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OPSOMMING 

Deur die navorsing word aangetoon dat openbare skakeling en 

skoolbemarking wat huidig nog op 'n baie lae vlak in die 

Suid-Afrikaanse skoolwese funksioneer, 'n al grater noodsaak

likheid in Suid-Afrika gaan word. 

Die veranderings wat in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel beoog 

en aangebring word, met spesifieke verwysing na die desentrali

sering van die voorsiening, bestuur en beheer van die onderwys, 

het gelei tot die ontstaan van 

* 
* 

* 

staatsondersteunde skole; 

'n behoefte aan nuwe, bykomende bronne van finansiering 

vir die onderwys; en 

'n behoefte aan toenemende ouer- en gemeenskapsbetrok

kenheid by die onderwys. 

Dit het gelei tot 'n dringende behoefte aan verbeterde openbare 

betrekkinge en skoolbemarking. 

Met hierdie studie het die navorser gepoog om vas te stel 

* waarom openbare skakeling en skoolbemarking in die nuwe 

Suid-Afrikaanse onderwysbestel noodsaaklik is; 

* 
* 

* 

wat die aard van openbare skakeling en skoolbemarking is; 

wat die rol, funksies, terrein en werkswyses van openbare 

skakelbeamptes en skoolbemarkers in die 

staatsondersteunde skoal behels; en 

hoe die openbare skakeltaak van 'n skoal gere~l kan word 

en wat die eienskappe van die openbare skakel- en bemar

kingsbeampte behoort te wees. Dit is gedoen ten einde te 

bepaal W?t die opleiding van openbare skakelbeamptes en 

skoolbemarkers in Suid-Afrika behoort te behels en om 'n 

model op te stel vir, en strategie~ vas te stel waar

volgens die huidige situasie in Suid-Afrika ten beste en 

op die mees ekonomiese wyse aangepak kan word. 

Uit die ondersoek blyk dit dat die hantering van openbare ska

keling en skoolbemarking in staatsondersteunde skole in Suid

Afrika in die proaktiewe opbou, skepping·en handhawing van 'n 

vertrouensverhouding met al die belanghebbendes le. Dit behels 

onder meer dat die bestuursrade en bestuurskomitees van staats-
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ondersteunde skole die reg en mag het 

* 

* 

om beslui te aangaande geordende, doelgerigte openbare 

skakeling en skoolbemarking te neem en dit tot voordeel 

van die skool aan te wend; en 

om besluite oor die aanstelling van beamptes en/of 

daarstelling van fasiliteite vir die opleiding van 

openbare skakel- en bemarkingsbeamptes te neern. 

Voorts beskik skole oor 'n ryk bran van mensepotensiaal vir 

openbare skakeling en skoolbemarking wat ontwikkel kan en behoort 

te word. 
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SUMMARY 

The results of this research show that public relations ~nd 

school marketing which at present play a very low-key role in the 

South African school system, is going to become an absolute ne

cessity in future. 

The changes planned and brought about in the South African 

education system, with special reference to the decentralisation 

of the supply, management and control of education, have resulted 

in 

* the inception of state-aided schools; 

* a need for new and addi tiona! financial resources for 

education; and 

* a need for increased parent and community participation 

in education. 

These, in turn, have led to a urgent need for improved public 

relations and marketing in schools. 

The aims of this study were to ascertain 

* 

* 

* 

* 

why public relations and the marketing of schools have 

become necessary in the new dispensation of education in 

South Africa; 

what the nature of public relations and marketing in 

schools comprises; 

what the role, function, area and work method of public 

relations and marketing officers in schools are; and 

how the public relations task can be organised and exe

cuted in a school and what characteristics the public 

relations and marketing officer should ideally have. This 

was done in order to ascertain what the training of 

public relations and marketing officers in South Africa 

should encompass and also to enable the researcher to 

draw up a model and strategies for the best and most 

economic way in which to rectify the current situation in 

South African education. 

It has emerged from this research that the handling of public 

relations and marketing in the state-aided school in South Africa 

lies in the proactive creation, development and maintenance of 
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a trusting relationship between all interested parties. It also 

emerged that managing councils of state-aided school have the 

right and power to 

* 

* 

make decisions regarding ordered, purposeful public 

relations and marketing to the benefit of their schools; 

and 

decide about the appointment of officers and/or ,·reation 

of facilities for the training of p~blic relations and 

marketing officers. 

Furthermore, schools have a rich source of people potential for 

public relations and school marketing which can and should be 

developed. 
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HOOFSTUK 1 

'N STUDIE VAN OPENBARE SKAKELING EN SKOOLBEMARKING IN 

STAATSONDERSTEUNDE SKOLE IN SUID-AFRIKA 

1.1 ONDERWYSVERANDERINGE IN DIE RSA EN DIE BEHOEFTE AAN 

OPENBARE SKAKELING EN BEMARKING IN SKOLE 

GronrUge veranderinge in die Suid-Afrikaanse onderwys die 

afgelope paar jaar het openbare skakeling en bemarking in 

skole 'n noodsaaklikheid gemaak. Die begrippe is egter 

relatief onbekend in die Suid-Afrikaanse onderwys en die 

vraag ontstaan of die noodsaaklikheid van en voordele 

verbonde aan openbare skakeling en skoolbemarking werklik 

in Suid-Afrika besef word. 

Die belangrikste van die veranderinge is die ~§~n~~~~ 

Lisasi~ van die voorsiening, bestuur en beheer van die 

onderwys. Dit impliseer dat daar op plaaslike vlak be

sluite aangaande die onderwys geneem moet word wat ge

grond is op 'n deeglike begrip van die plaaslike gemeen

skap se behoeftes, wense en doelwitte rakende die onder

wys. Die vraag is nou of daar op plaaslike vlak die nodi

ge instrumente vir of kennis van skakeling en kommunika

sie bestaan om sodanige behoeftepeilings te kan doen. 

Die desentralisasie van die onderwys - soos dit in Suid

Afrika realiseer - het 'n tweede verandering tot gevolg, 

naamlik dat daar nuwe, bykomende bran~~ vir die finansie

ring van onderwys gevind moet word. Om sodanige finansie

ring te bekom, word skole genoodsaak om kli~ntgeori~n

teerde onderwys aan te bied en bemarkingstrategie~ toe te 

pas. Die Qelangrikheid van 'n kli~ntgeori~nteerde bena

dering in skole word deur die volgende twee aanhalings 

gestaaf: 

"Schools which can offer quality in terms of product and 

customer service are going to win through" (Jenkins 

1 



1991:97) en "Taxpayers never will consider your school a 

complete success until you master the art of 'customer' 

relations" (Lyons 1991:36). Dit b1y 'nope vraag of Suid

Afrikaanse sko1e en p1aas1ike gemeenskappe oor die kun

digheid en kana1e beskik om hierdie nuwe veld te verken 

en benut. 

Die twee veranderinge, naamlik die desentralisasie van 

onderwys en die vind van bykomende finansiering wat uit 

desentralisasie voortspruit, is die direkte oorsake van 

die praktykprobleem wat in hierdie studie nagevors word. 

Daar is egter ook ander verwante prob1ematiese fasette 

van die onderwys (wat lanka! bestaan maar tot dusver nie 

as sodanig aangespreek en opgelos is nie), wat bydra tot 

hierdie praktykprobleem. 

Vervolgens word daar meer spesifiek gekyk na die verande

ringe in die onderwys asook ander problematiese fasette 

van die onderwys wat lei tot 'n nuwe, grater behoefte aan 

openbare skakeling en skoolbemarking. 

Die belangrikste van die veranderings wat vir die onder

wys beoog word, is saamgevat in die toespraak ( 1993b: 

1-14) wat P.G. Marais, Minister van Onderwys en Kultuur, 

op 11 Mei 1993 tydens die bespreking van sy begrotingspos 

in die parlement gelewer het en waarvan die kernpunte 

soos volg lui: 

"Among others we are striving towards a system for all 

which will embrace 

* an accountable and an affordable systeran 111 ; 

(1) Dit impliseer dat daar 'doelgerigte rasionalisasie sander 
verlies van standaarde' in die onderwys moet plaasvind. 

2 



* "a co-ordinated regional system. wit.h original 

powers at local level " 121 ; 

* "a sound culture of Learning in a stable enviroit

ment"111; 

* "accountable standards and an examination system 

leading to certification comparable to international 

standards"; 

* "freeda. of choice with regard to management 

structures and educationally accountable admissions 

criteria"141 ; 

* "educational relevance"' 5
'; 

* "a well-trained and .ativated professional teaching 

corps" 161 ; 

* "parental co-operation"171 ; 

(2) Dit impliseer dat "streekfokusse. streeketosse en 
streeksomstandighede volledig tot hul reg moet kom maar 
dat daar ook doelgerig en op georganiseerde wyse 
saamgewerk moet word om nasionale of gemeenskaplike 
doelwitte nate streef'. 

( 3) Dit vloei voort uit 'n ·goeie vennootskap tussen die 
hoofvennote: die leerlinge en hul ouers. die georgani
seerde professie'. die gemeenskap en verantwoordelike 
streekdepartemente. 

(4) Dit impliseer dat ouers die reg het om self 'n keuse ten 
opsigte van die tipe skoal (Staat-. Privaat of Staats
ondersteund) wat hulle kindjers bywoon. uit te oefen. Dit 
impliseer verder dat die onderwysstelsel na 'n vryemark
stelsel beweeg waarin skole om kli~nte sal moet meeding. 

(5) Dit impliseer dat alles moontlik gedoen moet word om toe 
te sien dat die onderwys in die veranderende tye rele
vant bly. Bill Banach. die uitvoerende direkteur van The 
Institute for Future Studies van Macomb Community College 
in Michigan in die VSA, se (NSPRA 1985:22) tereg: 
"There is a realization... that the educat l.onal enter
prise must develop new products and services for changing 
markets . ... The starting point now is to find out more 
about the marketplace in which we do business and just 
what it is our audiences want and need from their 
schools. That will be the only way to accommodate the new 
... lifestyle while building successful understanding and 
trusting partnerships of people"; 

6. Dit impliseer dat onderwysers en veral skoolbestuurders 
in toenemende mate opgelei sal moet word om by die ver
anderende omstandighede en eise van die tyd aan te pas. 

7. Kyk punt 1.1.4. 
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* "the increased use of educational technology and the 

development of distance education; and 

,. a system rooted in accotmtable legislation." 

Desentralisasie van die onderwys hou besondere impli

kasies vir die aard en finansiering van skole in die nuwe 

bedeling in. Die volgende veranderinge in die onderwys 

( wat reeds hierui t gevolg het) gee direl<te aanleiding tot 

'n groter behoefte aan verbeterde openbare skakeling en 

skoolbemarking in Suid-Afrika: 

i. Die _Qll_t§tll_9-_n--.:l@n Staatsondgr_st~_!ldg _sk_ol~_._ Nuwe wet

gewing ( Wysigingswet op Onderwysaangeleenthede 

(Volksraad 39 van 1992) wat besondere implikasies 

vir openbare skakeling en skoolbemarking inhou, is 

in die jongste tyd aanvaar ( kyk hoofstuk 2). Volgens 

die wetgewing word daar nou tussen drie hooftipes 

skole onderskei, naamlik: staatskole (openbare of 

departementele skole), staatsondersteunde skole en 

privaat skole. 

In die 'nuwe' staatsondersteunde skool ontstaan daar 

baie nuwe behoeftes ten opsigte van beheerprosedu

res, finansiering, toelatingsvereistes en die posi

sie van die skool in die ouer- en breer gemeenskap 

(volledig uiteengesit in hoofstuk 2). Die verande

ringe gaan waarskynlik nouer skakeling tussen en 

bemarking van die skool onder die ouer- en breer 

gemeenskap noodsaak. 

Die ontstaan van die staatsgnd~~s~~u~dg skoal impli

seer voorts dat daar benewens die staat ook ander 

vennote by die onderwysvoorsieningsaksie betrokke 

moet wees. Die skool en die ouergemeenskap is reeds 

onderwysvennote. Dit is egter nie vir die skool en 

ouers moontlik om die addisionele finansiele las van 

onderwysvoorsiening alleen te dra nie. Met die ver

hoogde wedywering om die verkryging van publieke 
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fondse op plaaslike, provinsiale en nasionale vlak 

het openbare skakeling en skoolbemarking nou nood

saaklik geword ten einde die bre~r gemeenskap nouer 

by die onderwys te betrek (OVS 1992:8). 

Ten einde die bre~r gemeenskap nouer by die onderwys 

te betrek, moet daar, volgens Peach (1985:1), op 'n 

baie wyer vlak as in die verlede skakeling tussen 

die skoal en gemeem;kap plaasvind. Skakeling tussen 

die skoal en die bre~r gemeenskap is selfs nog moei

liker as skakeling tussen die skoal en die ouerge

meenskap. Om sodanige skakeling tussen die skoal en 

bre~r gemeenskap te kan verwesenlik, het skole kom

munikasie- en bemarkingskanale nodig wat tans nag 

nie bestaan of ontgin word nie. 

ii. Die__Qnts1;:aan _y@----'.!L__beho~_f1;:g_ag.I} _nuwe~ykom~@~ 

l;lronne van finans:l._~~i_n!L_'{__ir__Q_i~_g!lde]CwYs· Sekere be

slui te aangaande beleidsrigtings in die onderwys 

moet dikwels wag totdat die geleentheid en tyd daar

voor reg is of die algemene publiek daarvoor gereed 

is (King 1974:50). In Suid-Afrika word daar met die 

grootskaalse veranderinge op alle vlakke in die sa

melewing oak nuwe eise aan die onderwys gestel wat 

nie in die huidige ekonomiese klimaat binne die be

reik van die Staat, as belangrikste voorsiener van 

onderwys, is nie (OVS 1992a:1-2). Verder word daar 

oak, volgens Kindred et al. (1990:2), verskillende 

eise deur verskillende groepe aan die onderwys ge

stel wat daartoe lei dat al die onderwys nie meer 

onder die enkele sambreel van die Staat kan funk

sioneer nie (OVS 1992a:13). 

Die Onderwyswet 70 van 1988 bepaal dat die aantal 

leerlinge wat by 'n skool inskryf, in nog 'n groter 

mate as in die verlede, die grootte van die staat

subsidi~ring bepaal. Verder het die wetgewing ook 
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ten doel om die opvoedkundige vennootskap te ver

breed met die gevolg dat die ouers, die bre~r 1P

meenskap en die ekonomiese sektor as aktiewe vennote 

moet saamwerk vir die heil van die skoal (Devlin & 

Knight 1990:3-5). 

Indien daar bykomende fondse uit die gemeenskap ver

kry moet word om die onderwys te finansier, moet die 

onderwys in die gemeenskap bemark word (Davies & 

Ellison 1991:1). Die vraag is egter of daar die no

dige kennis van bemarkingsaktiwi tei te en -fasili

teite op plaaslike vlak bestaan waardeur die bemar

king van skole gedefinieer en uitgevoer kan word. 

iii. DiEL9l}_tst~ll_Y_an '!1__b_eh®~1-~_a<!rLt.-O!!_I}em~nd~_o_u~r- !!I} 

gemeenskam!_betro_kke[l_i}eid by_Q:I,_e_Q_n_de~~s_,_ • Desentra

lisasie' in die onderwys wys op toenemende betrok

kenheid van die ouer- en bre~r gemeenskap by die be

stuur en beheer van die skoal. Die hoofverslag van 

die ondersoek oor die onderwys wat die Raad op Gees

teswetenskaplike Navorsing in opdrag van die rege

ring uitgevoer het (RGN 1981:15) verwys na o_nd~K~~~ 

yoor~ie~Jng en verklaar dat: 

" ... ouers en die georganiseerde samelewing 'n me

deverantwoordelikheid en inspraak in hierdie verband 

het". 

Toenemende ouer- en gemeenskapsbetrokkenheid by die 

onderwys is dus noodsaaklik want 

* die skoal dien die gemeenskap; 

* 

* 

* 

* 

die skoal moet tot 'n groat mate deur die gemeen

skap gedra word op finansi~le gebied; 

die ouer en die gemeenskap het fundamentele regte 

en. belange met betrekking tot die kind se onder

wys (Van Schalkwyk 1990:1); 

die skoal dien as sentrum vir die skoling van die 

gemeenskap (Van Schalkwyk 1990:11); 

dit is 'n beginselsaak dat die ouer die hoofver-
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antwoordelikheid vir die kind se opvoeding en on

derwys dra en dus nie van die skoal uitgesluit 

mag word nie (Van Schalkwyk 1990:19); 

* die ouers en gemeenskap word juridies (Wet op die 

Nasiona1e Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 

1984) verplig om medeverantwoordelikheid vir en 

seggenskap in die onderwys te_he; 

* die ouers en die gemeenskap het 'n demokratiese 

reg om by die besluitnemingsprosesse en die uit

voering daarvan in die skoal betrek te word (Van 

Schalkwyk 1990:23). 

As instelling in diens van die gemeenskap is die 

skoal dus onskeibaar van publieke betrokkenheid. Die 

skoal is 'n publieke instansie waar publieke diens 

verrig word, met publieke amptenare wat offisieel 

goedgekeur en vergoed word om 'n bepaalde diens te 

verrig wat binne die grense en doelwitte wat deur 

die ouers en kieserskorps vasgestel is, val. Die be

langrikste van hierdie doelwitte is om die jeug te 

lei tot volvoering van 'n ryk openbare en persoonli

ke !ewe (King 1974:40-41). Hierui.t spruit voort dat 

die onderwys steeds van kardinale belang sal wees in 

alle toekomsbeplanning en wetgewing, ongeag wie die 

huidige regering is. 

Die onderwysstelsel is 'n vervlegtingstruktuur waar

binne onderwystipiese en onderwysbelanghebbende 

strukture baie nou verweef is (Stone ·1981:131). Die 

ouers, kerkgenootskappe, handel en nywerheid is 

almal onderwysbelanghebbende strukture. Alhoewel die 

belangrikheid van volledige ouerbetrokkenheid by die 

onderwys in die laaste dekade besef, deeglik nage

vors en gedeeltelik geimplementeer is, het gemeen

skapsbetrokkenheid tot 'n groat mate agterwe~ gebly. 

Toenemende betrokkenheid van die bre~r gemeenskap by 
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die onderwys impliseer dat daar baie nouer samewer

king tussen die skoal en die gemeenskap moet wees. 

Die vraag is egter of die skoal en sy bestuur toP•;r!

rus is - deur middel van opleiding en vermo~ - om 

hierdie taak van noue, beplande en doelgerigte ska

keling te inisieer en uit te voer. 

Benewens bogenoemde drie veranderinge wat direk verband 

hou met desentralisasie, kan daar oak enkele verdere fak

tore geYdentifiseer word wat openbare skakeling en bemar

king in skole noodsaak. 

1.1. 2 Enkele af!9~r fa_kj;g~e in Q_!_e_gnde~~~_!ia~t_!:QLdi~Lhe_hQ~fj::~ 

§_Q_I!__S)p~ll_Q_ar~~~ake1ing _grl_sko_olb_el!l<P,-kj._ng -~a_n_l_e_i9,!_~~ 

Faktore wat alreeds v66r die grootskaalse veranderinge 

die behoefte aan verbeterde openbare skake1ing en skoo1-

bemarking bek1emtoon het, is onder andere die volgende: 

i. Di~J.j:_g~Q_r~eide ~o.L~l'!__t_a_p.k van d!_EL_skQQJ.bq_of. Daar 

bestaan 'n ·nuwe' konsensus by praktisyns, navorsers 

en die leidende beleidmakers dat die skoolhoofskap 

een van die be1angrikste sleutels tot ui tstekende 

skole is (McCurdy 1983:5). Suksesvo1le skoolhoofde 

word deur Tewel (1986:5) gedefinieer as onderwys-/ 

onderrigleiers wat bykans totaa1 fokusseer op die 

akademiese vordering van 1eerlinge. Daarbenewens het 

hu1le oak ander veelfasettige take om te vervul. 

Skoo1hoofde is onder meer administrateurs, bestuur

ders, hoofonderwysers, more1e leiers, ro1mode1le, 

gemeenskapswerkers, sosialediensvoorsieners, onder

handelaars en fondsinsamelaars. Die spanning wat so

danige ro1vervulling meebring, word verder verhoog 

deur die gevoel van afsondering wat skoolhoofde dik

wels ondervind. Die Carnegie Corporation het in 1985 

'n konferensie vir die mees oorspronklike en toege

wyde skoolhoofde in die VSA aangebied. Tewel (1986: 

6) haal die volgende aan ui t gesprekke wat met 
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verskeie van die skoolhoofde aldaar gevoer is: 

* "You support everyone else - students, parents 

and teachers - but who takes care of you?" 

* 

* 

You go into your office and close your door, and 

when someone opens it, 

you support but another 

"Being ·at the top' in 

rewards, but sometimes 

holding up the world." 

he comes in not to give 

problem." 

your own school has its 

you feel like Atlas 

Die vraag ontstaan nou of Suid-Afrikaanse skoolhoof

de werklik in staat is om die addisionele las van 

kommunikasie en bemarking wat deur die nuwe skool

stelsel op hulle gel~ word, sonder die nodige onder

steuningstrukture te dra? In die ideale si tuasie 

behoort sodanige take deur openbare skakelbeamptes 

en/of skoolbemarkers verrig te word ( soos di t in 

verskeie Westerse lande die geval is). In Suid-Afri

ka is die aanstelling van openbare skakelbeamptes en 

bemarkers in skole nog 'n redelik onbekende verskyn

sel. Oat daar egter reeds op hierdie vroe~ stadium 

'n toenemende en dringende behoefte aan nuwe kennis 

en praktiese rigtingwysers vir die hantering van 

skoolbegrotings, fondsinsameling, bemarking en 

noodsaaklike skakeling tussen die skool en die 

gemeenskap bestaan, blyk duidelik uit informele ge

sprekke wat in die loop van hierdie studie met ver

skeie skoolhoofde en lede van bestuursrade gevoer 

is. Verder is daar ook in 1992-1993 rn reeks oplei

dingskursusse vir skoolhoofde deur die Transvaalse 

Onderwysvereniging met die hulp van kundiges op 

verskeie terreine saamgeste1 en aangebied. Van die 

onderwerpe wat hierin aangespreek is, is onder ande

re Qe~a~~i~en skakel~ in die staatsondersteunde 

skool. 

Die oplossing vir die probleem l~ waarskynlik daarin 
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dat skole georganiseerde kommunikasie- en bemar

kingsprogramme in werking moet stel wat 6f deur 'n 

professionele skakel- en bemarkingsbeampte 6f deur 

'n spesiale komi tee in noue samewerking met die 

skoolhoof uitgevoer word. Alhoewel skole se beson

dere behoeftes verskil, bied die volgende oorwe

ginge, volgens Bagin et al. (1985:4) en Bortner 

(1983:1-6), genoegsame aansporing tot die instelling 

van openbare skakel- en bemarkingsdepa_rj:_gl!IE;lnt~ in 

skole: 

* 'n Publieke instansie verkry sy regmatige plek 

deur kommunikasie met diegene wat hy dien. Hy 

moet sy geloofwaardigheid en billikheid bewys 

deur alle belanghebbendes ingelig te hou en na 

hulle te luister ten einde beter in hul behoeftes 

te kan voorsien. 

* 

* 

Die ouers en gemeenskap betaal vir die onderwys 

met hulle hardverdiende belasting- en ander geld. 

Hulle het dus die reg om te weet wat met hulle 

geld gedoen word. 

Enige organisasie is meer doeltreffend en effek

tief as die regterhand weet wat die linkerhand 

doen. Om die rede moet skole ook oor effektiewe 

interne kommunikasiekanale beskik. 

* Ouers, leerlinge, die personeel, sakelui, nie-

ouers en ander belangrike belanghebbendes het 

idees, kommer, en voorstelle waarvan die skool 

bewus moet wees om suksesvol te wees. Deur saam 

te werk as 'n gemeenskap, sal skole dus meer ef

fektief wees. 

ii. Somm~e~kole pas ree~~qr~~nis~~~d~skakeling en 

~e~~rkinq met suks~~oe. Die feit is dat daar selfs 

nog voor die inwerkingstelling van die staatsonder

steunde skole, sommige skole (veral privaat skole) 

was wat daarin geslaag het om meer bekend en gewild 

te wees as die meeste ander skole. Die rede hiervoor 
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is dat hulle lankal die waarde van verbeterde open

bare betrekkinge en bemarking besef en hierdie 

kennis gebruik het. Davies en Ellison (1991:6) se: 

"Schools often believe that ·virt!le_bring_s __ its ow~ 

rewft~g· but to be effective in the 1990's it is not 

enough simply to be a good school. What is also im

portant is that the school is p_~rcei!!_e_Q as being a 

good school." 

Hulle gaan verder en se ook: 

"The quote could be rewritten as ·!!_tr_t_ue dq~ not 

bring its own re_"!fJ!"d but _ _yj_~tuey_it;h_a_ good ma_!"ke:: 

tin~rategy may." 

Skole het, uit die aard van die saak, altyd 'n ver

skeidenheid van openbare skakelfunksies verrig. 

Nuusbriewe, omsendbriewe, jaarblaaie en rapporte is 

voorbeelde van sodanige skakeling. Dit is duidelik 

dat skole openbare skakeling beoefen, ongeag of 

hulle 'n plan daarvoor het of nie. 'n Eenvoudige be

wys hiervoor le daarin dat wanneer daar aan enige 

persoon in die gemeenskap of op die personeel van 

die skoal gevra word wat hy/sy van die skoal dink, 

daar 'n mening sal wees. Gegrond of ongegrond, elke 

mens wat in 'n meerdere of mindere mate iets van 'n 

skoal weet, het volgens Bagin et al. (1985:7) 'n be

paalde beeld daarvan. 

Min skole (indien enige in Suid-Afrika) het egter 'n 

~istema~i~se pla~ vir openbare skaketing wat op 'n 

wetenskaplike waardering van die belanghebbendes se 

behoeftes aan inligting en betrokkenheid gebaseer is 

(Walling 1982:19). Net so min skole pas doelbewuste 

bemarkingstrategie~ toe. Davies en Ellison (1991:2) 

se dan ook tereg: 

"However, it is important for schools to realise 

that they do not exist on an educational desert 

island, determining what to do and how to do it, but 
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are accountable to the people who round them and to 

the communities which they serve." 

iii. QnbgpJ,_ande~k_omm_!In:l,kasie. Geen skoal sal daaraan dink 

om 'n wiskunde- of leesprogram te begin sander om 

deeglik daaroor te besin nie. Selfs die busse van 

die skoal loop nie sander deeglike beplanning nie. 

Volgens Bag in et al. ( 1985:7) en Kindred et al. 

(1990:xi) word kommunikasie - intern en ekstern -

egter te dikwels onbeplan gelaat, met die gevolg dat 

selfs die beste opvoedkundige programme skipbreuk 

kan ly, en die skoolbestuurders oorhoops raak met 

die personeel en gemeenskap. Die American Associa

tion of School Administrators (vlg. Walling 1982: 

19-20) verstrek 'n aantal redes vir sistematiese, 

beplande lg>mmunikasie tusseJ1_sko_oL ~n__gemeeQf?k~ 

Volgens hulle is sodanige kommunikasie noodsaaklik 

ten einde: 

a. die belanghebbendes omtrent die skoal in te lig; 

b. vertroue in die skoal op te bou; 

c. ondersteuning te kry vir die behoorlike uitvoe

ring en onderhoud van opvoedkundige programme; 

d. 'n bewuswording van die belangrikheid van onder

wys in 'n demokratiese bestel te kweek; 

e. die vennootskapsidee te bevorder deur ouers en 

onderwysers saam te sneer in hulle strewe om die 

opvoedkundige behoeftes van die kind te bevredig; 

f. die ouerhuis, skoal en gemeenskap te integreer in 

die verbetering van opvoedkundige geleenthede vir 

alle kinders; 

g. die aanbiedings van die skoal en die behoeftes 

van die kinders in die gemeenskap te evalueer; en 

h. misverstande aangaande die doelwitte en mikpunte 

van die skoal uit die weg te ruim. 

Effektief beplande openbare skakeling- en bemar

kingsprogramme kan dus tot beter wedersydse onder-
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steuning en vertroue by die gemeenskap en skoal lei. 

Wat presies onder die begrippe eie aan openbare ~kR

keling en skoolbemarking verstaan word, word in 

hoofstukke 3, 4 en 5 bespreek. 

Ten einde die praktykprobleem beter te belig sal daar eg

ter vervolgens kortliks gekyk word na die eie aard van 

openbare skakeling en skoolbemarking asook die probleme 

wat deur 'n tekort aan opgeleide per sane vir die take 

veroorsaak word. 

Openbare skakeling en bemarking in die onderwys verskil 

fundamenteel van die in die sakesektor. In die sakesektor 

word gepoog om 'n gun~t!ge __ ~~;~ van die sakeonderneming 

en sy produkte te skep deur middel van 'n goedgesinde 

verhouding met die gemeenskap. Danksy die 'guristige 

beeld' verkoop die produkte beter of word die onderneming 

beter ondersteun. Skole het oak die · goedgesinde ver

houding' met sy belanghebbendes nodig ten einde suksesvol 

te funksioneer maar die 'gunstige beeld' is nie die fun

damentele doelwit vir openbare skakeling en bemarking in 

die skoal nie. Volgens Walling (1982:19), West (1985:26) 

en Banach (NSPRA 1986:2-24) streef die skoal veel eerder 

na 'n • goedgesinde verhouding' met sy belanghebbendes 

deur wedersydse begrip te kweek vir die doelwi tte en 

mikpunte van die opvoeding en onderrig wat in die skool 

plaasvind. 

Di t is dus duidelik dat geed beplande en doelgerigte 

openbare skakeling en bemarking van skole slegs tot voor

deel van die skool kan wees. Abraham Lincoln (Bortner 

1983:6} het gese: 

"With public sentiment, nothing can fail. Without it. 

nothing can succeed." 
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Die vraag is nou wat openbare skakelwerk en bemarking in 

die skoal presies behels. Alhoewel daar verskeie defini

sies hiervan bestaan, is die meeste skrywers oor die on

derwerp (sien Armistead 1988:19; Bagin et al. 1985:2; 

Bortner 1983:5; West 1985:24; en Kindred et al. 1990:15) 

van mening dat die definisie van die National School Pu

blic Relations Association die essensie van die saak ten 

beste saamvat. Dit lui as volg: 

"Educational public relations is a planned and systema

tic management function to help improve the program and 

services of an educational organization. It relies on a 

comprehensive two-way communications process involving 

both internal and external publics with a goal of sti

mulating a better understanding of the role, objectives, 

accomplishments. and needs of the organization. Educa

tional public relations programs assist in interpreting 

public attitudes, identify and help shape policies and 

procedures in the public interest, and carry on involve

ment and information activities which earn public under

standing and support." 

Die mees ooglopende voordele wat doelgerigte bemarking en 

skakeling vir skole kan inhou, blyk uit die studie van 

bronne soos Bortner (1983:7-20), Devlin en Knight (1990: 

12-14) en Walling (1982:19-20): 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Doelgerigte bemarking ontwikkel 'n bewuswording van 

die belangrikheid van onderwys in 'n demokratiese 

bestel. 

Dit lei tot beter begrip en daardeur ~ot toenemende 

publieke ondersteuning van en vertroue in die skooi. 

Dit lei tot beter .begrip van die al hoe komplekser 

wordende onderwysprogram. 

Dit brei die regte en inspraak van die publiek ten 

opsigte van onderwysbeleidsake uit. 

Dit genereer die verantwoordelikheidsin om nouer by 

die skool betrokke te raak. 

Dit verseker konstruktiewe kontak metal die belang-
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

hebbende publieke groepe. 

Goeie bemarking bevorder vertroue in en waardering 

vir die skool. 

Daardeur kan voldoende finansi~le ondersteuning vir 

die skool verkry word. 

Dit kan lei tot konstruktiewe publieke belangstel

ling in die skool in 'n tyd waar die publiek gebom

bardeer word met versoeke uit alle sektore van die 

gemeenskap. 

Korrekte en volledige inligting kan versprei word 

wat daartoe kan lei dat vernietigende kri tiek in 

konstruktiewe kritiek verander kan word. 

Dit kan lei tot produktiewe reaksie op houdingsver

anderings in tydperke van verandering in die samele

wing. 

Gerugte, riemtelegramme en propaganda kan hanteer en 

in konteks geplaas word. 

Die uitdaging wat drukgroepe stel, kan betyds en po

sitief hanteer word. 

'n Atmosfeer wat bevorderlik is vir vooruitgang en 

verandering kan geskep word. 

Deeglike bemarking kan effektiewe samewerking tussen 

gemeenskapsorganisasies bewerkstellig. 

Dit kan bydra tot beter kennis van die gemeenskap 

wat die skool dien. 

Dit kan ook goedgesinde en positiewe houdings ten 

opsigte van die onderwyspersoneel kweek. 

Ten slotte kan die vinnig groeiende probleme van 

skole in sekere distrikte betyds en proaktief aange

spreek en opgelos word. 

Davies en Ellison (1991:6-9) stem met bogenoemde voordele 

saam en se voorts dat 'n geordende skakel- en bemarkings

aksie bydra tot 

* 'n tweerigtingvloei van kommunikasie tussen die 

skool en al sy belanghebbendes; en 

* 'n posi tiewe beeld van skole in die algemeen; wat 
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veroorsaak dat van die beste studente gemoti veer 

word om hulle as onderwysers te bekwaam. 

Stott en Parr ( 1991:4-5) beaam bogenoemde voordele en 

voeg daar by dat openbare skakeling en veral aggressiewe 

skoolbemarking gesonde kompetisie tussen skole vestig; en 

* daartoe lei dat daar in skole beter selfondersoek 

gedoen word en konstruktiewe pogings aangewend word 

om die kwaliteit van die onderwys te verbeter. 

Die voordele wat openbare skakeling en skoolbemarking vir 

die skoal inhou, is velerlei en allesomvattend terwyl 

diegene wat uiteindelik die meeste daarby baat die eint

like kli~nte van die skoal. is, naamlik die ~inQe~. 'n 

Logiese gevolgtrekking is dat skole eenvoudig nie anders 

kan as om openbare skakeling en skoolbemarking op doel

gerigte wyse aan te pak en deur te voer nie. Die belang

rikste struikelblok in die weg daartoe is egter die te

kort aan opgeleide persone om hierdie take te verrig. 

Daaroor handel die volgende afdeling as deel van die 

praktykprobleem. 

1. 1. 4 ~i~ __ g~bre~L.__§an opge1eid~E!:r:-.son~~-_9J__e __ takE!___y§!! 

openbare ~akeling en skoolbel!larki!lg___ka.!L v~r_1:_ig 

Die vraag is op watter wyse en deur wie die take binne 

openbare skakeling en bemarking in die skoal verrig kan 

en behoort te word? In die huidige ekonomiese situasie -

waar paste daagliks afgeskaf word - sal dit waarskynlik 

nie moontlik wees om openbare skakelbeamptes en skoolbe

markers aan te stel nie. Sodanige belangrike werk sal dus 

waarskynlik deur die bestuurspan van die skoal verrig 

moet word. In Suid-Afrika word skoolbestuurders egter nie 

vir openbare skakel- en bemarkingswerk opgelei nie. Daar 

is ook tot dusver weinig indien enige navorsing op hier

die gebied gedoen ( volgens 'n rekenaarsoektog ui t die 

NAVO-basis van lopende en afgehandelde navorsing verskaf 
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deur die RGN). 111 Voorts is die aard, rol, funksie, terrein 

en werkswyses van skoolbemarkingsbeamptes tot dusver nie 

vir die Suid-Afrikaanse skoolwese omskryf en vasgestel 

nie. 

In sterk teenstelling hiermee word die belangrikheid van 

openbare skakelwerk en skoolbemarking in heelparty ander 

Westerse lande reeds lankal besef en oak ontwikkel. Hier

die feit blyk uit die oorweldigende aantal gepubliseerde 

boeke en tydskrifartikels, die stigting van verenigings 

soos die National School Public Relations Association in 

die VSA asook konferensies, seminare en werksessies wat 

gereeld op hierdie terreine in die VSA, Kanada, Engeland, 

en Austral!~ aangebied word. 

1.1.5 GeheelpersJLektief op die praktykproJ>lee~ 

Die problematiek wat aanleiding tot hierdie navorsings

projek gee, kan dus soos volg saamgevat word: 

* Die veranderings wat in die Suid-Afrikaanse onder

wysstelsel beoog en aangebring word, met spesifieke 

verwysing na die desentralisasie van die voorsie

ning, bestuur en beheer van die onderwys; was die 

hoofoorsaak van die praktykprobleem. Dit het gelei 

tot die ontstaan van 

staatsondersteunde skole; 

'n behoefte aan nuwe, bykomende bronne van finan

siering vir die onderwys; 

'n behoefte aan toenemende ouer- en gemeenskaps-

(1) In die VSA lyk die prentjie egter heel anders: "The field 
of school and community relations has grown rapidly in 
recent years It is likewise evident in course 
offerings of colleges and universities, where provisions 
for exposure to the field are made in teacher-education 
programs and preparatory programs for educational admini
stration" (Kindred et al. 1990:xi). 
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* 

* 

* 

betrokkenheid by die onderwys. 

Ander faktore wat alreeds v66r die grootskaalse vpr

anderinge 'n groat behoefte aan verbeterde openht,re 

betrekkinge en skoolbemarking gekweek het, is 

die uitgebreide rol en taak van die skoolhoof; 

die feit dat sommige skole (veral privaat skole) 

reeds georganiseerde openbare skakeling en skool

bemarking met sukses toepas; 

die feit dat onbeplande kommunikasie op interne 

en eksterne vlak lei tot misverstande tussen die 

skoal en sy belanghebbendes; 

die besondere waarde wat openbare skakeling en be

marking vir die skoal inhou; en 

die gebrek aan opgeleide persona wat die take van 

openbare skakeling en skoolbemarking kan verrig. 

Dit is op skoolvlak waar ouers se houdings positief of 

negatief teenoor die onderwys ingestel word; waar d~e ge

meenskap verwelkom of geYgnoreer word; en waar die kind 

gemotiveer word om te leer of toegelaat word om in op

voedkundige vergetelheid te verval. Op die lang duur is 

dit die leerlinge self wat die ·goeie nuus' omtrent die 

skool aan die ouers en belanghebbendes oordra. Gelukkige, 

entoesiastiese, gemotiveerde, lerende kinders is waar

skynlik die bes moontlike openbare skakel- en bemar

kingspersone wat die skoal kan h~. Die naasbeste is 'n 

skoal wat uit sy pad gaan om met sy gemeenskap te kommu

nikeer; wat daaglikse kommunikasie met die publiek in sy 

roetine inbou; en wat 'n doelgerigte pogtng aanwend om 

uit te reik en die tweerigtingvloei van begrip en kommu

nikasie aan te moedig (NSPRA 1986:181). 

Hieruit is dit duidelik dat alhoewel die aard, rol, funk

sie, terrein en werkswyses van openbare skakel- en skool

bemarkingsbeamptes tot dusver nie vir die Suid-Afrikaanse 

skoolwese omskryf en vasgestel is nie, dit tog in die 

nabye toekoms 'n wesentlike rol in die onderwys behoort 
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1.2. 

1.3. 

te speel. 

NAVORSINGSPROBLEEM 

In die lig van die behoeftes aan openbare skakeling en 

skoolbemarking as voortvloeisel van nuwe en ander ten

dense in die RSA, en die problematiek daar random, word 

die volgende as navorsingsprobleem vir hierdie studie 

gestel: 

Wat is die plek, rol en aard van openbare skakeling en 

skoolbemarking in skole binne die nuwe bedeling van die 

Suid-Afrikaanse onderwysstelsel, watter eise word daar

deur aan die openbare skakelbeamptes en skoolbemarkers 

gestel, en hoe kan dit moontlik in die praktyk funksio

neer7 

DOELWITTE MET NAVORSING 

Doelwit 1: 

Om vas te stel waarom openbare skakeling en skoolbemar

king in die nuwe Suid-Afrikaanse onderwysbeste1 noodsaak

lik is. 

Q_o~lwit 2: 

Om vas te stel wat die aard van openbare skakeling en 

skoolbemarking behels. 

Doelwit 3: 

Om vas te stel wat die rol, funksies, terrein en werks

wyses van openbare skakelbeamptes en skoolbemarkers in 

die staatsondersteunde skoal is, en hoe dit gere~l kan 

word na aanleiding van die wyse waarop dit in verskil

lende lande realiseer. 

Doe.J,wit 4: 

Om vas te stel hoe die openbare skakeltaak van 'n skoal 

gere~l kan word en wat die eienskappe van die openbare 
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1.4. 

skakel- en bemarkingsbeampte behoort te wees. Dit word 

gedoen ten einde te bepaal wat die opleiding van openbare 

skakelbeamptes en skoolbemarkers in Suid-Afrika behoort 

te behels en om 'n model op te stel vir, en strategie~ 

vas te stel waarvolgens die huidige si tuasie in Suid

Afrika ten beste en op die mees ekonomiese wyse reggestel 

kan word. 

NAVORSINGSMETODES 

Ten einde die bogenoemde doelwitte te bereik, word van 

die volgende navorsingsprosedures en metodologie gebruik 

gemaak: 

* 

* 

* 

Die bestudering van nuwe en beoogde wetgewing aan

gaande die onderwys. 

Informele onderhoude met 

staatsondersteunde skole. 

skoolbestuurders van 

Die bestudering van beskikbare en bekombare vaklite-

ratuur ten opsigte van: 

ouer- en gemeenskapbetrokkenheid by die skool; 

beeldbou (image building) in die onderwys; 

openbare 

onderwys; 

betrekkinge en bemarking in die 

die opleiding en ontwikkeling van suksesvolle 

skoolhoofde; en 

skoolhoofde en skoolbestuurders. 

Doe_lwit 2.: 

* 

* 

Die bestudering van beskikbare en bekombare vaklite

ratuur aangaande die aard en wese van openbare ska

kelwerk en bemarking met spesifieke verwysing na die 

skool. 

Informele onderhoude met die persone wat verantwoor

delik is vir die aanbieding van openbare skakel- en 

bemarkingsprogramme aan universiteite en technikons 
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* 

in Suid-Afrika. 

p_oel~i t_3_: 

* 

* 

* 

Die bestudering van beskikbare en bekombare vaklite

ratuur aangaande die rol, funksies, terrein en 

werkswyse van openbare skakelbeamptes en skool

bemarkers. 

Die bestudering van spesifieke materiaal verkry van 

die National School Public Relations Association en 

die American Association of School Administrators 

wat gesetel is in Arlington, Virginia in die VSA. 

Bywoning van 'n seminaar vir School Public Relations 

Officers aangebied deur die National School Public 

Relations Association in San Diego, Kaliforni~ van 

29 Junie 1993 tot 3 Julie 1993. 

* Informele onderhoude (sien die vraelys in bylae A) 

* 

* 

* 

met bewese praktisyns in openbare skakelwerk en 

skoolbemarking tydens 'n studiebesoek aan die VSA in 

Julie 1993. 

Informele onderhoude (sien die vraelys in bylae B) 

met skoolbestuurders van staatsondersteunde skole. 

Die bestudering van beskikbare en bekombare vaklite

ratuur ten opsigte van: 

beeldbou in die onderwys; 

openbare betrekkinge en bemarking in die onder

wys; 

die opleiding en ontwikkeling van suksesvolle 

skoolhoofde; 

skoolhoofde en skoolbestuurders; en 

die opleiding van openbare skakelbeamptes en be

markers. 

Die bestudering van opleidings- en ander materiaal 

verkry van die National School Public Relations As

sociation en die American Association of School Ad

ministrators wat gesetel is in Arlington, Virginia 
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1.5. 

* 

* 

* 

* 

* 

in die VSA. 

Bywoning van 'n seminaar vir School Public Relations 

Officers aangebied deur die National School Public 

Relations Association in San Diego, Kaliforni~ van 

29 Junie 1993 tot 3 Julie 1993. 

Informele onderhoude (sien die vraelys in bylae A) 

met bewese praktisyns in openbare skakelwerk en 

skoolbemarking tydens 'n studiebesoek aan die VSA in 

Julie 1993. 

Skakeling met universiteite, technikons en ander op

leidingsinstansies waar die opleiding van openbare 

skakelbeamptes en bemarkers plaasvind. 

Die bestudering van kursusmateriaal soos in gebruik 

by die opleiding van openbare skakelbeamptes en be

markers vir die sakesektor in Suid-Afrika. 

Ten einde 'n toepaslike model vir die Suid-Afrikaan

se opset op te stel sal daar van wetenskaplik gefun

deerde afleidings, gevolgtrekkings en toepassings 

van die voorafgaande studie gebruik gemaak word. 

STRUKTUUR VAN DIE PROEFSKRIF 

Om die doelwitte soos uiteengesit in hierdie hoofstuk te 

bereik, word hierdie studie soos volg beplan: 

1.5.1 Hoofstuk 1 

Hierdie hoofstuk behels die navorsingsplan en behandel 

die volgende sake: 

* agtergrond van en grondliggende probleem van die 

studie; 

* 
* 
* 
* 
* 

die navorsingsprobleem; 

doelwitte van die studie; 

navorsingsmetodes; 

struktuur van die proefskrif; en 

aannames. 
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1.5.2 Hoofstuk 2 

In hierdie hoofstuk is daar gepoog om vas te stel waa r elm 

verbeterde openbare betrekkinge en skoolbemarking nood

saaklik in die staatsondersteunde skoal in Sujd-Afrika 

is, en watter voordele dit vir die skoal inhou. Ten einde 

hierdie doelwit te bereik, is daar in besonder gekyk na: 

* die huidige bestuur van onderwys in die RSA; 

* die Onderwysvernuwingstrategie (OVS) van die Staat 

met betrekking tot die finansiering en beheer van 

onderwys; 

* die National Education Policy Investigation (NEPI) 

wat deur die National Education Co-ordinating Com

mittee saamgestel is en veral met betrekking tot 

hulle siening van toekomstige onderwysfinansiering 

en -beheer; 

* ouer- en gemeenskapsbetrokkenheid by die formele on

derwys; 

* die aard van die staatsondersteunde skoal met beson

dere verwysing na die finansiering en beheer van die 

skoal; 

* 

* 

die problematiek ten opsigte van nouer skakeling 

tussen die skoal, ouer- en bre~r gemeenskap wat in 

die skoal ontstaan vanwe~ die veranderde situasie; 

en 

die onontbeerlikheid van verbeterde openbare betrek

kinge en skoolbemarking in die nuwe onderwysbestel. 

1.5.3 Hoofstuk 3 

In hierdie hoofstuk word 'n teoretiese begronding van die 

verskynsel van openbare skakelwerk en skoolbemarking ver

strek. Daar is gepoog om die beginsels en teorie~ waarop 

die verskynsels berus, vas te stel en te verduidelik. Ten 

einde die begronding te kan doen, is daar 'n deeglike 

studie van alle beskikbare en bekombare literatuur oor 

die onderwerp, soos dit in die sake- en onderwyssektor 
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toegepas word, gemaak. 

Hierin word die volgende sake vervat: 

* die sisteembenadering tot openbare skakelwerk en 

skoolbemarking; 

* openbare skakelwerk en skoolbemarking as deel van 

skoolbestuur met besondere verwysing na 

* 

* 

bestuur met die oog op doelwitte en resultate; 

die aard van openbare skakelwerk en skoolbemarking 

met besondere verwysing na 

definisies van openbare skakelwerk en skoolbemar

king; 

die uitgangspunte waarop openbare skakelwerk en 

skoolbemarking berus; 

wanopvattinge omtrent openbare skakeling en 

skoolbemarking; 

die relasie tussen openbare skakelwerk en bemar

king; 

openbare skakelwerk en bemarking in die skoal; 

die basiese stappe in openbare skakelwerk en 

skoolbemarking; en 

openbare skakelwerk, skoolbemarking en "publieke 

mening'. 

1.5.4 Hoofstuk 4 

In hierdie hoofstuk word die taak en funksies van die 

openbare skakelbeampte en skoolbemarker beskryf. Ten 

einde die begronding te kan doen, is daar 'n deeglike 

studie van alle beskikbare en bekombare literatuur oar 

die onderwerp soos dit in die sake- en onderwyssektor (in 

ander Westerse lande) toegepas word, gemaak. 

Hierin word die volgende sake vervat: 

* die uitgebreide omvang van die take en funksies van 

die openbare skakel- en skoolbemarkingsbeampte; 

* 

* 

die algemene take en funksies van die openbare ska

kel- en skoolbemarkingsbeampte; 

die spesifieke take van die openbare skakel-'- en 
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skoolbemarkingsbeampte met besondere verwysing na 

die 

navorsingstaak; 

beplanningstaak; 

aksie- en kommunikasietaak; en 

evalueringstaak. 

1. 5. 5 )ioofstuk __ ~ 

In hierdie hoofstuk word die realisering van openbare 

skakeling en skoolbemarking deur die organisasie van die 

openbare skakeldepartement in die skoal, sowel as die 

eienskappe en opleiding van die openbare skakelbeampte en 

skoolbemarker, bespreek. Daar word oak 'n model opgestel 

vir die daar- en inwerkingstelling van openbare skake

ling- en skoolbemarkingsprogramme en/of -departemente in 

skole en/of skooldistrikte met spesifieke verwysing na 

die behoeftes van die staatsondersteunde skoal in c;lie 

RSA. In die model word strategie~ en riglyne verskaf 

waarvolgens moontlik te werk gegaan kan word om die hui

dige si tuasie in Suid-Afrika ten beste en op die mees 

ekonomiese wyse reg te stel. Ten einde die begronding te 

kon doen, is daar 'n deeglike studie van alle beskikbare 

en bekombare literatuur oar die onderwerp soos dit in die 

onderwyssektor (in ander Westerse lande) toegepas word, 

gemaak. 

Hierin word die volgende sake vervat: 

* Die organisering en realisering van die skoal se 

openbare skakel- en bemarkingsta,,k met inbegrip van 

die 

rolverdeling vir die uitvoer van openbare skakel

en skoolbemarkingsprogramme; 

funksionering van die openbare skakel- en bemar

kingsdepartement in die skoal; 

voordele en nadele verbonde aan 'n openbare ska

kel- en bemarkingsdepartement. 

* Die rol van die openbare skakel- en bemarkingsbeamp-
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* 

te met verwysing na die 

aanstelling van die openbare skakel- en bemar

kingsbeampte in die skool of distrik; 

eienskappe van die openbare skakel- en bemar

kingsbeampte; 

voorwaardes vir die aanstelling van die openbare 

skakel- en bemarkingsbeampte; 

besondere rol van die openbare skakel- en bemar

kingsbeampte in die skool; 

etiese kode en standaarde vir openbare skakel- en 

bemarkingspersoneel. 

Die opleiding en voorbereiding van die openbare ska-

kel- en bemarkingsbeampte: 

tradisionele opleiding en voorbereiding van 

skoolbestuurders in Suid-Afrika; 

redes vir opleiding in openbare skakeling en 

skoolbemarking; en 

soorte opleiding en voorbereiding van die open

bare skakel- en bemarkingsbeampte. 

* 'n model vir 'n openbare skakel- en bemarkingspro

gram vir staatsondersteunde skole in Suid-Afrika wat 

onder andere die volgende behels: 

om 'n verbintenis tot verbeterde openbare betrek

kinge en skoolbemarking te maak; 

om 'n analise van menings en behoeftes te maak; 

om beleid- en doelwitte te formuleer; 

om die openbare skakel- en bemarkingsprogram in 

die staatsondersteunde skool te ontwikkel, imple

menteer en evalueer. 

1. 5. 6 !!_oofst~k 6 

In hierdie hoofstuk word daar 'n terugblik op die studie 

gegee met 'n bespreking van 

* die perspektiewe en insigte aangaande openbare ska

keling en bemarking in skole met besondere verwysing 

na 
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die eienskappe van 'n effektiewe openbare skakel

en skoolbemarkingsprogram; 

die tye van verandering en die implikasies wat 

dit vir openbare skakeling en skoolbemarking in 

Suid-Afrika inhou; 

* struikelblokke en aanpassings in die loop van die 

studie; 

* 

* 
* 

aanbevelings ten opsigte van regstellende openbare 

skakel- en bemarkingsaksies in staatsondersteunde en 

privaat skole; 

voorstelle vir verdere studieprojekte; 

slotopmerkings. 

1.6 AANNAMES 

Die volgende vooronderstellings is as rigtinggewend en 

onontbeerlik beskou vir die navorsingsprojek: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Doeltreffende bestuur behels die hantering van en 

aanpassing by verandering. 

Veranderinge in die onderwysstelsel mag nie die ge

halte van onderwys aantas nie. 

Onderwys is die hele samelewing se verantwoordelik

heid. 

Ouer- en gemeenskapsbetrokkenheid by die onderwys is 

in wese 'n demokratiese gebeurtenis en verskynsel. 

Voortdurende onderwysvernuwing is die weg van konti

nu1teit en dit behels konstantheid en verandering. 

Opvoedende onderwys is volledige, gedifferensieerde, 

ewewigtige, relevante en normatiewe opvoedkundig

verantwoordbare ontsluiting van die leerder met die 

oog op sy optimale, verantwoordbare, algemene en be

sondere mandaatvervulling in sy algemene en 
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besondere leefwereld. 

* Die mens is 'n handelende wese wat, indien hy n 

taak doeltreffend, logies en sistematies wil verrig, 

moet beplan, orden, re~l en besluite neem. 

* 

* 

* 

Die opleiding en ontwikkeling van bestuursleiers is 

moontlik sowel as noodsaaklik. 

Skole kan openbare skakeling en skoolbemarking nie 

vermy nie, hulle kan slegs 'n keuse ten opsigte van 

beplande of onbeplande skakeling en bemarking doen. 

Skole staan in bepaalde verhoudinge tot en het be

paalde pligte teenoor al hulle belanghebbendes. 

1.7 VERVOLGENS 

In hoofstuk 2 word daar ter bereiking van die eerste 

doelwit van die navorsing, vervolgens aandag geskenk aan 

die algemene en besondere redes vir verbeterde openbare 

betrekkinge en skoolbemarking in die staatsondersteunde 

skool in Suid-Afrika. Dit is die eerste stap in die op

stel van • n model om die huidige problematiek rondom 

skoolskakeling en -bemarking in Suid-Afrika op te los. 
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HOOfSTUK~ 

DIE NOODSAAKLIKHEID VAN OPENBARE SKAKELING EN SKOOLBEMARKING 

IN STAATSONDERSTEUNDE EN PRIVAAT1 SKOLE 

2.1 INLEIDING 

Doelgerigte en geordende openbare skakeling en bemarking 

in skole is 'n bestuursfunksie (kyk hoofstukke 3 en 4) 

wat deur die skoolbestuur (beheerraad, skoolhoof en ander 

topbestuurslede) uitgevoer behoort te word. Om die rede 

is dit noodsaaklik om die magte, regte en pligte van so

danige bestuurslede in die Suid-Afrikaanse onderwysstel

sel te bestudeer. 

Ouer- en gemeenskapsbetrokkenheid by die formele onderwys 

is en bly 'n realiteit wat w~reldwyd toeneem op grond van 

die waarde wat dit vir die kind, die ouer, die skool en 

die onderwys inhou. Gevolglik is dit noodsaaklik om ook 

hierdie saak, met die besondere implikasie wat dit vir 

verbeterde openbare betrekkinge en skoolbemarking inhou, 

te bestudeer. 

Die huidige en toekomstige bestuursbedeling in die Suid

Afrikaanse onderwys word dus vervolgens bespreek. 

2.2 DIE HUIDIGE BESTUUR VAN ONDERWYS IN DIE RSK 

( 1) 

Onderwys in Suid-Afrika was vir die grootste deel van 

hierdie eeu die verantwoordelikheid van die Staat. Daar 

was in hierdie bedeling (volgens Die Wet op Nasionale On-

Openbare skakeling en. skoolbemarking 
belang vir privaat skole al word 
staatsondersteunde skole toegespits. 
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derwysbeleid 37 van 1967) hoofsaaklik twee tipes skole, 

naamlik publieke sko1e en privaat skole. Die publieke 

skole het onder die direkte beheer van die verskillende 

Onderwysdepartemente gestaan. Privaat skole was die ver

antwoordelikheid van die betrokke stigtingsorganisasies. 

'Direkte beheer' het germp1iseer dat die Staat ver

antwoorde1ik was vir die daarste11ing, · beheer en finan

siering van die skoal. Op die nasionale/sentrale be

stuursv1ak van die Suid-Afrikaanse Onderwysste1se1 

bestaan daar ( vg1. Van Scha1kwyk in Badenhorst et a1. 

1986:99-100) tans die volgende vyf Onderwysdepartemente: 

* Die !Le_Q_artement van_!lla_!!ionaJ,e_O.QYQ~ing wat a1gemene 

onderwysbeleid vir die he1e RSA moet formu1eer ten 

opsigte van die 

finansiering van onderwys vir a11e Suid-Afrika-

ners; 

sa1arisse en diensvoorwaardes van a11e personee;-

1ede; 

professione1e registrasie van a11e onderwysers; 

norme en standaarde vir 1eerp1anne, eksaminering 

en die sertifisering van kwa1ifikasies. 

* Die Departe111~nt v~n _ _Q!:!_qe_l::~s_en__9_p_1_gJ9_ing wat onder

wys vir alle swart kinders in die RSA voorsien, be

stuur en beheer. 

* 

* 

* 

Die !;1gp_~rtement v_ir Onder~s~r:L.K\Jl~\l~: __ ~dl!li_nistr_a_

sie Vo1ksraad wat onderwys vir a11e blanke kinders 

in die RSA voorsien, bestuur en beheer. 

Die Departement vir Ond~e~Ku1t~ur: RaaQ__van 

Verteenwoordigers wat onderwys vir a11e k1eur1ing

kinders in die RSA voorsien, bestuur en beheer. 

Die Departement vir Onderwys en Ku1tuur: Raad van 

t\fuey?_ardigers wat onderwys vir al1e Asi~rkinders in 

die RSA voorsien, bestuur en beheer. 

Op streeks- of tweede vlak word daar (vg1. Van Schalkwyk 

in Badenhorst et a1. 1986:102-103) 'n verdere onderskeid 
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tussen blanke onderwys en swart-, kleurling- en Asieron

derwys getref. 

In blanke onderwys is daar bestuur op pr_ovinsiale_ ylak 

( deur die vier provinsiale onderwysdepartemente), op 

~tre~ksvJ~ (deur streekkantore en streekrade onder die 

provinsiale departemente) en op ~l2a§{~~e_vl~X (deur die 

bestuursrade en topbestuur in skole). 

Swart-, kleurling- en Asi~ronderwys word op ~trg~s~l~~ 

(streekkantore) en op QJaa~lik~_y1a~ (deur bestuursrade 

en topbestuur in skole) beheer en bestuur. 

Hierdie 'direkte beheer' het geYmpliseer dat die Staat 

voorsien het in bykans alle behoeftes wat die skool ten 

opsigte van finansies, ondersteuning, administrasie en so 

meer gehad het. Daar was dus geen dringende behoefte 

daaraan om beplande openbare betrekkinge met die ander 

belanghebbendes aan te knoop nie. Banach (NSPRA 1986:22) 

stel dit as volg: 

"In the past, the focus of educational communication 

centered on telling the public what we, as informed pro

fessionals, thought they should know." 

2.3 DIE ONDERWYS IN SUID-AFRIKA BY 'N KRUISPAD 

Tans verkeer die Suid-Afrikaanse regeringstelsel in 'n 

oorgangfase vanwe~ grootskaalse politieke, kulturele en 

sosiale veranderings. Die veranderinge impliseer dat die 

onderwysstelsel ook aangepas moet word en reeds besig is 

om te verander. 

In die veranderingsproses in die Onderwys is daar huidig 

twee hoofrolspelers, naamlik die Staat aan die een kant 

en die National Education Coordinating Committee (NECC) 

aan die ander kant. In Maart 1993 het beide die Staat en 

die NECC twee belangrike dokumente met beleidsbeginsels 
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vir die herstrukturering van onderwys en opleiding in 

Suid-Afrika vrygestel. Elk van die twee dokumente ver

teenwoordig die oorheersende gedagterigtings van die on

derskeie partye in die onderhandelingsproses omtrent ver

anderings en aanpassings in die onderwys. Ten einde ge

volgtrekkings aangaande die moontlike toekomstige onder

wysbedeling in Suid-Afrika te kan maak, is dit noodsaak

lik om beide die standpunte te beskou en dan te vergelyk. 

Vir die doeleindes van hierdie studie sal daar ook in 

elke geval verwys word na moontlike implikasies vir 

verbeterde openbare betrekkinge en skoolbemarking. 

2. 3.1 [)j._~ __ Qnde~~~!l~i_n_g§trategie ( OVS-dO):cJ.lm~ntl_yan_di~ 

S:t.aat 

In Mei 1990 het die Minister van Nasionale Opvoeding die 

ontwikkeling van 'n onderwysvernuwingstrategie (Suid

Afrika 1992a:16-17) vir Suid-Afrika aangekondig. Die 

Departement het gevolglik 'n ondersoek na onderwysvernu

wingstrategie~ geloods. Die eerste fase van hierdie on

dersoek het die "identifisering van die belangrikste pro

bleemareas in die onderwys waarvoor daar oor die kort en 

medium termyn praktiese bestuursoplossings gevind moes 

word, behels" (Suid-Afrika 1992b:3). Vir die doel is daar 

insette van 'n bre~ spektrum van belanghebbende en kun

dige persone en instansies op uitnodiging ontvang. In die 

tweede fase is die insette tot een samevattende kon

sepverslag verwerk en die verslag, 'n onderwysvernu

wingstrategie: besprekingsdokument, is op 4 Junie 1991 

deur die Komitee van Onderwysdepartementshoofde (KODH) as 

'n besprekingsdokument vrygestel. Tydens die derde fase 

het die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing ( RGN) 

kommentaar oor die Besprekingsdokument ingesamel en aan 

'n uitgebreide Integreringskomitee voorgele wat dit oor

weeg het en waar nodig die Besprekingsdokurnt;nt daarvol

gens aangepas het. In die finale besprekingsfase van die 

OVS-dokument is die finansi~le implikasies bereken en 'n 
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finansieringsplan vir die toekomstige onderwysbedel ing 

ontwikkel en in die OVS-dokument vervat. 

Tydens die evaulering van die huidige onderwysstelsel is 

daar onder andere gekyk na die elf beginsels vir onder

wysvoorsiening, wat uit die destydse (1981) RGN-ondersoek 

na die onderwys in Suid-Afrika voortgespruit het en in 

die ~et op Na~_io]1_a,l,.e_!l~lg:W_vir___Mg~m-~ne__QnQ.erJiY!?_saK~ 76 

van 1984, vervat is. Die beginsels wat as maatstaf ge

bruik is, is: 

* "Gelyke onden·ysgeleenthede, met inbegrip van gely

ke onderwysstandaarde, moet vir alle leerders be

skikbaar wees. 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Daar moet voldoende balans tussen gemeenskaplikheid 

en diversiteit in die onderwys wees. 

Individuele leerders moet keusevryheid geniet. 

Die kurrikulum moet aan die eise van relevansie vol

doen en rekening hou met die mannekragbehoeftes van 

die land. 

Daar moet positiewe skakeling tussen formele en nie

formele onderwys wees. 
Daar moet 'n aanvaarbare verhouding tussen staats

en ouerverantwoordelikheid vir formele onderwys 

bestaan. 

Sowel die Staat as die private sektor is verantwoor

delik vir nie-formele onderwys. 

Daar moet voldoende staatsteun vir private onderwys 
wees. 

Daar moet 'n gesonde balans wees tussPn administra

tiewe sentralisasie en desentralisasie. 

Erkenning van die professionele status van opvoeders 

is noodsaaklik. 

Die voorsiening van onderwys moet op voortgesette 

navorsing berus." 

Die veranderinge wat in die Onderwys beoog word, is saam

gevat in die OVS-dokument (Suid-Afrika 1992b:6-7) en be-
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hels basies die volgende: 

* "Een demokratiese, nie-rassige onderwysstelsel. 

* Gelyke onderwysgeleenthede en die uitskakeling van 

onderwysagterstande. 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 

Relevante onderwys op alle vlakke. 

Uitgebreide leergeleenthede deur middel van uitge

breide afstandsonderrig, beter benutting van onder

wystegnologie en skakeling tussen riie beroepsoplei

dingsektor en die formele onderwys. 

Basiese onderwys aan veral ongeletterde volwassenes. 

Geleenthede vir lewenslange onderwys. 

Grater bestuursoutonomie vir onderwysinrigtings. 

Doeltreffende onderwys aan kinders met spesiale on

derwysbehoeftes. 

Gemeenskapsbetrokkenheid. 

Beter benutting van onderwystegnologie in die alge

meen. 
'n Uitgebreide rol vir tegniese kolleges. 

Die stigting van gemeenskapkolleges. 

Effektiewe onderwysopleiding. 

Soepeler beweging van leerders tussen verskillende 

onderwysinrigtings of substelsels van die onderwys

stelsel. 

Doeltreffende tersi~re onderwys. 

Doeltreffende finansieringsgrondslae vir tersi~re 

onderwys. 

Grater harmonie tussen die mensekragbehoeftes van 

die land en opvoedingsgeleenthede. 

'n Doelmatige dog aanpasbare finansieringsplan vir 

die onderwys vir die volgende vyftien jaar." 

Vir die doeleindes van hierdie studie is di t nodig om 

meer spesifiek na enkele van die beoogde vernuwings te 

kyk: 

i. g_~ll___Q§!!llQ~rat_i~s_e,. ni_~-rassige_ on_derwy!";_S_tel_!?e1· Hier 

word 'n sentrale onderwysowerheid en streekonderwys-
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owerhede, wat oor eie gesag en beslui tnemingsbe

voegdheid beskik, in die vooruitsig gestel. Die ont

wikkeling van sodanige model vir die onderwysstelsel 

berus op die volgende standpunte (Suid-Afrika 1992a: 

17-26): 

a. §tan9,_punt _]. 

"~~~ moet by die strukturering'van die voorsie

ning van onderwys in 'n toekomstige onderwysstel

sel vir Suid-Afrika gee~J speel nie en regver

digheid in die voorsiening van onderwysgeleent

hede moet verseker word." 

b. Sta_!l_d];)UJ}t~ 

"Die nuwe onderwysstelsel moet !!_a§_i_oJ}al~_~enh~<i 

Q~vorde£ en tot uitdrukking laat kom. Met inagne

ming van die nie-rassige basis van 'n nuwe onder

wysstelsel moet daar ook voorsiening gemaak word 

vir die akkommodering van verskeidenheid op grond 

van internasionaal erkende en opvoedkundig rele

vante basiese menseregte soos moedertaalonderrig, 

godsdiensvryheid en die beoefening en oordrag van 

'n eie kultuur. vryheid van assosiasie moet der

halwe 'n hoeksteen van 'n nuwe onderwysstelsel 

vorm." 

Die implikasie van hierdie standpunt is dat die 

keuse van 'n skool in die nuwe bedeling by die 

ouers gaan berus. Indien aanvaar word dat elke 

ouer die 'beste' onderwys vir sy/haar kind beoog, 

sal daar strawwe kompetisie tussen skole vir die 

verkryging van voldoende leerlinggetalle ont

staan. Dit sal tot gevolg he dat skole georgani

seerde bemarkings- en skakelpogings moet aanwend 

om leerlinge te werf. 
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c. Standpunt :') 

"Die nuwe onderwysstelsel moet voorsiening maak 

vir die bestaan van 'n s~ntrale_onderwysowerheid 

en_depar_tementg _yan_ 91}deryyp_ O_Q_'n streek~a~i!;i. 

Die sentrale onderwysowerheid moet die verant

woordelikheid dra vir beleid oar norme en stan

daarde oar verskeie kernaangel~enthede in die on

derwys, en moet verantwoordelik wees vir katego

riee inrigtings van 'n meer nasionale aard wat 'n 

baie groat mate van outonomie geniet. Politieke 

verantwoordelikheid en aanspreeklikheid moet op 

die verskillende vlakke gevestig word. " 

"Ander funksies rakende die onderwys kan onder 

die jurisdiksie van die streekdepartemente val: 

met dien verstande dat die beginsel van maksimum 

funksioneel verantwoorde afwenteling van besluit

nemingsbevoegdheid na die gemeenskap of indivi

duele inrigting deurgaans gevolg word." 

"In ooreenstemming met laasgenoemde beginsel moet 

y~~~kLJ,lende k_a_tegori~_o_pe'[lbar~ __ skqle. ingestel 

en volgens 'n ooreengekome norm of formule gelyk 

befonds word. Verskille tussen hierdie skole het 

betrekking op verskille in vlakke van bestuursou

tonomie. So 'n benadering sal oak voorsiening 

maak vir die akkommodering van natuurlike onder

wyskundig relevante verskeidenheid waar daar 'n 

behoefte daarvoor bestaan. Voorts is dit denkbaar 

dat skole wat wil saamwerk in die voorsiening van 

onderwys deur byvoorbeeld hulpbronne te deel, 

hulleself kan organiseer in die een of ander 

streek-, ontwikkelings- of waardegesentreerde 

verband." 

Die implikasie van 'poli tieke verantwoordelikheid 

en aanspreeklikheid op verskillende vlakke' is 
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dat die ouer- en bre~r gemeenskap 'n baie grater 

seggenskap in die aard, beleidbeginsels, bestuur 

en beheer van die skole op plaaslike vlak gaan 

verkry. Om die houdings en menings van die plaas

like gemeenskap te toets sal dit noodsaaklik wees 

om georganiseerde en beplande meningsopnames uit 

te voer. Daar bestaan egter tans nie die nodige 

fasili tei te en kundigheid op· plaaslike vlak om 

sodanige opnames uit te voer nie. Goed beplande 

openbare skakelingsprogramme maak voorsiening vir 

meningsopnames wat in hierdie · nuwe' behoeftes 

kan voorsien. 

d. Sj::a...!}dpunU 

"Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel moet voor

siening maak vir die c,ieel va1!...J!erj!I!l;.W9Q.!"d~Lik_heid 

rakende die onderwys tussen owerheidsinstansies 

op die verskillende vlakke, ouergemeenskappe, die 

georganiseerde onderwysprofessie en ander belang

hebbendes ten einde doel treffende onderwys vir 

aile leerders te verseker." 

ii. ~_l!legn..§.k<w.~bgtro~kenl:!_e_:l_q. Die OVS-dokument ( Suid

Afrika 1992b:8) gaan van die standpunt uit "dat die 

onderwys die hele samelewing se verantwoordelikheid 

is en dat die private sektor soos in ander lande 'n 

meer beduidende rol moet speel". 

Hierdeur word geYmpliseer dat die private sektor -

wat in die verlede weinig indien enige aandeel in 

die onderwys gehad het - 'n belangrike rol in die 

finansiering, bestuur en voorsiening van onderwys 

behoort en gaan speel. Die private sektor - en veral 

die handelsektor - word bedryf met 'n winsmotief, 

wat beteken dat die moontlike 'wins' wat hulle uit 

nouer kontak met die skole in die gemeenskap kan 

verkry, aan hulle duidelik gemaak sal moet word. Ten 
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einde die private sektor by die voorsiening, befond

sing en beheer van die onderwys te betrek, sal dnnr 

dus intensiewe en deeglik georganiseerde bemarking

en skakelprogramme deur die skole in 'n bepaalde 

distrik in werking gestel moet word. 

iii. Fi_nan§Jc!;)ri!:lg~va!} die~ond!!Z::"1YS- Vanwe~ die talle ver

anderinge in die land word daar ook deur die samele

wing nuwe eise aan die onderwys gestel wat nie in 

die huidige ekonomiese klimaat binne die bereik van 

die Staat, as belangrikste voorsiener van onderwys, 

is nie. In 1992/93 sal die Staat se onderwysbeste

ding ongeveer 6,4 persent van die Bruto Binnelandse 

Produk (BBP) uitmaak. Volgens die OVS-dokument 

(Suid-Afrika 1992b:16) kan 

"'n bestedingsvlak van hoi:!r as 6% van die BBP deur 

die Staat moeilik gehandhaaf word gesien teen die 

agtergrond van die swak ekonomie van die land Pn die 

noodsaaklikheid om staatsbesteding te verminder en 

ekonomiese groei te stimuleer". 

Die OVS-finansieringsplan (Suid-Afrika 1992b:17-18) 

vir die onderwys is daarop gebaseer dat ouers gedu

rende die eerste nege skooljare gemiddeld 5 persent 

van die onderwysonkoste sal moet dra. In die laaste 

drie skooljare sal ouers gemiddeld 25 persent van 

die onderwysonkoste moet dra. Hierdie syfers ver

teenwoordig gemiddeldes, en di t verskil van een 

skoolgemeenskap tot die ander op grono van die tipe 

modelle vir skooloutonomie wat verkies word. 

Die ontstaan van die Onderwysvernuwingstrategie het 

reedR. tot gevolg gehad dat daar in die jongste tyd 

nuwe wetgewing (Wysi~ingp~e_t_op_0Qd~~wysaangel~ent

h_ede__l_V_g],~~!:_a~d] __ :3~_va!1J99Z) aangaande die onderwys 

aanvaar is. Volgens die wetgewing word daar nou tus

sen drie hooftipes skole onderskei, naamlik: staat-
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skole (openbare of departementele skole), staatson

dersteunde skole en privaat skole. 

a. ~ivaat_sko~e~ Privaat skole word aldus geag indien 

dit ingevolge die Wet op Private Skole (Volksraad), 

104 van 1986 geregistreer is. By hierdie tipe skole 

word die totale beheer, eiendomsreg, funksionering 

van die skool en finansiering die verantwoordelik

heid van die beheerliggaam. Sodanige skole kan by 

die staat aansoek doen om sekere subsidies (bv. 'n 

subsidie vir die salarisse van onderwyspersoneel) 

wat toegeken kan word mits die privaat skool voldoen 

aan sekere voorgeskrewe vereistes vir subsidi~ring 

of klassifikasie (Juta 1992:1-23). 

Volgens Minister Marais (1993b:6), is daar sedert 

1985, 90 nuwe privaatskole by die Departement van 

Onderwys en Kultuur, Volksraad geregistreer, wat die 

totaal van privaatskole op 282 te staan bring. Die 

subsidieperk van hierdie skole is in die huidige 

bedeling 50 persent en dit impliseer dat die ouer

en bre~r gemeenskap die ander 50 persent van die be

fondsing van sodanige skole self moet vind deur 

middel van doelgerigte en beplande bemarking- en 

skakelingstrategie~. Volgens Davies en Ellison 

(1991:146-149) ondervind ook hierdie skole egter die 

probleem dat die nodige kundigheid yir die ontwik

keling en inwerkingstelling van genoemde strategie~ 

yl gesaai is of totaal ontbreek. 

b. Staats~o1~ (openbare of departementele skole). Vol

gens die Wet op Onderwysaangeleenthede (Volksraad) 

70 van 1988 (Juta 1992:1-1 tot 1-82) word die staat

skool hoofsaaklik deur die Onderwysdepartement 

(Staat) daargestel, gefinansier en bedryf. Hieruit 

volg dat die t:j.pe skool dan streng volgens die 

re~ls, regulasies en beheermaatre~ls soos deur die 
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Onderwysdepartement neergele, sal funksioneer. Toe

latingsvereistes, finansiering en funksionering word 

deur die Onderwysdepartement vasgestel en ui tgevoer. 

c. ~~gatsgrr~~~eund~~sko1~· Volgens die Wet op Onder

wysaangeleenthede (Volksraad) 70 van 1988 (Juta 

1992:1-1 tot 1-82) is 'n staatsondersteunde skoal 

" 'n onderwysinrigting wat kragtens' artikel 29 ( 1) tot 

'n staatsondersteunde skool vir buitengewonr on

derwys verklaar is of kragtens artikel 29(4) geag 

word aldus verklaar te wees, 'n openbare skool wat 

kragtens artikel 29 ( 2A) tot 'n staatsondersteunde 

skool verklaar is en 'n staatsondersteunde skool wat 

kragtens artikel 29(2B) ingestel is [omskrywing van 

"staatsondersteunde skoal' vervang deur a l(c) van 

Wet 88 van 1991 en deur a 1 van Wet 39 van 1992]." 

Vanaf die datum waarop 'n openbare skoal kragtens 

artikel 29 (2A) tot 'n staatsondersteunde skoal ver

klaar is geld die volgende maatre~ls 

* "Die eiendomsreg en beheer van roerende en on

roerende goed en alle regte wat onmiddellik voor 

hierdie datum by die Staat of die betrokke be

stuursraad berus het en wat op die betrokke skool 

betrekking het, gaan op die betrokke staatsonder

steunde skool oor op die bedinge en voorwaardes 

wat die Minister met die instemming van die Mini

ster van Begroting bepaal ... " 

Die implikasie hiervan is dat die eiendomsreg en be

heer van die skoal direk oorgaan op die Bestuur en 

Beheerliggaam van die skoal. Die Bestuur bestaan uit 

die skoolhoof en ander topbestuurslede soos die ad

junkhoof(de) en departementshoofde. Die Beheer

liggaam bestaan uit demokraties verkose lede van die 

ouer- en bre~r gemeenskap. Die beheerliggaam ver

teenwoordig dus die ouer- en bre~r gemeenskap in die 
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* 

* 

* 

skoal en dit impliseer dat die skoal se eiPndom op 

demokratiese wyse - met inagneming van die meninrys, 

houdings en wense van alle belanghebbendes - beheer 

moet word. 

"Die laste en verpligtinge wat onmiddellik voor die 

datum by die Staat of bestuursraad berus het, gaan 

oor op die staatsondersteunde skoal." 

Die implikasie hiervan is dat die ouergemeenskap nou 

die finansHHe las en verpligtinge van die skoal 

moet oorneem aangesien die skoal as sodanig nie toe

gang tot verdere befondsingsbronne het nie. In die 

huidige ekonomiese klimaat sal die ouers dit egter 

moeilik vind om self die addisionele fondse by te 

dra, wat nodig is om die skool in stand te hou en te 

ontwikkel. Daar sal dus van die breE!r gemeenskap 

(instansies soos stadsrade, die private en sakesek

tor, kerke en diensorganisasies) verwag word om sub

stansiE!le bydraes tot die instandhouding en ontwik

keling van die skoal te maak. 

"Die administratiewe aantekeninge en ander stukke 

wat op die betrokke openbare skoal betrekking het en 

wat die Minister bepaal word aan daardie staats

ondersteunde skoal oorgedra:" en 

"Die bestuur, beheer en uitvoerende mag van die be

trokke staatsondersteunde skoal berus by sy be

stuursliggaam wat ooreenkomstig hierdfe Wet saam

gestel is." 

Die implikasie hiervan is dat die bestuursliggaam -

besta?~de uit die skoolhoof en demokraties verkose 

bestuurslede uit die ouer- en breE!r gemeenskap - die 

skoal moet bestuur in ooreensternrning met die wense 

van die plaaslike gemeenskap. Die uitvoerende mag 

wat aan die bestuur toegeken word, impliseer dat 
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2.3.2 

hulle verantwoordelikheid aanvaar vir die finansie

ring, beheer en funksionering van die skoal, solank 

dit binne die landswette en -else val. Die bestuurs

liggaam verteenwoordig die ouer- en bre~r gemeenskap 

in die skoal. Die ou beginsel van ·who pays the 

piper, calls the tune' sal dus geld, mits dit nie 

teen die huidige landsbestel indruis nie. Om egter 

vas te stel wat die menings, houd~ngs en wense van 

die plaaslike gemeenskap ten opsigte van die skoal 

is, is dit noodsaaklik dat daar doelgerigte kommuni

kasiekanale geskep moet word. Die ·nuwe' finansie

ringsvereistes wat nou ontstaan, het oak tot gevolg 

dat daar doelgerigte bemarkings- en finansiering

strategie~ ontwikkel meet word. Die ontstaan van 

staatsondersteunde skole hou dus uiteraard velerlei 

implikasies vir verbeterde openbare betrekkinge en 

skoolbemarking in. 

Vervolgens word daar nou aandag aan die tweede dokument 

- die van die National Education Coordinating Committee 

- geskenk. 

Die N~ttion?l_Egt,!c;a_t_ion_Pol,_icy _Ip~estigation ( NEPli 

van_Q.;ie N_?_tional Edu_qaJ;iQI1_~oOI:"Ql_na,ting__~ommi tt~-~ 

(NECC~ 

Die NEPI-dokument bestaan ui t twaalf verslae wat 

verskillende aspekte van die belangrikste onderwys

vraagstukke dek. 'n Dertiende dokument, die "Frame

work Report", bevat 'n konseptuele en historiese 

analise van die NEPI-proses en produkte. Die doku

mente of verslae is saamgestel (vanaf Desember 1990 

tot Augustus 1992) deur meer as 300 vrywillige poli

tieke leiers, akademici en praktisyns uit die gele

dere van die ANC (African National Congress), COSATU 

(Congress of South African Trade Unions), die SAKP 

(Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party), SADTU (South 

42 



African Democratic Teachers Union), UDUSA (Union of 

Democratic University Staff Association) en studP-nte 

organisasies. Al hierdie werk is in samewerking met 

die NECC (National Education Coordinating Committee) 

tot samevattende verslae verwerk en uitgegee. 

Die drie hoofdoelwitte met die samestelling van die 

verslae was volgens Gerwel (NECC 1992a:i): 

* "The provision of information and a lens to fo

cus on the values which underpin specific poli

cies: 

* 

* 

the stimulation of public debate on education po

licy in all spheres of the society. From the 

foregoing, it is clear that the NEPI reports do 

not present an NECC position in education: rather 

they mark a starting point for what will un

doubtedly be a protracted debate; 

the development of capacity for policy analysis." 

Hieruit is dit volgens Gerwel (1992a:l) duidelik dat 

die verslae nie poog om 1 n model vir 1 n nuwe onder

wysstelsel daar te stel nie. Dit is ook nie bedoel 

om vaste voorstelle vir 1 n nuwe bedeling te wees 

nie, maar dit is eerder 1 n analise van uitvoerbare 

toekomstige opsies vir die kort en medium termyn. 

Verskillende opsies verteenwoordig uit die aard van 

die saak verskillende sosiale en ekonomiese waardes 

wat dikwels direk teenoor mekaar staan. 

Vir die doeleindes van hierdie studie is dit nood

saaklik om sommige van hierdie opsies te verken en 

in ag te neem. 

i. Q~_!i_e_Do!YsbellEler e!Lji_d_m_inist<ra_sie. Die navorsers wat 

hierdie afdeling van die ondersoek hanteer het, het 
1 n diepgaande studie van onderwysbeheer in ander 

lande (die VSA, Kanada, Brittanje, Mosambiek, Nica-
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ragua, Swede, Kenia, Tanzanie en Zimbabwe) gemaak 

voordat hulle tot die gevolgtrekking gekom het dat 

daar oorwegend vier vlakke van onderwysbeheer be

staan, naamlik: 

* ~eQt~~~be~~er ('federaal' in die VSA en Kanada, 

'nasionaal' in Suid-Afrika, Brittanje, Mosambiek, 

Nicaragua, en Swede); 

* 

* 

* 

stree~sbeh~er ('staat' in die VSA, 'provinsiaal' 

in Kanada en 'distrik' in Swede); 

~~striksbehe~~ ('plaaslik' in die VSA en Swede, 

en 'sonaal' in Nicaragua); en 

~lke __ skoo! (NECC 1992b:31). 

Die navorsers het egter ook bevind dat die model van 

onderwysbeheer geensins impliseer dat daar in alle 

gevalle dieselfde mate van beheer aan die verskil

lende vlakke gegee word nie. Volgens die navorsers 

(NECC 1992b:36) neig ontwikkelde lande in die jong

ste tyd al hoe meer na 'sentralisasie' of 'hersen

tralisasie' van beheer terwyl ontwikkelende lande 

neig om 'gedesentraliseerde' beheer toe te pas. 

Die navorsers wat die opdrag ontvang het om die 

moontlikhede van verandering in die beheer van die 

onderwyssisteem te ondersoek, het veral gekyk na 

twee verskillende, maar komplimenterende perspek

tiewe van onderwysbeheer en -bestuur (NECC 1992b: 

54), naamlik 'n sisteemperspektief - waar sisteem

veranderings beskou word -en 'n skoolbeheerperspek

tief - waar demokratisering van skoolbeheer en die 

rol wat die gemeenskap.daarin behoort te speel, on

dersoek word. 

Die beleidsbeginsels wat volgens hierdie navorsers 

(NECC 1992b:38-39) gebruik behoort te word in die 

ontwikkeling van die nuwe bedeling, behels die vol

gende: 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Enige beleidsbeginsels moet berus op die grond

liggende waardes waarteen dit voortdurend opge

weeg behoort te word. In die geval berus dit op 

die vyf NEPI-beginsels, naamlik dat daar wegge

doen moet word met rass~sme __ ~~ seksjsme, en dat 

beleid d~m_Q~:@sie, g_E~),yktleid, 'n ~enheids_tel13el 

en reg~tellinq (redress) moet behels. Verder moet 

di t ook aan die grondliggende voorwaardes van 

Q9elt:r;:effend_be_tcL ;r:egy~:r:_Q:!gheid en k_walttei_t be

antwoord. 

Die nuwe beheersisteem meet toegewy wees daaraan 

om die !IJYdSte moont:J.ike d~~lnaJ1le_Vi!_ll ~l_le_l;:lg__l_iin_g

~~qbende~ aan die beheer van die sisteem toe te 

laat en te verkry, terwyl di t steeds opgeweeg 

word teen die noodsaaklikheid van effektiwiteit, 

samehang en nasionale eenheid. 

Die nuwe beheersisteem meet voorsiening maak vir 

'n ffiP.kSiJ11ale vlak van tQ_erekenl!aarh~_:!,Q deur . te 

verseker dat besluite geneem word op die vlak wat 

naaste is aan die mense wat dit direk raak. Dit 

meet egter steeds met effektiewe en doeltref

fende administrasie versoenbaar wees. 

Enige veranderings in die beheersisteem moet die 

noodsaaklikheid om die ~amehang __ v?~n unit~re, 

D?Sionale onderwyssisteem vas te stel en te hand

haaf, in ag neem. 

Die proses van beleidsvasstelling moet voorsie

ning maak vir uiteenlopell~e__Qe~lname, sodat dit 

moontlik is vir alle belanghebbendes om 'n 

aandeel in die proses te he. 

Die administratiewe struktuur meet duidelike rig

lyne vasstel wat onderskeid maak tussen diegene 

~C!t die_reg heJ: om deel te he aan _d:!,.g__~;L_eid~vas

~elli~g. die wat g_eraadp~~eq word, en die wat 

~leg~i~~~nni~e~~e~ word van besluite. 

Die toewysing van besluitnemingsbevoegdheid meet 

gepaard gaan met die toe~siDg_van_l;:lronne~Jondse 
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* 

of fondsgenereringskapasiteite. 

Die oorgangsprosedure moet voorsiening maak vir 

a~nslui ting~ by_die __ besta~mde __ sisteem deur sta

diums van trapsgewyse maar steeds plooibare ver

anderings. 

Die sisteembenadering skets die ~uitelyne (sien fi

guur l op die volgende bladsy) waardeur die prosesse 

van beleidsvasstelling, -aanname, -implementering en 

-monitering op die vier vlakke van beheer (wat voor

gestel word) kan plaasvind. 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat ook NEPI 

die noodsaaklikheid van die verhoogde deelname van 

alle belanghebbendes aan die prosesse van beleids

vasstelling en beheer van die onderwys, bepleit. Of 

die onderwysbeheer dus in vier vlakke verdeel word 

of nie, is die implikasie dat daar voorsiening ge

maak sal moet word vir doeltreffende kommunikasie

en skakelkanale op alle vlakke. 

ii. Onderwysfinansiering. Volgens NECC (1992a:33) word 

daar - gemeet aan internasionale standaarde - aan 

die onderwys in Suid-Afrika reeds 'n aansienlike 

dee! van die nasionale inkomste asook 'n aansienlike 

deel van die nasionale begroting bestee. Tans maak 

besteding aan die onderwys sowat 9 persent van die 

Bruto Nasionale Produk uit en dit sluit nie niefor

mele onderwys en opleiding in nie. Djt is dus 'n 

wesentlike probleem dat die staat nie 'n grater by

drae tot die onderwys kan maak nie, nieteenstaande 

die veranderings wat in die nuwe bedeling met die 

onder~sstelsel beoog word nie. 

Een benadering wat volgens die NEPI-ver~lag oar Edu

cation Planning, Systems and Structures (NECC 1992a: 

51) mag lei tot 'n oplossing van die probleem, is om 
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Figuur 1: !;_istgempey;:spekti~f: '_n__ mc;>Ontlike _struktuur 
(NECC 1992b:39) 

~Na,ionale Wetg.wende Vergadering~ 

.-------.ll-----, II Nasionale Kieserskorps ~ 
Ministersraad II Nasionale 

vir Onderwys en !Minister van Onderwysj Onderwys 
Opleiding II II Moni terings-
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II 
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Departement F== 

van Onderwys 

-- -,-----_--_-_--_---.---'-1------
istreeksonderwys-1 

rr====jl ower~eid 
1
1===="11 

Streeks
I<onsulterende 
Onderwysraad 

Stree! se I<ieserskorps 
r----.JL---, 

.I o:~~~~~:~nt .~ 
I van Onderwysl I 

JPlaaslike onderwys-J 
rr====ll owe~heid II====,J 

I Gebied se I 
onderwysforum 

' Plaaslike I<ieserskorps 

Gebied se onder- I 
wysadministrasie 

- -1 - ---

Ouer- onderwysers
vereniging of 
ouer-onderwyser
studentevereniging 

Behee~liggaam Jt====n11 I_ ~==;t 
Ouergemeenskap 

II 
Bestuurskomitee 

II II 

I Student-IOnderwyser~-~Dissiplinereii<urr. komitee komitee komitee kom. 

11 

onderwys totaal los te maak van staatswetgewing 

en dit aan plaaslike gemeenskappe oar te laat om 
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plaaslike bronne te vind en te benut vir die op

heffing van plaaslike skole en volwasse onderwys. 

In die geval sal die staat slegs voorskriftelik 

wees ten opsigte van die basiskurrikulum; riglyne 

vir die organisasie van skole; en dan moontlik 

die een of ander vorm van kruissubsidi~ring uit 

staatsfondse van skole in lae-inkomste gebiede 

voorsien. Die nadele hieraan verbonde is egter 

legio, waarvan die belangrikste is dat daar te 

veel lae-inkomstegebiede is en skole in ander ge

biede moontlik totaal oorvol kan raak. 

'n Alternatiewe oplossing vir die probleem van fi

nansiering is volgens die navorsers (NECC 1992a:57) 

om bestaande voorstedelike skole uit te brei en te 

desegregeer deur die gemiddelde klasgrootte te ver

groot. Op die wyse kan die skool se onderhouds- en 

administratiewe koste per leerling verlaag ·word. 

Gesubsidieerde vervoer van leerlinge van die lae

inkomstegebiede na die "bevoorregte' skole sal 'n 

metode wees waarop die skole kan uitbrei en dese

gregeer. 

Bykomend tot bostaande stel die navorsers ( NECC 

1992a: 57) ook voor dat daar van die ouers in 

voorstedelike skole 'n groter finansi~le bydrae tot 

hulle kinders se onderwys gevra kan word. Op die 

wyse kan die staatsubsidie van sodanige skole ver

laag word en die van skole in minder gegoede gebiede 

verhoog word. Leerlinge wat vanaf die lae-inkomste

gebiede na · bevoorregte • skole vervoer word, kan 

moontlik ook subsidies en beurse van die staat ont

vang. 

Hoe dit ook al gaan realiseer, dit is duidelik dat 

die NEPI-verslag die noodsaaklikheid erken van nouer 

betrokkenheid deur ouers en die bre~r gemeenskap by 
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die finansiering en bestuur van skole. Of enige be

trokke gebied se skole as staatsondersteunde, staat

of privaat skole gaan funksioneer, die fei t bly 

staan dat daar insette van die bre~r gemeenskap op 

finansi~le gebied moet wees en dit kan slegs deur 

doelgerigte en doeltreffende pemar~ingstrategie~ 

verwesentlik word. 

Vervolgens word die ooreenkomste en verskille tussen die 

twee beleidsdokumente geYdentifiseer en die moontlike im

plikasies daarvan vir openbare skakeling en skoolbemar

king bespreek. 

2. 3. 3 Q_oreenkomste en verskille tussen die ovs-_g_n NEPI-dok!!

mente met besondere verwysings na die implikasies vir 

y_erb_eterd!LQpenbare betrekki_nge~!!____bemarki_!!Q_Ya_!l_~j<ol~ 

i. ~leidsQiill_inselr:;_. Vol gens Chetty et al. ( 1993: 49) 

verskaf die beginsels en waardes waardeur die op

stellers van albei die dokumente gelei is in hulle 

werk, die sleutel tot die belangrikste ooreenkomste 

en verskille tussen die twee dokumente. 

* 

* 

Die OVS-dokument verbind die Staat tot die weg

doen met rasseskeiding (deracialization), 

nasionale eenheid, vryheid van keuse en asso

siasie, en diversiteit, desentralisasie en ven

nootskap in die beheer van die onderwys. 

Die NEPI-dokument daarenteen is gelei deur nie 

beginsels dat daar weggedoen moet· ·word met ra!'l

sisme en seks{sme, en dan verder dat daar demo

krasie, gelykheid, 'n eenheidstelsel en regstel

ling (redress) sal wees. 

Uit albei die dokumente blyk dit duidelik dat die 

opstellers gepoog het om haalbare en werkbare be

leidsbeginsels wat die nodige aandag aan bekos

tigbaarheid en doeltreffendheld gee, saam te 
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stel. Die kontras wat daar tussen die OVS-doku

ment se nadruk op die opmaak van agterstande 

(backlogs) en die NEPI -dokument se beleid van 

onmiddellike regstellende aksie (redress) is, is 

volgens Chetty et al. ( 1993: 49) die vernaamste 

verskil tussen die twee dokumente. 

ii. I:Le.!!..e.D.t_r<!ltsasj,e_. Ongeag die verskille in benade

ringswyse beklemtoon al twee die standpunte die 

noodsaaklikheid van 'n eenheidsisteem onder 'n 

enkele oorkoepelende onderwysdepartement. Die 

OVS-dokument maak voorsiening vir desentralisasie 

van die onderwysstelsel deur middel van drie vlakke 

van beheer, naamlik sentrale, distriks- en institu

sionele beheer. Op institusionele vlak word daar on

derskei tussen die drie tipes (staats-, staatsonder

steunde en privaat skole), wat verskillende grade 

van outonomie in beheer kan uitoefen. Die NEPI-doku

ment beweer daarenteen dat die OVS-voorstelle nie 

genoegsaam voorsiening maak vir regstellende aksie 

nie en dat die groat mate van institusionele beheer 

gaan veroorsaak dat die status quo in staatsonder

steunde skole en privaat skole gehandhaaf gaan word. 

Die NEPI voorstel is dat daar vier vlakke van be

heer, naamlik sentrale, distriks-, pla~s~ike_ en in

stitusionele beheer moet wees. In die geval sal die 

sentrale, distriks-, en plaaslike beheerliggame gra

ter mag as die institusionele beheerliggame verkry 

met die gevolg dat regstellende aksie afgedwing kan 

word (Chetty et al. 1993: 50). 

Hoe dit ook al gaan vergestalt, dit is vir die doel

eindes van hierdie studie egter genoegsaam dat daar 

oor die beginsel van desentral:!_s~sie saamgestem 

word. Desentralisasie impliseer dat daar op alle 

vlakke grater skakeling en kommunikasie sal moet 

plaasvind as wat tans die geval is. Die feit is ook 
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dat daar op distriks-, plaaslike en/of institusio

nele vlak nie die nodige kennis en kundigheid he

staan om georganiseerde skakeling en kommunikasie te 

laat plaasvind nie. Dit is 'n daadwerklike probleem 

wat aangespreek moet word. 

iii fj.n_QI}§!:!.~~in_g_va_n _ _9:f,_e_onQ_~Ir{Y~. V0lgens Chetty et al. 

( 1993: 51) is daar 'n sterk ooreenkoms tussen die 

OVS- en NEPI-dokumente wat betref die minimum tyd

perk - nege of tien jaar - van verpligte skoolbywo

ning, waarvoor die Staat die primere verantwoorde

likheid (sow at 95%) behoort te dra. Verder stem 

hulle ook saam dat verdere onderwys en/of opleiding 

op grater skaal deur die gebruiker gesteun behoort 

te word. 

Die wyse waarop gelyke besteding van beskikbare 

staatsfondse moet plaasvind, is egter een van die 

groat verskille wat daar huidig tussen die OVS- en 

NEPI-dokumente bestaan. 

* Die QYS-:Qoku]!!ent stel die instelling van verskil

lende tipes skole (sien punt 2.3.1) met verskil

lende mates van outonornie ten opsigte van beheer 

en finansiering voor as 'n moontlike 

vir die addisionele finansi~le las wat 

- voorheen was daar nie 

oplossing 

verpligte 

verpligte skoolbywoning 

skoolbywoning 

sal le. 

vir nieblankes nie - op die Staat 

* Die ~EP_]: -voorsj;ej,_ is dat daar 'n -. herverdeling' 

en hertoedeling van beskikbare staatsfondse moet 

wees op 'n wyse waarop daar van blanke onderwys 

geneern word en by nieblanke onderwys toegevoeg 

word. Volgens Chetty et al. (1993:51-52), behels 

die voorstel dat daar 'n kornbinasie van private 

en publieke finansieringsopsies vir· die verskil

lende tipes skole ondersoek moet word. In die 

NEPI-voorstel word dit ook aanvaar dat die be-
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voorregte gemeenskappe 'n grater bydrae tot die 

onderwys behoort te lewer. Verdere beleidsopsies 

wat deur die NEPI-dokument ondersoek word, sluit 

die uitbreiding en desegregasie van blanke skole; 

gesubsidieerde vervoer; plaaslike eerder as in

stitusionele finansi~le kontrole en die subsidi~

ring van lae-inkomstegebiede in. Oar die kwessie 

van die privatisering van skole is daar volgens 

Chetty et al. (1993:52) tans twee gedagterigtings 

in die NEPI-voorstel, naamlik: 

a. dat die huidige en toekomstige middelklas van 

blankes en nieblankes toegelaat moet word om 

privaat skole te stig sodat daar nie 'n afname 

in die standaarde van hierdie skole moet 

plaasvind nie; of 

b. dat die privatisering van skole onwettig ver

klaar word sodat daar nie verdere bevoorregti

ging van die meer gegoedes sal plaasvind nie. 

Hoe die finansiering van onderwys in die toekomstige 

onderwysbedeling oak al vergestalt gaan word, dit is 

vir die doeleindes van hierdie studie genoegsaam dat 

beide die deelnemende partye besef dat die staat nie 

alleen die verantwoordelikheid vir die voorsiening 

van onderwys sal kan dra nie. Dit impliseer dat die 

ouer- en bre~r gemeenskap en die private sektor 'n 

grater aandeel in die befondsing van onderwys sal 

moet he. Ten einde hierdie partye by die befondsing 

van onderwys te betrek, sal die onderwysbeheer

liggame, hetsy op distriks-, plaaslike of institu

sionele vlak, daadwerklike bemarkingspogings moet 

inisieer en uitvoer. 

Afgesien van die standpunte van die ovs- en NEPI-dokumen

te, is en bly ouer- en gemeenskapsbetrokkenheid by die 

formele onderwys 'n realiteit wat wereldwyd toene~m op 

grand van die waarde wat dit vir die kind, die ouer, die 
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skoal en die onderwys inhou. Vervolgens word die nood

saaklike aspek en die besondere implikasies wat dit vir 

openbare skakeling en bemarking in skole inhou, bespreek. 

2.4 OUER- EN GEMEENSKAPSBETROKKENHEID BY DIE FORMELE ONDERWYS 

- 'N BLYWENDE REALITEIT 

In die Plowden-verslag, wat reeds in 1967 in Engeland ge

publiseer is, word die interaksie tussen die ouer en die 

onderwyser soos volg beskryf: 

"What matters most are the attitudes of teachers to 

parents and parents to teachers whether there is 

genuine mutual respect. whether parents understand what 

the schools are doing for their individual children and 

teachers realise how dependant they are on parental 

support" (Cyster et al. 1979:9). 

Hieruit is dit duidelik dat die houding van ouers teen

oar die skoal en die van onderwysers jeens ouers 'n bepa

lende rol in die sukses van die onderwys speel (kyk ook 

na hoofstuk 3). Die vraag is egter of die onderwyskorps 

weet hoe om die houding van ouers teenoor die skoal po

sitief in te stel. So 'n belangrike saak kan nie op 'n 

lukraak wyse benader word nie. Kennis van openbare skake

ling is noodsaaklik om hierdie saak reg te benader. 

Austin (1981:9) stel die saak soos volg: 

"The formal or legal relationship between schools and the 

parent community is highly structured. The informal, 

sociological relationship of the school to the parent 

community, a less structured one, depends on interaction, 

c~cation, contacts and personal relationships." 

Hieruit blyk duidelik dat die verhouding wat daar tussen 

die skool en die ouergemeenskap bestaan, bepaal word deur 

interaksie, kommunikasie en direkte kontak. Die vraag is 

egter of die onderwyser werklik oor die opleiding en ag-
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tergrond beskik om aan sodanige interaksie, direkte kon

tak en kommunikasie reg te laat geskied. 

In die laaste dekade het ·auer- en gemeenskapsbetrokken

heid' en die ·apleiding van onderwysers' om reg aan hier

die belangrike taak te laat geskied, wereldwyd die aandag 

van vele navorsers geniet. In Suid-Afrika het hierdie 

saak oak besondere aandag ontvang. 

Volgens Van Schalkwyk (1990:2-3) is 

"ouerbetrokkenheid by die formele onderwys nie 'n 

modeverskynsel van die laaste paar dekades van die twin

tigste eeu nie. Dit kom 'n ver en lang pad en dit sal ook 

in die verre toekoms aktueel wees omdat dit 'n natuurlike 

beginsel is en omdat dit vir die onderwyser en die ge

meenskap 'n voordelige en betekenisvolle saak is." 

Die volgende perspektiewe op ouer- en gemeenskapsbetrok

kenheid is van besondere waarde vir die studie aangesien 

dit dui op die noodsaaklikheid van openbare skakeling en 

skoolbemarking ten einde die belanghebbendes by die on

derwys betrokke te kry: 

* 

* 

Ouer- en gemeenskapbetrokkenheid by die onderwys is 

in wese 'n demokratiese gebeurtenis en verskynsel. 

Volgens Van Schalkwyk ( 1990:3), is die "demokratiese 

beweging ... 'n strewe na die handhawing of herstel 

van die regte en vryhede van elke mens en groep." 

Ten einde te kan bepaal wat die behoeftes en wense 

van elke mens of groep is, is dit noodsaaklik om 'n 

deeglike begrip van houdings, grondmotiewe en me

nings te he. Dit kan slegs deur middel van doelge

rigte skakeling, bemarkingsnavorsing en kommunikasie 

bekom word. 

"Onderwys is in beginsel 'n gemeenskapstaak" (Van 

Schalkwyk 1990:4) aangesien die gemeenskap verant

woordelik is vir die onderwys van sy nievolwasse 

lede. Di t bring mee dat die gemeenskap die skoal 
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moet ondersteun 'n aandeel aan die beheer en bestuur 

behoort te he en begryp wat in die skoal gedoen en 

beoog word. Doelgerigte openbare skakeling- en be

markingsaksies deur die skoal lei daartoe dat die 

gemeenskap by die skoal betrek word en 'n aandeel in 

beleidsbesluite en bestuur verkry. 

* "Skole en onderwysers staan fUildamenteel in diens 

van die gemeenskap" (Van Schalkwyk 1990:4-5), wat 

impliseer dat die onderwyser sy taak in noue same

werking met die gemeenskap moet uitvoer. Sodanige 

"samewerking' vloei voort uit begrip wat slegs deur 

openbare skakeling verkry kan word. 

* Onderwys word toenemend kli~ntgeori~nteerd binne die 

uitnodigende onderwysbeskouing (Steyn 1992:19) waar 

die kind, ouers en die gemeenskap die kli~nte is. 

Die vier elemente waarop uitnodigende onderwys be

rus, is vertroue, intensionaliteit, respek en op

timisme (Steyn 1992:21). Om die vertroue en respek 

van die kli~nt te wen is di t noodsaaklik dat die 

skoal doelgerigte openbare skakeling in sy daaglikse 

werking insluit. 

In die lig van hierdie implikasies en op grand van die 

eise, behoeftes en uitdagings kan die volgende redes en 

oorwegings vir openbare skakelprogramme in en skoolbe

marking van staatsondersteunde skole nou gerdentifiseer 

word. 

2.5 VERBETERDE OPENBARE BETREKKINGE EN SKOOLBEMARKING IN 

SKOLE ONDER BEHEER VAN GEMEENSKAPPE 

Skole kan openbare skakeling nie vermy nie. Die gemeen

skap ontvang inligting en lug hulle mening aangaande die 

effektiwiteit van skole ongeag of die skoal 'n positiewe 

paging aanwend om die korrekte interpretasfe te laat pas

vat, of nie. In die laaste aantal jare het publieke be

langstelling in, kommentaar oar, en kri tiek op skole 
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geweldige afmetings begin aanneem. Die gevolg hiervan is 

dat professionele openbare skakeling nie langer 'n keuse 

nie, maar 'n noodsaak geword het. Die enigste keuse wat 

skole volgens Bortner (1983:vii), Jones en Stough (1977: 

1-6), Sherer (in NSPRA 1986:7), Kindred et al. (1990:2) 

en andere nog het, is om te besluit of openbare skakeling 

'n beplande of toevallige; 'n georgantseerde of slordige; 

'n langtermyn- of krisisgeorYenteerde aktiwiteit sal 

wees. 

Alhoewel min opvoedkundiges die waarde van bostaande 

stelling sal bevraagteken, word die behoefte aan geor

ganiseerde openbare skakel- en bemarkingsprogramrne nog 

nie werklik erken nie. Die meeste opvoedkundiges besef 

dat publieke misverstande aangaande en/of openbare af

keuring van skole, slegs tot nadeel van die onderwys 

strek, en tog wend hulle weinig pogings aan om te sorg 

dat die inligting wat omtrent die skoal vrygestel word, 

gekontroleerd en korrek is. Die grondliggende fout van 

sodanige optrede is volgens Bortner (1983:vii-viii) en 

Kindred et al. ( 1990: xi) die onvermo~ om te besef dat 

geen skoal in 'n ·vrye gemeenskap' kan floreer sander die 

nodige ondersteuning en begrip van die ouers en bre~r 

gemeenskap nie. 

Vir mense wat gereeld skole besoek, is dit opmerklik hoe 

vlot sake verloop in weerwil van die ooglopende en knel

lende probleme wat daar ondervind word. Baie skole kom bo 

uit ten spyte van teenspoed en probleme wat daagliks on

dervind word. Volgens Devlin en Knight (1990:2) sien min 

van hierdie uitstekende resultate egter die lig, hoof

saaklik omdat dit nie in die openbaar verkondig word nie. 

'n Ondersoek (Devlin & Knight 1990:2) wat aan die einde 

van 1987 deur 'n span bestuurwetenskaplikes van die Uni

versiteit van Manchester se Instituut van Wetenskap en 

Tegnologie onderneem is, het bevind dat die meeste skole 
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baie beter georganiseer is as die meeste sakeonderne

mings. Nadat hulle 733 dae in 24 ho~rskole deurgebring 

het, was hulle bevindings dat 

"teaching makes greater physical and emotional demands 

than most other professions. The staff will work until 

they drop. Not many managing directors have achieved 

that". 

Ongelukkig het hulle bevindings ook daarop gewys dat 

". . . equally schools spend too much time bemoaning in

adequate resources and using them as an excuse for not 

doing things. Schools should concentrate on making the 

most of what they have". 

As selfs net 'n paar skole in elke area 'n poging aanwend 

om 'n positiewe boodskap uit te dra - om die beste te 

maak van wat hulle het - sal dit die openbare beeld van 

onderwys verbeter. Daar bestaan tans oorgenoeg redes vir 

skole om 'n positiewe en professionele openbare skakel

program te inisieer en deur te voer. In die volgende af

delings word 'n paar van die algemene redes bespreek. 

2. 5. 1 Algemene~des_vir verbeterde op_~l:Ja~~- _betr_ekkJnq~ en 

skoolbemar~~ng in Suid-Afrika 

i. DeiDogr~fie en die Onder~swe_t_ya_n_l992. Dit word by 

die dag belangriker vir skole om sorg te dra dat 

leerlinggetalle styg of dieselfde bly. Volgens Dev

lin en Knight (1990:3) en Marais (1993b:13) is dit 

'n demografiese feit dat leerlinggetalle in (veral 

blanke) plattelandse ho~rskole 'n dalende neiging 

toon. Die ontstaan van staatsondersteunde skole le 

'n addisionele finansi~le las op die ouer- en bre~r 

gerneenskap wat verder deur dalende leerlinggetalle 

verhoog word. 

ii. Plaaslike___Qestuur van skQlELel'l_!?~()ol~grot:!,!!Qe;. Die 

nuwe, grater finansi~le outonomie wat staatsonder-
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steunde skole verkry het, veroorsaak volgens Devlin 

en Knight (1990:3) en die OVS-dokument (1992b:6) nnt 

die leerlinggetalle van 'n skool en die goedgekeurde 

begroting direk met mekaar verband hou. Gedesentra

liseerde plaaslike beheer lei egter daartoe dat sko

le wel kan begroot vir openbare skakelwerk- en be

markingsprogramme. 

iii Q_i~_Q_e:!,angri~_e--.!:Ol val)_ o_uers_L_di~_g~~~ns;k!'!P_en_<!i_~ 

~(!~e_s~~to~. Onlangse wetgewing en verslae het ten 

doel om die opvoedkundige vennootskap te verbreed en 

verteenwoordigers van die ouer-, bre~r en sakege

meenskap tree nou as aktiewe vennote in die bestuur 

en beheer van skole op. Verdere redes vir die aan

moeding van beter verhoudinge met en betrokkenheid 

by skole is volgens Devlin en Knight (1990:3), NECC 

(1992a:l2) en die OVS-dokument (1992b:6-B) die feit 

dat die sake- en plaaslike gemeenskap deur geor·gani

seerde bemarkingspogings gemotiveer moet word om die 

addisionele inkomste en middele te voorsien. 

iv. Di~b~si~s~ole het dit altyd ged_QeB. Seker die mees 

oortuigende rede vir openbare skakeling in skale, is 

volgens Devlin en Knight (1990:3) en Kindred et al. 

(1990:1-2) die feit dat die beste skale altyd bewus 

was van die feit dat hulle nie net suksesval moet 

wees nie, maar oak as sodanig beskou moet word. Die 

auers van hierdie skale is bly dat hulle kinders die 

spesifieke skale kan bywaan en die kinders is trots 

ap hulle skole. Die kanse op suksesvolle anderwys op 

hierdie basis is dus baie grater. Openbare skakeling 

en bemarking speel 'n integrerende ral in die sukses 

van 'n skaol. 

2. 5. 2 !'1~~:r.-_s__p~!?_ifie~~redg_s_yir ve~~t~r_9.e_apen_ba_r:e_ b~t1=:e~king~ 

~n sko_gl!;>eJ!)aJ;"k,!ng__i_!l_S_ul,d_::-Afrika 

Meer spesifieke redes vir die instelling van 'n openbare 
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skakel- en bemarkingsprogram kan volgens Devlin en Knight 

(1990:12-14) en Kindred et al. (1990:10) een of meer van 

die volgende wees: 

i. Dal~!1Jie le~J:"li~:tgge_t.l'!lle wat voorspel word of wat 

reeds voorkom. Hiervoor kan daar velerlei oorsake 

wees, soos: 

a. 'n dalende inname in die laagste klasse omdat die 

aantal leerlinge verminder as gevolg van ekono

miese toestande (fabrieke wat sluit, ens.); en 

b. sterk kompetisie van ander skole in die spesi

fieke area. 

ii. Swak beeld/reputasie as gevolg van negatiewe publi

siteit, 'n ongelukkige voorval of 'n ander rede. 

iii. Die dreigend~ sluit~l)g van 'n skoal in die area om

dat daar volgens die plaaslike onderwysowerhede net 

nie logistiese regverdiging vir die aantal skole in 

die omgewing is nie. 

i v. Dreigende inkortil}g_yan befondsinJli!!Lic!de_].e as gevolg 

van misverstande aangaande die .werklike behoeftes 

(bv. koshuisgeriewe op die platteland) van die ge

meenskap. 

v. ~~eerte om 'n nuJ'[~_bel~ids~igt.;!.ng_ ~beXe!1d _ _:te 

stel, wat moontlik verkeerd deur d\e onderwysers, 

ouers of gemeenskap verstaan kan word bloat omdat 

hulle nie weet wat aangaan nie. 

vi. ..'..n~eho~£:te aa_n_Q~ter____huis-sko91-v~rhol.!.dtngg omdat 

nouer betrokkenheid deur ouers en gemeenskap die 

onderwys tot voordeel strek. 

vii. _'_!!___!lehoefte_a~IL_beter kontaj{_!ll~~n_ s_gk~~__g:g>~~ 

9J!~~~ want alhoewel party ouers ten nouste betrokke 

is by die skoal, is daar tog steeds te veel ouers 
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wat nog nie bereik kon word nie. 

viii._:_n Beh_qefj:~_aan _b4:')tes __ ko!ltak_ m~t_ die gemeenskap 

omdat 

niemand buite die skool werklik weet wat daar aan

gaan nie. Tot dusver het die skool dalk ook nooit 

aan gemeenskapsprojekte- deelgeneem nie, maar die 

besef het nou deurgedring dat di'e skool nie in 'n 

vakuum kan bestaan nie. 

ix. 'n Behoefte __ aan beter kontak met die sakesektor om

dat die skoal daardeur dalk broodnodige finansi~le 

steun mag kry of omdat daar 'n groot behoefte aan 

werksgeleenthede vir skoolverlaters bestaan wat deur 

die sakesektor bevredig moet word. 

x. 'n B~eerte om goeie ond~ers te lok omdat die 

skoal dalk in 'n gebied staan wat 'n tekort aan pe
huising ondervind of deur ander belemmerende faktore 

gekniehalter word. 

xi. Die begeerte om 'n s~esiale geleentheid bekend te 

stel wat vir die grater gemeenskap oak van belang 

kan wees, byvoorbeeld 'n besondere verjaardagviering 

van die skool, 'n ope dag/aand of 'n spesiale fees 

of geleentheid. 

xii. ·ons doen sulke__g_qeie___JoLerk maaL__I}_j,emal}_d sien__d.J.t. 

raak nie' en elke keer as 'n mens die plaaslike 

koerant oopmaak of die televisiestel aanskakel, is 

dit net die negatiewe aspekte van die onderwys wat 

bekend gemaak word. Daar bestaan dus 'n definitiewe 

behoefte aan 'n program om die ·goeie' nuus ook te 

versprei. 

xiii. _:__!1_Be@e_!'te dajira_cm__q_m___'_t'!_ se~~-~e __ t;ip~q_n~i_~r_wy_s._Peter 

pek~nd te stel want die komprehensiewe skoal het 'n 
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swak naam gekry, of die laerskool is moeg daarvoor 

dat hulle voortdurend moet hoor dat die stanrl-:-rd 

ses-leerlinge nie kan spel of reken nie, of niemand 

besef watter uitstekende werk daar in die spesiale 

skool gedoen word nie. Voorbeelde hiervan is legio 

en almal kan deur die instelling van 'n openbare 

skakelprogram aangespreek en opgelos word. 

xiv. ~B1o~e_b~h9~t~e daaraan om in die nuus, bekend en 

gewild te wees. 

xv. !2!.!L_p@li~~~esorgdheid oo~:l,_s_!:!_i_gl),_n~ by die 

skool moet in ag geneem word en die skool se houding 

daaromtrent moet bekend gemaak word. 

xvi. )I!_e -~ee£te Orrl___!li_~ouers _by__d_!e_f!.~Q_ol.__t_EL_Q_~t_rek, 

aangesien daar 'n al hoe kleiner persentasie van die 

gemeenskap is wat werklik kinders in die skool het 

en omdat daar 'n al hoe groter behoefte aan volwas

seneonderwys in die gemeenskap en vrywillige werkers 

in die skool is. 

Di t blyk duidelik hierui t dat daar in skole basies 'n 

groot behoefte aan bronne van finansiering, ondersteuning 

en begrip is. Hierdie behoeftes kan slegs volkome deur 

doelgerigte en geordende openbare skakeling en skoolbe

marking bevredig word. 

Joseph J. Sherer, die uitvoerende direkteur van die Na

tional School Public Relations Association in die VSA het 

'n waar woord gespreek toe hy ges~ het (NSPRA 1986:7): 

"It takes no time for bad news to get there. With good 

news, the Lrip may take a little longer, or it may never 

happen." 
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2.6 GEVOLGTREKKINGS 

Die ontstaan van skole in Suid-Afrika wat deur die 

gemeenskap beheer word, lei daartoe dat 

* die Staat nie die totale en enigste verantwoordelik

heid vir die onderwys hoef te aanvaar nie; 

* 

* 

* 

daar grater finansi~le eise aan die ouers en bre~r 

gemeenskap gestel word; 

dat verbeterde skakeling tussen die skool, ouers en 

bre~r gemeenskap sowel as skoolbemarking onontbeer

lik in die nuwe onderwysbestel is; 

dat skoolbestuurders tans nie die opleiding en/of 

ervaring het om sodanige skakeling te kan hanteer 

nie; en 

* dat daar in die staatsondersteunde en privaat skoal 

plek en die finansi~le moontlikheid vir verbeterde 

openbare skakeling bestaan. 

Dit is dus duidelik dat skole in die huidige en toekom

stige Suid-Afrikaanse onderwysbestel nie meer kan versuim 

om beplande en doelgerigte openbare skakeling en skool

bemarking in werking te stel nie. Hildrup (1982:1) stel 

die probleem heel gepas as volg: 

"If those who must run the public schools have reached a 

state of continuing paranoia today, one can hardly blame 

them. To paraphrase the late Sir Winston Churchill, they 

have much to be paranoid about. Something fs after them. 

And that something can be found almost anywhere in the 

professional lives of the school board members and admi

nistrators to whom law and public policy have given this 

awesome responsibilty." 

Ten einde die probleem op te los, is dit dus noodsaaklik 

dat daar intensiewe navorsing ten opsigte van die teore

tiese begronding van die beginsels van openbare skakeling 

en skoolbemarking (kyk hoofstuk 3) asook die besondere 

rol, taak, plek en opleiding van openbare skakelbeamptes 
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en bemarkers in skole (kyk hoofstuk 4), gedoen word. 
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HOOFSTUK_3 

TEORETIESE BEGRONDING VAN OPENBARE SKAKELWERK EN 

SKOOLBEMARKING 

3.1 INLEIDING 

"Public relations is among the world's most exciting pro

fessions. It is constantly changing and is at the center 

of the action - from Russia's glftsnost;_ to the NASA 

Chall~nge~ disaster to the ~~Qgge~at~h_dpl~ phenomenon 

to the Bhopal tragedy. Public relations decisions affect 

the credibility - indeed, the viability - of every orga

nization" (Seitel 1989:v). 

Die omvang van 'openbare skakelwerk' in skole en 'skool

bemarking' is moeilik bepaa1baar aangesien die begrippe 

veelfassettig is. In 'n neutedop kan dit egter, vo1gens 

Cutlip et al. (1985:1), Davies en Ellison (1991:1) en 

Skinner en Von Essen ( 1982:1) waarskynlik gedefinieer 

word as die bestuursfunk~ie~ wat wedeTsydse betrekkinge 

(relationships) tussen 'n organisasie (skoal) en die ver

skillende publieke op wie die sukses of ondergang van die 

organisasie berus, identifis~er, y~s~~el en bandhaa~ 

Ten einde menslike behoeftes te bevredig word daar op in

dividuele en sosiale vlak betrekkinge met ander indiv.i.due 

en sosiale instellings aangeknoop. Hierdie betrekkinge of 

verhoudinge word gekenmerk deur wisselende grade van 

interaksie en interafhanklikheid en daarom ook verskil

lende vlakke van sosiale en ekonomiese wisseling of ruil

verkeer. Die tye waarin ons leef berus, volgens Cutlip et 

al. (1985:1) en Davies en Ellison (1991:1), al hoe meer 

op toenemende interafhanklikheid wat kan lei tot kom

plekse en dikwe1s konf·likgelaaide verhoudinge. 
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Al hierdie tipes verhoudinge word ook weerspieel in die 

komplekse oorgangsonderhandelinge wat tans op alle ter

reine - polities, sosiaal, ekonomies, kultureel en onder

wys - in Suid-Afrika beleef en deurleef word. 

Menslike verhoudinge of interpersoonlike verhoudinge is 

terme wat dikwels gebruik word om die studie en bestuur 

van verhoudinge tussen individue te beskryf. Netso word 

die term internasionale betrekkinge in die algemeen ge

bruik om verhoudinge tussen nasies te beskryf. Die term 

openbare betrekkinge word, volgens Cutlip et al. (1985:1) 

en Hildrup (1982:x) gebruik wanneer die organisasie 

(skoal) se verhouding met andere (ouer- en breer gemeen

skap) in dieselfde sosiale milieu beskryf word. 

Die skoal 'bedryf' dus nag altyd 'openbare betrekkinge' 

met sy belanghebbendes soos leer 1 inge, personeel, die 

ouer- en breer gemeenskap. In Suid-Afrika het hierdie 

hantering van 'openbare betrekkinge' tussen die skoal en 

sy belanghebbendes tot dusver egter grootliks op onbe

plande wyse plaasgevind. In ander werelddele soos die 

VSA, Brittanje, Kanada en Australie is die belang van 

doelgerigte en doelbewuste openbare skakeling en skoolbe

marking in skole en skooldistrikte reeds lankal besef en 

ontwikkel. 

Die ontwikkeling van die professies van openbare skakel

werk en skoolbemarking het deur verskeie stadiums gegaan. 

Openbare skakelwerk in skole was tot in 1920 orals 'n to

taal onbekende begrip. Tot in 1938, met die verskyning 

van Arthur B. Moehlman se boek Social interpretation in 

die VSA, is skakelwerk baie eng beskou as die metode 

waarop 'n skoal finansiele ondersteuning verkry. In hier

die hoek word 'n nuwe breer betekenis aan openbare ska

kelwerk in skole geheg. Na afloop van die Tweede Wereld

oorlog het die beskouinge omtrent openbare skakelwerk 

sodanig begin verander dat dit onder andere fasette van 

65 



tweerigtingkommunikasie, en wedersydse en organisatoriese 

prestasie ingesluit het. Die vloedgolf van boeke en att1-

kels wat toe oor die onderwerp begin verskyn het, het 

volgens Bortner (1983:3) en Skinner en Von Essen (1982:1) 

daartoe bygedra dat dit vandag erken word as die sleu_tel 

Qdm_inis~~atj,e_wEL_f!Jnksie wat di t is. 

Die saadjies van die moderne siening van openbare skakel

werk en -betrekkinge is reeds in die laat dertigerjare 

van hierdie eeu deur Harwood L. Childs gesaai, maar die 

waarde daarvan is eers in die laaste aantal jare besef en 

aanvaar. Volgens Childs is die essensie van openbare ska

kelwerk: 

"not the presentation of a point of view. nor the art of 

tempering mental attitudes, nor the development of 

cordial and profitable relations. " 

Hy s~ egter dat die basiese funksie van openbare skakel

werk 

"is to reconcile or adjust in the public interest those 

aspects of our personal and corporate behaviour which 

have a social significance" (Cutlip et al. 1985:3). 

Bemarking in die sakew~reld is, volgens Davies en Ellison 

(1991:1), toegespits op die "bestuur van ~~i~v~r~eer tus

sen die vervaardiger en sy kli~nt', terwyl dit in die 

skool dui op die "bestuur van die verh9udtDQe tussen die 

skool en sy kli~nte'. 

Uit bostaande is dit duidelik dat openbare 'skakelwerk en 

skoolbemarking die mediums is met behulp waarvan die or

ganisasie (skool) aanpas by sy omgewing. ·organisatoriese 

aanpassing' suggereer, volgens Skinner en Von Essen 

(1982:7) en Cutlip et al. (1985:3) dat openbare skakel

werk en skoolbemarking op bestuursv1ak 'n beleid~l:;>e.Q~ 

lep9e funksie uitoefen. 

Uit die vorige hoofstuk blyk dit duidelik dat die totale 
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onderwysstelsel in Suid-Afrika in 'n organisatoriese aan

passingstadium is. Beleidsvorming en -verandering is aan 

die orde van die dag. Doelgerigte en doelbewuste openbare 

skakeling en skoolbemarking is dus nou noodsaaklik - ook 

en veral in Suid-Afrika - ten einde die sisteem sinvol te 

verander. 

Die teoretiese begronding van openbare skakelwerk en 

skoolbemarking berus op 'n sisteemperspektief van die 

skool as 'n oop sisteem. Die daaglikse gang en voor

uitgang van die skool berus op doelwitgerigte bestuur van 

die wedersyds afhanklike verhoudinge tussen die skool en 

al die belanghebbendes. Sodanige verhoudinge word opgebou 

deur die vloei van inligting, terugvoering en aksie na 

aanleiding van verkre~ inligting. 

Ten einde die teoretiese begronding van openbare skakel

werk en skoolbemarking te kan doen, word daar vervolgPns 

ondersoek ingestel na 

* die sisteembenadering soos dit manifesteer in open

bare skakeling en bemarking in die skool as 'n oop 

sisteem; 

* openbare skakeling en skoolbemarking as deel van 

skoolbestuur; 

* die aard van openbare skakeling en skoolbemarking 

* 

met verwysing na 

definisies daarvan; 

uitgangspunte waarop dit berus; 

wanopvattings; 

die verband tussen skakeling en bemarking; 

die stappe waarvolgens dit uitgevoer word; en 

die belangrike rol wat 'publieke mening' in open-

bare skakeling en skoolbemarking speel. 

67 



3.2 DIE SISTEEMBENADERING TOT OPENBARE SKAKELWERK EN SKOOLBE

MARKING 

Volgens Cutlip et al. (1985:19), Moore en Kalupa 

(1985:3), Skinner en Von Essen (1982:8-9) en andere, dien 

die openbare skakelbeampte die gemeenskap deur as 

bemiddelaar in konfliksituasies op te tree en ook deur 

die opbou van verhoudinge wat noodsaaklik is vir die 

dinamiese konsensus waarop die sosiale orde gebaseer is. 

Ons leef in 'n tyd van afhanklikheid waarin almal in toe

nemende mate op ander moet staatmaak vir die bevrediging 

van ekonomiese, sosiale en geestelike behoeftes. Organi

sasies - soos skole - sender 'n openbare skakelings- en 

bemarkingsfasiliteit raak uit voeling met belanghebbendes 

en begin wanfunksioneer. Daarenteen dra 'n openbare ska

kelings- en bemarkingsfunksie daartoe by dat organisasies 

- sever dit moontlik is binne die organisasie se afgeba

kende area - simpatiek reageer op andere se behoeftes en 

belangstellings. 

Die skool kry, volgens Bortner (1983:5) en Bagin et a1. 

( 19851) deur middel van openbare skake1werk en skool

bemarking dit reg om begrip te bewerkstellig en 'n we1-

wi1lende werksverhouding met sy gemeenskap te kweek. ~ 

9rganisasie soos die skoo1 - he!:_ dl}s__'__n_w~dEg"syd_§. 

~fhanklike verhouding met sy_p~bli~. 

Die QQPSisteembena~erinq is die basiese uitgangspunt van 

openbare skakelwerk en skoolbemarking deurdat wedersyds 

afhanklike_verhoudinge geskep en in stand gehou word tus

sen die skool en die belanghebbende publiek. Cutlip et 

al. (1985:184) definieer 'n sisteem as 'n stelsel van 

wisselwerkende eenhede wat met verloop van tyd binne 

vasgestelde grense bly bestaan deur te reageer en aan te 
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pas by drukveranderings van die omgewing ten einde be

paalde doelwitte te bereik en in stand te hou (eie verta

ling). 

Dit is dus duidelik dat die onderwyssisteem bestaan uit 

die skoal (instansie) en die publiek (ouers en breer ge

meenskap) wat betrokke is by, beYnvloed word deur en 'n 

invloed uitoefen op die skoal. 

Die sisteembeskouing veronderstel dat die stand en defi

nisie van die sisteem meet aanpas by die besondere pro

bleem of situasie. 'n Komponent, of subsisteem, van die 

een sisteem word, volgens Hildrup (1982:2) en Cutlip et 

al. (1985:187) soms op sigself as 'n volledige sisteem in 

'n ander situasie beskou. 

Hierdeur word geYmpliseer dat die skoal soms as die sis

teem beskou kan word terwyl die belanghebbende gemeenskap 

slegs deel van die omgewing is. Daarenteen kan dieselfde 

skoal en gemeenskap in die geval van 'n wyer analise as 

'n sisteem binne die grater konteks van die totale same

lewing beskou word. 

'Lewende sisteme' - soos skole - is in voortdurende wis

selwerking met hulle omgewing, waardeur veranderinge in 

beide die sisteem en die omgewing aangebring word. So

danige wisselwerkende prosesse, strukturele veranderinge 

en aanpassings is die essensie van die funks~es van open

bare skakelwerk en skoolbemarking. 

Meer spesifiek is openbare skakelwerk en skoolbemarking, 

volgens Cutlip et al. (1985:187), funksies wat organisa

sieteoretici aanpassing- (adaptive) subsisteme noem, in 

teenstelling met die produktiewe, ondersteunings-, onder

houds- en bestuursubsisteme in die skoal. Die toenemende 

kompleksiteit van die moderne samelewing lei daartoe dat 

daar voortdurend aanpassings in werksi tuasies, en die 
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siale en geestelike lewe gemaak moet word ten einde by 

die gemeenskap in te pas, en dit beklemtoon volgens Moore 

en Kalupa (1985:3) die belangrikheid van menslike verhou

dinge. 

'n Skoal se aanpassingsvermo~ hang volgens Cutlip et al. 

(1985:188) en Kindred et al. (1990:3) ten nouste saam met 

die sensitiwiteit van die skoal jeens die omgewing. Die 

omvang van die aandag, personeel, tyd en geld wat die 

skoal toewy aan die verkryging van terugvoering, word 

bepaal deur die 

i. graad van konflik of kompetisie met die uitwendige 

omgewing (ander skole of organisasies in dieselfde 

gemeenskap) - wat dikwels afhang van die graad van 

betrokkenheid en afhanklikheid van die regering 

op 

plaaslike of nasionale vlak (staat); 

ii. graad van afhanklikheid van interne ondersteuning·en 

eenheid; 

iii. graad waartoe die interne operasies en die uitwen

dige omgewing gerasionaliseer kan word, met ander 

woorde die mate waarin hulle gekarakteriseer word 

deur voorspelbare uniformiteite en dus beYnvloedbaar 

is deur voorafbeplande aksies; 

iv. grootte en struktuur van'die skoal, die heterogeni

teit van die mense daarbinne, die verskillende doel

witte van die skoolbestuur asook die sentralisasie 

of desentralisasie van bestuur. 

Dit is duidelik dat daar in die bestuur van die skoal -

as sisteem of subsisteem - voorsiening gemaak moet word 

vir aanpassings en veranderinge na gelang van die skoal 

se verhoudinge met die belanghebbendes. In die huidige 

Suid-Afrikaanse onderwysbestel word die aanpassingsvermo~ 

van skole, gemeet aan bostaande kriteria, daagliks tot 

die uiterste beproef. Tot op hede skiet die aandag, per

soneel, tyd en geld wat skole toewy aan die verkryging 
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van noodsaaklike terugvoering vir sinvolle aanpassing, 

egter totaal tekort. 

Vervolgens is dit nodig om meer spesifiek na die aard van 

oop en geslote sisteme - met verwysing na die skoal as 

oop sisteem - te kyk, ten einde 'n beter begrip van die 

oopsisteembenadering van openbare skakeling en skoolbe

marking te verkry. 

3. 2. 2 Q~!!__ge3Jlqt~sisteme - meLbesondere ve_r_1o1Ys_:f,ng __ ~____Q_ie 

skoal as__Q9Q_ ~_ste~ 

Alle sisteme - meganies, organies en sosiaal - kan ge

klassifiseer word volgens die soort en hoeveelheid inter

aksie met hulle omgewing. Die kontinuum wissel van ·ge

slote sisteme' aan die een kant tot ·aop sisteme' aan die 

ander kant. 'n Geslote sis teem het 'n ondeurdringbare 

grens sodat dit geen energie of kennis met die omgewing 

uitruil nie. 'n Oop sisteem - waarvan die skoal 'n goeie 

voorbeeld is - daarenteen, is een waarin daar 'n gedurige 

wisseling van toevoer en afvoer deur 'n deurdringbare 

grens is. Volgens Cutlip et al. (1985:188) is geen sis

teem egter totaal geslote of totaal oop nie, maar eerder 

relatief geslote of relatief oop. 'n Geslote sisteem dui 

gewoonlik op onsensitiwiteit jeens die omgewing en soda

nige sisteem kan gewoonlik nie aanpas by veranderinge 

nie, met die gevolg dat dit disintegreer. 'n Oop sisteem 

is egter vatbaar vir veranderings in die omgewing en 

daarom aanpasbaar met 'n grater kans op sukses. Met die 

afname in ouer- en leerlinggetalle in skole is dit voi

gens Kindred et al. (1990: 6) en Devlin en Knight (1990: 

3) van die uiterste belang dat die skoal moet poog om die 

bre~r gemeenskap en sakesektor, deur middel van openbare 

skakeling en skoolbemarking, beter in te lig oor en te 

betrek by die skoal ten einde nie te stagneer of degene

reer nie. 
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Indien daar van die vooronderstelling (kyk na hoofstuk 1) 

uitgegaan word dat die doelwit met die onderwysaan

passings wat in Suid-Afrika gemaak word, is om die onder

wysstelsel te verbeter en daardeur ho~gehalte-onderwys 

vir almal te verseker (Marais 1993b:2), mag ons nie toe

laat dat skole stagneer of degenereer nie. Openbare ska

keling en skoolbemarking moet dus ingespan word om die 

ouer- en bre~r gemeenskap en sakesektor beter in te lig 

en nouer by skole te betrek. 

Volgens Cutlip et al. (1985:189) verander oop sisteme en 

pas hulle aan ten einde omgewingwisselings teen te werk 

of te akkommodeer. Toevoere uit die omgewing kan die vorm 

aanneem van reaksie op die sisteem se eie afvoere of die 

resultaat van veranderinge buite die sfeer van die sis

teem. Hoe dit ook al sy, sodanige toevoere kan 'n invloed 

op die ideale of verlangde doelwitte van die sisteem he, 

wat daartoe kan lei dat hierdie doelwitte verander of 

aangepas word. Wanneer dit gebeur veroorsaak wedersydse 

terugvoering aanpassings in die sisteem se struktuur 

(m.a.w. wat dit is) en prosesse (d.w.s. wat dit doen). 

Hierdie aanpassings is bedoel om die afwykings te vermin

der, instand te hou of te vermeerder. Die afvoere van 

aanpassings is intern of ekstern gerig. Interne afvoere 

verander of handhaaf die ideale doelwitte terwyl eksterne 

afvoere die toestand van die omgewing verander of hand

haaf. Toevoere uit die gemeenskap na die skoal kan val

gens Kindred et al. (1990:7) daartoe lei dat die skoal 

byvoorbeeld begin met gemeenskapsonderwys en vrywillige 

dienste in die gemeenskap waar daar sodanige behoeftes 

ontstaan. Die skoal kan dan weer moontlik baat vind deur

dat nieouergroepe (bv. afgetredenes) nuwe belangstelling 

in die doen en late van die skoal begin toon. Die vraag 

is nou watter tipe afvoere deur openbare skakelwerk en 

skoolbemarking benadruk behoort te word, want: 

"there is no property of an organization that is good in 

any absolute sense; all are relative to some given envi-
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ronment. or to some given set of threats and 

disturbances. or to some given set of problems" (Cutlip 

et al. 1985: 189). 

Die vraag is of die oop sisteem werklik effektiewe aan

passings sal maak en volgens Cutlip et al. (1985:189) is 

die antwoord dat dit nie noodwendig sal gebeur nie, want 

"there is maladjustment as well as adjustment: the func

tion concept only poses the question of adequacy but does 

not settle it beforehand". 

In figuur 2 (kyk volgende bladsy) word die sikliese aard 

van die oop sisteem se interaksie met sy omgewing met 

waardering en herwaardering, regstelling en aanpassing 

wat noodsaaklik is vir die instandhouding en ontwikkeling 

van die sisteem, voorgestel. 

Die hoofdoelwit van enige organisasie is ·g~J~wing'. Om

dat die organisasie egter binne 'n veranderende omgewing 

bestaan, moet die oop sisteem voortdurend aanpassings 

maak om ewewig (equilibrium) te behou. Die voorwaardes 

vir oorlewing word weergegee as die 'doe}mgdel' of 

'doelstaat' (goal states) in die oop sisteem. Dit beteken 

volgens Cutlip et al. ( 1985: 190) dat die oop sisteem 

voortdurend moet 'verander' om 'dieselfde te bly' Om die 

rede is dit soms noodsaaklik vir die skoal om verande

rings in die kurrikulum aan te bring ten einde aan die 

eise van die tyd te voldoen. 

Snyder (NSPRA 1986:12). 'n toekomsgerigtf'. filosoof, se 

dat dit tyd geword het dat leerlinge met 'n stel bruik

bare gereedskap toegerus moet word in die skoal sodat 

"they can survive in a turbulent era of constant change 

that will r:reate thousands of new jobs in their life

times". 
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Figuur 2: !1-lot:!_e_l,_ van~ __ pop_sj.steem:_ '__!l __ J;eoretiese moc.iel vir 

openqar_e_~k~k~lwerk 

(Cutlip et al. 1985:189) 

STRUKTUUR 
EN 

PROS ESSE 

SISTEEMGRENS 

TERUGVOERIN 
(Positiewe en negatiewe 
informasie aangaande 

doelmodel of doelstaat) 

(Intern - verandering 
of instandhouding 

van doelmodel) 

TOEVOERE 
(Energie, stof 
en informasie 
wat die doel

model beinvloed) 

Hy sien die skoal van die toekoms as een waar onderwysers 

"are teaching students the ability to reason. to process 

information. to make good decisions and to keep ~ear

ning". 

Hy kom tot die gevolgtrekking dat 

"more than any other time in history, educators today 

'hold the destiny of the nation in their hands'. To pre

pare society for a future of change, education will have 

to change - and change before society does - and change 

intelligently". 

Di t is 'n gelaaide ui tspraak met besondere implikasies 

vir die Suid-Afrikaanse onderwysbestel. Dit beteken dat 

die onderwys in staat moet wees om die behoeftes van 

beide die leerling en die progressiewe, drasties veran

derende samelewing vas te stel en te bevredig en dit kan 

slegs sinvol gedoen word mits die skool (onderwys) oor 

die regte gereedskap in die vorm van openbare skakelings

en skoolbemarkingsfasiliteite beskik. 
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Om te onderskei tussen die dinamiese aard van relatief 

oop sisteme en die statiese aard van relatief geslote 

sisteme gebruik sisteemteoretici volgens Cutlip et al. 

(1985:189) die begrip "handhawing van ekwilibrium' 

oftewel hcmleostase in relatief bestendige maar veran

derbare sisteme. Di t kom neer op die aanpassing van 

ideale doelwi tte in die sisteem as gevolg van onaf

wendbare eksterne faktore. 'n Plaaslike voorbeeld hiervan 

is 'n skool wat poog om sy leerlinggetalle relatief be

stendig te hou, maar deur eksterne faktore - byvoorbeeld 

die sluiting van myne in die omgewing - gedwing word om 

die grootskaalse vermindering van leerlinge te aanvaar en 

daarby aan te pas. 

Hierteenoor verwys die term .orfogenese volgens Cutlip et 

al. (1985:190) na veranderings in die struktuur en pro

sesse van die oop sisteem. So kan die ouditering van 'n 

skoal se state korrupsie by die toekenning van voorsie

ningskontrakte uitwys. Buiten dat die betrokke personeel

lede se diens be~indig word, kan die bestuurspan oak be

sluit om toekomstige besluitneming en kontraktoekenning 

nie aan enkele personeellede toe te vertrou nie, maar dit 

eerder op globale wyse aan te pak. Die skool het dus 

direk gereageer op die invoere maar ook die prosedures 

herwaardeer en verander. 

Littlejohn (Cutlip et al. 1985:190) beskryf die rol van 

terugvoering in die oop sisteem soos volg: 

"Feedback basically may be classified as positive or 

negative. depending on the way the system responds to it. 

Negative feedback is an error image indicating deviation: 

the system adjusts by reducing or counteracting the 

deviation. Negative feedback is the most important type 

of feedback in homeostasis. for the principle of devia

tion-counteracting is the focus of traditional 

cybernetics. A system can also respond by amplifying or 

maintaining deviation. When this happens, the feedback is 
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said to be positive. This kind of interaction is impor

tant to morphogenesis. or system growth .... The response 

to negative feedback is ·cut back, slow down. discon

tinue'. Response to positive feedback is 'Increase, 

maintain, keep going'." 

Hieruit volg dat die sisteem wel sy doelwitte, struk-

tuur en/of prosesse na gelang van die terugvoering kan 

aanpas. Oop sisteme genereer egter nie slegs verskillende 

tipes terugvoering as die resultaat van sisteeminvoere 

nie, maar hulle is ook, volgens Cutlip et al. (1985:190), 

meer buigsaam wat betref die wyse waarop die terugvoering 

gebruik word om invoere aan te pas. 

Vir die skoal as 'n lewende oop sisteem is dit dus nood

saaklik om - saver moontlik - positief op terugvoering te 

reageer. Gegronde kritiek op sekere van die skoal se doen 

en late moet beskou word as positiewe invoere wat kan by

dra tot verdere ontwikkeling en vooruitgang. 

Die studie van hierdie toevoer-afvoer-terugvoering-aan

pas-sing-selfregulering in sisteme word deur Buckley 

(Cutlip et al. 1985:190) kubernetika of stuurkunde genoem 

(sien figuur 3). Dit is 'n voorstelling van wat kan of 

behoort te gebeur (as dit nie vir kompliserende faktore 

was nie) in sisteme wat ideale doelstate nastreef. 

Figuur 3: Alq~~ene kubernetiese model 
(Cutlip et al. 1985:191) 

[1] Doelwit- [2] aksie-afvoere 
I parameters Uitwerking op I 

BEHEER- :-------------- [5] korrektiewel sisteem en 
SENTRUM(s):Terugvoerings- optrede omgewing 

:toets [4] 

[3] Informasie-
terug voering insame1ing oor 

afvoereffekte 
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Die model bevat vyf elemente, naamlik: 

[1] doelwitte soos vasgestel deur die beheersentrum; 

[2] afvoere verwant aan die doelwitte wat 1 n invloed op 

die algemene toestand van die sisteem en sy omgewing 

uitoefen; 

[3] terugvoering na die beheersentrum gebaseer op die 

effek van die afvoere; 

[4] 1 n vergelyking van die nuwe toestand van die sisteem 

met die oorspronklike ideale doelmodel; en 

[5] besluitneming deur die beheersentrum betreffende 

korrektiewe afvoere al dan nie. 

1 n Vereenvoudigde voorbeeld van kubernetika word gevind 

in 1 n huis se warmwaterstelsel. I;I:I,!L___!;_t~_s~l_rep._g_e.e.£ 

( korrektiewe aksie) na aanleiding van a_f__~j.illls van die 

QOel~taat (die verlangde temperatuur in die termostaat) 

deur die elektrisiteit ·aan 1 of "af 1 te skakel. In mega

niese en lewende kubernetiese sisteme is die vermo~ om 

werklik strukturele veranderings aan te bring, egter baie 

beperk of selfs onmoontlik. 

Sosiale sisteme daarenteen soos skole besit die 

vermo~ om kubernetiese toevoer-en-afvoer-selfregulering 

te gebruik om selfs relatief groot strukturele verande

rings aan te bring ten einde by veranderde omgewingsfak

tore aan te pas. Sodanige interaksie tussen sisteme en 

hulle omgewing is volgens Cutlip et al. (1985:191) karak

teristiek van oop sisteme en dit veroorsaak dat morf~ge

nese - doelbewuste veranderinqs in strl,!k~uu:t::___~;!n_prose

dures sander dat toevoere van bui te nodig is kan 

plaasvind. Die feit dat 1 n sisteem van morfogenese eer

der as van kubernetika gebruik maak ten einde by 1 n 

voortdurend veranderende omgewing aan te pas, dui op die 

yerski~ tussen meganiese of geslote sisteme en oop sis

teme. 
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A1hoewe1 die proses van toevoer-afvoer-terugvoering-aan

passing-se1fregulering wat in oop sisteme p1aasvind ~us 

dikwe1s as kubernetika beskou kan word (veral in sisteme 

waar daar sover moontlik nooit van die bekende we~ afge

wyk word nie), is die proses wat in werk1ikheid in oop 

sisteme pehoort plaas te vind een van morfogenese eerder 

as bloot kubernetika. 

'n Verdere eienskap van ·oop sisteme' wat volgens Cutlip 

et al. (1985:191-192) hoofsaaklik by sosiale oop sisteme 

aangetref word, is die vermo~ om veranderings te ~og~i~Q 

(anticipate) en dienooreenkomstig op te tree. Eenvoudige, 

relatief geslote sisteme reageer op toevoere van buite 

namate dit plaasvind. Komplekse, relatief oop sisteme is 

voortdurend besig om dinamies ondersoek in te stel en die 

omgewing te monitor sodat veranderende omstandighede nie 

slegs vroegtydig bespeur kan word nie maar selfs vogr~pel 

kan word. In openbare skakelwerkkringe word hierna verwys 

as proaktiew~ (in relatief oop sisteme) en ~~a~~r~Q9~ (in 

relatief geslote sisteme) optrede. 

In die skoal moet proaktiewe skake1werk voortdurend toe

gepas word deur middel van opnames, ondersoeke en vraag

stelling. Wanneer sekere veranderinge in 'n skoal be

plan word - soos om nuwe geboue op te rig - is dit nood

saaklik om vooraf, deur middel van openbare skakeling- en 

skoolbemarkingsaktiwiteite, vas te stel wat die houding 

van die bre~r gemeenskap ten opsigte van die beoogde ver

anderinge sal wees. Op die wyse kry die skoal, volgens 

Kindred et al. (1990:312) en Bagin et al. (1985:100-101) 

geleentheid om oorredende argumente waarin alle faktore 

in ag geneem word, voor te berei. 

Donald L. 

tydskrif 

Ferguson, die redakteur van die Amerikaanse 

vir uitvloeiselbestuur (issues management) 

Scanner, glo dat die effektiewe openbare skakelbestuurder 

en skoolbemarker in staat moet wees om meer as die hui-
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dige probleme en uitvloeisels raak te sien en daarvoor te 

beplan. Hy stel dit as volg: 

"The effective issues manager. regardless of what indus

try. must respond to the challenge of adequately prepa

ring to handle those issues that are emerging or are vir

tually impossible to predict. And more importantly, the 

issues manager. PR specialist or school administrator 

must be able to respond in a timely. positive and p~~ac~ 

tive manner" (NSPRA 1986:71). 

Dit is duidelik dat proaktiewe optrede en 'n 'oopsisteem

benadering' noodsaaklik vir die vooruitgang en ontwikke

ling van 'n skool is. Sonder die nodige skakel- en bemar

kingsfasiliteite en 'n positiewe benadering kan hierdie 

take egter as onnodig en tydrowend beskou word met nade

lige gevolge vir die skool. 

3. 2. 4 'n 0QQsisteeJ!!Q.enade:r;:_i_!l~OJ2EmQ__a~_s~a~el~o-LeJ:'k~_J} ~k_oo:),

bemarking 

Volgens Cutlip et al. (1985:192-193) is die openbare ska

kel- en skoolbemarkingsprogram wat hoofsaaklik berus op 

'n stroom persvrystellings en ander reagerende optredes 

baie na aan 'n geslotesisteemdenkrigting. Daarenteen is 

'n oopsisteemdenkrigting in openbare skakelwerk en skool

bemarking daarvoor verantwoordelik dat veranderinge in 

beide die omgewing en organisasie plaasvind. 

Bell en Bell (Cutlip et al. 1985:193) ontlerskei tussen 

Kunksionerende (functionary) en _funksion~~ (functional) 

openbare skakelwerk en skoolbemarking. Funksionerende 

openbare skakelwerk en skoolbemarking is hoofsaaklik toe

gespits daarop om inligting aangaande die skool aan die 

belanghebbendes vry te stel. Die implikasies hiervan is 

dat verhoudinge tussen die skool en die ouer- en bre~r 

gemeenskap slegs in die opsig aangepas word dat dit be

langhebbendes inlig oor die skool se vereistes. Dit be-
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teken, onder andere, dat die ouers slegs ingelig word 

aangaande beplande veranderings in die skoal, in plaas 

daarvan om gerE~~~lee~ te word. Hierdie 'funksionerende' 

siening van openbare skakelwerk en skoolbemarking lei 

daartoe dat die openbare skakelbeampte en skoolbemarker 

slegs optree as 'tegnikus' wat weinig indien enige 

aandeel in die bestuur en besluitneming van die skoal 

het. 

In sterk teenstelling hiermee is die funksionele benade

ring tot openbare skakelwerk en skoolbemarking, volgens 

Cutlip et al. (1985:193), daarvoor verantwoordelik dat 

toe- en afvoere ingespan word om beide die skoal en omge

wing te verander en aan te pas. Volgens Moore en Kalupa 

(1985:142) is die openbare skakelbeampte en skoolbemarker 

in hierdie tipe skoal 'n ~estuurder wat die rolle van ad

viseur, kommunikasieprosesdeskundige en probleemoplos

singsdeskundige vertolk. Die funksionele openbare skakel

beampte en skoolbemarker interpreteer die mening van die 

gemeenskap vir die bestuur deur die insameling van inlig

ting; maak die bestuur bewus van gedagtestrominge op 

politieke, sosiale en ekonomiese gebied; wys die bestuur 

op enige ontwikkelings wat 'n invloed op die verhouding 

tussen die skoal en sy publiek mag uitoefen; en doen 

voorstelle rakende die hantering van sodanige situasies 

en verhoudings aan die bestuur. 

Grunig en Hunt (1984:41-43) beskryf funksionele openbare 

skakeling en bemarking as die "two-way simmetric model" 

( sien figuur 4 op volgende bladsy). Di t impliseer dat 

kommunikasie in twee rigtings plaasvind en dat hierdie 

inligting veranderinge aan albei kante van die verhouding 

tussen die skoal en gemeenskap laat plaasvind. 

Chaffee en Petrick (Cutlip et al. 1985:194) het ook hier

die konsep van openbare skakelwerk en skoolbemarking aan

vaar en dit as volg gedefinieer : 
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" ... helping ~Qth the corporation and its public get more 

correct pictures of Qn~an_ot_her; it also would employ 

communication as a tool to help pg_t_h corporation and 

citizens solve problems. In such an approach, communi

cation strategies are designed for the !;;harj_ng_ (not just 

giving J of information, and for the 2_olv:t,_ng_ (not just 

explaining away) of problems". 

Figuur 4: Die oopsisteemmodel van openbare skakelwerk en 
~kqQlQemarking in die praktyk 
(Cutlip et al. 1985:194) 

TERUGVOERIN'"' 

I (Inligting aangaande verhoudinge 

I met die publiek - verlangde vs 
klaarblyklike) 

STRUKTUUR- VERLANGDE 
PLANNE EN VERHOUDINGE 
PROGRAMME MET PUBLIEK 

VAN DIE (DOELWITTE EN 
ORGANISASIE MIKPUNTE) I (Intern - retensie of redefini~-

ring van verlangde verhoudings~ 
AFVOER TOEVOER 

(Ekstern - aksies (Aksies deur of 
en kommunikasie inligting oor 
gerig op die die publiek) 

publiek) 
'--- KENNIS, 

VATBAARHEID 
EN GEDRAG VAN -

DIE PUBLIEK 

Opsommenderwys kan die rol van die openbare skakel

beamptes en skoolbemarkers beskryf word as die van prak

tiserende sosiale en behavioristiese wetenskaplikes. In 

hulle werk ten bate van hulle skool maar oak in belang 

van die belanghebbende publiek, is hulle be~tu~~dg~s~va~ 

verandering. Volgens Cutlip et al. (1985:196) beplan en 

vergemaklik hulle organisatoriese en sosiale aanpassing 

en verandering in die skool. Wherry (in NSPRA 1986:14) 

stel dit as volg: 

"Through a planned and systematic two-way process of 
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communication with our internal and external publics, we 

build morale, goodwill, cooperation, and support by let

ting our constituents and our staff know what our goals 

are, our achievements and our plans, by getting their 

reactions, then making adjustments as needed. In a nut

shell, public relations is a matter of doing the right 

thing and making sure that people know about it." 

Ui t bostaande is di t duidelik dat die oop sisteem en 

funksionele benadering van openbare skakelwerk en skool

bemarking die mees ideale benaderingwyses tot die taak 

is. Dit is duidelik dat hierdie benadering die uiters be

langrike rol wat kommunikasie in sosiale sisteme speel 

asook die proaktiewe karakter van skakeling en bemarking 

in ag neem en benadruk. 

Vervolgens word daar gekyk na die besondere bestuursteo

rie waarop openbare skakelwerk en skoolbemarking gebaseer 

is. 

3.3 OPENBARE SKAKELWERK EN SKOOLBEMARKING AS DEEL VAN SKOOL

BESTUUR 

In die laaste aantal jare het die openbare skakelwese sy 

eie teoretiese raamwerk as bestuursisteem ontwikkel. Die 

sukses waarmee enige sakeonderneming bedryf word, hang 

ten nouste saam met die wyse waarop die verskillende ak

tiwi tei te daarbinne geko5rdineer word. Hierdie streng 

algemene besigheidsbestuursmetodes behoort met enkele 

wysigings toegepas te kan word in die bestuur van die 

skool en die openbare skakel- en bemarkingsafdeling van 

die skool. Volgens Cronje et al. (1987:22-23) kan hierdie 

funksionele aktiwiteite in sewe bre~ kategorie~ verdeel 

word, naamlik: 

* ~!gg~~~Qestuu£, waardeur die bestuur beleid formu

leer en strategie~ vir die hele organisasie (skool) 
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ontwikkel; 

* bemarking van die produk of dienste van die ondf' ·, r>

ming (bv. bewese rekord van die skool); 

* fin13nsi~le_f.l,1)'1k_::;:!,e, waaronder ingeslui t word die 

verkryging, aanwending en kontrole van die geld wat 

die onderneming (skool) nodig het om sy bedrywighede 

asook die aankoop van materiale en toerusting te 

finansier; 

* 

* 

* 

* 

pro@ksie__Q~(g-yfsbestu~:r- wat die groep aktiwi tei-

te insluit wat betrekking het op die vervaardiging 

van produkte (daaglikse voortsetting in die skool 

van doelgerigte onderrig en ander skoolaktiwiteite); 

aankOOQ van alle produkte en materiale soos rou ma

teriale, komponente, gereedskap en toerusting wat 

deur die onderneming benodig word om winsgewend te 

funksioneer (skoolvoorraad, meubels, toerusting en 

geboue wat noodsaaklik is vir die vlot verloop van 

skoolaktiwiteite); 

ar_beid§Potensiaalbestuuz::, waarin die aanstelling, 

ontwikkeling en instandhouding van die menslike 

hulpbronne in die onderneming gehanteer word 

( aanstelling, bevordering, indiensopleiding en 

ontwikkeling van onderwys- en hulppersoneel in die 

skool); 

openbare skakelwerk en skQolb~~arkip_g, waardeur 

goeie betrekkinge met diegene wat direk (personeel 

en leerlinge) of indirek (ouer- en bre~r gemeenskap) 

met die onderneming ( skool) of sy produkte en/of 

dienste betrokke is, gekweek word. 

Openbare skakelwerk en skoolbemarking speel dus 'n 

belangrike rol in die skool se aanpassing by sy omgewing. 

Die skool behoort dus 'n beplande poging aan te wend om 

effektief te kommunikeer met al die groepe wat essensieel 

kan bydra tot die oorlewing en suksesvolle funksionering 

van die skool. Hierdie soort doelbewuste en doelgerigte 

toepassing van openbare skakeling en skoolbemarking word 
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gegrond op die doe1witbestuursteorie wat vervo1gens be

spreek word. 

Volgens De Witt (1986:21) is doelwitbestuur gegrond op 'n 

bestuursfilosofie wat bepaal dat ekster~e kontrole tot 'n 

minimum beperk moet word en interne motivering deur gesa

mentlike doelwitbepaling en selfkontrole gemaksimaliseer 

moet word. 

Die meeste organisasies bestuur ten einde sekere doelwit

te te bereik en dit staan bekend as g9elw~tb~stuu~ (MBO 

- management by objectives) of bestuur om sekere doel

witte en resultate te bereik, wat bekend staan as 

doelwit-en-result~~tbestuur (MOR - management by objec

tives and results). Eenvoudig gestel, is doelwitbestuur 

en doelwit-en-resultaatbestuur die sistematiese gebruik 

en samestelling van alle bestuurstegnieke en toepassings 

ten einde bepaalde doelwitte te bereik. 

Volgens Morrisey (Cutlip et al. 1985:224) is doelwit-en

resultaatbestuur: 

" ... an attempt to involve mc;magers and subordinates in 

defining areas of individual responsibility in terms of 

results expected. The organization's goals are identified 

and used to reformulate unit and individual goals and as 

a measurable standard against which actual performance 

will be evaluated". 

Alhoewel doelwi tbestuur ontwikkel is as 'n spesi f ieke 

denk- en werkswyse in die bestuur van sakeondernemings en 

industria~. is die toepassing daarvan - met sekere aan

passings - ook in die bestuur van skole ingedra. Odiorne 

(Kindred et al. 1990:51), wat hoofsaaklik verantwoordelik 

was vir die ontwikkeling van die sisteem, het doelwitbe-
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stuur gedefinieer as: 

" ... a process whereby the superior and subordinate ma

nagers of an organization jointly identify its common 

goals, define each individual's major areas of responsi

bility in terms of the results expected ... , and use these 

measures as guides for operating the unit and assessing 

the contribution of each of its members". 

Uit bostaande definisie blyk dit duidelik dat doelwitbe

stuur 'n paging is om in die bestuur 'n voortdurende be

sorgdheid vir doelgerigte aktiwiteit te vestig. Hierdie 

'besorgdheid' word gebaseer op die gedagte dat die be

stuur bepaalde doelwi tte moet he om te weet waarheen 

hulle op pad is; en dat die resultate nie meetbaar is 

tensy daar vooraf sekere eise ten opsigte van resultate 

gestel is nie. 

Indien die skoal die erns van verbeterde openbare betrek

kinge metal sy belanghebbendes besef, moet daar openbare 

skakeling en skoolbemarking op doelgerigte en doelbewuste 

wyse, gegrond op doelwitbestuur-bestuurbeginsels, plaas

vind. 

Die belangrikste beginsels vir doelwitbestuur is (vgl. 

Higgs in De Witt 1986:22) ond'er andere: 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

die bepaling van organisatoriese mikpunte; 

die instelling van 'n organisasie waarvolgens die 

verantwoordelikhede verdeel en bestuur word; 

die inisi~ring van doelwitgeori~nteerde handelinge; 

die evaluering van handelinge en tussentydse suk-

sesse; 

deelname van al die deelgenote; en 

aanspreeklikheid. 

Ten einde die doelwitte vir die skoal volgens die doel

witbestuursmetode te kan bereik, moet daar volgens 

Odiorne (Kindred et al. 1990:51) en Morrisey (Cutlip et 
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al. 1985: 230-231), twee onderskeidende aktiwiteite 

plaasvind: eerstens, moet daar aan die begin van die jaar 

tussen die skoolhoof en elk van sy personeellede 'n ver

gelyk getref word ten opsigte van wat daar van hierdie 

spesifieke personeellid in die loop van die jaar verwag 

word; en tweedens, moet daar aan die einde van die jaar 

weer na hierdie doelwitte gekyk word ·en die personeellid 

se resultate moet daarvolgens gemeet word. 

Voordat die ooreenkoms tussen die topbestuur en perso

neellede opgestel word, is daar twee aspekte wat baie 

duidelik moet wees: 

i. die ~orho~fse doelstelling§ van die skoal - want dit 

bepaal die grense waarbinne doelwitte vasgestel kan 

word en bepaal die rigting waarin die skoal beweeg; 

en 

ii. enige ve~?nderinge ~n die skoal ~~s~~~kt~~r. aange

sien dit die individu se areas van verantwoordelik

heid en bevoegdheid mag betnvloed. 

Volgens Kindred et al. (1990:52-53) en Bortner (1983:31-

32) kan die oorhoofse doelstellings van 'n skoal basies 

in vier kategorie~ verdeel word: 

i. roet.tnJ!..QOJ!lwi tt~. wat jaarliks basies dieselfde bly, 

byvoorbeeld die voortgaande indiensopleiding van die 

personeel. In die geval is die resul tate maklik 

meetbaar aan die doelwitte wat gestel is; 

ii. probleemoplossingsd9elwitt~, wat verskil van een 

probleem tot 'n volgende wat opduik en aandag moet 

kry, byvoorbeeld die opgradering van personeel se 

rekordhouding. By sodanige doelwitte word die ver

eiste aktiwi tei te ingeslui t en is di t dus maklik 

meetbaar; 

iii. kreat~e~e_Qgelw~tte, waar klem gele word op 'n nuwe 

of ander benadering tot 'n aktiwiteit wat nuwe of 

uitgebreide resultate tot gevolg kan he. Weer eens 

word die aktiwiteite by die doelwitte ingesluit en 
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is dit dus maklik meetbaar; en 

iv. pe:J;:soonl.!_ke___9_oglwj.tt~, wat lei tot die verbetering 

van professionele of bestuursvaardighede. 

Indien daar van die vooronderstelling uitgegaan word dat 

doelwi tgerigte en doelbewuste bestuur van die openbare 

skakel- en bemarkingsfunksies van die skool lei tot die 

verlangde resultate, kan die doelwitte ook in dieselfde 

vier kategorie~ verdeel word, en onder andere die vol

gende behels: 

i. roet.!!ledoelw.i, ttE;!, byvoorbeeld die deurlopende strewe 

na verbeterde openbare betrekkinge, die indiensop

leiding van personeellede vir skakel- en bemarkings

aktiwi tei te asook die verkryging van noodsaaklike 

fondse; 

ii. probleemoplossingsdoelwitte, soos in die geval van 

krisishantering of fondsinsameling vir spesifieke 

projekte; 

iii. kreatiewe doelwitte waarby die totale openbare ska

kel- en bemarkingsfunksie as 'n nuwe benadering tot 

bestaande probleme gesien kan word; en 

iv. persoonlike doelwitte wat lei tot die verbetering 

van openbare skakel- en bemarkingsvaardighede. 

Volgens NSPRA (1986:31) en Bortner (1983:21-29) is dit 

noodsaaklik dat daar by die bepaling van die doelwitte 

vir enige openbare skakel- en skoolbemarkingprogramme 

sorg gedra moet word dat die volgende aspekte op geba

lanseerde wyse aanwesig moet wees: 

* daar moet tweeriqtinqkommunikasie wees - omdat 'n 

goeie program impliseer dat daar net soveel geluis

ter as wat daar gepraat word; 

* dit moet 90p wees vir al~~_bel~n~~ebqend~~ - omdat 

die publiek in enige ·vry gemeenskap' die reg het om 

betrokke te raak by beleidmaking in ge,neenregtelike 

sake soos die onderwys; 

* daar moet ful'ldaJ!!entele_p_erso_onlike_jtonta~ wees - om-

87 



* 

* 

* 

* 

* 

dat dit lei tot beter begrip, empatie en ondersteu

ning; 

daar moet yegn_twoordeli_}:l:l1~:id d~)clr verhoogde _de~l

Dpme~~e~ - omdat holruggeryde spreekwoorde soos: 

"Those who share, care" tog steeds waar is; 

daar moet kontinuY~eit wees - omdat die geloofwaar

digheid van enige program bepaal word deur die deur

lopende aandag wat daaraan gewy word; 

daar moet eerl.ijl:J:!~j._d wees - omdat di t om etiese en 

praktiese redes noodsaaklik is dat die belanghebben

de publiek nooit om die bos gelei word nie; 

daar moet rasionaliteit wees - omdat objektiewe, 

konstruktiewe en nie-emosionele benaderingswyses op 

die lang duur meer oortuigend as sensasionele en 

sentimentele aanbiedings, is; en 

dit moet allesomvattend wees - omdat alle aspekte 

van die onderwys aandag behoort te kry. 

Die voordele verbonde aan 'n doelwitgerigte bestuursfilo

sofie in skole en veral in openbare skakel- en bemar

kingsprogramme in skole, is volgens Kindred et al. 

(1990:53) en Bagin et a1. (1985:39): 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

die totstandkoming van 'n oop prob1eemoplossingskli

maat; 

'n intenser gevoel van deelname aan die bereiking 

van die skool se doelwitte; 

'n sterker gevoel van begrip en samewerking tussen 

die bestuur en personeel; 

'n beter begrip van die rol en veranrwoordelikhede 

van die bestuur en personeel; 

verbeterde individuele werkverrigting omdat die 

doelwitte beter begryp word; 

'n vergoedingstelsel vir individuele bekwaamhede en 

werkverrigting wat voortvloei uit die bereiking van 

die skool se doelwitte; 

ui tgebreide geleenthede vir persoonlike groei en 

ontwikkeling; 
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* 

* 

nadruk op prioriteite eerder as onbelangrike .. <tiwi

teite; 

die vasstelling van kriteria vir die evaluering van 

resultate; en 

* meer effektiewe kommunikasie tussen individue en 

groepe. 

Terwyl dit mag gebeur dat die toepassing van doelwitbe

stuur in die skoal nie die beoogde resultate behaal nie, 

is dit gewoonlik as gevolg van swak implementering en/of 

die afwesigheid van bewese administratiewe bekwaamhede by 

die topbestuur. Desnieteenstaande wys Kindred et al. 

(1990:54) op die volgende beperkinge wat doelwitbestuur 

in die skoal mag he: 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

Dit vereis agtergrond en harde werk om doelwitbe

stuur te laat slaag. 

Daar moet 'n sterk toegewydheid aan die sisteem wees 

om dit te laat slaag. 

Die prosedures moet aangeleer word. 

Die bestuur moet in staat wees om die resultate eer

der as die aktiwiteite wat dalk soos resultate lyk, 

te beoordeel. 

Werklike kundigheid is nodig om spesifieke doelwitte 

en aktiwiteite vas te stel. 

Personeellede mag 'n gevoel van frustrasie ondervind 

as hulle voel dat die mikpunte voortdurend verhoog 

word. 

Individue mag dalk beoordeel word op grand van per

soonlikheid eerder as bewese resulta~e. 

Individue mag dalk meer blaamgeori~nteerd as resul

taat- of probleemgeori~nteerd word. 

Daar kan wanverhoudinge tussen die bestuur se uit

drukkings van waardes en styl en die gedrag van die 

personeel ontstaan. 
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3. 3. 2 Gevo],gtrekkings aang_aanc!e_doelwi tbestuur _in openbare ska

kel:!-J19 en skoQJ_bema_r~ing 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat doelwitbestuur 

dus ingestel is op resultate. Verder word dit gebaseer op 

persoonlike verantwoordelikheid en aanspreeklikheid, wat 

daartoe lei dat die sukses van die taak wat binne 'n be

paalde tydsgewrig verrig word vir elke tleelgenoot belang

rik is. Indien daar van die vooronderstelling uitgegaan 

word dat al die deelgenote van die skool die belang van 

die skool op die hart dra, is dit noodsaaklik dat die op

bou, handhaaf en uitbou van verhoudinge met alle belang

hebbendes op doelgerigte en doelbewuste wyse aangepak en 

deurgevoer moet word. 

Vervolgens word daar gekyk na die aard van openbare ska

keling en skoolbemarking met besondere verwysing na ver

skillende sienswyses en definisies asook die beginsels 

waarop hulle gegrond is. 

3.4 DIE AARD VAN OPENBARE SKAKELWERK EN SKOOLBEMARKING 

Daar kan van die vooronderstelling (sien punt 3.1) uit

gegaan word dat openbare skakeling en skoolbemarking ten 

doel het om goedgesinde langtermynwerksverhoudinge tussen 

die skool en die publiek wat deur die skool gedien word 

en op wie se voortdurende steun die skool staatmaak, op 

te bou, te handhaaf en uit te bou. 

Openbare skakelwerk en skoolbemarking het dus die taak om 

van dag tot dag begrip vir en van die skool asook onder

steuning vir die skool se doelwitte, beleid en optrede te 

kweek met inagneming van die invloed van die omgewing. 

Ten einde vas te stel wat hierdie belangrike taak behels, 

word daar vervolgens na verskeie definisies van openbare 

skakeling en skoolbemarking gekyk. 
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3. 4.1 D~f!ll_i§ies_ van openb;;tre skakeling en _skoolbemarking 

Harlow (Cutlip et al. 1985:3-4) het 'n analise van 472 

verskillende definisies van openbare skakelwerk gemaak 

voordat hy daaruit die volgende konseptuele en operasio

nele werksdefinisie opgestel het: 

"Public relations is a distinctive management function 

which helps establish and maintain mutual lines of com

munication, understanding, acceptance and cooperation be

tween an organization and its publics; involves the man

agement of problems or issues; helps management to keep 

informed on and responsive to public opinion; defines and 

emphasizes the responsibility of management to serve the 

public interest; helps management to keep abreast of and 

effectively utilize change, serving as an early warning 

system to help anticipate trends; and uses research and 

sound and ethical communication as its principal tools." 

Die wese van openbare skakelwerk word, volgens Cutlip et 

al. (1985:5) en Moore en Kalupa (1985:6-7) vervat in die 

Official statement on public relations (sien bylae C) wat 

in 1982 deur die Public Relations Society of America 

saamgestel en aanvaar is. Die essensies van hierdie 

amptelike verklaring word, volgens Skinner en Von Essen 

(1982:1-7) ook ondersteun en aanvaar deur OSISA (die 

Openbare Skakelinstituut van Suider-Afrika). 

Hieruit blyk dit dat 'n definisie van ide;;t1e openbare be

trekkinge 'n verskeidenheid aspekte insluit. Dit 

i. is 'n beplande en voortdurende program wat deur die 

skool se bestuur onderneem en bestuur word; 

ii. behels die bestuur van verhoudinge tussen 'n skool 

en sy verskillende saamgestelde belanghebbendes wat 

bestaan uit ouers, nieouers, sakesektor; en algemene 

bre~ gemeenskap; 

iii. monitor bewuswording, sienswyses, houdings en 
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optrede binne en buite die skoal; 

iv. analiseer die uitwerking van die skoal se beleids

rigtings, prosedures en optredes op die publieke 

belanghebbendes; 

v. pas die beleidsrigtings, prosedures en optrede aan 

wat blyk in stryd met die publieke belang en die 

skoal se oorlewing te wees; 

vi. gee raad aan die bestuur ten opsigte van nuwe be

leidsrigtings, prosedures en optrede wat tot voor

deel van beide die skoal en sy belanghebbende pu

bliek sal strek; 

vii. vestig en handhaaf tweerigtingkommunikasie tussen 

die skoal en sy belanghebbende publiek; 

viii bewerkstellig spesifieke veranderinge in bewuswor

ding, opinies, houdings en optrede binne en buite 

die skoal; 

ix. lei tot nuwe en/of die handhawing van bestaande ver

houdinge tussen die skoal en sy belanghebbende pu

bliek (Cutlip et al. 1985:4; Skinner & Von Essen 

1982:1-7). 

Volgens West (1985:27) en Davies en Ellison (1991:1), is 

bemarking 'n verdere essensi~le onderdeel van die open

bare skakeling wat in skole plaasvind aangesien die 

kli~nt se behoeftes en wense voortdurend in ag geneem 

word in alles wat die skoal beplan en uitvoer. 

Kortliks kom di t dus daarop neer dat die funksie van 

openbare skakelwerk en skoolbemarking is om doelbewuste, 

doelgerigte, planmatige en volgehoue kommunikasie tussen 

die skoal en sy eksterne omgewing te ontwikkel en te be

hou deur middel van begrip. Dit word, volgens Malan en 

L'Estrange (1977:6), gedoen ten einde die welwillendheid 

van die eksterne omgewing te verkry en te behou. 

Volgens Moore en Kalupa (1985:5-6), impliseer die aan

vaarding van bogenoemde definisie dat openbare skakelwerk 

92 



uit vier basiese elemente bestaan: 

* 'n sosiale bestuursfilosofie; 

* 

* 
* 

'n uitdrukking van hierdie filosofie in beleidsbe

sluite; 

aksie voortspruitend uit hierdie beleidsrigtings; en 

tweerigtingkommunikasie wat bydra tot die skepping 

van hierdie beleidsrigtings om dit dan weer aan die 

publiek oor te dra ten einde te verduidelik, open

baar te maak, te verdedig en promoveer sodat daar 

wedersydse begrip en welwillendheid gekweek kan 

word. 

Die ~y_o~t~ekkin9§ wat uit die voorafgaande gemaak word, 

is dat openbare skakeling en skoolbemarking in der waar

heid die bestuursfunksie van die skool is waarin weder

syds voordelige verhoudinge tussen die skool en sy ver

skillende belanghebbendes op gebalanseerde wyse geYdenti

fiseer, vasgestel en onderhou word deur: 

* 

* 

* 

* 

'n voortdurende tweerigtingvloei van kommunikasie 

tussen al die belanghebbendes by die skool; 

totale betrokkenheid by die uitvoering van die taak 

van alle personeellede, leerlinge, die ouer- en 

bre~r gemeenskap; 

'n sistematiese (geordende en doelgerigte) werkwy-

se; en 

volgehoue aktiwiteite wat afgestem is op resultate 

en doelwitbereiking. 

Ten einde die aard van openbare skakelwerk P~ skoolbemar

king beter te begryp, word daar vervolgens gekyk na be

paalde uitg~ng~~unte waarop dit berus. 

i. Openbare skakelwerk en skoolbemarking moet 'n doel

Q_ewuste aktiwiteit wees. Uit 'n analise van bo

staande definisie blyk di t duidelik dat openbare 
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skakeling en skoolbemarking 'n doelbewuste paging is 

om welwillendheid teenoor die skoal te kweek. Dit is 

dus alles behalwe 'n lukraak proses wat net so dan 

en wan ingespan word ten einde die beeld van die 

skoal te verbeter of broodnodige fondse te genereer. 

Volgens Malan en L'Estrange (1977:6) behoort elke 

openbare skakel- en bemarkingsprogram dus random 'n 

bepaalde doelwit in 'n voorafbepaalde veld ontwikkel 

te word. Krause (1977:15) verklaar dan ook: 

"It aims to reach these targets individually, at the 

same time, with messages tailored specifically to 

each one. The individual messages are carefully eva

luated in terms of the overall objectives of one or

ganization. " 

ii. Openbare skakelwerk en skoolbemarking moet 'n b~

plande aktiwiteit wees. Uit die definisie blyk dit 

duidelik dat die openbare skakel- en bemarkingspro

gram nie 'n toevallige aktiwiteit is nie maar eerder 

'n goed deurdagte en planmatige aktiwiteit. 

Volgens Malan en L'Estrange (1977:6) moet daar dus 

in elke program voorsiening gemaak word vir enige 

probleme, haakplekke of noodsituasies wat in die 

loop daarvan mag ontstaan. Krause (1977:15) se oak: 

"It must take careful account of specific problems 

in specific target areas with equally specific at

tempts to solve these problems." 

iii. Openbare skakelwerk en skoolbemarking moet 'n ¥91-

g_~.Qpue_ aktiwiteit wees. Volgens Malan en L' Es

trange (1977:6), Canfield en Moore (1973:10) en Marx 

(1978:151) is die snelle pas van die moderne samele

wing asook die oorweldigende bombardement deur kom

munikasiemedia die redes waarom 'n skoal die geheue 

van die publiek voortdurend moet prikkel word sodat 
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die skoal nie in die vergetelheid te raak nie. 

Seitel (1989:16) se verder: 

"Winning this elusive goodwill takes time and ef

fort. Credibility can't be won overnight, nor can it 

be bought ... Public relations is not effective as a 

temporary, defensive measure to compensate for mana

gement misjudgement. " 

Suksesvo11e openbare skakelwerk en skoolbemarking is 

dus 'n volgehoue poging om die doelwi tte van die 

skoal aan die publiek te openbaar ten einde die wel

willendheid en ondersteuning van sodanige publiek te 

verkry. 

i v. Openbare skakelwerk en skoolbemarking moet as 'n 

komm~ika~~eproses beskou word. Kommunikasie is een 

van die vier stappe (sien afd. 3.4.6) waaruit suk

sesvolle openbare skakel- en skoolbemarkingsprogram

me bestaan. Die mens kommunikeer met sy medemens 

deur middel van byna al sy aksies. Krause (1977:10) 

s~ dat dit vir die normale mens onmoontlik is om nie 

te kommunikeer nie. 

Hieruit volg dat dit vir die skoal - wat uit mense 

en vir mense bestaan - orlmoont1ik is om in 'n vakuum 

te ontwikkel en vooruit te gaan. Die kommunikasie 

wat tussen die skoal en sy belanghebbende publiek 

plaasvind, is egter moeiliker om te bepaal, te stuur 

en te rig. 

Volgens Krause (1977:12) speel openbare skakelwerk 

'n onmisbare rol op hierdie gebied want: 

"Public relations must sense what the stand of ma

nagement is regarding any particular issue and it 

must interpret this to the relevant publics con

cerned with it; it must ~en~e the reactions of the 

publics and interpret these to management." 
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v. Openbare skakelwerk en skoolbemarking moet veral in~ 

g_e_!5_t_el_we_~s _op_d_ie __ to tale _Jpterne en _eksterne __ omge

~il19· Elke aspek en/of afdeling van die skool kom

munikeer in meerdere of mindere mate met die omge

wing. Die menslikehulpbronafdeling kommunikeer met 

die arbeidsmark (bestuur met huidige en toekomstige 

personeel); die afdeling finansi.es kommunikeer met 

die finansi~le mark (fondsinsameling, begroting en 

besteding in die skoal); en die aankope-afdeling 

kommunikeer met die roumaterialemark. In sterk teen

stelling hiermee kommunikeer die openbare skakel- en 

bemarkingsafdeling, val gens Cutlip et al. ( 1985: 

3-5), met al die bogenoemde belanghebbendes en nag 

veel meer. 

Di t is dus van die allergrootste belang dat daar 

deur middel van openbare skakeling en skoolbemarking 

kennis geneem word van en aandag gegee word aan die 

behoeftes, menings, vereistes en wense van al die 

belanghebbendes. 

vi. Deur openbare skakeling en skoolbemarking moet ~e~

willendheid gekweek, behou en ontwikkel word. Dit 

kom, volgens Marx (1978:152) kortliks daarop neer 

dat waar daar geen welwillendheid teenoor 'n skoal 

bestaan het nie, dit gekweek en voortdurend gevoed 

moet word. 

Dit is duidelik dat alhoewel daar geen waarborge is 

dat welwillendheid bestaan en sal bly voortbestaan 

nie - aangesien enige van vele faktore dit kan beYn

vloed - daar voortdurend deur middel van doelbewuste 

skakeling en bemarking gepoog moet word om welwil

lendheid jeens die skool te verbeter. 

vii. Openbare skakelwerk en skoolbemarking moet !Y_ed_e_£

§gdse __ be~ nastreef. Om wedersydse begrip tussen 
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die skoal en sy belanghebbende publ iek te verkry, 

moet die openbare skakel- en bemarkingsprogram, 

volgens Pickard ( 1970:69), 'n tweeledige funksie 

verrig, naamlik: 

a. op die hoogte bly van die omgewing se voor- en 

afkeure sodat die skoal sy aktiwiteite dienoor

eenkomstig kan aanpas; en 

b. die skoal op so 'n wyse bekend stel dat die be

langhebbende publiek begrip vir die probleme maar 

ook waardering vir die verdienstelike pogings van 

die skoal toon. 

Die R~vol_gt~~kki~~ wat uit die voorafgaande gemaak word, 

is dat openbare skakeling en skoolbemarking georgani

seerde en volgehoue aktiwiteite is waardeur gepoog word 

om begrip, ondersteuning en samewerking tussen die skoal, 

ouer- en bre~r gemeenskap te verkry en te behou. Dit word 

gedoen deur 'n reeks beplande en volgehoue aktiwiteite 

waarmee die skoal beoog om: 

* 

* 

* 

kennis aangaande die besondere gemeenskap te versa

mel; 

die gemeenskap in te lig aangaande die skoal se 

doelwitte, programme, probleme en behoeftes; en 

die gemeenskap te betrek by die beplanning, evalue

ring en implementering van sy programme. 

Vervolgens is dit nodig om na die besondere relasie wat 

daar tussen openbare skakeling in die skoal en skoolbe

marking bestaan, te kyk, maar eers meet 'n aantal wanop

vattinge aangaande die twee begrippe uit die weg geruim 

word. 

3. 4. 3 Wa_!]QI>"atti_!1g~omt~nt o_pe11bare skakel"!~r]5~~en skool~emar

king 

Vanwe~ die historiese ontwikkeling en beskouings van die 

funksies van openbare skakelwerk en bemarking het daar 
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hee1party wanopvattinge omtrent die aard van die aktiwi

teit ontstaan. Die vo1gende is van die be1angrikste wRn

opvattings wat te1kens opduik: 

Marx (1978:171-176) se dat openbare skake1werk en skoo1-

bemarking nie 

* die kuns van verdoese1de oorreding of propaganda; of 

* 'n tyde1ike en defensiewe optrede is nie. 

Vo1gens Skinner (1980:17) en Krause (1977:ix) is dit ook 

nie sinoniem met die werk van we1doeners nie. 

Vo1gens Seite1 (1989:6-7) en Skinner en Von Essen (1982: 

2) is dit ook nie 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

'n versperring tussen die waarheid en die pub1iek; 

of 

'n propagandave1dtog wat poog om 'n spesifieke 

standpunt ten spyte van die waarheid, etiek en pu

b1ieke we1vaart, tuis te bring; of 

pub1isiteit wat b1oot daarop gerig is om verkope te 

verbeter; of 

onbetaa1de advertensie; of 

slegs 'n samestelling van reklamestreke of foefies; 

of 

s1egs die hantering van verhoudinge met die pers 

nie. 

Verder is dit ook vo1gens Hartman (1976:43) nie 'n op1os

sing vir swak besigheidbestuur nie. 

Die aanvaarde definisie van (punt 3. 4.1) en beginse1s 

(punt 3.4.2) waarop openbare skake1ing en skoolbemarking 

berus wys ~qter duidelik hoe ver bogenoemde wanopvattinge 

van die waarheid verwyder is. 
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3.4.4 ~~~relasie t~ssen openbare skakelwerk en bemarking 

Ui t die bestudering van die beskikbare bronne en ge

sprekke wat die navorser met verskeie dosente in openbare 

skakeling en bemarking aan PU vir CHO en Unisa gevoer 

het, het dit duidelik geword dat daar hoegenaamd nie oor

eenstemming is oor die verband wat daar tussen openbare 

skakeling en bemarking bestaan nie. Dit blyk dat openbare 

skakel- en bemarkingspuriste voel dat daar geen direkte 

relasie tussen die twee areas bestaan nie. Daarenteen, 

blyk dit tog dat die meer moderne siening hiervan is, dat 

di t twee Q.l}_de_rskE:!i_l:?_are_maar verwante_en w_e_di;!Xl?.Yds afh;;mk

like areas van bestuur is. Vervolgens word daar na 'n 

aantal verskillende menings hieromtrent gekyk. 

'Bemarking' en 'openbare skakelwerk' is volgens Cutlip et 

al. (1985:6) twee bestuursfunksies wat dikwels met mekaar 

verwar word. Hierdie verwarring kern veral voor by kleiner 

organisasies waar die twee funksies dikwels deur dieself

de persoon hanteer word. Verder word die twee begrippe 

oak dikwels verwar by niewinssoekende organisasies waar 

'niewinssoekende bemarking' of 'sosiale bemarking' verwys 

na die funksie van verhoudinge opbou tussen lede, dona

teurs en ander belanghebbende instansies. Baie organisa

sies (soms selfs openbareskakelagentskappe) vererger die 

verwarring deur 'bemarking' of 'bemarkings-kommunikasie' 

in hulle titels of briefhoofde in te sluit. Dit is dus 

nie verrassend dat baie mense dikwels die openbareskakel

beampte beskou as die persoon wat verkope.asook die· ad

vertering van goedere en dienste hanteer nie. 

Uit Peter Drucker (Devlin & Knight 1990:3) se definisie 

van bemarking, naamlik "The aim of marketing is to know 

the customer so well that the product or service fits him 

and sells itself", blyk dit egter dat bemarking en open

bare skakeling wesentlik kommunikasie is. 
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Die Institute of Marketing (Devlin & Knight 1990:3) defi

nieer pema_rking dus ook as volg: 

"Marketing is the management process responsible for 

identifying, anticipating and satisfying consumer requi

rements profitably." 

Qru!nba:r:e sk<!_k~lin_g word dan volgens Devlin en Knight 

(1990:3) en Skinner en Von Essen (1982:1) kortliks gede

finieer as 'n 'doelbewuste, beplande en volgehoue poging 

om wedersydse begrip tussen 'n organisasie en sy belang

hebbende publiek daar te stel en te onderhou'. 

Hoewel dit dus voorkom of die twee funksies in die prak

tyk nouliks onderskeibaar is, is daar tog, volgens Cutlip 

et al. (1985:6) konseptuele verskille binne die defini

sies waardeur die onderskeid duidelik word. Bemarking 

word deur Cutlip et al. (1985:6) as volg gedefinieer: 

"Marketing is the management function that identifies 

human needs and wants, provides products to satisfy those 

needs and wants, and causes a transaction to occur that 

delivers products in exchange for something of value to 

the provider's success or failure." 

In sterk teenstelling met Cutlip se siening is die sie

ning van Banach (NSPRA 1986:22) wat aanvoer aan dat 

skoolbemarking en skakeling onskeibaar van mekaar is 

omdat beide die houdings, menings, wense en behoeftes van 

die belanghebbendes in ag moet neem. Banach verklaar dan 

ook: 

"Our goal in the ... is to have schools people want to do 

business with. Our theme is "Your public schools ... 

there's no better place to learn.' These words describe 

not only what we want the public to think, but what we 

want the public school to be." 

Die fundamentele beginsel 

Philip Kotler (Cutlip et 
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menslike peh~~f~~ (need). Sodanige "behoefte' word uitge

druk as 'n ~bre~ (want) wanneer mense gewillig is om 'n 

ruiltransaksie uit te voer vir die verkryging van 'n be

paalde ~rr_qduk. Die t~a_n~a~sie waartydens die verbruiker 

die produk ontvang in ruil vir iets wat waarde het vir 

die voorsiener, voltooi die proses van bemarking. 

In die sakepraktyk bestaan bemarking volgens Cutlip et 

al. (1985:7) en Davies en Ellison (1991:1) uit 'n geko~r

dineerde program van navorsing, produkontwerp en -verpak

king, prysvasstelling, kommunikasie en verspreiding. Die 

doelwit is die ontwerp, opbou, en instandhouding van we

dersyds voordelige ruilverhoudings met 'n bepaalde tei

kenmark ten einde menslike behoeftes en gebreke te bevre

dig onderwyl organisatoriese wins- of niewinssoekende 

doelwitte bereik word. Volgens die skrywers is 'n deel 

van die proses, publisiteit en promosie waartydens die 

hulp van die openbare skakelbeampte ingeroep word om ad

vertensieteks te skryf of mediadekking van die nuwe pro

duk te re~l. 

In sommige organisasies word die ruilverhouding met die 

verbruiker, volgens Cutlip et al. (1985:7) as 'n onder

deel van die totale organisatoriese verhoudingsbou be

skou, en dan word bemarking deel van die groter openbare 

skakelfunksie. In organisasies waar bemarking die basiese 

funksie is en slegs die nieverbruikerverhoudinge wat ver

want is aan bemarking aandag kry, word openbareskakelwerk 

as deel van bemarking beskou. In die meeste organisasies 

word bemarking en openbare skakelwerk egter gesien as 

twee verskillende bestuursfunksies met verskillende maar 

komplementerende doelwitte wat afgestem is op organisa

toriese groei en voortbestaan. 

Volgens Davies en Ellison (1991:1) is bemarking in die 

skool egter daarop toegespits om die ·verhoudinge tussen 

die skool en sy kli~nte te bestuur'. Bagin et al. (1985: 
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111) verk1aar ook verder dat beide openbare skakPling en 

bemarking in die skool: 

* 
* 

* 

* 

op navorsing gebaseer is; 

diepgaande kennis van die kli~nt se behoeftes en be

geertes vereis; 

kennis verg van wat die kli~nt van die skool se pro

dukte en programme weet of nie weet nie; en 

besorgd is oor die houdings en menings van al die 

belanghebbendes. 

Opsornrnenderwys is bemarking dus volgens Davies en Ellison 

(1991:2), Bagin et al. (1985:110-111) en Cutlip et al. 

(1985:7) gemoeid met die ruilverhoudinge tussen die ver

bruiker en die organisasie, waartydens sekere transaksies 

plaasvind terwyl openbare skakelwerk onderhandel met 'n 

bre~r publiek wat betrokke is by of geraak word deur die 

organisasie se doen en late. Die siening, hantering en 

uitvoering van die twee funksies hang egter ten nouste 

saam met die wyse waarop die bestuurders van die organi

sasie, die funksies histories en organisatories beskou. 

'n ~evolgtre~king aangaande die relasie tussen openbare 

skakeling en bemarking is dat bemarking: 

* 
* 

* 

oak 'n bestuursfunksie in die organisasie is; 

ook, net soos openbare skakelwerk, hoofsaaklik ge

moeid is met organisatoriese sukses of mislukking; 

oak, soos openbare skakelwerk, poog om ruilverkeer 

tussen die organisasie en 'n spesifieke publiek, 

kli~nt, verbruiker en klant teweeg te bring. 

Hieruit blyk dit dat suksesvolle openbare skakeling die 

weg vir suksesvolle bemarking oopmaak terwyl 'n sukses

volle bemarkingsprogram en tevrede verbruikers die opbou 

en instandhouding van goeie openbare betrekkinge verge

maklik. 

Vervolgens word gekyk na die besondere verband wat daar 

tussen openbare skakeling in skole en skoolbemarking be-
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staan. 

3.4.5 ppenQare skakelwerk_en bema~~Jng in_die skopl 

Skole, in die moderne milieu, moet meeding met ander in

stansies en die sakesektor om die verkryging van fondse, 

personeel en welwillendheid (sien hoofstuk 2). Skoolbe

marking, saam met georganiseerde openbare skakeling, lei 

tot hernieude publieke belangstelling in skole. Skole kan 

op die wyse die belangstelling van 'n wyer publiek (bre~r 

gemeenskap, en veral die sakesektor en nywerhede wat 

direk baat vind by die akademiese talente van die skoal) 

as slegs hul onmiddellike kli~nte (ouers, leerlinge) 

verkry. Verder kan bemarking oak daartoe lei dat daar 'n 

nuwe trots in die skoal ontwikkel danksy verhoogde leer

ling- en personee1moraa1. 

Vo1gens West (1985:27-31) bestaan die basiese aspekte van 

openbare skake1ing en bemarking in sko1e uit 'n 'web' van 

vertakkinge (dimensions) wat hy "SPIDERS" noem. Die 

toepassing of gebruik van enke1e van of a1 hierdie 

vertakkende aktiwiteite kan van skool tot skoal verskil 

afhangende van die besondere behoeftes van die skoal of 

distrik. Die aktiwiteite is: 

i. Verkoop (2elling). In die skoal imp1iseer dit dat 

daar navorsing oor die behoeftes van die k1i~nt ge

doen word en dat beplanning daarvolgens geskied. 

Hierdie navorsing en beplanning moet op wetenskap

lik verantwoordbare wyse aangepak en deurgevoer 

word. Dit word gedoen deur opnames, re~1ingskomi

tees, beperkte gemeenskapsbetrokkenheid en 'n net

werk van kommunikeerders en kommunikasiekana1e 

waardrur die paging gepub1iseer word ten einde dit 

aanvaarbaar te maak. Kommunikasie op die vlak is 

hoofsaaklik 'n eenrigtingv1oei van inligting. 

ii. Q9rr~ding (persuading). In die skoal kom die ak

tiwiteit basies daarop neer dat mense op behendige 
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wyse gemotiveer word om in hul eie belang op te 

tree. Daar word swaar gesteun op die bydrae van 

kundiges om geloof en vertroue in die beoogde ont

wikkeling of verandering te kweek. Oorreding is ge

woonlik ook slegs eenrigtingkommunikasie. 

iii. Inli_gj;:!.ng ( i,nforming). Daar word op sistematiese en 

deeglike wyse beplan en georganiseer om die nodige 

inligting dadelik en voortdurend aan die betrokke 

belanghebbendes oor te dra sodat di t verstaan en 

aanvaar kan word. Weer is dit hoofsaaklik eenrig

tingkommunikasie wat plaasvind. 

iv. p_~fini~~i~ (gefining). In die skool behels dit die 

aktiwi tei t waarin boodskappe vir die verskillende 

belanghebbendes saamgestel word met die weglating 

van enige onnodige en onverstaanbare opvoedkundige 

jargon wat begrip kan bemoeilik. Aangesien die 

inisiatief om te definieer by die skool berus, is 

dit ook grootliks eenrigtingkommunikasie wat plaas

vind. 

v. Ui!ruilirrg (~xchanging). In die skoal impliseer die 

aktiwiteit dat die bestuurders die belangrikheid van 

terugvoering besef. Alhoewel terugvoering nie nood

wendig aksie beteken nie, impliseer dit tog 'n onge

hinderde vloei van inligting wat tot verbetering van 

die produk kan lei. Met die uitruiling van inligting 

en gedagtes word daar vir die eerste keer van twee

rigtingkommunikasie gebruik gemaak. 

vi. Reagering (£esponding). Hierdie aktiwiteit .word 

gekarakteriseer deur ontvanklikheid; samewerking, 

oorweging en oordenking. Inligting word gedeel met 

die inagneming van die·belang van alle betrokke par

tye; ui teenlopende opinies word as noodsaaklik en 

belangrik beskou; en doelwitte word aangepas en ge

konsolideer ten einde realistiese en verlangde reak

sie en vooruitgang te bewerkstellig. Sodanige rea

gering is die kruks van demokrasie waaruit verant

woordelike en simpatieke vooruitgang vloei. In die 
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klaskamer, in personeelvergaderings, in bestuursver

gaderings en by die onderhandelingstafel lei so 'n 

aanslag tot intelligente, geYntegreerde probleemop

lossings waarin almal kan deel en waarop almal kan 

trots wees. Tweerigtingkommunikasie is baie duidelik 

aanwesig hier. 

vii. Samew~rking ( !?Ynergizing). Samewerking is die op

timale verteenwoordiging en interaksie van die bo

staande vlakke van kommunikasie binne die openbare 

skakeling van die skoal. Dit is egter veel meer as 

net 'n som van die dele, aangesien die resultaat van 

sodanige samewerking tot 'n sterk, bestendige en 

sensitiewe openbare skakelprogram lei waarin die be

hoeftes van al die betrokkenes in ag geneem word. 

Volgens Davies en Ellison (1991:36) en West (1985:27-31) 

is dit 'n fout om openbare skakeling en bemarking in die 

skool as 'n eenmalige handeling te sien. Hulle beskou dit 

as voortgaande gebeure wat uit 'n aantal sikliese stappe 

(sien figuur 5 en 6) bestaan en wat bydra tot die berei

king van die oorhoofse doelstelling, naamlik die opbouing 

en handhawing van 'n posi tiewe verhouding tussen die 

skool en die gemeenskap wat deur die skool gedien word. 

Die gevolgtrekkings wat uit die voorafgaande gemaak word, 

is dat openbare skakeling en bemarking in die skool onder 

andere die volgende eienskappe vertoon: 

* Dit is navorsingsgerig. 

* Dit behels deeglike beplanning. 

* 
* 

* 

* 
* 
* 

Dit behels tweerigtingkommunikasie. 

Dit dien as en lei tot intrinsieke en ekstrinsieke 

motivering van aldie belanghebbendes;. 

Dit behels 'n ongehinderde vloei van inligting en 

voortdurende terugvoering. 

Dit impliseer ontvanklikheid en samewerking. 

Dit is doelgerig en resultaatgeori~nteerd. 

Dit lei tot gesonde, positiewe verhoudinge tussen 
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die skool en al sy belanghebbendes. 

Figuur 5: Dj,~ __ b~l!la~~ingsik_lus__in die _skool 

(Davies & Ellison 1991:37) 

Monitering van 
die effektiwiteit 

van die bemarking-
strategie 

Kwaliteitkontrole 
van die onderrig
proses 

Promosie
benadering 

l 

Analise van 
skool se produkte 

en dienste 

Defini~ring en 
herdefini~ring 

van die skool se 
produkte en dienste 

Vervolgens word daar gekyk na die stappe wat gevolg moet 

word ten einde openbare skakeling en bemarking suksesvol 

in die skool toe te pas. 

3.4.6 Die stappe van openbare skakelwerk en skoolbemarking 

Die oopsisteembenadering tot die bestuur van 'n skool se 

verhoudinge met sy belanghebbende ouer- en bre~r gemeen

skap, kombineer rasionele probleemoplossing met intuYsie, 

maar die klem H~ op §l_i_ste!J1aties!iL_beQl,p]1n_i_ng. Edward J. 

Robinson (Cutlip et al. 1985:199) stel dit as volg: 

"The old "flying by the seat of the pants' approach to 

solving public relations problems is over". 
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In sy ontwikkelde vorm is openbare skakelwerk en skoolbe

marking 'n wetenskaplik gerigde funksie wat deel vorm van 

die skool se p~gple~~oplqss~n~sp~Q~es. Suksesvolle prak

tisyns gebruik volgens Cutlip et al. (1985:199) teorie en 

die beste beskikbare getuienis in vier basiese stappe ten 

einde prob1eme op te los. Professor John Marston (vgl. 

Sei tel 1989: 10), 'n leraar in kommunikasiekunde, het 

voorgestel dat openbare skakelwerk net soos bemarking 

volgens die "R.A.C.E." formule gedefinieer word volgens 

die volgende vier basiese stappe: 

i . "Research"; 

ii. "l!ction'"; 

iii. "~ommunication'"; en 

iv. "E_valuation'". 

Uit die bespreking van die bestuursteorie, definisies en 

uitgangspunte van openbare skakeling en skoolbemarking is 

dit duidelik dat navorsing, beplanning, aksie en evalue

ring noodsaaklik is vir suksesvolle, doelbewuste en doel

gerigte programme. 

Vo1gens Bagin et al.. (1985:21), Seitel (1989:10) en 

Cutlip et al. (1985:200) 1yk die ~eur1QRenqe~~~v1e~e~ 

lenge eQ_siklie~~ stappe van openbare skakel- en bemar

kingswerk se probleemoplossingsproses soos diagrammaties 

in figuur 6 (sien volgende b1adsy) uiteengesit. 
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Figuur 6: pie_vier_stappe_ van_ die_openbare skakel- en bemar

kingsproses 

4. 

(Cutlip et al. 1985:200) 

1. DEFINI~RING VAN 
OPENBARE SKAKEL- EN 
BEMARKINGSPROBLEME 

"Hoe het "Wat gebeur 
ons gevaar?" nou?" 

WAARDERING SITUASIE-
EVALUERING ANALISE 
VAN DIE 
PROGRAM IMPLEMENTERING STRATEGIE 

"Hoe en wanneer "Wat moet ons 
doen en s~ doen en s~ 

ons dit? en hoekom?" 

-illlllll .. 3. AKSIE EN KOM-
MUNIKASIE 

2. BEPLANNING 
EN 

PROGRAMMERING 

Hierdie proses van openbare skakeling en bemarking is 

uit die aard van die saak nie slegs 'n liniere proses nie 

maar kan op enige stadium by die probleem of si tuasie 

aangepas word. 

Na aanleiding van die voorafgaande sowel as uit deeglike 

literatuurstudie van die beskikbare bronne (sien biblio

grafie) en na aanleiding van die vooronderstellings ten 

opsigte van onderwysbestuur, onderwys, openh<'lre skakeling 

en skoolbemarking, het die navorser tot die gevolgtrek

king gekom dat die basiese stappe in die proses van 

openbare skakeling en bemarking in Suid-Afrikaanse skole 

soos volg prhoort te lyk: 

STl\J'__J,_: 

Tydens hierdie stap word 'n probleem wat in die skool be-
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staan, geg~(tnieer na aanleiding van 

* die bepaling en monitering van bestaande kennis, me

nings, houdings en gedrag van diegene wat betrokke 

is by en beinvloed word deur die handeling en beleid 

van 'n skoal; 

* 
* 

navorsing; en 

'n feitesending. 

Hierdie is in der waarheid die skoal se 'intelligensie

funksie' aangesien die vraag "Wat gebeur nou?" daardeur 

beantwoord word. 

Ten einde hierdie stap in die skoal suksesvol deur te 

voer, is dit nodig dat die openbare skakelbeampte en 

skoolbemarker deeglike kennis van die personeel en die 

belanghebbende gemeenskap het; verstaan wat die mense 

weet en nie weet nie; ondersoek instel na houdings en die 

grondigheid en diepte van sodanige houdings; en ond~r

strominge, twispunte en strydvrae identifiseer en onder

seek. 

STA!'_~: 

Tydens hierdie stap word die ingesamelde informasie ge

bruik om die skoal se be~lannip~Q_gro~a~~ op een lyn 

te bring. Na aanleiding hiervan word besluite aangaande 

die belanghebbende publiek, mikpunte, prosedures en stra

tegH!e wat die belang van alle betrokke partye in ag 

neem, geneem. Die vraag "Wat .aet ons doen en sl} en waar

a.?" word hierdeur beantwoord. 

'n Openbare skakel- en bemarkings~~~ vir 'n skoal be

staan ui t 'n beskrywing van die wyse waarop openbare 

skakeling hanteer word (die bestaande plan) en 'n pad

kaart vir toekomstige kommunikasie-uitdagings. Planne 

moet antwerp word vir elke departement of area van die 

skoal se verhoudinge met sy belanghebbendes en dit moet 

voortdurend aangepas en bygewerk word. Verdere vrae wat 
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tydens die beplanningstadium beantwoord behoort te word 

is: "Wie het nodig om te begryp en waarom?", "Wat moet 

hulle verstaan?" en "Hoe sal ons hulle inlig of betrek?". 

§_T~£..2: 

Tydens hierdie stap word die skoal se planne en programme 

geimplementeer deur beide aksie en kommunj.kasi~ wat ant

werp word om spesifieke mikpunte te bereik. Die vraag wat 

beantwoord word, is "Hoe en wanneer doen en s~ ons dit?". 

ST~U: 

Tydens hierdie stap word die resultate van die program 

sowel as die effektiwiteit van die programvoorbereiding 

en implementering, ge~valueer. Aanpassings kan dan in die 

voortsetting van die program gemaak word of di t kan 

be~indig word na aanleiding van die vraag "Hoe het ons 

gevaar?". 

Evaluering en navorsing komplementeer mekaar. So kan 'n 

opname, byvoorbeeld, daarop wys dat daar voorui tgang 

gemaak op die gebied van inligtingverspreiding aan die 

gemeenskap, wat daartoe gelei het dat daar houdingsver

anderings plaasgevind het, wat dan weer kan lei tot 'n 

verandering in die toekomstige planne. 

Die ~evolgtrekkings wat uit die bostaande gemaak word, is 

dat dit belangrik is om daarop te let dat elke stap die

selfde gewig dra maar die proses begin deur die insame

ling van informasie ten einde die probleem op te los. Die 

daaropvolgende stappe word gerig en gemotiveer deur die 

informasie en begrip wat tydens die eerste stap ontwikkel 

is. In die praktyk, natuurlik, sal die diagnose, beplan

ning, implementering en evaluering nie so netjies gekom

partementaliseer kan word nie en dus dikwels oorvleuel en 

selfs in 'n gewysigde volgorde (binne sekere parameters) 

kan plaasvind. 
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3.5. 

Aangesien die totale proses gerig is daarop om die pu

blieke mening' te ondersoek, aan te pas en in ag te neem 

by besluitneming, is dit nodig om die aspek van die saak 

vervolgens ook deegliker te ondersoek en te beskryf. 

OPENBARE SKAKELING, SKOOLBEMARKING EN "PUBLIEKE MENING' 

Indien openbare skakelwerk en skoolbemarking se taak ba

sies is om wedersydse begrip tussen die skoal en die ge

meenskap te skep en be'invloed, spreek di t vanself dat 

daar deeglik kennis geneem sal moet word van die publieke 

menings en houdings wat as eksterne faktore op die skoal 

as oop sisteem inwerk. 

Volgens Aranoff en Baskin (1983:19) poog organisasies -

net soos skole - om ondersteuning van die publiek te 

verkry want: 

"All business in a democratic country begins with public 

permission and exists by public approval. If that be 

true, it follows that business should be cheerfully 

willing to tell the public what its policies are, what it 

is doing, and what it hopes to do." 

Cutlip et al. (1985:151) verklaar dan ook: 

"The power of public opinion must be faced, understood. 

and dealt with. It provides the psychological environment 

in which organizations prosper or perish." 

Volgens Jackson (1986:25) is effektiewe openbare skake

ling: 

" ... the process that can serve as a road map to influen

cing public opinion". 

Die basiese mikpunt van die meeste openbare skakel- en 

bemarkingsprogramme is om vyandige menings te verander of 

te neutraliseer; ongevormde of latente menings te laat 
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kristalliseer; en gunstige menings te behou deur hulle te 

versterk. Interne faktore in die skoal, soos die behoefte 

aan samewerking, finansies en hulp; en eksterne faktore 

soos die mag van openbare mening, beeld van die skool, 

aanvaarbaarheid van die skool met sy besondere doelwitte, 

asook die eise en behoeftes van die gemeenskap word 

grootliks bepaal deur die houdings en menings van die be

trokkenes. 

Die skakelbeampte moet, volgens Hildrup (1982:1-17) hier

die faktore (intern en ekstern) verstaan en bestuur as 

deel van sy taakopdrag in skoolbestuur. 

Dit is hieruit duidelik dat 'n voorvereiste vir gunstige 

publieke mening die bestaan van positiewe houdings by in

dividue en groepe van individue is. Dit is dus noodsaak

lik om die oorsprong van menings en houdings te verstaan 

voordat gepoog kan word om dit te verander. 

3.5.1 Definisie~s~~v~a~n~--·~h~o~udin~g_'L·--~·m~~nin~gL'~·----·~publiek_' ___ en 

'publieke mening~ 

Die terme 'houding' en 'mening' word dikwels verwar en 

die rede hiervoor 1~ daarin dat daar 'n definitiewe en 

voortdurende interaksie tussen hulle is. 

i. Houding (Attitude). Houding is volgens Moore en 

Kalupa (1985:50-56) en Cutlip et al. (1985:163-173) 

'n diepgewortelde denkwyse of gemoedsingesteldheid 

jeens 'n spesifieke situasie. Dit word bepaal deur: 

* 

* 

Q_ersoonlike faktore soos stereotipes, persepsies, 

selfbeeld, motiewe, frustrasies, konflik, span

ning, skuldgevoelens, gewoontes, komplekse, ver

wysingsraamwerk en waardes; 

~g~wingsfaktor~ soos fisiese, biologiese en so

siologiese faktore; ekonomiese, religieuse en po

litieke instellings; topografiese, klimatologiese 

en demografiese faktore asook idees, gebruike, 
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* 

* 

* 

* 

mites en ander faktore; 

kul turele faktore waarui t die meeste ander -so

siaalwetenskaplike idees en faktore voortvloei; 

gJ~_ges~n. wat uit die aard van die saak die be

langrikste rol in houdingskepping speel; 

die :r;:el_ig_i_euse_inyloed van verskillende kerkgroe

pe en organisasies; 

QJ~_skQQ~. wat tans 'n toenemend belangrike rol 

speel, aangesien kinders alreeds op driejarige 

ouderdom (soms nog vroe~r) die voorskoolse sen

trums begin bywoon; 

* f:!~Qnqm:f,_e_s_e_!';tatJlf'l., wat dikwels ook die sosiale 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

verhoudinge en verbintenisse bepaal; 

sosi_ale_s_t:1i_tu§, wat bepaal word deur familieag

tergrond, onderwys, beroep, en buurt; 

rasseJLzoe~ met sy eie besondere kulturele en so

siale faktore; 

9uderq9~. wat 'n belangrike rol in die vorming 

van houdings speel, van die eindelose optimisme 

van die jeug tot die gebrek aan sekuriteit in die 

later jare; 

persoonlike mottyering, wat bepaal word deur 

selfhandhawing, hanger, sekuri tei t, geslag, 

behoefte aan liefde, emosionele sekuri tei t en 

vertroue; 

die rol....Y9_n_c!i~__gr_g_e_p, wat statisties of funksio

neel bepaal kan word; en 

D~Qootsing, wat 'n essensi~le deel van ontwikke

ling uitmaak. 

Die qevolqtrekk!Dg wat hieruit gemaak word, is dat 

die houding van die mens bepaal word deur die agter

grondsinvloede en feite wat van die mens 'n unieke 

wese maak. 'n Mens se 'houding' bepaal die reaksies 

wat hy/sy in sekere situasies toon. Die totale op

trede van 'n persoon word in meerdere of mind ere 

mate bewustelik of onbewustelik bepaal deur sy/haar 
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houding daarteenoor. Di t is dus duidel ik dat die 

'houding' van individue die rou materiaal is waaruit 

konsensus ontwikkel. Om dus die individu se houding 

te be1nvloed, is een van die hooftake van die open

bare skakel- en skoolbemarkingsbeampte. 

Volgens Wherry (1986:6) is die mees kragdadige me

tode waardeur die openbare skakelbeampte die hou

dings van die belanghebbendes kan verander, deur 

p~r~()_gnlike _kol}t_ak te maak en te handhaaf, aangesien 

persoonlike ondervinding met produkte en dienste ge

woonlik die mens se houding daaromtrent vorm. 

ii. ~eni!}g (Opinion). Mening is, in teenstelling met 

houding, volgens Moore en Kalupa (1985:49) en Cutlip 

et al. (1985:158) die wyse waarop die houding van 'n 

individu uitwendig vorm aanneem en uitgedruk word in 

'n sosiale konteks. Daar moet egter ook onderskeid 

gemaak word tussen 'n 'feit' en 'n ·mening'. Die 

term ·mening' impliseer dat daar verskillende siens

wyses van 'n saak is, terwy1 'n 'feit' 'n a1gemeen 

aanvaarde waarheid is. 

Dit is hieruit duidelik dat dieselfde agtergrondsin

v1oede en feite wat die 'houding' van die mens be

paa1, ook die oorsprong van sy/haar uitgesproke me

ning is. Die openbare skakel- en bemarkingsbeampte 

moet dus deeglik kennis neem van sodanige agter

grondsinv1oede voordat hy/sy poog om die mening van 

die betrokkenes te verander. 

iii. Pub1ie~. 'Pub1iek' is, vo1gens Moore en Ka1upa 

(1985:47-49) en Cutlip et a1. (1985:157-160 en 207), 

slegs 'n versamelnaam vir 'n aantal 5ndividue wat 

deur die een of ander gemeenskaplike band of ·om

strede' belangstelling tot 'n groep saamgesnoer 

word. Hierdie groep kan groot of klein, 'n minder-
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heid of 'n meerderheid wees. Elke saak, probleem of 

belangstelling skep sy eie "publiek' wat daarby 

betrokke is. 

Dit is dus vir die openbare skakel- en bemarkings

beampte noodsaaklik om presies vas te stel wie die 

publiek is, wat hulle weet, hoe ~ulle voel oor 'n 

saak, hoe betrokke hulle by die skole is, watter in

formasie hulle as belangrik beskou en hoe hulle dit 

gebruik, voordat enige programstrategie~ opgestel 

word. 

Volgens Krause (1984:33) begin die bewuste identifi

sering van die "publiek' deur die beantwoording van 

die vraag "Wie is belangrik vir ons (die organisasie 

en/of skool)?" en dan word die publiek in die vol

gende bre~ kategorie~ ingedeel: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

~rsoneel (onderwys-, ondersteunings- en admini

stratiewe personeel en ook ouers en ouerbelang

hebbende persone in bestuursrade en komitees wat 

noodsaaklik is vir die funksionering van die 

skoal); 

~aQd~lh_o!!_er...§ ( personeel, leerlinge, ouers en ge

meenskap); 

grooth~~dela~rs en kleinhandelaars in sakeonder

nemings; 

ve£9£uikers (leerlinge, ouers en gemeenskap wat 

deel in die produkte - onderrig en opvoeding -

wat die skoal verskaf); 

QQ~ensi~le verbruikers (in die skoal dui dit op 

die arbeidsmark en grater gemeenskap waarin die 

leerlinge na skoal hul regmatige plek moet in

neem); 

Y~!:?kaffers (van materiaal, produkte en onder

steuning waarsonder die skoal nie kan funksioneer 

nie): 

(ander skole in dieselfde 
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voedingsarea sowel as organisasies wat meeding om 

die aandag en belangstelling in dieselfde bre~r 

gemeenskap); 

* Q_ankJex_f2 ( waaronder alle bronne van f inansiering 

van die skoal ingesluit word); en 

* ~U_e_st_aat ( wat in die staatondersteunde skoal 'n 

onontbeerlike bran van befondsing en ondersteu

ning deur middel van wetgewing is). 

Ander lede van die belanghebbende publiek in die 

Suid-Afrikaanse opset wat nie hier ui tgelaat kan 

word nie, is egter ook nog die bre~r gemeenskap, 

ekonomiese sektor, kerk, oudleerlinge en -onderwy

sers, afgetredenes en selfs politieke partye. 

iv. Publieke mening. Dit is na aanleiding van die bo

staande die somtotaal van individuele menings van 'n 

groep mense wat 'n bepaalde gemeenskaplike belong

stellingsveld het. 

Die tipiese kenmerke van "publieke mening' word deur 

Katz (1954:51) as vo1g beskryf: 

Dit 

* 
* 
* 
* 

behels individuele gedrag; 

behels verbalisering; 

word uitgedruk deur verskillende individue; 

het 'n gemeenskaplike (gewoonlik) omstrede doel 

en/of situasie; 

* is belangrik vir verskeie mense; 

* behels aksie of 'n bereidheid tot aksie; 

* berus op die feit dat andere dieselfde voel daar-

oor; 

* dien as spreekbuis vir onderliggende houdings; 

* beteken dat die betrokke persone in mekaar se 

teenwoordigheid of alleen sodanig optree; 

* impliseer dat die optrede bedoel is om iets te 

verander of teen te werk; en 
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* mag lei tot konflik met persone en/of groppe wat 

anders voel oor die saak. 

Volgens Bogardus (1951:233) het 'publieke mening' 

oak nag die volgende dimensies: 

Dit 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 

ho~ - minstens totdat die mikpunt bereik is; 

het rig!irrg - alhoewel die rigting mag verander, 

is daar altyd 'n bepaalde mikpunt; 

het bepaalde m!kiDJ.Jl!;!)_of_dg~lw_:!,_t_te; 

het t~ef~te wat dui op die invloed van 'n aan

tal individue en is verwant aan die gewigtigheid 

van die saak op 'n sekere stadium; 

het intensiteit wat dui op die onderliggende emo

sionele verhoudinge; 

het §...tr:uktuur /~elatiewe perma_rl!)_ns_i_g wat poten

sieel die gedragspatrone van 'n hele nasie kan 

verander; en 

is 'n proses wat dinamiese elemente van verande

ring en langdurige implikasies inhou. 

Die pro~~~ waardeur pub1ieke mening gevorm word is 

vo1gens Moore en Kalupa (1985:56-57) en Cutlip et 

al. (1985:163) die vo1gende: 

a. 'n Aanta1 persone voe1 dat daar 'n probleemsitua

sie is, besef dat andere ook so voel, en besluit 

dat iets daaromtrent gedoen moet word. Hul1e on

dersoek dan moont1ike oplossings en doen 'n voor-

1opige feiteondersoek. 

b. Al ternatiewe voorste11e vir probleemoplossing kom 

na vore en word deeg1ik bespreek. 

c. Daar word bes1uit op 'n be1eid of oplossing wat 

die probleem ten beste sal aanspreek en die aan

vaarding hiervan lei tot groepbewustheid. 

d. Daar word 'n plan van aksie of program onderneem 

wat volgehou word totdat die probleem opge1os is 

of die groep moeg word van die stryd en/of die 
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lede wegdwaal na ander groepe en/of probleme. 

Dit is hieruit duidelik dat die individu wat 'n lid 

van sodanige groep is, se gedagtes en optrede sekere 

karaktertrekke vertoon wat bydra tot die ontstaan 

van 'publieke mening'. 

Volgens Moore en Kalupa (1985:57-59) word die denk

prosesse van die individu in 'n groep gekenmerk 

deur: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ide~tifika~ie - ter wille van aanvaarding deur 

die groep; 

~n~kiklikhei~ - die weg van die minste weerstand 

is gewoonlik die maklikste; 

2n0nimiteit - daardeur kan hulle hul eie (dikwels 

ongewilde) gevoelens uitdruk sander om hulleself 

of hulle posisie in gevaar te stel; 

simpa!;ie - wanneer een van die groep aangetas 

word, tree die hele groep dikwels uit simpatie 

met die betrokkene op; 

g!OQE~~ion<!J_i te;Lt - emosionele opgewondenheid om

trent 'n omstrede saak deurtrek die groep, vee 

alle rede weg, en verlaag die intelligensie van 

die groep maklik tot die van die mins intelligen

te lede van die groep; 

groo~~oedigheid - individue vind dit maklik om in 

groepsverband die edeler emosies van moed, aan

prysing, dankbaarheid en opoffering te verkondig 

terwyl hulle eie werklike en soms.minderwaardige 

emosies gerieflik vergeet word; 

onderdrukking - groepe ontstaan dikwels as gevolg 

van 'n gevoel van onderdrukking en die groep se 

gevoel jeens teenstaanders word gewoonlik geken

merk deur suspisie en afkeer. Groepe wat voorgee 

dat hulle vir 'reg,' 'geregtigheid' en die 'waar

heid' staan, steek dikwels daardeur hulle eie 

hebsug, naywer en haat weg; 
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* simbolism~ - word dikwels deur groepe aangewend 

om daardeur hulle krag, karakter, ideale en in

telligensie te illustreer; en 

* ~~sio~alis~~~Qg - is 'n kenmerk van groepsdenke 

en foute word beskou as die gevolg van sake buite 

hulle beheer. 

'n Direkte gevolg van onderwys en gevorderde onder

rig is volgens Moore en Kalupa (1985:59-60) dat die 

publieke mening in toenemende mate op rasionele den

ke gegrond word. Meer en meer mense oorweeg en be

skou omstrede sake deegliker terwyl hulle hulle 

finale besluite nie neem voordat hulle al die feite 

tot hulle beskikking het nie. Individue vergewis 

hulleself eers van die antwoorde op die volgende 

vrae: "Wie se dit7 Wat is die spreker se belang in 

die saak7 Hoe probeer die spreker of skrywer my 

denke beYnvloed? Wat presies word beplan?". 

Die g~volgtrekkinq wat hieruit gemaak word, is dat 

die publiek in toenemende mate bedag is op kwaadwil

lige propaganda, misleidings en wanvoorstellings in 

die inligting wat hulle ontvang van die pers, oor 

die eter, uit boeke en in geselskap. Hulle is dus 

geneig om sodanige inligting eers deeglik te weeg 

voordat hulle dit aanvaar. Die groep wat die mees 

betroubare en volledige inligting aangaande 'n om

strede saak verkry, is gewoonlik die groep wat die 

mees ingeligte en verligte houding openbaar. Hierdie 

fei t hou velerlei implikasie in vir die openbare 

skakelbeampte en skoolbemarker wat sy taak suksesvol 

wil uitvoer. 

Dit is dus duidelik dat die menslike klimaat en pu

blieke mening bepalende faktore in die aaaglikse en 

toekomstige werking van elke organisasie, instansie, 

skoal en nasie is en gaan wees. Die bestaan en ont-
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staan van hierdie dominante krag in die samelewing 

skep beduidende geleenthede en uitdagings vir nie 

openbare skakelbeampte en skoolbemarker wie se taak 

ook sy roeping is. 

3.6 GEVOLGTREKKINGS 

Openbare skakeling en skoolbemarking het reeds vanaf die 

vroegste tye voorgekom in die markplein waar mense saam

gekom het om goedere of dienste te ruil, te koop of te 

verkoop. Toe reeds is daar besef dat die publiek feitelik 

en gereeld ingelig meet word ten einde suksesvol handel 

te dryf. Openbare betrekkinge, bemarking en skakeling het 

sinoniem geword met die publiek se reg om te we~t en die 

reg om 'n ~nspraak te he. 

Opvoedkundige openbare skakeling en skoolbemarking . is 

slegs twee van die baie nasate van openbare betrekkinge, 

en is 'n noodsaaklike voortvloeisel van die omstandighede 

waarin ons leef. Dit het ontstaan omdat dit noodsaaklik 

is. 'n Gemeenskap wat weet wat in die skool aangaan en 

wat die doelwitte en resultate van die skool is, vind dit 

makliker om die skool te ondersteun en daarby betrokke te 

raak. 

Uit hierdie hoofstuk blyk dit dat openbare skakeling en 

skoolbemarking 

* 

* 

* 

* 

berus op 'n sisteembeskouing van die s~ool as 'n oop 

sisteem; 

hoofsaaklik gemoeid is met organisatoriese sukses of 

mislukking; 

'n doelwitgerigte bestuursfunksie is waarin weder

sydse betrekkinge ge:Ldentifiseer, vasgestel, opgebou 

en onderhou word; 

'n doelbewuste, beplande, volgehoue proses van kom

munikasie met die totale interne en eksterne 

120 



omgewing is, waardeur daar gepoog word om die wel

willendheid en begrip van al die belanghebbendes te 

verkry, behou en ontwikkel; 

* direk verband hou met mekaar en interafhanklik is; 

* deur 'n stapsgewyse, oorvleuelende en sikliese 

proses van navorsing, beplanning, aksie/kommunikasie 

en evaluering uitgevoer word; 

* die publieke menings en houdings· wat as eksterne 

faktore op die skoal as 'n oop sisteem inwerk, 

deeglik in ag moet neem; en 

* veelfasettig en omvattend is; 

Dit is essensieel om te besef dat openbare skakeling en 

skoolbemarking 'n doelwitqeri~t~ pros~_ is wat brein

krag, mannekrag, materiaal en finansies vereis. Die 

hoofdoelwit van die proses is die opbou, handhawing en 

uitbou van verhoudinge met al die belanghebbendes. Die 

doelwi t word nie bereik deur die vasstelling van yae 

doelstellings soos "ons moet die publiek se guns wen" of 

"ons moet die publiek beYnvloed om posi tief jeens die 

skool te wees" nie. Slegs goeddeurdagte, beplande en 

geordende doe~witte wat duidelik uitgestip is, lei tot 

publieke optrede wat bydra tot gesonde opvoedkundige 

beginsels asook ondersteuning van, samewerking met en 

begrip vir die skool. 

Die bestuur van die skool - as 'n oop sisteem - moet dus 

berus op 'n doelwitgerigte, beplande, volgehoue, tweerig

tingvloei van kommunikasie met inagneming van die totale 

interne en eksterne omgewing ten einde die welwillend

heid, ondersteuning en begrip te wek wat nodig is vir die 

installing se bestaan en vooruitgang. 

Die besondere taak en funksies van die openbare skakel

beampte en skoolbemarker in die vervulling van die be

langrike taak in die skool word vervolgens beskou. 
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HOOFSTUK_4 

DIE FUNKSIES EN TAKE VAN DIE OPENBARE SKAKELBEAMPTE EN 

SKOOLBEMARKER 

4. 1 DIE UITGEBREIDHEID VAN DIE TAKE EN FUNKSIES VAN DIE 

OPENBARE SKAKEL- EN SKOOLBEMARKINGSBEAMPTE 

Die omstandighede waarin ons 1eef, veroorsaak dat die 

taak of amp van openbare skake1werk en skoo1bemarking in 

sko1e - soos a1 die ander organisatoriese afde1ings -

sterk moet meeding ten einde te kan oor1eef. Hierdie om

standighede s1uit stygende arbeids- en personee1koste, 

krimpende 1eer1ingta11e en die verander1ike openbare 

mening in. Die skoo1bestuur vereis dat die openbare 

skake1- en skoo1bemarkingsfunksie volgens a1gemeen aan

vaarde bestuursprosesse bedryf moet word. Volgens Seitel 

(1989:45), Kindred et al. (1990:72-75) en andere, impli

seer dit dat openbare skake1werk binne die raamwerk van 

duidelike, deurdagte strategie~ en fundamente1e doelwitte 

moet kan funksioneer, met 'n aparte begroting, rooster en 

toewysing van hulpmiddels. 

Dit is moei1ik om die take en funksies van die openbare 

skake1- en skoo1bemarkingsbeampte presies te omskryf 

omdat die omvattendheid en uiteen1opendheid van die take 

en funksies dit moei1ik kategoriseerbaar maak. Die take 

en funksies is so omvangryk en verski11end soos die ver

ski11ende sektore van die be1anghebbende pub1iek. 

Uit 'n deeglike studie van verskeie bronne (Seitel 1989: 

46; Kindred et al. 1990:68-69; Bortner 1983:75-78; NSPRA 

1986:221-222, en andere) b1yk dit duide1ik dat die open

bare skake1beampte op enige gegewe tyd met een van die 

vo1gende take besig kan wees: 

* koerantonderhoude; 
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* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

perskonferensies; 

jaarlikse verslag; 

toespraak van die skoolhoof, voorsitter van die Be

stuursraad of gemeenskapsleier; 

persoonlike besoeke en/of onderhoude met ouers, ge

meenskapsleiers, sakeleiers of die owerhede; 

'n gemeenskapsaksie onder leiding van skool; 

'n sekuriteitsanalise deur die topbestuur; 

'n opvoedkundige televisieprogram geborg deur 'n be

paalde sakeonderneming; 

'n brosjure oor die skool se fasiliteite, presta

sies, en dies meer; 

'n aanvorings- of inwydingsfunksie; 

'n bloedskenkingsaksie deur 'n skool; 

'n liefdadigheidsete; 

die on twerp van nuwe skryfbehoeftes, tekens, of 

ander publikasies ten einde die beeld van die skool 

te verbeter; en 

'n fondsinsamelingpoging van watter aard ook al. 

Bostaande lys bevat slegs die meer ooglopende take van 

die openbare skakelbeampte en skoolbemarker. Die meer 

subtiele take soos voortdurende raadgewing aan die top

bestuur ten opsigte van beleidsake oor die skool se 

houding teenoor sy ouers en bre~r publiek, kommunikasie 

met en oor wie die belanghebbendes is, lei ook verder tot 

die antwerp en implementering van geskikte strategie~. 

Uit die studies van onder andere Bortner (1983:75), NSPRA 

(1986:36) en Kindred et al. (1990:66-67) blyk dit verder 

ook duidelik dat die aard en omvang van die openbare ska

kel- en skoolbemarkingsbeampte se taak ten nouste saam

hang met f.aktore soos: 

* die persepsie wat die Bestuursraad en topbestuur van 

die betrokke skool van openbare skakeling en skool

bemarking het; 

* die persepsie en ·begrip wat die openbare skakel- en 
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4.2. 

* 

* 

skoolbemarkingsbeampte self van openbare skakeling 

en skoo1bemarking het; 

hoeveel tyd die openbare skakel- en skoolbemarkings

beampte tot sy beskikking het vir die uitvoering van 

die taak; en 

die beskikbaarheid, al dan nie, van ander personeel

lede vir hulpverlening met die uitvoering van die 

taak. 

Die openbare skakel- en skoolbemarkingsbeampte behoort 

volgens Seitel (1989:45), Kindred et al. (1990:66), Bagin 

et al. (1985:4) en NSPRJ\ (1986:36) dir_giL_~!:!__fl!_e_"t<Q.Qb~

stuur verantwoording te dQ~ en verder behoort hy/sy val

gens Kindred et al. (1990:69) en NSPRJ\ (1986:216-218) 'n 

bestuurder in die volle sin van die woord wees. 

Op organisatoriese vlak impliseer dit dat die openbare 

skakel- en bemarkingsfunksie in toenemende mate in die 

algemene bestuurstruktuur van die skool opgeneem moet 

word. Dit is vanselfsprekend nog beter indien die open

bare skakelbeampte deel van die topbestuur van die skoal 

is. Op individuele vlak impliseer dit.mate dat die open

bare skakelbeampte deeglik kennis moet dra van bestuurs

teorie~ en praktyk. Verder moet hy/sy ook tegniese kommu

nikasievaardighede bemeester soos die skryf, redigering, 

plaas van artikels, uitgee van gedrukte materiaal, en 

selfs videoprogrammering. 

Vervolgens word daar gelet op die algemene take en funk

sies wat die openbare skakel- en skoolbemarkingbeampte in 

die daaglikse uitvoering van sy/haar pligte moet verrig. 

DIE ALGEMENE TAKE EN FUNKSIES VAN DIE OPENBARE SKAKEL

BEAMPTE EN SKOOLBEMARKER 

Die algemene take en.funksies wat deel van die openbare 

skakel- en skoolbemarkingsbeampte se pligstaat uitmaak, 
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blyk na 'n deeglike studie van verskeie bronne veelfaset

tig en uiteenlopend te wees. 

Volgens Seitel (1989:46-47), NSPRA (1986:221-222) en an

dere behels die take onder andere: 

i. die bereiking _van die ond~r_~oiYs-:__ert_admi.!!istratiew~ 

~eKSOn~~~ in die skoal deur middel van interne mid

dele, byvoorbeeld 'n nuusbrief, televisie, vergade

rings en informele ontmoetings; 

ii. die koti.K9inetlng va_rt~rho!ldinqe_!!!~Ldt_e__QLukw_e.§~eQ 

elektroniese media, wat die re~l en monitering van 

personderhoude, die skryf van persvrystellings en 

verwante persmateriaal, organisering van perskonfe

rensies, en die beantwoording van persnavrae en ver

soeke insluit; 

iii. die kotlrdinering van onderhande)ings~e-~e~ewers 

op plaaslike en nasionale vlak, wat wetgewende na

vorsing en beleidsformulering insluit; 

iv. die ork~strering van interaksie met di~~~egnska~, 

wat die hou van oop dae, toere, besoeke en vrywil

lige werknemersbetrokkenheid by die gemeenskap in

sluit; 

v. die bestuur van ve~l}oudinge_met__die_j,nv~ster~ngg_g~

~~~nska~, wat huidige en belangstellende borge en 

finansiers insluit; 

vi. die onQ_~rJ!teun!_QQ___Ya_n ak!i!l._~!:!.__saai]!___J!!~t_ ouers_Em_Qo-= 

tensi~le ouers, wat sowel direkte promosies as ad

viesdienste insluit; 

vii. die kotlrdinering van die skool se kontak_Jnet sy be

~anghebbendes deur middel van die druk en versprei

ding van toesprake, jaarlikse en halfjaarlikse ver

slae en state, jaarblaaie en brosjures; 

viii die kpt\K_d_inertD_g_y~m_ verhq_J!qinge lll~spe§_ial:U:ei t!?_

grqe~~buite die skqp~ soos verskaffers, universi

teite, kolleges, potensi~le leerlinge, niewinsoeken

de organisasies en mededingers; 

ix. die be~t_tmr van die skooLs~ __ !:\iewi_D.§ge\o_/'e_Q~e beelg; 
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x. die ~o~_rd:!,neri!}g __ va]1_die _grafiese _en fotografie

!:l.~ d:!_enste van die skoal ( Hiervoor is kennis van 

tipografie, uitleg en kuns nodig); 

xi. navorsAng_j:;_en ()ps_4,g1;e~l}___p_i!b_l_ieke _mening, wat hulp 

met die formulering en daarstelling van beleidsrig

tings vir belanghebbendes insluit; 

xii. die Q~~U!IJ--'L~n_d_!e_~_urs- en/of__geskenke-q_rgaan_y:an 

9~~~q_q_l, wat die keuring en evaluering van filan

tropiese voorstelle asook die toewysing van beskik

bare fondse insluit; 

xiii die ~owdineril}g_ya_!l __ fWesiaJELge_le!'ln1;hed~. wat die 

reisre~lings van die bestuur, interne vierings, uit

stallings, aanvorings- en inwydingsgeleenthede in

sluit; en 

xi v. raa@_e'lol_ing aa!!__Siie be_s~uur, wat al ternatiewe opsies 

en voorgestelde keuses met inagneming van die skool 

se verantwoordelikheid teenoor sy belanghebbende 

publiek insluit. 

Kindred et al. (1990:68-69) stem met al die bogenoemde 

saam en voeg ook die volgende funksies en take van die 

openbare skakel- en skoolbemarkingsbeampte by die lys: 

Hy/sy moet 

* 

* 

erkenning- en waarderingsprogramme van personeellede 

van stapel stuur; en 

effektiewe leiding gee by die implementering van 

staats-, streeks- en gemeenskapswetgewing, -re~ls en 

-regulasies in die skool. 

Bortner (1983:75-78) stem ook met Seitel en NSPRA saam 

en s~ voorts dat die openbare skakel- en skoolbemarkings

beampte ook 

* 

* 

'n 'sprekers-buro' moet organiseer en administreer 

wat as instrument vir openbare skakeling en bemar

king en 'n diens aan die gemeenskap, dien; 

'n inligtings- en verwysingsdiens moet voorsien 

waardeur die publiek onmiddellike en beleefde ant-
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woorde op navrae verkry; 

* indiensopleiding in openbare skakeling en skoolbe

marking van die personeellede re~l en uitvoer; 

* samewerking met die plaaslike professionele organi

sasie re~l en ko5rdineer; 

* deelneem aan alle gesamentlike onderhandelingsak

sies; en 

* alle administratiewe take, wat met die bevordering 

van die skool se beeld verband hou, moet beheer, 

stuur en ko5rdineer. 

Die gevolgtre~king wat uit die voorafgaande gemaak word, 

is dat die take en verantwoordelikhede van die openbare 

skakel- en bemarkingsbeampte, veel meer as slegs publisi

teit en die re~ling van spesiale geleenthede behels. Die 

spesifieke take en funksies is onder meer: ~avorsing_,_ 

!f.dvies~r~ p~!¥anning_,_ ~Q!\rdine9-ng_. ~o~mmlJ!l~~-asi.e_L 

b~~~k~g_,_ en ~~~~eri~. Hieruit is dit duidelik dat die 

omvang van sy/haar take en pligte van so 'n aard is, dat 

dit eintlik voltydse toewyding vereis. 

Vervolgens sal daar gekyk word na die spesifieke 

wyse waarop hierdie take en funksies in die proses van 

openbare skakeling en skoolbemarking vergestalt. 

4.3 DIE SPESIFIEKE TAKE EN FUNKSIES BINNE OPENBARE SKAKELWERK 

EN SKOOLBEMARKING 

In hoofstuk 3 (punt 3.4.7) het dit geblyk dat die proses 

van openbare skakeling en skoolbemarking in vier basies

sikliese stappe - navorsing_.___l)~plannJng.__a~si~J!<ommui!_i_

~a-~~e en evalu~~ing - voltooi word. Die spesifieke take 

en funksies wat die openbare skakel- en skoolbemarkings

beampte tydens elk van hierdie stappe te vervul het, is 

van noodsaaklike belang vir die suksesvolle val tooiing 

van die proses. 
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4.3.1 Die NAVORSINGSTAAK van die openbare skakel- en skoolbe

m(lrkil1gsbeampte. 

i. Qie_!!Qo!!s2akl,_~~he:!A_ya_n _ _'_rL__p_gs_i tJ__~we_ l:}oud_ing ten _O.Qsigte 

y~Q_Davors!D~· Uit 'n deeglike studie van die volgende 

gesagdraende bronne: Bortner (1983:232-233), Kindred et 

al. (1990:18-42), Skinner en Von Essen (1982:9), Cutlip 

et al. (1985:201-218), Davies en Ellison (1991:36-50) en 

Simerly et al. ( 1989:30-48) blyk di t duidelik dat die 

taak om die sosiale omggwing_te monitor nie slegs die 

eerste stap in die proses van openbare skakeling en 

skoolbemarking is nie, maar ook die moeilikste een. 

Navorsing in openbare skakelwerk en skoolbemarking word 

- na aanleiding van die literatuurstudie - gedefinieer 

as: die sistematiese ins?meling van inligti11g_~e~ie 

doel om die situasie te beskryf en te verstaan, asook die 

nagaan va_n verQ!l!}~rs_1_el,_lings_j;~l'l_O..QSigt_e~a_!!__c;'l:l.~ubliek 

en wat d_.t~ol~e vaJ}~nb;g-e sk~~~ling_ell t>~!lla_rkin~ 

sal wees. Dit is die wetenskaplike alternatief vir hard

nekkigheid, outoriteit en intuYsie wat dikwels lei tot 

onsekerheid in besluitneming. 

Opnames wat onder openbare skakel- en bemarkingsbeamptes 

gemaak word, wys voortdurend daarop dat die grootste 

leemte in hulle mondering die vermo~, tyd en geld is om 

behoorlik navorsing te doen v66rdat hulle met hulle taak 

begin. Bitter min openbare skakel- en bemarkingsbeamptes 

het ooit werklik geleer hoe om navorsing op hulle gebted 

te doen en baie van hulle het ook nie die belangrikheid 

daarvan besef nie. Die toepassing van die ~ge_l,_wi tbe-=

~_t_uursteori~ in openbare skakelwerk en skoolbemarking lei 

egter daa:~;toe dat beslui te in toenemende mate gegrond 

moet wees op feite, bewyse en resultaat georH!nteerde 

analise. 

Kettering (Cutlip et al. 1985:202), 'n vroe~ navorser in 
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die motorbedryf, beskryf die verlangde houding teenoor 

navorsing as volg: 

"Research is a high-hat word that scares a lot of people. 

It needn't. It is rather simple. Essentially, it is 

nothing but a state of mind - a friendly, welcoming 

attitude toward change. Going out to look for change, 

instead of waiting for it to come . . Research... is an 

effort to do things better and not be caught asleep at 

the switch. The research state of mind can apply to 

anything. Personal affairs or any kind of business, big 

or little. It is the pro~l~m~sol~irrg_mi~d as contrasted 

with the let- well-enough-alone mind. It is the compose~ 

~ind, instead of the fiddler mind; it is the 'tomqrrow' 

!!!_ind instead of the 'yesterday' mind." 

Dit is dus duidelik dat 'n positiewe houding ten opsigte 

van en 'n deeglike besef van die noodsaaklikheid van na

vorsing, van die uiterste belang is in die uitvoering van 

openbare skakeling en skoolbemarking in die "inligtings

tydperk' waarin ons leef. 

'n Positiewe houding teenoor navorsing lei oak volgens 

Devlin en Knight (1990:5) en Cutlip et al. (1985:203) tot 

feitesendings, luister (om te hoor), en die sistematiese 

defini~ring van probleme ten einde die gaping tussen die 

skoal en sy belanghebbendes te oorbrug. 

ii. Die aanwending van inligtingsbronne~rglvo_~_i!}gs_taa_k.l. 

a. Die gebruik van rekenaars en bestuuFsinligtingspe

sialiste q!L§_istematiese navor_sings:taak. Die gebru.ik 

van rekenaars en bestuursinligtingspesialiste het in 

'n groat mate die skoal se vermo~ om inligting te 

versamel, prosesseer, oar te plaas en interpreteer, 

verbeter. 

Walker (Cutlip et al. 1985:202) verklaar dan ook 

tereg: 
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"Computerized information retrieval systems take 

time from the search for knowledge and add to it 

time for putting the knowledge to use or creating 

new knowledge from it." 

Terwyl daar ontelbare bronne van informasie oor as

pekte van openbare skakelwerk en bemarking as pro

fessionele aktiwiteite beskikbaar'is, is daar heel

wat minder wat direk oor openbare skakelwerk in sko

le en skoolbemarking as sodanig handel. Die beste 

uitweg vir openbare skakelbeamptes en skoolbemarkers 

is om van die beste tegnieke en aktiwiteite in die 

professionele openbare skakel- en bemarkingswereld 

te leen, dit aan te pas en dan in die skoolsisteem 

toe te pas. 

'n Beter oplossing vir die probleem is om by 'n pro

fessionele organisasie soos die National School Pu

blic Relations Association (NSPRA) in die VSA aan te 

sluit. Die wereldwye erkenning wat die organisasie 

geniet, blyk duidelik uit die feit dat daar by die 

jaarlikse seminare - soos die in Junie-Julie 1993 

wat in San Diego, Kaliforni~ aangebied is - openbare 

skakel- en skoolbemarkingsbeamptes uit bykans alle 

werelddele, soos Duitsland, Engeland, Australi~, Ka

nada, Meksiko, Tahiti, Suid-Afrika en die Ooste 

teenwoordig is. NSPRA is die enigste ui tgebreide, 

nasionale organisasie wat direk by openbare skakel

werk en bemarking in skole betrokke is. 

Openbare skakel- en bemarkingsbeamptes wat by NSPRA 

aansluit, het, sander enige verdere kostes, toegang 

tot dte volgende hulpmiddels: 

* 
* 
* 
* 

'n maandelikse nuusbrief; 

'n bronnesentrum; 

navorsingshulp; 

'n voorligtingsdiens; en 
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* jaarlikse seminare, konferensies en kursusse. 

NSPRA het ook 'n uitgebreide rekenaarsentrum waarin 

data oor alle aspekte van navorsing reeds beskikbaar 

is. Ook hierdie diens is volgens Walling (1982:211-

216) en NSPRA (1986:218) gratis aan lede beskikbaar. 

Die moderne bestuurder is fei te- en syfergeori~n

teerd. Net soos die ander afdelings van 'n skoal -

onderrig, finansies en personeelvoorsiening en -be

stuur - behoort die openbare skakel- en bemarkings

werk ook op feite en navorsing gebaseer te wees. Die 

taak moet professioneel, eties korrek, bedagsaam en 

diskreet hanteer word. 

b. ~isteL_a_!L_Si!ITent£1tiese naycgsing_f!_taak_yan_g_pen.:: 

bare skakeling en_sko~lbemarkiBQ. Effektiewe kommu

nikasie begin met "luister' en dit kan slegs geskied 

deur 'n ·oopheid' en sistematiese pogings. Te dik

wels is kommunikasie slegs verskillende idees wat in 

parallelle lyne bymekaar verby beweeg. Die rede 

hiervoor is dat dit moeilik is om werklik te luister 

en te hoar wat die ander party se. 

Cutlip et al. (1985:203) se: 

"Failure to listen often leads to purposeless 'com

munications' on issues that do not exist to publics 

that are not there." 

Elke mens is fisiologies en psigologies uniek. Ver

skille op die gebied van intelligensie, opvoeding en 

onderrig, geloof, sosiale agtergrond en ondervinding 

lei daartoe dat verskillende verwysingsraamwerke be

staan wat 'n direkte invloed op mense se persepsies 

en oordeelsvermo~ uitoefen. Dit is, volgens Skinner 

en Von Essen (1982:21-23), Cutlip et al. (1985:272-

273) en Kindred et al. ( 1990:83-85) die oorsaak 
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daarvan dat elke mens onderworpe is aan bepaalde 

unieke hindernisse (sien figuur 7 op volgende blad

sy) wat effektiewe luister en kommunikasie 6f ver

hinder 6f belemmer. 

Baie van hierdie hindernisse kan uit die weg geruim 

word deur by elk van die vier stappe - afsending, 

ontvangs, begrip en aanvaarding - te kontroleer of 

die boodskap effektief deurgaan. Verder moet beide 

die sender en ontvanger van die boodskap duidelike 

doelwitte aangaande die boodskap h~. Die sender moet 

'n duidelike beeld h~ van wat hy/sy wil weet of uit

vind en besluit hoe, wanneer en waar om die boodskap 

oor te dra. Die on tv anger moet be reid wees om 

konstruktief en behulpsaam te luister. 

Om te weet wat die personeel, ouers en gemeenskap 

omtrent sekere besluite in die skoal dink, is van 

die allergrootste belang. Om te weet wat hulle dink 

voordat besluite geneem word, help die skoolbestuur

ders om meer effektiewe en uitvoerbare besluite te 

neem. 

Volgens Bagin et al. (1985:33), NSPRA (1986:17-18) 

en Kindred et al. (1990:83-87) beteken dit egter nie 

dat alle besluite in die skoal op die denke van die 

ouers en gemeenskap gegrond moet wees nie. Die bui

tebelanghebbende groepe beskik selde oor die opvoed

kundige kennis om werklik die beste opvoedkundige 

aanbevelings te doen. Dit beteken egter wel dat die 

opvoedkundige leiers in staat en bereid moet wees om 

te verduidelik waarom hulle aanbevelings en besluite 

beter is as die wat die belanghebbendes voorgestel 

het. 
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Figuur 7: F:_as~s el)_ hi_nderni§lse _in __ die weg van effektiewe kom

mun.1J<_asie 

IFASE 1 

(Skinner & Von Essen 1982:23) 

DIE UITSTUUR 
VAN KOGNITIEWE 
EN EMOSIONELE 
DATA 

HINDERNISSE IN DIE WEG VAN ONTVANGS: 
Behoeftes, kommer en verwagtings 

- - - - - - - - - - van die luisteraar. Houdings en waardes 
van die 1uisteraar. Stimuli uit die 
omgewing. 

ONTVANGS of I 
WAARNEMING 

HINDERNISSE IN DIE WEG VAN BEGRIP: 
Taa1, kliektaal; onvermo~ van die 1uls
teraar om daarop te konsentreer om wer
klik te luister; vooroordele, luiste-

- - - - - - - - - - raar se onvermo~ om faktore wat hom of 
haar teen die bors stuit ook in ag te 
neem; tydsduur/lengte van kommunikasie; 
kennis van die luisteraar. 

lFASE 3 ! 

BEGRIPI 

HINDERNISSE IN DIE WEG VAN AANVAARDING: 
Houdings, waardes, vooroordele van die 
luisteraar; statusverski1 tussen die 

- - - - - - - - - sender/luisteraar; interpersoGn1ike 
konflik as gevolg van ander faktore (tea
trale gebare, 'n bri1, en so meer). 

VLAK VAN I 
AANVAARDING 

Daar is hee1wat bewese metodes waardeur terugvoering 

van die ouers en gemeenskap verkry kan word. Van die 
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belangrikstes vir die doel van hierdie studie is: 

* fokusgroepe; 

* individuele onderhoude; 

* redaksionele onderhoude en/of monitor van radio

praatjies; 

* 
* 
* 
* 
* 

adviesgroepe; 

deur gemeenskapsamekomste by te woon; 

gereelde telefoonoproepe aan ouers; 

vraelyste; en 

amptelike opnames. 

Om te luister is 'n aktiewe proses waarvoor vaardig

heid en oefening nodig is. Luister is nie dieselfde 

as 'hoar' nie. 'Hoar' word met die ore aileen ge

doen. Om werklik te luister moet 'n mens aktief aan

dag skenk. 

Faktore wat effektiewe 'luister' betnvloed, is val

gens Bagin et al. (1985:10-11), Skinner en Von Es

sen (1982:53-59) en Cutlip et al. (1985:203): 

* 

* 

* 

* 

* 

Fisologiese_faktore. Om te kan luister moet die 

luisteraar fisies in staat wees om te hoor. 

Verwerki...!!O.=.m2oeC!_'\La_!l__d_ig___l::p~ __ ej._!1. Die brein verwerk 

woorde vinniger as wat hulle gehoor word. As die 

luisteraar dus nie doelbewus konsentreer om te 

luister nie, kan sy/haar aandag maklik dwaal. 

ToewydiQg. Indien die luisteraar nie emosioneel 

en intellektueel toegewy is nie, sal hy/sy nie 

die hele boodskap inneem nie. 

Empa~ie. Om effektief te luister moet die luiste

raar daartoe in staat wees om minstens gedeelte

lik te voel wat die spreker ondervind en voel. 

Ve:t:s_teek_t!;!__bo_q_dsk(!p_p_e. Die luisteraar moet in 

staat wees om die subtieler betekenfsse agter die 

spreker se boodskap sowel as die nieverbale te

kens te 'lees' voordat hy/sy die boodskap ten 

voile kan begryp. 
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* 

* 

V:r:-ee~. remand wat bang is, om watter rede ook al, 

is nie altyd in staat om effektief te luister 

nie. 

'{oQ~_9ordele. remand wat werklik effektief wil 

luister, moet bewus wees van sy/haar eie vooroor

dele en aktief daarteen stry sodat dit nie effek

tiewe luister verhinder nie. 

* geme~nskapl_ike____Q_ela_!1_ge. Die effektiewe luisteraar 

* 

sal doelbewus poog om uit te vind watter belang 

hy/sy met die spreker gemeen het. 

Vraagstelling. Die luisteraar moet bereid wees om 

vrae te stel ten einde te verseker dat hy/sy die 

boodskap ten volle verstaan en begryp. 

Uit bostaande is dit duidelik dat "effektiewe luis

ter' een van die belangrikste aspekte van navorsing 

en kommunikasie is. Die openbare skakelbeampte en 

skoolbemarker moet dus voortdurend daarvan bewus 

wees dat hy/sy in staat en bereid moet wees om met 

'n oop gemoed na alle belanghebbendes te luister. 

iii. Stappe waarvolgens d~avorsingstaak ui ~vgeL__ mOE!:!: 

~ord_,_ 

a. Sis_t~ematie~e~ proble_em9efini~:r:-i_n_g _a~_eE!x-~te_ga_p_!_l"! 

die navorsingstaak. In geslote sisteme word probleme 

as krisisse ervaar. Openbare skakeling en bemarking 

word dan ingespan om vure dood te slaan in plaas van 

te voorkom, soos wat in oop sisteme - soos die skool 

- die geval is. Dit is 'n feit dat dir. tot voordeel 

van die skool is om 'n probleem gou op te merk en 

aan te spreek voordat dit in 'n krisis ontaard. 

Dit blvk uit NSPRA ( 1986:71-73), Moore en Kalupa 

(1985:120) en Cutlip et al. (1985:204) dat probleem

defini~ring begin wanneer iemand in 'n waardeoordeel 

beweer dat iets verkeerd is of binnekort gaan wees. 

Die kriteria vir sodanige oordele is die doelwitte 
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van die skool. 

Sodra die oordeel gPvel is dat iets verkeerd is of 

gaan wees, word 'n proses van sistematiese, objek

tiewe probleemdefini~ring as navorsingstaak van sta

pel gestuur. Dit het ten doel om die omvang van die 

probleem sowel as die bydraende faktore en belang

hebbendes te bepaal. Tydens hierdie stap van die na

vorsing word 'n opsommende ~telling wat die pro

bleemsituasie beskryf, saamgestel. Die vrae wat in 

die stelling beantwoord moet word, is die volgende: 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

Wat is die oorsprong van die probleem? 

Waa~ is·die probleem? 

~ann~ex is dit 'n probleem? 

Wi~ is daarby betrokke? 

Hoe is hulle daarby betrokke of hoe affekteer dit 

hulle? 

Hpekom is dit belangrik vir die skool en sy be

langhebbendes? 

Volgens Cutlip et al. (1985:205) en Moore en Kalupa 

(1985:120) is dit belangrik dat die probleemstelling 

nie die oplossing moet bevat nie. 'n Voorbeeld hier

van is die stelling: "Wat ons hier het, is 'n kommu

nikasieprobleem!" Kommunikasie is nie die probleem 

nie, maar die oplossing. Die stelling moet dus slegs 

'n beskrywing van die huidige situasie en nie van 'n 

moontlike toekomstige situasie wees nie. 

b. Analise_ yan_<:!_i_EL_s,ij:_uasi~- as _t~eed~_staQ in __ die na

vor?ingstaak._ Die tweede stap in die navorsing is 'n 

deeglike anali~~_yanftie __ sitYA?ie. Hiertydens word 

die situasie ondersoek ten einde 'n volledige versa

meling van alle bekende feite daaromtrent, inwerken

de faktore en die belanghebbendes - intern en ek

stern - te maak. 
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Die analise van die interne en eksterne faktore 

sluit volgens Bortner (1983:246) en Cutlip et al. 

(1985: 205-207) onder andere die volgende in: 

* 

* 

interne_.fakt_o!:_e: 

'n analise van die wyse waarop die skoal se be

leid, prosedures en optredes moontlik tot die 

probleem bydra; 

nasien (audit) van die kommunikasiebehoeftes, 

beleid, praktyke en bekwaamhede binne die skoal 

(die rede hiervoor is dat die programontwerpers 

besef dat die wyse waarop hulle kommunikeer en 

wat hulle oordra dikwels die oorsaak van die pro

bleem is en aangespreek moet word). 

ekst~erne____!j'ik~ore: 

Die rede waarom daar 'n deeglike analise van die 

eksterne faktore gemaak moet word, is dat daar 

kwalik kommunikasie- en aksiestrategie~ vir die 

belanghebbendes beplan kan word indien daar nie 

vooraf deeglik kennis geneem is van wat hulle 

wee~, dink en nodig het nie. Die vrae wat beant

woord moet word is: 

Hoeveel informasie het die publiek nodig en hoe

veel word gebruik? 

Watter soort informasie het die publiek nodig? 

Hoe gebruik die publiek die informasie? 

Wat bepaal die informasie wat vrygestel moet 

word? 

Vir die uitvoering van hierdie belangrike taak is 

deeglike kennis nodig van die siening van die pu

bliek ten opsigte van hulle rol in die situasie. 

Slegs wanneer daar 'n deeglike analise van die si

tuasie gemaak is, kan realistiese programdoelwitte 

opgestel word. Sander deeglike, akkurate informasie 

kan die bestuur van die skoal, volgens NSPRA (1986: 

15-16), Kindred et al. (1990:4) en Cutlip et al. 
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(1985: 207), hulleself skuldig maak aan lee beloftes 

en swak dienslewering. 

Dit is van die uiterste belang dat die openbare ska

kel- en skoolbemarkingsbeampte besef dat geen mate 

van openbare skakeling swak optrede goed kan maak of 

sosiaal onverantwoordelike optrede in verantwoorde

like optrede kan verander nie. Dit kan ook 1iie kom

penseer vir 'n tekort aan integriteit of die publiek 

oorreed dat 'n onredelike of selfsugtige beleid in 

werklik redelik en onselfsugtig is nie. 

Ten einde hierdie twee stappe van die navorsingstaak 

suksesvol te kan uitvoer, moet die navorser in hier

die stadium sekere beslui te aangaande sy benade

ringswys~ en metodes neem, wat vervolgens bespreek 

word. 

i v. Mej<gtJe~Q_arvo:I,gens die navorsj.ngs_t<la_]L_suks~svol ui tge_-: 

voe:r:__kan wo1;:!!,_ Die wyse waarop 'n navorsingsproj ek aange

pak word en die metodes wat gevolg word, hang ten nouste 

saam met die spesifieke probleem wat bestaan, die be

kwaamheid en voorkeure van die navorser, die beskikbare 

hulpbronne en middele, en die beperkinge wat deur ander 

of die situasie voorgeskryf word. 

Die doel van beide intorm_ele._gn_ fq:r,-mele_navor!;'ling§_ll\eto~~~ 

is om akkurate en bruikbare inligting te versamel. Om te 

bepaal watter tipe metodes gebruik moet word, kan die 

volgende vrae aangaande die situasie - soos voorgestel 

deur Bagin et al. (1985:34) en Cutlip et al. (1985:208-

209) - in die vorm van 'n oorsiglys (checklist) gevra en 

beantwoord word: 

* Hoe gaan die resul tate van die navorsing gebruik 

word? 

* Wie is die spesifieke belanghebbendes wat ondersoek 

word? 
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* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 

Hoe gaan die steekproef bepaal word? 

Watter tipe navorsingstegniek is geskik vir die pro

jek? 

As 'n opname gebruik gaan word, watter metode sal 

die geskikte wees? 

Watter tipe vrae - geslote (close-ended) of oop 

(open-ended) of 'n kombinasie van die twee - sal 

gestel word? 

Gaan navorsingspesialiste gebruik word en is hulle 

in staat om die taak te verrig? 

Hoe gaan die verkre~ data verwerk en gebruik word? 

Hoeveel gaan dit kos? 

Die navorser wend dan die antwoorde wat op hierdie vrae 

gekry word aan om te bepaal of hy/sy van informele of 

formele metodes van ondersoek in die navorsingstaak ge

bruik gaan maak. 

a. Jn_fo~mele~ of___-_onde_rs~eke_Qde~' ~metoqe§ van navorsing 

blyk volgens NSPRA ( 1986: 18-22), Moore en Kalupa 

(1985120) en Cutlip et al. (1985:208-216) baie ge

wild te wees onder openbare skakelbeamptes en skool

bemarkers. 

Hierdie metodes kan van groat waarde wees mits die 

swakhede en doelwitte daarvan in gedagte gehou word. 

Die grootste probleem le opgesluit in die wyse waar

op die respondente uitgesoek word, wat bepaal of die 

resul tate van sodanige ondersoek werklik verteen

woordigend van die meerderheid se siening is of nie. 

As sodanige ondersoek egter beskou worn ns slegs on

dersoekend van aard, dien dit 'n belangrike doel. 

Die volgende informele metodes van ondersoek kan ge

volg word: 

* 
* 

persoonlike kontak; 

sleutelinformante; 
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* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

gemeenskapforums en fokusgroepe; 

advieskomitees en -rade; 

die ombudsman; 

inbel-telefoonfasiliteite en telefoniese navrae; 

analise van inkomende pos; 

veldstudies en verslae; en 

analise van die media-inhoud. 

b. Forme~e __ metgges is antwerp om meer objektiewe en 

sistematiese data te versamel by wetenskaplik ver

antwoordbare steekgroepe. Die gevaar hieraan verbon

de is egter dat die gebruiker meer betrokke raak by 

die metode wat gebruik word as by die doel en inhoud 

van die studie. Soos een skrywer dit stel: 

"In science as in love, concentration on technique 

is quite 11kely to lead to impotence" (Cutlip et al. 

1985:216). 

Volgens Bagin et al. (1985:38), NSPRA (1986:18-21) 

en Cutlip et al. (1985:216-218) is die gebruik van 

formele metodes om inligting te versamel baie suk

sesvol mi ts die navorsingsprobleem en -doelwi tte 

deeglik bepaal word v66rdat daar op 'n metode be

sluit word. 

Formele metodes wat gebruik kan word om antwoorde op 

vrae te kry wat nie deur informele metodes verkry 

kan word nie, is onder andere die volgende: 

* sekond~re analise, wat dui op die hergebruik van 

data wat oorspronklik vir 'n ander doel of Gtudie 

ingesamel is; 

* opnames deur middel van vraelyste wat gepos word 

of deur onderhoudvoering aan die hand van formele 

vraelyste; (Die waarde hiervan hang af van die 

keuse van respondente, watter vrae gestel word en 

hoe dit gestel word.) 

* formele gestruktureerde onderhoude, wat die bes-
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* 

* 

te manier is waarop kontro1e en ondersoek van die 

situasie onderneem kan word; (Dit is egter 'n 

baie duur metode van ondersoek wat om die rede 

dikwe1s nie gebruik kan word nie.) 

telefoniese onderhoude, wat 'n vinniger en meer 

koste-effektiewe manier van ondersoek bied wat 

ook aan die respondent beter geleentheid vir ano

nimiteit bled; en 

'n paneelstudie van 'n groep respondente om die 

pub1iek se houdingsverandering oor 'n tydperk te 

ondersoek; (Die respondente moet verskeie onder

houde voer, 6f verskeie vraelyste voltooi, 6f 'n 

dagboe~ vir die duur van die studie hou. Die na

dele hieraan verbonde is egter dat sodanige res

pendente dikwels onwillekeurig te veel van die 

onderwerp te wete kom en dus ·voorbereide' ant

woorde het, of dat daar van die lede van die pa

neel ·wegval' [panel mortality] om verskillende 

redes.) 

Wanneer die gebruik van formele metodes deeglik be

plan en uitgevoer word, kan dit geweldig baie bydra 

tot die verwesentliking van die skoal se doelwitte 

wat direk of indirek met verbeterde openbare betrek

kinge en/of bemarking verbind is. 

Uit die studie van Bortner (1983:232-233), Cutlip et 

al. (1985:216) en Bagin et al. (1973:10-14) blyk die 

belangrikste voordele wat die gebruik van formele 

metodes vir die insameling van in1igting in die 

skoal inhou, onder andere die volgende te wees: 

Dit help die skoal om: 

* op die hoogte te bly van die vinnige en voortdu

rende veranderings wat in die samelewing plaas

vind soos dit in die plaaslike gemeenskap weer

spie~l word; 

* opvoedkundige programme te bep1an wat die behoef-
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

tes, belangstellings en probleme van die spesi

fieke gemeenskap sal aanspreek; 

die uitleg van die skoolterreine en -geboue beter 

te beplan; 

personeelbenodigdhede sowel as voorraad en ge

reedskap vas te stel; 

die personeel bekend te maak met die gemeenskap 

se samestelling, bronne en probleme; 

dienste buite die normale, soos ontspannings- en 

volwassene-opleidingsfasiliteite, wat aan spesi

fieke gemeenskapsbehoeftes kan voorsien, te ver

skaf; 

die aantal en tipe organisasies wat in die ge

meenskap bestaan sowel as hulle huidige verwant

skap met die skoal te bepaal; 

die pogings van instansies wat gemoeid is met die 

welvaart van kinders en die jeug, te integreer; 

spesifieke probleemareas in die gemeenskap waar

aan aandag geskenk moet word, te identifiseer; 

te bepaal tot watter mate die gemeenskap gereed 

is V·ir verandering en nuwe rigtings in die opvoe

ding en onderwys te ondersoek; 

dwarssnitte van die publiek se houdings en me

nings saam te stel; 

openbare skakelprogramme en praktyke op weten

skaplik verantwoordbare wyse (gegrond op 'n deeg

like begrip van die gemeenskap, die belanghebben

de publiek en die leiers) te beplan. 

v. Gevolgt.r:_~_k~i_!l._ru;__ji_anf@_ande die navor_sj__!lm!_~a_ak. ;lJL9penb.§re 

skakeli!)g__er~._s~oql_q_~J)l?o~.i.ng. Ui t voorafgaande blyk di t 

dat 'n positiewe houding ten opsigte van die navorsings

taak, effektiewe luistertegnieke, sistematiese probleem

defini~ring, deeglike analise van die probleemsi tuasie 

asook die korrekte keuse en toepassing van informele of 

formele metodes van ondersoek, voorvereistes is vir die 

suksesvolle uitvoering van die navorsingstaak. Slegs in-
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dien al hierdie essensi~le elemente in die navorsingsfase 

tePnwoordig is, kan suksesvolle proaktiewe beplanning as 

die volgende belangrike stap in die proses van openbare 

skakeling en skoolbemarking plaasvind. 

4. 3. 2 pie _BEPLAN}I_ING!:)TAAK _van die _openbare skakel-=-en_ §_kool

bemarkingsbeampt~ 

i. pie n_oodsaakli~heiP, _ _y<m_ deeglike beplanr1_ing as. _ta~k _ el) 

funksie_ van die openbare skakel- en skoolb_emarkings

peampte. Sodra 'n openbare skakel- en/of bemarkingspro

bleem deur navorsing en data-analise gedefinieer is, moet 

planne vir die hantering van die probleemsituasie saamge

stel word. Deur swak of geen strategiese beplanning kan 

'n geskil vererger eerder as verbeter word en misver

stande kan gekompliseer eerder as opgelos word. Volgens 

Cutlip et al. ~1985:221) en Bortner (1983:25) is baie van 

vandag se probleme die direkte gevolg van gister se 

blitsbesluite. 

Beplanning word dus gedoen met die doel om iets te laat 

gebeur of om iets te verhoed. Verder word dit ingespan om 

'n bepaalde situasie tot voordeel van al die belangheb

bendes aan te pas of reg te stel. Beplanning in openbare 

skakeling en skoolbemarking is egter te dikwels die ge

volg van die een of ander krisissituasie. Voorkomende, 

proaktiewe openbare skakeling en bemarking is direk ver

want aan behoorlike langtermynbeplanning, terwyl remedi~

rende openbare skakeling en bemarking gewoonlik kortston

dig van aard is en 'n minimum beplanning behels. 

Ui t die studie van Cutlip et al. ( 1985:223), Bortner 

(1983:25), NSPRA (1986:150) en Kindred et al. (1990:56-

58) blyk dit dat weloorwo~ langtermynbeplanning, waarin 

daar voorsiening gemaak word vir moontlike ontwikkelinge, 

gewoonlik lei tot die volgende verlangde resultate: 

a. 'n g_el:ntegreerde progra!!J waarin die totale paging 
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lei tot 'n definitiewe bereiking van spesifieke 

doelwitte; 

b. verhoogde de~_lname en ond_erst.~_uning deur die be

stuur; 

c. 'n programaksent wat posi.t.iet eerder as defensief 

is; en 

d. deeglike 09_r~~glng van temas, tydsberekenin'1 en tak

tieke. 

Nieteenstaande die feit dat deeglike beplanning dien tot 

voordeel van die skoal en die suksesvolle uitvoering van 

die openbare skakel- en bemarkingsprogram, is daar strui

kelblokke in die pad wat die beplanningstaak aansienlik 

kan bemoeilik. Die openbare skakel- en skoolbemarkings

beampte moet voortdurend bewus wees van hierdie strui

kelblokke en voorsiening maak daarvoor. Na aanleiding van 

die bronne NSPRA (1986:17-18) en Cutlip et al. (1985:223) 

blyk die belangrikste struikelblokke in die pad van be

planning die volgende te wees: 

a. werkgewers wat nalaat om die openbare skakel- en be

markingsbeampte in hulle besluite te ken; 

b. 'n tekort aan duidelike doelwitte vir die implemen

tering van die openbare skakel- en bemarkingspro-

gram; 

c. 'n tekort aan tyd vanwe~ die druk om daaglikse pro

bleme op te los; en 

d. frustrasies en tydsvermorsing wat die openbare ska

kel- en bemarkingsbeampte ondervind vanwe~ rompslomp 

en swak ko~rdinasie tussen verskillende departemen

te. 

Deeglike beplanning, met voortdurende inagneming van 

moontlike struikelblokke, is dus noodsaaklik indien die 

proses van openbare skakeling en skoolbemarking volgens 

die doelwjtb~~~ursf~los9fi~ (sien hoofstuk 3) aangepak 

word. 

144 



ii. Die vasstelling van_doelwitte as eerste beplanningstaak. 

Goeie beplanning is niks minder nie as 'n manier om vas 

te stel waarheen jy op pad is en wat die mees effektiewe 

en doeltreffende metode is om daar uit te kom. 

Net soos die skool se oorhoofse doelwi tte neergeskryf 

moet word, behoort die openbare skakel- en bemarkingspro

gram se doelwitte ook duidelik uiteengesit en op skrif 

gestel te word. Hierdie belangrike eerste stap van die 

beplanningsproses moet deur die openbare skakel- en 

skoolbemarkingsbeampte as een van sy /haar belangrikste 

take beskou word. Dit is egter nie 'n taak wat die per

soon alleen kan of behoort te verrig nie. Die doelwitte 

word vasgestel deur die skoolhoof met sy topbestuur, be

stuursraad en personeel terwyl daar ook insette van die 

ouers, leerlinge en selfs bre~r gemeenskap verwag moet 

word. Die taak van die openbare skakel- en skoolbemar

kingsbeampte is om as ko5rdineerder en raadgewer tydens 

die proses van doelwitbepaling op te tree. 

As ko5rdineerder en raadgewer moet die openbare skakel

en skoolbemarkingsbeampte sorg dra dat 'n ordelike onder

soekingsproses gevolg word. Sodanige proses het, volgens 

Cutlip et al. (1985:234), die volgende vier fundamentele 

fasette: 

* 

* 

* 

~ n_onderspekend!')_]5.y~__t_~n.Ig__w§art~ want geen skoal, 

probleem of geleentheid bestaan of ontstaan sander 

'n geskiedenis nie; 

~Q-~.Y~~a~rtse bli~ waar daar gekyk word na pu

blieke menings en houdings jeens die skoal, en die 

houdings en menings van die topbestuur en pecsoneel 

ten einde te bepaal op wie daar gereken kan word in 

krisistye; 

~ n_gieQ__I<ylt __ na_binne ten einde vas te stel of die 

daaglikse optrede binne die skoal 'n eerlike weer

spie~ling van die verklaarde beleid is; (Die skakel

beampte moet ook weet watter oortuigings, waardes en 
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* 

standaarde as grondmotiewe van die skoal dien ten 

einde te besluit of hy/sy daarmee kan saamleef.) en 

_'n langL lang~yk na die toekoms om te bepaal of die 

skoal met sy doelwitte op die lang duur bestaansreg 

het, en of daar werklik behoefte en plek vir open

bare skakeling en skoolbemarking in die skool is. 

Doelwitte vir openbare skakeling en skoolbemarking word 

bepaal deur die verlangde beoogde resultate. Dit hang af 

van wat die skoal wil he dat sy belanghebbende publiek 

moet weet, voel of doen omtrent 'n sekere situasie. 

Kindred et al. (1990:46-47) en andere gee 'n wye verskei

denheid van voorbeelde van programdoelwitte wat op ver

skillende tye en plekke in openbare skool-gemeenskap

skakeling en -bemarking ter sprake is. Van die belangrik

ste voorbeelde vir die doeleindes van hierdie studie blyk 

die volgende te wees: 

* om intelligente begrip van en vir die skoal en sy 

probleme in die gemeenskap te bewerkstellig; 

* 

* 

* 

om vas te stel hoe die belanghebbende publiek voel 

omtrent die skoal en wat hulle wense rakende skool

prestasies is; 

om genoegsame finansi~le ondersteuning vir 'n geson

de opvoedingstelsel te verkry; 

om lede van die gemeenskap te help om meer direk 

verantwoordelik te voel vir die kwaliteit van die 

onderwys wat deur die skool verskaf word; 

* om die welwillendheid, respek en vertroue van die 

publiek in die personeel en die dienste van die 

* 
skool te bevestig; 

om die publiek onder die besef te bring van die 

noodsaaklikheid van verandering en die metodes en 

doelwitte aan hulle te verduidelik; 

* om die gemeenskap betrokke te laat word by die wer-

king van die skoal en die oplossing van sy probleme; 

en 
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* om 'n opregte gees van samewerking tussen die skoal 

P.n die gemP.enskap aan te moedig in 'n paging om die 

hele gemeenskap te lei en op te hef. 

Wanneer die doelwitte met die program vasgestel is word 

die beplanningstaak stapsgewyse soos volg voortgesit. 

iii. Die_yas_stel!ing_ _y_an _qel~_j,d_L_prQsedur~s -~n _.!:o_ld~fi_nH\,!'i,Qg 

CiS deel __ va11 die~d_oel_\_o!i_t;Qep!!ling _in __Q_i_EL_be_gla_r:mingstaa){. 

Uit die studie van die gesagdraende werke deur Kindred et 

al. (1990:56) en Morrisey (Cutlip et al. 1985:230-231) 

blyk dit dat die volgorde waarin beleid, prosedures en 

roldefini~ring vasgestel word tydens die beplanningspro

ses, belangrik is vir die suksesvolle uitvoering daarvan. 

Die volgorde waarvolgens hierdie take verrig moet word, 

is: 

a. die <i~~ini~ring_ya_n~~oll~ __ e_n_m_:is~i~~ waardeur die 

aard en trefwydte van die beplande aksie bepaal 

word; 

b. die Qgpqling v_a11_A~a_!!_Va_11_ sleutelrg_sul tate waardeur 

die spesifieke gebiede waaraan tyd, energie en 

talent bestee sal word, bepaal word; 

c. die identifisering__en_spesifis~rii1g _ _yan___!!ffektiw.1,_

te~t§a911duider~ met behulp waarvan die bereiking van 

doelwitte gemeet kan word; 

d. die gepaling van dqe]J.Ii!:!~-®~~sul tate wat bereik 

moet word; 

e. die vg_m::_bereidi_ng_ van_!!lCi!ln_e__yafl_a~~j,~ ten einde die 

verlangde resultate te bereik deur, byvoorbeeld 

* grQQr-~tn_e}:'_iQQ - die spesifieke volgorde waarin 

aksies moet plaasvind ten einde die verlangde 

resultate te verkry; 

* 

* 

skedul_~r-.1,11g - die tydsduur en sperdatums van die 

verskillende aksies; 

begr-oting - die toewysing van befondsing vir die 

verskillende aksies; 

* wer-ksverc;I~ling - beslui te oor wie verantwoordelik 
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is vir watter aspek van die program; en 

* hersiening en aanpassings van die program v66rdat 

dit aangepak word. 

f. die VC!sst_el_ling van _be!_ei_d ten opsigte van reels, 

regulasies en onwankelbare besluite; 

g. die va§st~ll_ing van prosedur~§ waardeur die werk me

todies en sistematies afgehandel kan word. 

In figuur 8 (sien volgende bladsy) word 'n aanvaarbare 

formaat vir die daarstelling van doelwitte en aktiwiteite 

voorgestel. In hierdie voorbeeld word die doelwitte ge

kwantifiseer om meting en evaluering te vergemaklik. 

Doelwitte word gewoonlik vasgepen deur middel van persen

tasies, getalle, bedrae, gewig, tyd of volume. Indien dit 

nie moontlik is om die doelwitte as sodanig uit te druk 

nie, word gebruik gemaak van 'n beskrywing van die om

standighede wat die resultaat van die bereiking van die 

doelwitte omvat. 

Voordat die beplanning gefinaliseer en in werking gestel 

word, is dit egter nodig om die bep1anning aan sekere 

maatstawwe te toets. 

i v. :ro~f3i!1_g___e.!!_ey_al uetl_l}_g____y_Q_n__Q_if:!_y_9..Q_!"g_e_stelde_planne as 

de.el va!L_die__b!ill.J,annil}gS~aak. Volgens Kindred et al. 

(1990:56) en Devlin en Knight (1990:7-10) word toetsing 

en evaluering van die voorgestelde planne gedoen sodat 

tekortkominge, weglatings en ander swakhede in die plan 

betyds bespeur en reggestel word. 

Uit bostaande en ander bronne blyk dit dat sodanige teet

sing aan die hand van 'n kontrolelys (checklist) gedoen 

behoort te word. Die volgende kan gebruik word ten einde 

tekortkominge betyds vas te stel: 

* Die programbeplanning verteenwoordig die proses 

waardeur die vasgestelde beleidsbeginsels vir skool

gemeenskap-verhoudinge geYmplementeer word. 

148 



Figuur 8: 'n Voorbeeld __ van _' n 
openbare skakelprogram 
dinge 

gedeel tel ike _ doelwi_tl:)estuurde 
vir_ skool-gemeenskapsverhou-

(Aangepas uit Kindred et al. 1990:58) 

HOOFDOELWIT SPESIFIEKE 
DOELWITTE 

AKTIWITEITE: EVALUERING 

Om 'n pro
gram te 
ontwikke1 
vir same
werking 
tussen ge
meenskaps
groepe in 
die skoal 
se omge
wing. 

* 

* 

l.Om al die groepe 
in die gemeen
skap te identi
fiseer. 

2. Om inligting 
aangaande ~-!.~~ 
groep te ver
kry. 

3. Om 50% van die 
groep gedurende 
hierdie skool
jaar te ont
moet. 

1. Verkry name van Tabulering 
groepe van die 
Sakekamer. 

2. Kontak biblioteek 
vir lys van 
groepe. 

3. Raadpleeg tele
foongids vir 
name. 

1. Kontak elke Tabulering 
groep. van 

2. Verkry titels, voltooide 
adresse, tel.nos. groep
name van leiers. leers. 

3. Versoek inligting 
omtrent struktuur 

en doel van groep. 
4. Kategoriseer elke 

groep volgens sy 
aard en doel. 

5. Plaas inligting 
verkry in #2, #3 
+ #4 op rekenaar. 

1. Nooi elke week 
ses van die 
groepleiers vir 
middagete. 

2. Stel 'n propagan
dastuk oor die 
skoal saam. 

3. Stel 'n agenda op 
vir elke ete. 

4. Kry terugvoering 
omtrent metodes 

waarop beter same
werking met groepe 
kan plaasvind. 

Tabulering 
van die 
aantal 
aanvaar
dings van 
uitnodi
gings. 

Die oorhoofse doelwitte en spesifieke mikpunte van 

die program is op een lyn met die filosofie van die 

skoolsisteem en die landswette. 

Die oorhoofse doelstellings en spesifieke mikpunte 
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van die program is meetbaar insover dit moontlik is. 

* Die strategiee om die doelwitte en mikpunte te be

reik vooronderstel die betrokkenheid van lede van al 

die belanghebbende publieke insover dit moontlik is. 

* 

* 

* 

Daar is 'n duidelike onderskeid tussen langtermyn

en korttermyndoelwitte in die program. 

Die doelwitte van die betrokke openbarebetrekkinge

program vir die skoal en die gemeenskap wys op 'n 

duidelike waardering van 'n tekortkoming wat betref 

dit wat is en dit wat behoort te wees. 

Die program is saamgestel met spesifieke inagneming 

van die betrokke skoal en gemeenskap se aard en be

hoeftes. 

* Die kommunikasiekanale waarop daar besluit is, is 

die korrektes vir die besondere inligting wat ver-

* 
* 

* 

* 

* 

sprei moet word en vir die belanghebbendes wat inge

lig moet wurd. 

Die programresultate kan voortdurend getoets word. 

Elke individu wat by die program betrokke is, weet 

presies wat sy/haar taak behels en wat die oogmerke 

daarvan is. 

Die beplanning bevat wegwysers vir die hantering van 

alle emosionele en intellektuele eise wat deur die 

belanghebbendes daaraan gestel kan word. 

By die beplanning is daar voorsiening gemaak vir die 

nodige indiensopleiding van personeel. 

Die programstrategiee is aangepas by die beskikbare 

menslike hulpbronne, fondse en fasiliteite. 

Beplanning impliseer dus bestuursbesluite aangaande doel

witte, beleidsrigtings, reels en regulasies waardeur die 

keuse van strategiee en taktiek bepaal word. 

v. Die bepa!i_ng _v:a!}__§_t_:r:a.t~g_iee ~ _ _ge~l~n__!iie _b_EmJ.C'!!lf11.1}gf!

taak. Die terme "strategie' en "taktiek' is ontleen aan 

militere taal en hulle word dikwels met mekaar verwar. 

Volgens Cutlip et al. (1985:231) en Kindred et al. (1990: 
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46) is strategie in die skool, die plan van aksie waar

deur die skool se hulpbronne en voordele bestuur en ge

bruik word ten einde wrywing uit te skakel. Ta~tiek is 

die wyse waarop die strategie~ geYmplementeer word en dit 

het weinig te doen met die beplanningsproses. 

Waar daar 'n gesonde skool-gemeenskap-verhoudingbeleid 

deur die skool vasgestel en deur die bestuursraad goedge

keur is, behoort die skool die vasgestelde doelwitte te 

bereik deur weldeurdagte voorafbepaalde strategie~. 

Deur hierdie formele proses ( sien figuur 9) te volg, 

word: 

* 
* 
* 
* 

bestuursverbinding van hulpbronne verkry; 

geld- en arbeidsmagprioriteite bepaal; 

die projek op die regte pad gehou; en 

aanpassings ten tyde van die projek toegelaat. 

Figuur 9: TAen_s~ap~e-~~d~e ~oqrber~iding van_d~~ pla~ 
(Cutlip et al. 1985:232) 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

Die probleem 6. Programaksiestrategie~ 
Situasie-ana1ise: 7. Kommunikasieprogramstrategie~ 
a. Interne faktore a. Boodskapstrategie~ 
b. Eksterne faktore b. Mediastrategie~ 
Programdoelwitte 8. Programevaluering 
Belanghebbende publiek 9. Planne vir die implementering 
a. ( Publiek #1) van die program 
b. ( Publiek #2) a. Toewysing van 
c. (Addisionele publiek) verantwoordelikheid 
Programdoelwitte vir b. Skedule 
elke publiek'. c. Begroting 
a. ( Publiek #1) 10. Terugvoering en aanpassing 
b. ( Publiek #2) van die program. 
c. (Ensovoorts) 

vi. ye:r;:der~,LnQod~aqldikELS_j;_Qp~_~a~Q_e~J._y.?n_dt_e_Qe~_l_annings

taak _ui tm<!_ak. 

a. ~k~yf ~~n_Q~~o~a~. Navorsing, analise, preseden

te, en ondervinding moet in 'n aanvaarbare program

vorm vir die bestuurslui wat nie openbare skakeling 

as taak of kennisgebied het nie, aangebied word. So

danige ·verkoop' van die beoogde program is volgens 

Bagin et al. (1985:15-20) en Cutlip et al. (1985: 
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239) die een gebied waarop die openbare skakelbeamp

te se oorredende en tegniese kommunikasievermo~ns 

tot die uiterste beproef word. Hy/sy moet effektief 

kan kommunikeer random 'n konferensie tafel met be

hulp van skyfie films, 'n swartbord of flitskaarte. 

Dit is egter logies dat daar 'n groat gevaar le in 

'n oorentoesiastiese aanbieding waartydens daar on

bereikbare of onmoontlike beloftes gemaak word. Die 

openbare skakelbeampte en skoolbemarker moet dus in 

sy geskrewe aanbieding daarteen waak dat hy/sy nie 

die moontlike waarde en gevolge van die program oar

skat nie. 

b. QiE;Lh~nteD,I}g__Y_arrdiELP_e_grgt!_ng. By die meeste orga

nisasies bestaan daar 'n neiging om altyd meer te 

vra as wat 'n mens werklik nodig sal he. Vir open

bare skakeling en skoolbemarking is dit volgens Kin

dred et al. (1990:74-75) en Cutlip et al. (1985:240-

241) egter baie gevaarlik om hierdie tendens te volg 

aangesi:en di t daartoe kan lei dat verdienstelike 

programme afgekeur word as gevolg van die koste 

daaraan verbonde. In gevestigde openbare skakel- en 

bemarkingsdepartemente is die neiging om die begro

ting volgens een van die volgende vier kontrolefak

tore op te stel: 

* 

* 

* 

t_ot_al!'!_l_nkomstE:L_9f _JQDQ_se tot__<iie _ _gnc;ie:r;-n~in~ 

Q~~ki_~l,_Ilg ( soos in bemarking of fondsinsameling

pogings) waar daar gewoonlik 'n persentasie - ge

grond op verkope, of fondse ingesamel - aan open

bare skakeling toegewys word; 

g:f.~ I}_OqQscs_a_)!likh_eid _y_an kqmpetJ,s:f.e, waar die be

skikbare bedrag vir openbare skakeling en bemar

king by die kompeterende groep gewoonlik die be

drag bepaal wat as geskik vir openbare skakeling 

en bemarking by die organisasie beskou word; 

Q_i_~ oor_hoofse ta_iik_wa_t___Qe_g!)_g_w_or_d__Qf__9oe]j..ri_t__~ll:t 
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* 

die skpol nastreef, waar die fondse vir openbare 

skakeling en bemarking gewoonlik 'n deel is van 

die oorhoofse begroting vir ·ontwikkeling' waar

onder ook advertensie, promosie en bemarking, 

tel; en 

~i~_l>!i_!ls_oj'_surpl_us~nag~t_ui tga"!__es_afgeJ;:r:_e~ _;!._~, 

waar die beskikbare bed rag baie wisse 1 end van 

aard is. 

Om 'n · goeie' begroting sa am te stel, is di t dus 

noodsaaklik om die koste van elke artikel wat beno

dig sal word, vooraf vas te stel. Verder is dit ook 

noodsaaklik om te onthou dat 'koste' slegs een basis 

is vir die vasstelling van waarde - so kan relatief 

goedkoop promosieliteratuur wat versprei word geen 

resultate toon nie terwyl duurder persoonlike wer

wing baie beter resultate sal he. 'n Probleem wat 

dikwels opduik met betrekking tot die fondse - wat 

skole vir openbare skakeling en bemarking begroot 

(en wat aangespreek moet word) is die vraag: "Wat 

moet alles met hierdie bedrag gedek word?" So baie 

van die aktiwiteite (bv. korrespondensie, rapporte, 

die antwerp en druk van skryfbehoeftes, telefoonon

koste, spesiale geleenthede en raadsvergaderings) 

kan as openbare of gemeenskapbetrekkinge en bemar

king beskou word. 

Dit is dus die taak van die openbare skakel- en be

markingsbeampte om vooraf presies te bepaal watter 

koste aan die program toegedig sal word en sy/haar 

begroting binne hierdie parameters op te stel. 

c. Indgkt:Q.ne:r~lillL_.::___'_n___y_Qo_r1;dus~n(je_ MQSes. Sodra 'n 

program op bestuursvlak goedkeuring verkry het, is 

dit volgens Kindred et al. (1990:87) en Cutlip et 

al. (1985:242) nodig om die kollegas te indoktrineer 

met wat hierop gaan volg. Hierdie meganiese proses 
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van indoktrinering vereis persoonlike vaardigheid in 

oorreding- en ko6rdineringsmetodes. Die basiese pro

bleme moet verduidelik word met verwysing na die 

skade wat die skoal, by gebrek aan aandag hieraan, 

kan lei. Dan moet die onmiddellike remedH\rende 

stappe wat gedoen gaan word, in die lig van die 

langtermynplanne verduidelik word. 

Saver moontlik moet die ~itslag van ampt~~ike_opDa~ 

me!;! of ondersoeke ~erder as p~r_soonl__ik_!!_menings, in 

die oorredingsproses gebruik word. Verduidelikings 

moet kort maar kragtig wees en die openbare skakel

beampte en skoolbemarker moet oortuigend in sy/haar 

optrede wees. 

Die volgende groep wat geYndoktrineer moet word, is 

die persone wat die werk sal moet verrig. Dit word 

volgens Cutlip et al. (1985:243) en Kindred et al. 

(1990:80) ten beste gedoen deur informele samekomste 

waar die program geskets word deur die inleier en 

dan vir bespreking oopgestel word. 

Deur hierdie werkswyse te volg, slaag die openbare 

skakel- en skoolbemarkingsbeampte daarin om die 

deelnemers te laat voel dat hulle ook 'n aandeel in 

die besluitnemingsproses het, en is dus positief 

ingestel jeens die program. Tydens sodanige samekom

ste moet alle besluite genotuleer word as notules, 

'n tydtafel en 'n diensrooster vir projekte of 'n 

bros jure waarin die planne ui teengesi t word. Die 

neerskryf van besonderhede is van die uiterste be

lang vir toekomstige samewerking en lojaliteit. 

d. Tydsqer~keQii!9____=-__'_!!_sl_eutel~l,~l!l~nj;. Volgens Kindred 

et al. ( 1990:307) en Cutlip et al. ( 1985:243) is 

daar drie redes waarom die tydsberekening van 'n 

program van die al1ergrootste belang is. Eerstens is 
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dit in die aard van die mens om te rebelleer teen 

enige onverwagte veranderings wat sender die nodige 

gerusstelling plaasvind. Tweedens meet kommunikasie 

- om die verlangde reaksie te verkry - in golwe van 

die oorsprong uitbeweeg. Dit meet sever moontlik die 

oorspronklike vorm en integriteit behou en dit meet 

akkuraat wees. Die normale pad wat dit meet loop, is 

van die wat die nouste daarby betrokke is, tot die 

wat slegs toevallig daarin geYnteresseerd is. Der

dens is dit so dat nuus of advertensies die natuur

like, logiese volgorde van gebeure volg. 

Dit is dus noodsaaklik dat die openbare skakel- en 

bemarkingsbeampte die onderskeie elemente van die 

program s6 meet skeduleer, spasieer en beplan dat 

die verlangde effek verkry kan word. 

vii. Im~lel!l~nter_ing en eval_u~r_ing_a_s __ _f~~a_l~_Qe_pJ_~n_n_iQg_sta~~· 

Ten einde die beplande aksies suksesvol te implementeer 

en evalueer is dit noodsaaklik om al die stappe voortdu

rend te monitor, vooraftoetsing en -evaluering toe te pas 

en ook voorsiening te maak vir die deeglike toetsing en 

evaluering van die resultate van die program. 

a. '{opr_t_du.!'~_d_!L_IIl_Ofl_-i_t_e!::i,ng__ya_!l_al_gi!;)_ §~app~. Ten einde 

die beplande aksies suksesvol uit te voer meet die 

proses deurentyd gemonitor word. Cutlip et al (1985: 

244) se dan oak heel gepas: 

"Follow through on plans is just as important in the 

practice of public relations as it is in a good golf 

swing." 

Volgens Devlin en Knight (1990:116) en Cutlip et al. 

(1985:244) meet daar in die openbare skakel- en be

markingsprogram relHings vir voortdurende moni tering 

van die vordering ingebou word. Uit hierdie en ander 

bronne blyk die be1angrikste re~lings die volgende 
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te 

* 

* 

* 

* 

wees: 

Die persoon in oorhoofse beheer moet kort-kort 

die vordering monitor. 

Die openbare skakel- en bemarkingskomi tee moet 

die vordering dophou deur samekomste waar daar 

gelet word op: 

voorafbepaalde ~a~~~s-~n person~ wat tnke moet 

voltooi; 

~g~B~as waar daar spesifiek gekyk word na pro

bleme of sake wat voortvloei uit die implemen

tering van die program. 

Die topbestuur kan aanmoediging gee deur belang

stelling op informele basis te toon en deur hulp 

te verskaf waar nodig. 

Kart vorderingsverslae kan deurlopend aan die 

personeel, bestuursraad of ouerkomitees voorgele 

word. 

Die voortdurende monitering van aksies het volgens 

Cutlip et al. (1985:244), NSPRA (1986:78-80) en Dev

lin en Knight (1990:115) die volgende voordele: 

* 

* 
* 
* 

Dit gee die bestuur 'n algemene indruk van die 

werk wat gedoen word. 

Prioriteite kan in volgorde gehou word. 

Dit moedig die analise van resultate aan. 

Dit pen projekverantwoordelikheid en bestuurs

ondersteuning vas. 

* Dit dien as voortdurende barometer van aksies en 

* 

resul tate waardeur die bestuur gerusgestel kan 

word. 

Dit vergemaklik die opsporing en terugroeping van 

inligting wanneer nodig. 

Deur voortdurende monitering van die aksies is dit 

dus moontlik om voorbereid te wees op enige moont

like katastrofes. Alhoewel katastrofes nie al tyd 

voorkom kan word nie, is dit tog belangrik om voor-
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bereid daarop te wees en geskrewe planne van aksie 

vir sodanige gevalle byderhand te he. 

b. Vooraftoetsj.ng_en -evaluering. Sodra die strategiese 

planne opgetrek is, is dit volgens West (1985:88) en 

Cutlip et al. (1985:251-253) noodsaaklik om dit eers 

op 'n teikengroep uit te toets ten einde die effek

tiwiteit daarvan te bepaal. Op die wyse kan moont

like terugslae vir die projek betyds bespeur en 

voorkom word deur tydige aanpassing van die planne. 

c. E_valu_e~en_j;_oe:tsing _na_ <:ifl()o~_yan _ die_pr_ogr_a!)!. 

Volgens Devlin en Knight (1990:115-118) en Cutlip et 

al. (1985:253) is dit essensieel dat daar reeds ty

dens die'beplanningsproses voorsiening vir die toets 

van die projekresultate gemaak moet word. Dit word 

gedoen ten einde die totale praktyk te verbeter en 

verfyn en toekomstige projekte te vergemaklik. 

viii. f?!lmey(itting en gevolgt:r:el<.!tl!1ruL i!af1_ru:~._a_n!!_e_d_!e_@plal}!lings~ 

taak_i_n _o_genba_!"_~lglkel~n__J;!kQol~marking. Ui t die 

voorafgaande blyk di t dat die noodsaaklike beplanningstaak 

van die openbare skakel- en skoolbemarkingsbeampte onder 

meer die volgende behels: 

* die bepaling van oorhoofse en besondere doelstel

lings vir die program; 

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

die bepaling van beleid, prosedures en roldefini~

ring; 

die toetsing van die voorafgaande aan sekere maat

stawwe; 

die vasstelling van strategie~ vir die implemente

ring van die program; 

die skryf en aanbieding van die planne; 

die hantering van 'n begroting; 

indoktrinering van al die deelnemende partye; 

skedulering en tydsberekening van die program; en 

die monitering en evaluering van al die stappe in 

die beplanningsproses. 
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Slegs indien al hierdie essensi~le elemente in die be

planningsfase teenwoordig is, kan suksesvolle proaktiewe 

aksie en kommunikasie as die volgende belangrike stap in 

die proses van openbare skakeling- en skoolbemarking 

plaasvind. 

4. 3. 3 Dj.e A_I<~J~=- I::N_K_Q_~N_lKAS_IET_AAI< _va_n die_Qp!'!n_ba~e sk_a~e_:l::_ 

er_1_ !;;kooJ_p_~Ci_rking~_b_ea!ll_I1j:~ 

i. D_f,e_noo(j~a~k_likill!J.cL '{!31} _g~~j{sitt_ en_kQm!!lu_nikgS~~t<!_~~. 

Aksie in openbare skakeling en skoolbemarking verwys na 

die noodsaaklike stappe wat gedoen word om die skoal se 

beleidsrigtings, prosedures, produk, dienste en optrede 

sodanig te verander dat dit tot voordee1 van die skoal en 

die belanghebbende publiek sal strek. Aksies word antwerp 

met die doel om die program- en organisatoriese doelwitte 

te bereik. Aksie vereis egter ondersteunende kommunikasie 

ten einde die beplande strategie~ uit te voer. Hierdie 

kommunikasie behels, vo1gens Moore en Kalupa (1985:96) en 

Cutlip et a1. (1985:258) onder andere: 

* 
* 
* 

pogings om die teikengehore in te 1ig; 

pogings om hulle te oorreed; en 

die verskaffing van op1eiding wat nodig is om voor

nemens in aksie te verander. 

Verder blyk di t ui t bostaande bronne dat die openbare 

skakel- en skoo1bemarkingsbeampte sorg moet dra dat daar 

in die uitvoering van die aksie- en kommunikasietaak aan

dag aan die volgende gegee moet word: 

a. 'n Program van aksie moet vir e1ke be1anghebbende 

groep opgeste1 en geimplementeer word. 

b. 'n Kommunikasieprogram met 

* boodskapstrategie~ en 

* mediastrategie~ moet vir e1ke groep opgestel en 

geimp1ementeer word. 

c. Imp1ementeringsp1anne vir die program moet 

* die toewysing van verantwoordelikheid (werksver-

158 



* 
* 

deling), 

skedules, en 

'n begroting bevat. 

Voordat daar na die besondere aard van die aksie- en kom

munikasieproses in openbare skakeling en skoolbemarking 

gekyk word, is dit nodig om eers kortliks te kyk na ver

skillende teorie~ oor kommunikasie en daaruit gevolgtrek

kings wat op hierdie studie van toepassing is, te maak. 

ii. Die_t~or~tiese_b~rqndi~ng YC!n_kommun_i_~as.i,e,_ Daar bestaan 

vcrskeie teorie~ oor die proses van kommunikasie. Vir die 

doel van hierdie studie word daar veral na drie teorie~ 

wat die ontwikkeling van die teoretiese begronding van 

kommunikasie - soos dit vandag bestaan - in openbare ska

keling en skoolbemarking ten beste illustreer. 

a. Die · tw~~t!m__vloei teo~i~' wat deur Katz-Lazarfeld 

(Cutlip et al. 1985:266-267) ontwikkel is, word ver-

al in massakommunikasie gebruik. In hierdie skyn-

baar reglynige proses is daar 'n aantal toetredende 

veranderlikes geYdentifiseer, naamlik: 

* blootstelling, toeganklikheid en aandag wat aan 

die kommunikeerder se boodskap gegee word; 

* die differensi~le aard van die kommunikasiemedia; 

* die inhoud van die boodskap - die vorm, aanbie

ding en pleitrede; en 

* die on tv anger se ontvanklikheid, waardeur aan

vaarding, aanpassing of verwerping bepaal word. 

Dit is egter duidelik dat hierdie simplistiese teorie nie 

die verskillende stappe van terugvoering, aanpassing, 

deel van inligting en vorming van publieke menings wat 

noodsaaklik is vir effektiewe kommunikasie (sien hoofstuk 

3: afdeling 3.4.2 en 3.4.6) in ag neem nie. 

b. 'n Tweede teorie aangaande die aard van kommunikasie 
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is die konsentriesesirkelteorie wat deur Elmo Roper 

(Cutlip et al. 1985:268-270) geformuleer is. Roper 

het bevind dat idees baie stadig tot die publiek 

deurdring, en het die proses vergelyk met ·osmose'. 

Inligting beweeg hiervolgens in konsentriese sirkels 

van die Groot Denkers na Groot Dissipels na Groot 

Verspreiders na Kleiner Verspreiders na die Poli

ties Aktiewes na die Polities Onaktiewes. Hierdie 

teorie benadruk die gebruik van leiers en menings

vormers in die open bare skakelproses. Die spoed 

waarteen die boodskap afgelewer en aanvaar word, 

word be1nvloed deur velerlei faktore soos: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

kunsmatige sensuur; 

beperkte sosiale kontak; 

min tyd; 

distorsie; 

'n gebrok aan woordeskat; 

vrees vir die onbekende; 

die kompleksiteit van die idee; 

kompetisie met die aanvaarde, bekende idees; 

die demonstreerbaarheid van die idee; en 

die herhalingspatroon van die bekendstelling. 

Hierdie teorie verduidelik egter ook nie alles wat in die 

kommunikasieproses plaasvind nie aangesien daar geen 

sprake van tweerigtingvloei van inligting is nie. 

c. 'n Derde teorie omtrent die aard van kommunikasie is 

die Ko-ori~nta~~e~Q9~~ van Mcleod en Chaffee (Cutlip 

et al. 1985:267-268). Wanneer openbare skakelings

data op hierdie wyse ingesamel word, is die vrae wat 

gestel word die volgende: 

* Hoe definieer en evalueer die bestuur die kwes

sie? 

* Hoe dink die bestuur word die kwessie deur die 

publiek gedefinieer en ge~valueer? 

* Hoe definieer en evalueer die publiek die kwes-
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sie? 

* Hoe dink die publiek word die kwessie deur die 

bestuur gedefinieer en ge~valueer? 

Ui t hierdie data word drie veranderlikes verkry, 

naamlik: 

* 

* 

* 

9Qreenstemm_ing - die mate waarin die hree stand

punte ooreenkom; 

~Qng~~e~~~e - die mate waarin die een groep se 

definisies en evaluering ooreenstem met wat hulle 

dink die ander party se standpunte is; en 

~~ku~a~~h~id - die mate waarin die een groep se 

siening van die ander groep akkuraat is, al dan 

nie. 

Die waarde van hierdie teorie le daarin dat dit effektie

we kommunikasie as essensieel tweerigtingkommunikasie be

skou. Soos Duke Ellington (Cutlip et al. 1985:263) dit 

ook tereg gestel het: 

"There's no point in making noises if no one is liste

ning." 

Uit die teorie~ word dit dus duidelik dat heelparty nood

saaklike elemente teenwoordig moet wees voorda t kommu

nikasie kan plaasvind, naamlik: 

* die afsender; 

* die boodskap; 

* die ontvanger; 

* die enkodering van die boodskap; 

* die dekodering van die boodskap; en 

* afvoering en terugvoering. 

Effektiewe kommunikasie vind dus plaas slegs wanneer en 

waar daar 'n tweerigtingvloei van inligting is. 

iii. P:l.~_aa~d_YP.IL<H~OmJ11!l!!i_l<p.~d,_ej:Ea_k in__pp~n_ba!:_EL_S~ake_1!!J.g 

en skoolg~ma~king. Die Verklarende Handwoordeboek van die 

Afrikaanse Taal (Odendal et al. 1979:593) beskryf kommu

nikasie as "omgang met woorde. letters, of boodskappe; 
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ruilverkeer van gedagtes of opinies". Kommunikasie is dus 

die interpretasie, oorsending, en ontvangs van idees of 

inligting, met ander woorde 'n 'transaksie'. Om effek

tief te kommunikeer, moet die afsender se woorde en sim

bole dieselfde betekenis vir die ontvanger as vir die 

sender he. Dit is nie verniet dat die woord 'kommunika

sie' afkomstig is van die Latynse woord communis wat die 

· gewone' of die · algemene' beteken nie. Die doel van 

kommunikasie is dus om 'n 'gewoonheid' of 'algemeenheid' 

daar te stel. 

a. fllnifiilt!entele a!?Qe_!{,!:~~art_.Qie · kommll_ll:l,~a_s.i,g_t_r_!!.nsak

si~~- Volgens Seitel (1989:166) en Cutlip et al. 

(1985:261-264) vereis effektiewe kommunikasie dat 

al drie basiese elemente, naamlik die afsender, 

boodskap en ontvanger doeltreffend moet wees. 

Die studie van hierdie en ander bronne toon dat ten 

einde doeltreffend te kommunikeer moet 

* 

* 

* 

di~orsprong_Qf_a1~end~K genoegsame inligting 

he, geloofwaardig gereken word, in staat wees om 

die boodskap op 'n verstaanbare wyse oor te dra, 

en 'n kanaal he waarlangs die boodskap oorgedra 

kan word; 

!U_e_Qog.Q.sKi!P verstaanbaar wees vir die ontvanger, 

treffend, op die man af, en dit moet die ont

vanger se selfbelang prikkel sodat hy/sy graag 

daarop wil reageer; en 

~ie __ Qn~vaQ~~ nie as passiewe nie maar as selek

tiewe gebruiker van inligting vir eie redes ge

sien word, geYnteresseerd wees, die nodige kennis 

en ondervinding he om die boodskap in die regte 

lig te ontvang en fisies en geestelik in staat 

wees om dit te hanteer. 

Don Hill, 'n veteraan op die gebied van openbare skake

ling, het die fundamentele faktore van kommunikasie saam-
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gevnt in die "Beginsels van ooreenstemming of kongruen

sie" (Cutlip et al. 1985:265). Dit kom kortliks daarop 

neer dat 'n boodskap wat deur die afsender verstaan word, 

deur 'n medium na die ontvanger en dan na 'n gehoor wat 

daarop reageer, gestuur word (sien figuur 10). 

Figuur 10: Don _!:!ill_ se_mod~l__van_kongruen_te_kommunikasi.e 
(Cutlip et al. 1985:265) 

-
1. 2. 3. 

~n _Boqd_ska_p wat ve:.;:!!_tp._an_\'!O_rd _g~ul.Q:!e _ge~~l,!_\!r_wc;>g! deur 

.~n_ 

seQ<!er en 

4. 5. 6. 
medi_uin na ~n_ontvcm_g__e_:.;: wat dit _'n_geh_op_r: wat dit 

--

dan weer deurgee a an verstaan en daar-
deur beYnvloed word 

b. Di_!L_V~.J:'s_preid-i_n_g__spr:oses val}__cU_e~mml.!nikps_:L~~:J;:.?!:l

~J'i~Si~'_. 

Die kommunikasietaak van openbare skakel- en bemar

kingswerk vereis die be'invloeding van kennis, me

nings en aksies by 'n verskeidenheid van groepe. 

Aanvaarding van nuwe kennis gaan volgens Cutlip et 

al. (1985:269-270) deur vyf stappe, naamlik: 

* ~ewuswording. Die publiek raak bewus van die be

staan van 'n nuwe idee of praktyk maar het min 

kennis daarvan. 

* 

* 

* 

* 

~eJangstelliQg. Die publiek raak ge'interesseerd 

in die nuwe idee, soek meer inligting daaromtrent 

en oorweeg die algemene meriete daarvan. 

~value_!"j,J:lg. Die publiek beoordeel die idee en 

moontlike voordele wat dit vir hulleself inhou. 

Dan word meer inligting verkry en die publiek be

sluit om dit op die proef te stel. 

~rQ~fneming. Die publiek pas die idee of praktyk 

op klein skaal toe omdat hulle geYntereseerd is 

in die idee, praktyk of toepassing daarvan. 

Aanvaarg~ng. As die idee aanneemlik gevind word, 

word dit aanvaar. 
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Rogers en Shoemaker (Cutlip et al. 1985:272) wys op 

die ooreenstemming in die algemene model van kommu

nikasie(SOURCE-MESSAGE-CHANNEL-RECEIVER-EFFECTS)en 

die verspreidingsproses (sien figuur 11). 

Figuur 11: 9QKe_ens_teJII!ll~m!~_elem~nte_t;}.ls_sen _ _dj.~_v!)rsp~i9.tnilll~ 

E1emente 
in 
die 

5-M-C-R-E 
Model 

Ooreen-
stemmende 
elemente 
in die 
versprei-
dings-
proses 

prQs~s ___ en_9j.~_S_-::!11::C_:-R_-E_I119d~_J,_v<!n __ k_omm!JnJ-!<?sie 

Oor- Boodskap Kanaal On tv anger Effek 
sprang 
~ource Message Channel Receiver Effect 

I ! I I I 
' ' ' ' 

Uitvin- Uitvin- Kommuni- Lede Gevolge met 
ders, ding- kasie- van die loop 
we ten- (verwagte kanale sosiale van tyd: 
skapli- bydraes (Massa- sis teem l.Kennis 
kes, soos re- media of 2.Houdings-
agente relatiewe inter- verande-
van ver- voordele, per soon- ring (oar-
andering ooreen- lik) reding) 
of me- stemming) 3.Verande-
nings- ring van 
vormers optrede 

(aanname of 
verwerping 

Die oordrag en vestiging van 'n nuwe idee is volgens 

Seitel (1989:180) 'n langdurige en langdradige pro

ses. Verskillende media vir oordrag is op verskil

lende tye en maniere effektief. 

Dit is dus noodsaaklik vir die openbare skakel- en 

bemarkingsbeampte om te weet watter media en teg

nieke op watter stadium in die proses die meeste 

effek sal toon en hoe om hulle in te span. Uit die 

bostaande is dit oak duidelik dat effektiewe kommu

nikasie 'n duur proses is as gevolg van die tyd, be

grip en emosionele beheer waaraan dit onderwerp moet 

word. Hierdie koste kan ho~r wees as wat 'n mens dink. 
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c. Hindernisse_en verwringing in die kommunikasiepro~ 

ses. Hindernisse in die weg van begrip en duidelike, 

verstaanbare boodskappP le by die kommunikeerder 

sowel as die gehoor. Daar is sosiale, ouderdoms-, 

taal-, politiese, ekonomiese, rasse-, en groeps

drukhindernisse - behalwe die toehoorders se onver

mo~ om te verstaan - wat te dikwels misgekyk word 

wanneer openbare skakel- en bemarkingsprogramme op

gestel word. 

'n Openbare skakel- en skoolbemarkingsbeampte moet 

volgens Seitel (1989:181-182) en Skinner en Von 

Essen (1982:21-22) bewus wees van die volgende foute 

wat mense maak wanneer hulle kommunikeer en dan poog 

om sodanige foute te vermy: 

* Yerwa~rlosing van goed l~iste~. Die meeste mense 

is swak luisteraars. Skakelbeamptes moet hul 

luistervermo~ verbeter sodat hulle aktief kan 

luister. 

* 

* 

Die verke~~e aa~s~eekvo~m. Mense is bloat ge1n-

teresseerd in wat hulle kan wen deur te luister. 

Wanneer die "jy'- of "u'-vorm gebruik word, dink 

die luisteraar dat die spreker sy/haar (die lui

steraar se) beste belang op die hart dra en luis

tar dus beter daarna as na 'n neutrale vorm soos 

• 'n mens'. 

!:j_t__uur van d!_!L_Y_e_r_kee~Q_e niev~l:'Q<!l.~_s_ein~. 

Kenners beweer dat 65 persent van 'n boodskap 

deur nieverbale seine in aangesig-tot-aangesig

kommunikasie oorgedra word. Mense let op dinge 

soos liggaamsposisie, -beweging, gebare, gesigs

ui tdrukkings, oogkontak, stil tes, pousering en 

snelheid. 

* p~e onvermo~ om verstaanba~r te s~~f. Baie mense 

skryf om te be1ndruk eerder as om te benadruk. 

Hulle gebruik lang, hoogdrawende woorde omdat 

hulle glo dat dit waardigheid en krag aan hulle 
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* 

* 

* 

woorde verleen. Dit is nie waar nie. 

Onv()ldoende _kenni_s_ omt:rent die~g~hoor'. Di t is 

noodsaaklik om kennis van die toehoorders se op

voedkundige vlak, beroep, geloof, houdinge, 

groeplojaliteit en norme sowel as die ingesteld

heid van die groep (vriendelik, vyandig of onbe

langstellend) te he. 

l)i~_Q!!_Ve~!!IQ~ _ om _t_e __ besef_ qat ko!!Jmun_i~e~_sie '_!! 

:!:!'IS!~:ctgtingy_loei_ b~l}q_qr_t_ t_e __ he. Baie mense dink 

dat kommunikasie vol tooid is as die inligting 

deurgegee is. Hulle besef nie dat dit ook terug

voering en evaluering insluit nie. 

QQgemaQJerdb~!q. As dit vir die toehoorders lyk 

asof die kommunikeerder onpersoonlik of onbeskof 

is, sal hulle nie met dieselfde aandag luister as 

wanneer die kommunikeerder hulle met respek be

handel het nie. 

Hedendaagse mense word daagliks gebombardeer deur 

soveel kennis en inligting dat hulle hul naderhand 

doof hou ten einde te kan voortbestaan. 

Hyman en Sheatsley (Cutlip et al. 1985:273) het die 

volgende lys redes vir die mislukking van inlig

tingsaksies saamgestel: 

* 

* 

* 

* 

Herhaalde sosiale opnames het getoon dat daar 'n 

ondeurdringbare kerngroep mense is wat niks weet 

of wil weet nie. 

Daar is 'n groat deel van die samelewing wat 

erken dat hulle weinig of glad nie in openbare 

sake belangstel nie. 

Mense is geneig om hulleself net oop te stel vir 

sake wat in ooreenstemming is met hulle gehul

digde houdings en menings. Hulle poog om saver 

moontlik enige blootstelling aan vreemde of nuwe 

inligting te vermy. 

Selektiewe persepsie en interpretasie volg op 
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* 

blootstelling omdat mense sake verskillend be

gryp, absorbeer en onthou. 

Die veranderings wat wel plaasvind in die hou

dings en menings van mense, word sterk gekleur 

deur hulle oorspronklike vatbaarheid en houdings. 

Harold Mendelsohn (Cutlip et al. 1985:273-274), het 

egter die volgende analise van redes waarom inlig

tingsaksies wel suksesvol kan plaasvind, opgestel: 

* 

* 

* 

as hulle beplan word rondom die aanname dat die 

meeste van die toehoorders slegs gedeeltelik of 

glad nie geYnteresseerd in die inligting is nie; 

as die tussendoelwitte wat op redelike wyse met 

die verskaffing van inligting bereik kan word, 

eerder as spesifieke eind-doelwitte gesien word; 

(Dikwels is dit net so belangrik om ondersteu

ningssisteme in die omgewing daar te stel of te 

gebruik ten einde suiwer inligting aan te wend 

vir houdingsverandering.) en 

as daar nadat bostaande doelwitte vasgestel is, 

deeg.like oorweging geskenk word aan spesifieke 

teikengroepe se demografiese en psigologiese 

eienskappe; hulle lewenstyle, waarde- en gevoel

sisteme; en bulle massamediagewoontes. Dit is be

langrik dat nie slegs hulle gebrek aan belang

stelling ondersoek word nie, maar dat die oar

sprang van die probleem nagevors en vasgestel 

word. 

Dit is dus duidelik dat dit nie moontlik is om 'n 

stel onfeilbare re~ls vir kommunikasie op te stel 

nie. Faktore soos die onsigbare karakter van die 

gehoor; die tydsberekening; en vooroordele van die 

gehoor moet in berekening gebring word en die kom

munikasie moet antwerp word vir 'n spesifieke situa

sie, plek, tyd en gehoor. 
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Eugene F. Lane (Cutlip et al. 1985:275-276) stel die 

volgende tegnieke voor om wanbegrip tussen die kom

munikeerder en sy gehoor te verminder: 

* die gebruik van die media wat die meeste invloed 

het op die spesifieke toehoorders; 

* 

* 

* 

* 

* 

die gebruik van 'n kommunikasiebron wat die hoog

ste agting en ontsag by die spesifieke grr':'P in

boesem; 

die verskille tussen die inligting en die toe

hoarders se houding saver moontlik op die agter

grond skuif; 

om te soek na raakpunte met die toehoorders, wat 

buite die veld van die besondere saak val; 

dit duidelik te stel dat die meerderheid mense 

net soos die kommunikeerder oor die spesifieke 

saak voel; 

die gebruik van die gevoel van groepsidentifika

sie wanneer dit kan bydra tot 'n positiewe hou

ding omtrent die saak - die teenoorgestelde kan 

natuurlik ook waar wees; en 

* aanpassing van die boodskap om die organisasie se 

behoeftes te pas. 

Uit bostaande is dit duidelik dat die openbare skakel- en 

skoolbemarkingsbeampte bewus moet wees van moontlike hin

dernisse of verwringing wat suksesvolle kommunikasie kan 

verhoed en moet beplan om dit teen te werk. 

i v. I~lj,_e_op~n_!>_ar-!'! __ s_k_?_kel- el:_l_S_I<()glb(?!llarking_s!>~i!Ili.Q!EL._sg_kom=

~un_ik_a_s;i~_a?k. Wanneer die openbare skakel- en skool

bemarkingsbeampte besig is met sy/haar taak as kommuni

keerder is daar verskeie fundamentele faktore wat hy/sy 

voortdurend in gedagte moet hou. Uit die bestudering en 

beredenering van Seitel (1989:45-47 en 177-180) en Cutlip 

et al. ( 1985:276-284). Kindred et al. ( 1990:83-213), 

Bagin et al. (1973:4-14; 1985:39-44), Bortner (1983: 

10-11) en ander bronne word die volgende g_eyolq~r'e~~~ngs 
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aangaande die belangrikste faktore wat die kommunikeerder 

voor o~ moet hou, gemaak: 

a. Hyjsy ~e:rk_f!l~J:_mens~ 

* wat leef, werk, aanbid, en speel binne die raam

werk van sosiale verbande in stede, dorpe of op 

plase; (Gevolglik is hulle onderworpe aan veler

lei invloede waarvan die kommunikeerder s'n slegs 

een is.) 

* wat geneig is om te lees, kyk, of luister na in-

ligting waarteenoor hulle simpatiek gesind is of 

waarby hulle persoonlike belang het; 

* wat deur die massamedia befnvloed word en in eie

soortige gehore omskep word; (So sal iemand wat 

Die Vrye Weekblad lees nie maklik oak Die Patriot 

lees nie. ) en 

* op wie se individuele gedrag die massamedia 'n 

wye verskeidenheid van effekte uitoefen. Hierdie 

gedrag is nie altyd meetbaar of voorspelbaar nie. 

b. !:1YL~~erk___111~_i_~_orct~. Die openbare skakel- en 

skoolbemarkingsbeampte moet weet dat die vernaamste 

wapen in sy arsenaal ·~o~~de' is. Hy moet besef dat 

hy nie iets kan vertel wat die toehoorders nie sal 

begryp nie. Die semantiese begrip van 'n woord is 

dus van die allergrootste belang in die proses van 

kommunikasie met 'n individu of 'n groep. Die bete

kenis van woorde verander van een konteks na die 

volgende; die verloop van tyd speel oak 'n vername 

rol in hierdie verandering. 'n Aanvoeling en talent 

vir beeldende, onvergeetlike taalgebruik en terme is 

'n baie belangrike voorvereistes vir die openbare 

skakel- en bemarkingsbeampte. 

c. !ly/_sy_werk_lll_~t_§j._ltlbo].~. SimQ.q_l,_~ word sedert die ont

staan van die mensdom gebruik om boodskappe op te 

som en oar te dra aan die menigtes (bv. die Ster van 

Dawid of die Kruis van Christus). Dit skep geleent-
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heid vir dramatiese en direkte oorredingskommu

nikasie met groat groepe mense wat hulle in uitge

strekte areas bevind. Die meeste mense het die snel

skrif van simbole nodig ten einde abstrakte, omslag

tige of moeilike begrippe te verstaan. Die simbole 

wat gebruik word, moet dus gekies word op grand van 

hul: 

* 
* 
* 

gedenkwaardigheid of onvergeetlikheid; 

herkenbaarheid; 

toepaslikheid; en 

* uniekheid. 

Simbole behoort dus duidelik, verskillend en karak

teristiek van die besondere organisasie of doelwit 

te wees. 

d. Q_~~C!Li s~se)<:er~_yo_o_rwa~a~ft.!'!s_ y ,i:r- _ ~t:fek_t_iewe~ l<9!11!11!11"1J.l<£.

§t~. Cutilp et al. (1985:283-284) verklaar voorts 

dat die volgende voorwaardes vir effektiewe kommu

nikasie voortdurend deur die openbare skakel- en 

bemarkingsbeampte voor o~ gehou moet word. Hy noem 

dit die "7 C's of Communication": 

* 

* 

* 

GelQ9_fwaa_gl!gtlE!~Q. (credibility) . Kommunikasie ge

dy in 'n klimaat van geloofwaardigheid wat opge

bou en weerspie~l word in die organisasie se op

regte behoefte om die ontvanger te dien. Die ont

vanger moet vertroue in die afsender en 'n ho~ 

agting vir die bran se bevoegdheid op die gebied 

he. 

Y~rband (context) . 'n Kommunikasieprogram moet 

rekening hou met die realiteite van sy omqewing. 

Die konteks moet toelaat vir deelname en terug

voering en dit moet die boodskap benadruk, nie 

weerspreek nie. 

lnhoud (content). Die boodskap moet betekenis he 

vir die ontvanger en dit moet aanvaarbaar binne 

sy waardesisteem wees. Die inhoud bepaal dus die 

toehoorders. 
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* Helderheid (clarity). Die boodskap moet in een

voudige terme gestel word. Die woorde moet die

selfde betekenis vir die afsender en ontvanger 

he. Ingewikkelde sake moet saamgevat word as 

temas, slagspreuke of simbole wat duidelik en 

eenvoudig is. Die organisasie moet met een stem 

en nie 'n klomp stemme praat nie. 

* 15o_Qt:!,n),!'it~:i,_t_ en konsekwenthei!l (continuity and 

consistency). Kommunikasie is 'n voortdurende 

proses. Di t moet voortdurend herhaal word om 

werklik ins lag te vind. Die storie moet al tyd 

dieselfde bly om geloofbaar te wees. 

* ~a~al~ (channels). Bestaande kornmunikasiekanale 

wat aan die toehoorders bekend is rnoet gebruik 

word. Daar moet ook in gedagte gehou word dat 

rnense verskillende waardes heg aan boodskappe wat 

deur verskillende kanale aan hulle gebring word. 

* t\iiDl~g__of b~~wa~l}_e_:j,Q__ya_n_d_ie_t_o_ehoordeK_!?_ ( capa

bility of audience). Die rnees effektiewe kornrnu-

nikasie is die wat die rninste inspanning van die 

toehoorders verg. Faktore soos beskikbaarheid, 

gewoontes, leesvermo~. en die toehoorder se be

staande kennis speel hier 'n baie belangrike rol. 

e. !Q.t~ri}EL_!g)n:trn!!Q:lok:a!!!e_is _ll~t_so _Q_el<!l}g_ri_k __ .§.9Q.!?3k

§:!;~rne ko!!!_rnuni_!cas_i_e. Een van die belangrikste aspek

te van die openbare skakel- en bernarkingsbearnpte se 

taak wat dikwels buite rekening gelaat word, is in

terne kornrnunikasie. Die volgende fei te spreek vir 

hulleself: 

* Enige organisasie of skool kan slegs sy doelwitte 

bereik mits die personeellede weet wat die doel

witte is en verstaan wat hulle rol in die berei

king van die doelwitte is. 

* Alle personeellede beskik oor inligtlng, vaardig-

hede en idees wat die skool rneer effektief kan 

laat funksioneer. 
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* 

* 

* 

'n Gevoel van eienaarskap hang af daarvan of el

keen die geleentheid het om aan die besluitne

mingsproses deel te neem. 

Enige skoal of organisasie ·werk' beter indien 

die regterhand weet wat die linkerhand doen. 

Openbare skakelwerk is slegs effektief indien dit 

van binne na buite werk. 

Interne kommunikasie is dus die lewensaar van die 

skoal of organisasie. Tog is daar selde goedbeplan

de, sistematiese, interne kommunikasie in skole. Dit 

is die taak van die openbare skakel- en skoolbemar

kingsbeampte om hierdie leemte te vul. In sy paging 

moet hy egter voortdurend die volgende organisato

riese realiteite in gedagte hou: 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

!3ai.~~p_l_~_h_g_L_'_n _bH~:r;-<?r~§~ _ _g_i!pi_!l_g aangesien 

die bestuurders dikwels meer bevrediging as die 

gewone personeel uit hulle werk put. 

~~si~~~~~~-~~~der_~~WQQrq~. 

_!.,_ojali t_~i_t;__!ll_g_et_y_eJ:die!1~Qrd; personeellede iden

tifiseer hul nie outomaties met die skoal nie. 

!'~r.s_o_lle_ellede_ll~_:t__b_a_i~_b_!"_O!l!l~L.Y_a_!l_i!l_lig_t_i_n_g: die 

bestuur is slegs een van die bronne. Die bran wat 

hulle die meeste vertrou, is hulle eie ondervin

ding. 

~!1_MenS__111_Q_e_t_n_i_e____Q_I}!i_e_r_s_e__QQinig_L~!1Lof m_en1.!1M. 

yra as jy nie_y~I_LQlall__j,_§____Q_!ll di1;_i_l}_a_g__!:e__!!_eem 

ni~ 

Mense wa_1_____9!lg_e]_ukkig_,i!h__i§_____Q_iJ\:~~ls __ n~ga_j:j_ef 

teenoor die organisasie wat hulle as die oar

sprang van hul ongelukkigheid beskou. 

Kommunikasie in die skoal behels verskeie groepe, 

soos: 

* 
* 
* 
* 

onderwysers; 

administratiewe en ander nieonderwyspersoneel; 

vrywillige helpers; 

leerlinge van die skoal; 
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* bestuursraadslede; en 

* voormalige leerlinge en personeel. 

Die volgende is idees wat werk in die poging om in

terne kommunikasie suksesvol uit te voer: 

* Li!t_ifl, __ bet_:r:ek__ en gee _Qill want mense wat weet wat 

aangaan, wat betrek word by beslui tneming en 

werklik omgee vir mekaar is outomaties 1:· ·er po

sitief teenoor die omgewing waar hulle hul be

vind. Metodes waarvolgens so 'n atmosfeer geskep 

kan word, is onder andere: 

Werknemers moet weet wat die skoal se organi

satoriese doelwitte, en mikpunte is. 

Leerlinge moet weet wat aangaan en betrek 

word. 

Gereelde meningsopnames van personeellede moet 

onderneem word ten einde vas te stel wat hulle 

hinder of in die weg van hulle geluk staan. 

Spanwerk moet aangemoedig word. 

Skep geleenthede om personeel gereeld op in

formele wyse te ontmoet. 

Begin 'n program vir die bevordering van ge

sondheid en geluk onder die personeel. 

Publiseer 'n personeelnuusbrief met insette 

van alle betrokke groepe. 

Beskerm die personeel teen emosionele en fi

siese oorlading. 

Wees vriendelik en tegemoetkomend wanneer u 

deur die skool beweeg of iemand in u kantoor 

ontvang. 

Skakel sekere woorde ui t u woordeskat ui t, 

soos 11 Ja, maar ... 11
; 

11 Ons het di t eenkeer 

probeer en di t het nie gewerk nie"; 11 Die 

bestuur sal dit nie goedkeur nie 11
• 

wanneer daar veranderinge in die lug is, sorg 

dat die personeel eerste daarvan hoor voordat 

die riemtelegramme hulle bereik. 
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* 

* 

Vind uit wie vir die riemtelegramme verant

woordelik is en sorg dat die persone die regte 

informasie kry om te versprei. 

Be~l_v~ugQa~e_y~r~ad~r~Dgs. Nog 'n faktor wat by

dra tot die geluk of ongeluk van werknemers, is 

die stemming wat daar by vergaderings heers. Die 

volgende kan as leidrade vir vrugbare 

vergaderings of ontmoetings dien: 

Maak seker dat die vergaderings wat u re~l en 

lei produktief is. Onnodige vergaderings of 

vergaderings wat onproduktief is, laat die ge

dagte posvat dat die personeel se tyd en in

sette nie belangrik is nie. 

Stel 'n agenda vir die vergadering op en hou 

daarby. 

Gee terugvoering aan die personeel omtrent vo

rige vergaderings en die gevolge van vorige 

besluite. 

As 'n vergadering nie nodig is nie, vermy dit. 

R~~l so dan en wan algemene 'familie'-vergade

rings waarby al die personeellede saamgetrek 

word. Gebruik die geleentheid om waardevolle 

inligting deur te gee en almal om idees en 

advies te vra. 

Re~l gereeld informele "brown-bag"-middag

etes saam met verskillende groepe. Dit lei 

dikwels daartoe dat groot probleme voorkom 

word deurdat hulle betyds op die wyse onder 

die skakelbeampte se aandag kom. 

'.[~rbet~ een-tot-e~erhQlldj.ng_f;. 

volgende riglyne toe: 

Pas die 

Wees beskikbaar vir almal wat u wil sien binne 

sekere perke. 

Gee lof aan wie di t toekom deur 'n nota te 

skryf of op 'n ander wyse, en leer soveel 

moontlik name ken. 

Werk nou saam met die sekretaresses en maak 
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seker dat hulle weet waar u u bevind en wat u 

prioriteite is. 

Luister aandagtig na wat die personeel u ver

tel en maak seker dat u hulle reg verstaan 

deur terugvoering en herhaling. 

Moenie mense penaliseer omdat hulle eerlik is 

nie. 

Wanneer iemand geroskam moet word, maak seker 

dat u oor die regte feite beskik eerder as om 

na gerugte te luister, en tree dan sou gou 

moontlik op voordat daar komplikasies intree. 

v . ~amev_<!!; t i ng_ eQ____gey_o_!gtr_ekkj.ng_s_ Clang aa~de_ d :!,_g_~gmmull:il<a = 
~ietaa~. Die noodsaaklikheid van die aksie- en kommuni

kasietaak van die openbare skakel- en skoolbemarkingsbe

ampte word bepaal deur die verskillende elemente wat deel 

van hierdie pir ges uitmaak, naamlik: 

* 'n tweerigtingvloei van inligting met inagneming van 

die volgende elemen·te: 

die afsender; 

die boodskap; 

die ontvanger; 

af- en terugvoering; 

enkodering en dekodering; en 

hindernisse en verwringing. 

Die taak van die openbare skakel- en bemarkingsbeampte 

word verder gekompliseer deurdat hy/sy met 

* 
* 
* 

mense; 

woorde; en 

simbole (onder bepaalde voorwaardes op interne en 

eksterne vlak) werk. 

Slegs indien al hierdie essensi~le elemente in die aksie

en kommunikasiefase teenwoordig is, kan suksesvolle eva

luering as die volgende belangrike stap in die proses van 

openbare skakeling en skoolbemarking plaasvind. 
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4. 3. 4 Die EVALUERINGSTAAK van die openbar~ skakel- en skool

bemarkingsbeampte 

i. Die_noodsaakl_ikhei_d_van_ d_i~_ evaly~r:!,ngsj;a_a~.,_ Seker die 

mees afgeskeepte maar terselfdertyd een van die belang

rikste aspekte van openbare skakeling en skoolbemarking 

is die evaluering van die sukses of mislukkinq van 'n 

spesifieke program. Lloyd Kirban (Cutlip et al. 1985:289) 

verklaar dan ook tereg: 

"If public relations is to command greater management 

attention and support, it must demonstrate that it works, 

which is what measurement and evaluation are all about." 

Uit Kindred et al. (1990:324), Seitel (1989:135) en Bagin 

et al. (1985:113) blyk dit daar vier hoofredes is waarom 

evaluering van 'n skakel- en bemarkingsprogram moet 

plaasvind: 

a. om die bestaande openbare skakel- en bemarkingsakti

witeite te verbeter, uit te brei, of te 1aat vaar; 

b. om vas te stel of die program die beoogde resultate 

behaal; 

c. om vas te stel of die tyd en geld wat daaraan bestee 

is, die moeite werd was; en 

d. om die kundigheid en bekwaamheid van die openbare 

skakel- en bemarkingsdepartement beter bekend te 

stel. 

ii. l)_ie ~V<!ll!eri!_l.g-navo_!"si,ngpKo_s~s_as__§!<_p.k_~!=_en__Ej(_oqJJ:!_ell!a~

!<~ng~~~a~. Uit die bestudering en vergelyking van Devlin 

en Knight (1990:115-119), Cutlip et al. (1985:292) en 

Kindred et al. (1990:325) blyk dit dat daar basies drie 

stappe van evaluering is, naamlik: 

a. monitering van die proses van implementering - 'n 

vorderingsverslag; 

b. evaluering van die produk- die werkJtke produkte en 

aktiwiteite wat deur die program voortgebring is; en 

c. evaluering van die impak van die betrokke program en 
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die sukses wat behaal is ten opsigte van die verwe

sentliking van die oorspronklike doelwitte. 

Die evaluering-navorsingsproses word ten beste ge'illu

streer deur 'n model vir evaluering wat deur die UCLA 

Study of Evaluation-groep opgestel is (sien fig. 12 op 

volgende bladsy). Hierin word al die elemente wat nodig 

is vir evaluering volgens Cutlip et al. (1985:292) saam

gevat. Ongeag die grootte van die program behoort die 

evalueringsproses volgens Cutlip et al. (1985:293-294) en 

Kindred et al. (1990:325-327) uit die volgende basiese 

stappe te bestaan: 

a. j3epalii)£LVal:!__die _ _g_e]:>~ui_k~-eil __ gq_e_l_wi_tt~_ va!!._Q.J~-~va

~~~~:i,l)g. Dit is noodsaaklik om die probleem of vraag 

wat die evaluering motiveer, vooraf vas te stel ten 

einde te verhoed dat massas onbruikbare data 

vergader word. 

b. Q~gc;tl}i,_~tori~s_g__toe~:f,l)g_(!C!I:!__~v~l_\!~~-i__~ll_Il~YQ_r

§ling__as_q(!~:i,~se_QDqer@~l_van___dl~ _ _p_~o_gr~_!!!. Eval u

ering moet deel van die probleemdefini~ring, beplan

ning, programmering, en implementering wees. 

c. Verkry kons~_n_§ll!§_____QO~yc;tJ.u~ri_ng_ _i):f,np_~ _ di5J_d5!Q?%t~-

!l!ent. 

d. ~Q_e_s_i fi.§l~rog~<!ll!dQ_e_l~i tte in meet!?~J:"e _"t~~lll_~. 

e. Ki__es di_!Lm~_!!S tOJm.!!~J._k_!!__k~i t!')J:":i,a vir I!letil}Q. 

f. ~e!@__a_J.__jiie be_ste_lll!!t9_9~_WsHlJ::Y9_1g~I)IL9~1'1Y§e verkry 

!<Sl_!l worg • 

g. !:l_gu volledige dokum~ntas_j..e vaiJ._d;i~_p~ogra!ll_§E;!__Yer

loop. 

h. !?~b_Kul-Lc;!!.!Ll:levindj._!!g_s_y_a_!!___Q:f,EL_eva.l,u_er_:!,ng. 

i. ~porteer d:!,e~vindings___y_a.n_die eya_l_u5!~i_!!~!m__Qie 

!_>e§tu~,~:r;:. 

j. p~a_bv___!_o_:t verd_e~rofe~s:!,q_11_ele__k_enni~. 

Sekere items in die program mag eenmalig van aard wees, 

byvoorbeeld die verfraaiing van die skoolterrein, teenoor 

andere wat langdurig van aard is, soos die verhouding met 
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Figuur 12: Die evalueringsproses 
(Cutlip et al. 1985:292) 

IMPLEMENTERINGS
EVALUERING 

VORDERINGS
EVALUERING 

RESULTAAT
EVALUERING 

Bepaal die kontekstuele 
faktore wat die imple
mentering asook die 
vordering van die 
program beYnvloed 

Bepaal die kontekstuele 
faktore wat die verwag
te en onverwagte finale 
resultate beYnvloed 

-

l ! Hersien en pas 
die prosedures 

Hersien en pas 
die prosedures 
en strategie~ 
(in die evalu
eringsplan) 
aan, ten einde 
te bepaal in 
watter mate die 
program se 
implementering 
slaag 

4--------~ en strategie~ 
Hersien en pas 
die resultaat
evaluering, 
prosedures, 
strategie~. en 
ontwerpe (in 
die evalue
ringsplan) aan 

(in die evalu
eringsplan) 
aan, ten einde 
te bepaal in 
watter mate die 
program se doel
witte bereik 
word I 

' 
r-------l--------~ r-------l-------. L__, 
Beraam die mate Beraam die mate Versamel 

Ondersoek resultaat
onverwagte evaluering-

waarin die waarin die 
program volgens program
plan geYmplemen- doelwitte gevolge inligting 
teer word bereik word 

I 
en data 

I 1.__ __ -r------------,--' ~ ~----------, 
r--l- _, r--~ r--~--------, Analiseer 
Stel redes Stel effek- Stel redes Stel ef- en inter-
vir enige 
verskille 

vir enige fekte van preteer 
verskille enige ver- resultaat-
tussen skille evaluering 
beplande tussen be- inligting 
en werk- plande en en data 
like werklike 
vordering, 
vas 

,_ 
Rapporteer 

.__-------,----' L---.------------' L-----,.-----' L--,---------r-"u a an die 

L_~~~~ 4-'-~----~.~~~~r ... ~~b~e:s~l~uitnemer 

te van eni
ge verskil
le tussen 
beplande 
en werk
like ope
rasies, 
vas 

tussen 
beplande 
en werk
like ope
rasies, 
vas 

vordering, 
vas 

Rapporteer aan 1 ' 
__j die bes,luitnemer --- BESLUIT 

Verander program 

I BESLUIT n indien nodig 
Pas die program aan 

.................... L-------------~----~ 

die pers. Dit is verseker meer logies en oordeelkundig 

om meer tyd aan die evaluering van laasgenoemde te 

bestee. 
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Uit figuur 13 is dit duidelik dat evaluering 'n deur

lopende taak is waardeur die geldigheid, toepaslikheid en 

vordering van die skakel- en skoolbemarkingsprogram 

voortdurend gemonitor en aangepas word. 

Figuur 13: Voorp!'!_eJ9 _ya!"l_'n spesiHeke_progr_a!ll_Se_eyal_l,!~rings
pro~es 

Voorbeeld 

(Devlin & Knight 1990:115) 

As die spesifieke openbare skakelprogram die 
prpduksi~_E;m_u_:!,__t_gee_ Y~!"l- ~n __!1UW_e __ b:r:o_sjure inslui t, 
sal die drie evalueringstappe wees: 
1. Kontroleer die beplanning van die brosjure en 

redigeer dit gereeld om te bepaal of die werk 
volgens skedule verloop; kyk na die konsep 
voorbeeld en later die proewe; 

2. Beskou en beoordeel die eindproduk; kry die 
mening van onderwysers, ouers en bestuurs
lede. 

3. Soek na getuienis dat die oorspronklike doel
witte, naamlik om die aantal leerlinginskry
wings te verhoog en om grater ouerbetrokken
heid te verkry, bereik is. As dit wel so is, 
moet daar seker gemaak word dat die brosjure 
wel 'n beduidende rol hierin gespeel het. 
(Die derde stap is die moeilikste maar ook die 
belangrikste, en om die rede moet skole dit 
nie vermy nie) 

Vervolgens word daar gekyk na die evalueringsinstrumente 

en maatstawwe wat in die uitvoering van die taak gebruik 

kan en behoort te word. 

iii. gyaJ!J~rJ.ngs_in~trum_ente_ !'?~_<:!rdeur _d_i_e _ _ru!_l_digh~<L_Eill__Y_prde

:rJ.ng_v_an_di~__gQfi!l'lbarEL_Ski!_kel,_:-___ e_!LJ'lkOQJ,I;>E;!m(!:t:_)!ings_I!_l:'P_Q_r!'l!D 

ge!_IIQ!"lttO~Q~d. Sommige van die kenners op die gebied van 

openbare skakeling en skoolbemarking gee ~ta~Q~ vir eva

luering aan die hand terwyl ander, soos Swinehart (Kin

dred et al. 1990:325-326) voel dat die ~nstrument~ van 

evaluering belangriker is. Hy stel dan ook 'n lys van 

tipes evaluering saam en gee die dimensies wat deur elk 

van hierdie instrumente ge~valueer kan word: 

a. TiQes __ en_dime!"lsies_yq.l}_~'!'all!_e_rj_ng. Figuur 14 ( sien 

volgende bladsy) gee die raamwerk van Swinehart se 
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hantering van evaluering. Die proses, kwaliteit, en 

doelwitte (tussentydse en uiteindelike) is die drie 

Figuur 14: Tipe§l_en _di!llet:~sies _y_a_n_eyal_u~rjng 
(Swinehart soos aangehaal in Kindred et a1. 
1990:326) 

-

SOMMIGE TIPES EVALUERING EN HULLE GEBRUIKE 
--

Ge~valueerde dimensies 

Tipes evaluering Proses Kwali- Doe1witte 
teit 

Tussen- Uitein-
tydse de like 

1. Beskrywing en subjektiewe 
waardering deur persone wat * 
direk betrokke is by die uit-
veering van die program. 

2. Aantal aktiwiteite - hoe-
veelheid materiaa1 wat · .'Jepro- * * 
duseer word, films vertoon, 
navrae beantwoord, ens. 

3. Eksterne kenners se takse-
ring van aktiwiteite of pro- * 
dukte, ens. 

4. Gehoor of ontvangers van * * 
informasie se reaksies, ens. 

5. Reaksies van uitgenooide 
proefgroepe saamgestel uit * * 
die soos in #4. 

6. Kleinskaa1se studies om 
die reaksie van werklike of 
potensi~le gehore te toets * * 
deur versekerde blootstelling 
en onmiddel1ike beoordeling. 

7. Gekontroleerde veldstudies 
of panee1ondersoeke om die * * 
werklike impak van programme 
of materiale te toets. 

dimensies wat hy beoordeel vir elke tipe evaluering 

van openbare skakeling. Die volgende word ingesluit 

onder elk van die dimensies: 
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* Proses: 

Hieronder sluit Swinehart faktore soos die aard 

van aktiwiteite; aantal mense wat aan die projek 

werk; die tyd wat nodig is; en die belanghebbende 

publiek in. 

* KwalHeit;: 

* 

Hieronder slui t hy die antwerp, akkurnatheid, 

duidelikheid, verstaanbaarheid, en toepaslikheid 

van die materiaal en program, in. 

Qoel w it_t_~: 

Hy onderskei tussen tussentydse en uiteindelike 

doelwitte. 

~~~senty~s~_~oe~witte sluit die metodes waar

volgens die doel bereik word, soos die plaas 

van nuusartikels en algemene gebruik van die 

media, in. 

~A~ein~~l!~~~oe~w~t~~ sluit die veranderings 

wat in die toehoorders (audience) se hou

dings, menings, en optrede bewerkstellig word, 

in. 

b. pie_ogrs_i_gl,y_§_J!1'i'l!:9q~_y!!!l__e_y_9_ll,l~~J.!'lg. NSPRA gee in 

hulle gids Evaluating your school public relations 

investment (Bagin et al. 1990:114) 'n verdere in

~trum~nt vir die evaluering van openbare skakel- en 

bemarkingsprogramme, naamlik die oorsiglys. 

Hierdie benadering tot evaluering stel vrae soos: 

* Het die skool 'n oorhoofse beleid vir openbare 

skakeling en skoolbemarking om daardeur toewyding 

aan die saak te bewys? 

* 

* 

Is die administratiewe prosedures vasgestel en is 

die finale besluite aangaande openbare skakeling 

en skoolbemarking gedelegeer aan een verantwoor

delike persoon? 

Word die openbare skakel- en bemarkingsfunksie 

finansieel en personeelgewys genoegsaam gesteun? 
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* Het die openbare skakel- en skoolbemarkingsbeamp

te direkte toegang tot die skoolhoof of superin

tendent? 

* Is die openbare skakel- en skoolbemarkingsbeampte 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

lid van die ui tvoerende of topbestuur van die 

skoal? 

Is die openbare skakel- en skoolbemarkingsbeampte 

een van die eerstes om te weet van enige groat 

gebeurtenisse in die gemeenskap? 

Vind daar tweerigting-interne openbare skakeling 

in die skoal plaas? 

Word die belanghebbendes doelbewus ge'Ldentifiseer 

en wor.d planne s6 antwerp dat daar aan die kommu

nikasiebehoeftes van sodanige gehore voldoen 

word? 

Word daar in die eksterne openbare skakel- en be

markingsprogram van 'n verskeidenheid van kommu

nikasietegnieke gebruik gemaak? 

Is daar 'n krisiskommunikasielyn beskikbaar? 

Word die openbare skakel- en skoolbemarkingsbe

ampte betrek by langtermynbeplanning? 

Maak die program voorsiening daarvoor dat die 

terugvoering van interne en eksterne belangheb

bendes geanaliseer en gebruik word? 

c. Di!L_~o_mmu~Jlikasie-Q_u_C!_i_t. 'n Kommunikasie-oudi t is 'n 

analise van die skool se kommunikasie - intern en 

ekstern. Alhoewel dit volgens NSPRA (1986:203-204), 

Kindred et al. ( 1990:333- 334) en Bag in et al. 

(1985: 115) meer van toepassing is op die geheel

beeld van openbare skakeling, is dit tog ook toe

pasbaar in die geval van spesifieke programme. Dit 

is waarskynlik die beste metode om die skool se 

langtermynprogramme te evalueer. Hierdeur word die 

sterk en swak punte van die program vasgestel; dit 

le braak areas bloot en veroorsaak gewoonlik dat 

daar meer tyd en aandag aan openbare skakeling en 
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bemarking gegee word. 

Sodanige omvattende kommunikasie-oudit stel dus kom

munikasie-gapings bloot en hieruit kan regstellings 

aangebring word aan 

* die kort- en langtermyndoelwitte; 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

die prioriteite van hierdie doelwitte; 

temas/sake wat beklemtoon moet word; 

die prioriteitslys van belanghebbendes; 

'n pols op die sleutelsake in die gemeenskap; 

kommunikasiemetodes wat werk; 

nuwe kommunikasiemetodes wat aandag verdien; en 

dit dien as maatstaf vir toekomstige evaluering. 

Volgens Bagin et al. (1985:115) word die kommunika

sie-oudit gewoonlik op uitnodiging van die skoo1 of 

distrik deur bekwame professionele openbare skakel

en bemarkingsbeamptes gedoen. Wanneer die he1e dis

trik se openbare skake1ing geouditeer word, word die 

volgende aspekte volgens NSPRA (1986:204) onder an

dere ondersoek: 

* 

* 

die ~omm_!liJj,~;;Ls_i_ef:!Jcqs_o_f_ig, deur te kyk na formele 

beleid, die oopheid van besture, die ondersteu

ning van uitvoerende besture, die rol van die 

openbare skake1- en bemarkingskantoor, gesen

traliseerde versus gedesentraliseerde benade

rings, ensovoorts; 

flemqg:r;:p.fie van dt_e_g~l!!~~n_s_kg.:Q deur 'n analise van 

wie nou daar is en wie moontlik oor vyf jaar daar 

gaan wees, aktiwiteit en stabiliteit van die ge

meenskap, private skole in die gemeenskap, per

sentasie van nieouers in die gemeenskap, en dies 

meer; 

* cjo~l~i tt~i_k.PJ.i.!l1~ van die skool/distrik en 

die openbare skakel- en bemarkingskantoor; 

* Q:Qia.DJ.El?!>i~ en personee1 van die openbare skakel

en bemarkingskantoor; 
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* 

* 

* 

die _be_staande openbare skakel::- en _bemarkingspro

gram, met besondere verwysing na produkte, akti

witeite asook die algemene program vir interne en 

eksterne openbare betrekkinge; 

hou_di_!l_g§l_t_eenpor_qie_l;:>~s_t<!and_e_J1__r_oM__am, interne 

en eksterne belanghebbendes se verslae omtrent 

die huidige program se sterk en swak punte; en 

p~b9~ft~s_e_!l_verw~gt!ngs, terugvoering van al die 

betrokke partye. 

'n Kommunikasie-oudit van 'n skool/distrik bestaan 

volgens Bagin et al. (1985:115) en Kindred et al. 

(1990:333-335) uit die volgende vyf stappe: 

* 

* 

* 

* 

* 

D2YQ~sin_g - 'n oorsig van die huidige program en 

beskikbare data omtrent die skoal en gemeenskap; 

ui tv:i,I}_Q___J@~0!1fl' _ _9ink: om te praat met die sleu

telbestuur en 'n waardering te maak van die skoal 

se sterk en swak punte ten opsigte van onderrig, 

bestuur, openbare skakeling en bemarking; 

~itv~_9 wat 'hul~~~Q~Q~: om te gaan na sleutel 

interne en eksterne belanghebbendes en hulle 

mening omtrent die skoal se sterk en swak punte 

op die gebied van onderrig, bestuur, openbare 

skakeling en bemarking te vra; 

!'!Val'!,I~X1-ng_yan_<He_____y~~~il tuf!f!~ll _W_<!t • omL_ _ _g_Q 

~'!,llle' dink: 'n openbare skakelings- en bemar

kingsbalansstaat van bates, laste, sterk en swak 

punte; en 

2~~beveling!! rakende metodes om die gapings wat 

in die audit blootgele is, te oorbrug. 

Kommunikasie-ouditte skep dus 'n nuwe perspektief op 

openbare skakeling en skoolbemarking by skoolbe

stuurders en personeel. Hierdeur kom hulle tot die 

besef van die belang van 'n sistematiese benadering 

tot openbare skakeling en skoolbemarking en dat pu

b1isiteit en enkel aktiwiteite nie werklik 'n open-
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bare skakel- en bemarkingsprogram is nie. Die re

sultate van kommunikasie-ouditte lei gewoonlik tot 

nuwe beplanning van openbare skakeling en bemarking, 

strategie~ en doelwitte wat, indien dit korrek saam

gestel word, kan bydra tot die jaarlikse evaluering 

van die program. 

i v. Interpretasie~_gn _gebruik~~_v_a!1 _eya:).1,1eringsresul tate. Die 

instrumente wat gebruik word om 'n openbare skakel- en 

bemarkingsprogram te evalueer, is gewoonlik waardering

skale en oorsiglyste. Indien di t met die nodige sorg 

saamgestel word en die essensi~le eienskappe van 'n 

konstruktiewe en dinamiese program omslui t, help di t 

volgens Kindred et al. (1990:327) om die sterk en swak 

punte van die program te identifiseer en verskaf di t 

inligting wat gebruik kan word om die program aan te pas 

of van nuuts ci:r te ontwerp. 

Om die effek van 'n spesifieke program te toets, is dit 

volgens professor Byron Reeves (Cutlip et al. 1985:307) 

nodig om die volgende te he: 
a. kennis van die stimulusmateriaal; 

b. kontrole van die toepassing; 

c. beoordeling van die impak; en 

d. beg rip van die meganisme of onder1iggende proses van 

die effek of uitkoms. 

In vraagvorm is dit dus nodig om te weet 

* Wat oefen 'n invloed uit? 

* Wie word beYnvloed? 

* Wat verander? 

* Wanneer en hoe verander dit? 

Wanneer 'n program nie die verlangde resultate het nie, 

kan daar volgens Cutlip et al. (1985:308) gewoonlik tot 

een van die volgende drie gevolgtrekkings gekom word: 

a. Die teorie waarop die program gebaseer was, was fou

tief. 
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b. Die voorbereiding en/of implementering van die pro

gram was foutief. 

c. Die evalueringsmetodes slaag nie daarin om die impak 

van die program te bepaal nie. 

Samevattend kom di t dus daarop neer dat n~v5Jr§IJ.!19 die 

probleemop~ossi!lgsproses_~ni§!ieerL_monitor en~v~ltooi. 

4.4 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGS 

Uit hierdie hoofstuk blyk dit duidelik dat die taak en 

funksies van die openbare skakel- en skoolbemarkings

beampte omvangryk en veelfasettig is. Die algemene take 

en funksies blyk redelik ongespesifiseerd te wees, terwyl 

die spesifieke take en funksies al die aspekte van navor

sing, beplanning, aksie, kommunikasie en voortdurende 

evaluering insluit. 

Die totale proses van openbare skakeling en skoolbemar

king met al die betrokke take word vervolgens in 'n model 

( soos aangepas ui t Cutlip et al. 1985:235) voorgestel 

(sien volgende bladsy). 

Hieruit is dit duidelik dat die vierstap openbare skakel

en bemarkingsproses en taak so omvattend en uitgebreid is 

dat die taak eintlik net deur persone met die regte ag

tergrond en opleiding suksesvol aangepak en deurgevoer 

kan word. 

In die volgende hoofstuk word daar gekyk na die realise

ring van openbare skakeling en skoolbemarking in die 

skoal. Daar sal vera! gepoog word om maniere voor te stel 

vir die ontwikkeling van beplande en georganiseerde open

bare skakeling en bemarking in skole. Met hierdie doel 

voor o~, sal daar veral gelet word op: 
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Figuur 15: Die vierstap_openbare _skakel- en bemarkingsproses 

--- -- - --- -

DEFINI~RING BEPLANNING AKSIE EN EVALUERING 
VAN DIE -· EN -· KOMMUNIKASIE f- .. VAN DIE 
PROBLEEM PROGRAMMERING PROGRAM 

Situasie- Strategiese Boodskap- Resultate: 
analise: analise: strategie~: 

Agtergrond Doelwitte Inhoud Maatstawwe 
Oorsake Alternatiewe Tydsbereke-
Presedente Risiko's ning Gevolgtrek-
Bondgenote Voordele Herhaling king: 
Teens tan- Gevolge Opvolging Hersiening 
ders Besluite Vernuwing 
Neutrales Taktiek Media- Be~indiging 

Program- strategie~: 

doelwitte Voorstel: Verandering Terugvoering 
Mediums van 
Media optrede 
Talent 
Koste 

Toestemming: 
Toewyding 
Ondersteuning 
Deelname 

--

* die organisatoriese en administratiewe strukture vir 

openbare skakeling en skoolbemarking met spesifieke 

rol- en werksverdelings; 

* 

* 

die eienskappe van die openbare skakelbeampte en 

skoolbemarker; en 

die opleiding van openbare skakel- en skoolbemar

kingsbeamptes. 

187 



HOOFSTUK 5 

DIE REALISERING VAN OPENBARE SKAKELING EN BEMARKING IN 

DIE SKOOL 

5.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is daar gekyk na die verskillende 

take en funksies wat deur die openbare skakel- en bemar

kingsbeampte vervul moet word. In hierdie hoofstuk word 

daar nou gekyk na die realisering van openbare skakeling 

en bemarking in die skool met besondere verwysing na: 

* die rol- en werksverdeling vir die uitvoer van die 

openbare skakel- en bemarkingstaak met verwysing na 

die 

* 

* 

funksionering van die openbare skakel- en bemar

kingsdepartement in die skool; 

voordele en nadele verbonde aan 'n openbare ska

kel- en bemarkingsdepartement; 

die rol van die openbare skakel- en bemarkingsbeamp

te met verwysing na 

die aanstelling van die openbare skakel- en be

markingsbeampte; 

die eienskappe van die !deale openbare skakel- en 

bemarkingsbeampte; 

voorwaardes vir sy/haar aanstelling; 

sy/haar besondere rol en taak in die skool; 

standaarde en etiese kode vir openbare skakel- en 

bemarkingspersoneellede; 

die opleiding en voorbereiding van openbare skakel

en bemarkingsbeamptes met verwysing na 

die tradisionele opleiding van skoolbestuurders; 

redes vir opleiding in openbare skakeling en 

skoolbemarking; 

metodes van opleiding en die voorbereiding van 

openbare skakel- en skoolbemarkingsbeamptes; 
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* 'n model vir 'n openbare skakel- en bemarkingspro

gram vir die staatsondersteunde en privaat skoal in 

Suid-Afrika. 

5. 2 ORGANISERING EN REALISERING VAN DIE SKOOL SE OPENBARE 

SKAKEL- EN BEMARKINGSTAAK 

Suksesvolle openbare skakeling en skoolbemarking is die 

taak van elke persoon wat betrokke is by, beYnvloed word 

deur, en in die diens staan van die skoal. Hilldrup 

(1982: 5 en 36) maak die volgende stelling: 

"Everything a school system or its officials does has 

some potential. for gain and much potential for disaster. " 

Om die personeel van 'n skoal by openbare skakeling te 

betrek, is nie net 'n goeie idee nie - dit is essensieel! 

Personeelbetrokkenheid by openbare skakeling beteken, 

volgens Walling (1982:47) en Bortner (1983:28), om oar 'n 

diverse, kundige en geYnteresseerde groep individue te 

beskik wat werklik 'n sukses van die taak kan maak. 

Vervolgens word daar gekyk na die rolverdeling wat vir 

die suksesvolle uitvoering van openbare skakel- en bemar

kingsprogramme in die skoal noodsaaklik is. 

5. 2.1 l?Jc13_ro_1y~J:_'Q.elillil_Y_ir die u!_tvoer val)_Q.P.eJ:lp_ar~]<a]<el- en 

s~pol_bemarkin_g_~::;_P.:t:QQ_r_amJJ1~ 

Die openbare skakel- en bemarkingsdepartement van 'n or

ganisasie (skoal) word volgens Moore en Kalupa (1985:146) 

en Seitel (1989:60) georganiseer volgens die verskillende 

funksies wat verrig moet word. Gewoonlik ontstaan die de

partement na aanleiding van kleiner operasies en di t 

groei namate die omgewing verander. Die departement kan 

uit slegs een of vele spesialiste bestaan, na gelang van 

die behoefte van die besondere organisasie. Die grootte, 

rol en plek van die openbare skakel- en bemarkingsdepar-
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tement verskil dus van een organisasie na die volgende. 

Skole is in die besondere posisie dat hulle wetenskapli

kes, ingenieurs, skrywers en kunstenaars in hulle diens 

het. Die bronnepotensiaal is bykans oneindig. 

16 verskyn 'n lys van die personeellede in 

hoE\rskool wat op verskillende terreine 'n 

In figuur 

'n gewone 

beduidende 

bydrae tot openbare skakeling kan lewer. Hiervolgens is 

die openbare skakel- en bemarkingsbeampte in die skool 

inderdaad geseE\nd met 'n talentvolle personeel wat enige 

professionele skakel- en bemarkingsmaatskappy hom/haar 

sal beny. Verder het die personeel in 'n 'gelukkige' 

skool nog persoonlike belang ook by die welvaart van die 

skool. 

F i guur 16 : !"l~ns !_iKEL 11\!!P_b!:_onne vir ___gpenb_Q_re skg.]{eJ__!_n_g____!l:l._d !_e 
?~Q9! 
(Walling 1983:48) 

DEPARTEMENT MOONTLIKE BYDRAE TOT OPENBARE SKAKELING 

Kuns Illustrasies vir brosjures, tekeninge, diagramme 
en strokiesprente 

Tale Persvrystellings, proeflees van geskrewe stukke. 
vertalings, nuusbriewe en pamflette 

Handwerk Visuele voorstellings en aanbiedings 
Musiek/Drama Opvoerings en programme 
Wiskunde/Wet. Statistiese materiaal 
Huishoudkunde Verversings vir funksies en kostuums vir 

Handel 
opvoerings 
Tikwerk en dataprosessering 

Navorsing (Bortner 1983:119-121; Walling 1985:48) het be

wys dat die mate waarin personee1 betrek word by besluit

neming (hetsy in verband met openbare skakeling, skoolbe

marking of in die a1gemeen) ook 'n beduidende inv1oed op 

interne verhoudings, uitvoering van p1igte en werkstevre

denheid uitoefen. 

Volgens Devlin en Knight (1990:109) is dit egter nood

saaklik dat die reE!ling van die skool se openbare skakel

en bemarkingsprogram nie slegs 'n byv9~gtng tot die skool 
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se organisasiestruktuur sal wees nie. Dit moet gebaseer 

word op die diepgewortelde houdings en menings van die 

belanghebbendes en dit moet dus 'n integrale deel van die 

skoal se bestuur uitmaak. In figuur 17 word 'n model vir 

die organisasie van die skoal se openbare skakel- en be

markingsdepartement geYllustreer. 

Figuur 17: ~Q__J1oc;J.el ~ vi~:j__e. ~c;Jrganisas.!_e~van_die~_slm.QL ~~-open
g~~~_skakel- en be~a~k:j__ngsd~artement 
(Devlin & Knight 1990:110) 

Senior Bestuurspan 

I 
I 
I 
I 

L 

Personeel-

Ander groepe -
gemeenskap,
sakesektor, ens. 

' K5ordineerder/ 
Spanleier 

Bestuursraad 

Ouer-onderwyser
vereniging 

Skoolraad 

I 
I 

Persbeampte? 
'-------.------'• - - - Redakteur? 

Skakeling- en 
Bemarkingsbeampte 

Ten einde die organisasie van die openbare skakel- en be

markingsdepartement in die skoal beter te belig, is dit 

nodig om na die spesifieke rolverdeling van al die deel

nemers te kyk. 

i. Die rql_y~c;t.l)_di~_skoolho_9f_iQ_()pe~Ill?are ~~ake:Ung__e_!!__§ko_q_l

bemar~,!,!}~ Ui t 1 n studie van Bag in et al. ( 1985: 5) en 

Bortner (1983:85), blyk dit duidelik dat skoolhoofde die 

kommunikatiewe leierskap vir hulle skole voorsien. Hulle 

is die sleutelpersone wat onmiddellike probleme random 

191 



verhoudings met die gemeenskap, ouers, leerlinge en per

soneel asook die bemarking van die skool moet hanteer. 

Hulle is ook die sleutel tot 

* 

* 

* 

* 

die keuse van beplande of onbeplande openbare skake

ling en bemarking in die skool; 

die improvisering van 'n openbare skakel- en bemar

kingsprogram vir die betrokke skool; 

onmiddellike stimulasie en opleiding van asook toe

sighouding oor die personeel se uitvoering van hulle 

openbare skakel- en bemarkingstake; en 

'n atmosfeer van betrokkenheid by en samewerking met 

die ouers en gemeenskap. 

Die skoolhoof se drie hooftake met betrekking tot open

bare skakeling en skoolbemarking b1yk uit Bortner (1983: 

87), Mayer (1974:172), Jenkins (1976:27-31), Kruger 

(1981:32- 33}, Queen (1989:34}, Arnn en Mangieri (1988: 

1-7) en andere die vo1gende te wees: 

a. Organi~~ing__yan_d_i_e_sk()91 viL_QQenqa:r::.e_sk_p.J!!)li!1~ 

§k~o1bemar~1Dg. Die hoofdoe1witte met die organise

ring van die skool se openbare skake1- en bemar

kingsfasette behoort die volgende te wees: 

* aktiewe dee1name van die he1e personee1 (onder

wys- en ander} in die bep1anning en implemente

ring van die program; 

* 

* 

* 

konstruktiewe betrokkenheid van die gemeenskaps-

1eiers en -organisasies by die bep1anning en im

p1ementering van die program; 

duide1ike definisie en de1egering van pligte en 

beheer wat essensiee1 is vir die ver1oop van die 

program; en 

ontwikke1ing van 'n tweerigtingv1oei van in1ig

ting, interpretasie en interaksie tussen die 

skool en sy be1anghebbende gemeenskap. 

Ten einde hierdie doe1witte te kan bereik moet die 

skoo1hoof, volgens bostaande skrywers, aandag aan 'n 
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verskeidenheid van organisatoriese aktiwiteite gee, 

naam1ik die 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

op1eiding van die personee1 ten opsigte van die 

aard van, behoefte aan en moont1ike voorde1e ver

bonde aan 'n openbare skakel- en bemarkingspro

gram; 

waarneming en ana1isering van die personeel se 

be1angstellings en vaardighede met betrekking tot 

openbare skake1ing en bemarking; 

aanstelling van personeel vir spesifieke take in 

die program; 

uitkies van gemeenskapsleiers en organisasie wat 

as die nukleus vir gemeenskapskontak kan dien; 

ontwikkeling van 'n komiteestruktuur waardeur die 

personeel gerusgestel word en waar lede van die 

personeel selfs in 'n lekehoedanigheid kan bydra 

tot die beplanning en implementering van die pro

gram; 

vasstel van prosedures vir die identifisering van 

probleemareas; en 

waarneming en waardebepaling van die resul tate 

van die openbare skake1- en bemarkingsprogram. 

b. Samew~rki!lg__!!!~:t c:I!e~r_soneel. Die opbou van gesonde 

interne verhoudings met en tussen die personeel is 

volgens Bortner (1983:87), Mayer (1974:172), Jenkins 

(1976:27-31), Kruger (1981:32- 33), Queen (1989:34), 

Arnn en Mangieri (1988:1-7) en andere, een van die 

hooftake van die skoolhoof. 

In die opbouingsproses van interne verhoudinge ten 

einde saam met die personeel te poog om beter ver

houdinge met die gemeenskap te bou, moet die skoal

hoof veral aandag aan die volgende gee: 

* die ontwikke1ing van die moreel en 'n samehorig

heidsgevoe1; 

* die verskaffing van indiensopleiding in openbare 
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* 

skakeling en skoo1bemarking; en 

die aanmoediging van persoon1ike kontak met die 

gemeenskap. 

c. ~amewerking_me.:t_ die ~geme~nskap. Terwyl die skoolhoof 

werk aan die ontwikkeling van gesonde interne ver

houdinge moet hy/sy volgens Bortner ( 1983:85), Mayer 

(1974:172). Jenkins (1976:27-31), Kruger (1981:32-

33), Queen (1989:34), Arnn en Mangieri (1988:1-7) en 

andere, terselfdertyd werk aan die eksterne verhou

dinge met die gemeenskap. Hiervoor moet hy/sy daar

voor verantwoordelikheid neem om 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

die mense in te lig; 

'n opname van houdings en menings te maak; 

die formele kontak met die gemeenskap te behou; 

nabye kontak met die ouers op te bou en te behou; 

konflikte te voorkom en op te los; 

die hulp van sleutelpersone in die gemeenskap en 

organisasies te verkry; 

admi~istratiewe personeel op te lei sodat hulle 

suksesvol met die publiek kan omgaan; en 

konstruktiewe verhoudinge met die plaaslike media 

op te bou. 

Dit is duidelik dat die skoolhoof die belangrikste rol te 

vervul het in die openbare skakelingsprogram van die 

skool. Hy/sy kan dus die struikelblok vir of die katali

sator van die hele proses wees. 

Die take en werkslading van skoolhoofde kan egter daartoe 

lei dat hulle werklik nie die tyd of energie het om die 

nodige aandag aan hierdie aspek van skoolbestuur te wei 

nie. In so 'n geval is die aanstelling van 'n openbare 

skakelbeampte (sien punt 5.2) die aangewese uitweg. Al

hoewel di t nie die verantwoordel ikheid van skoolhoofde 

sal wegneem nie, kan di t tog hul taak geweldig verge

maklik. 
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ii. Die rol van _ _Q.ie_ Bestuursraad in openbare_skakeling en 

skoolbema:r::J~ing_._ Die Bestuursraad van 'n skool se taak in 

openbare skakeling en skoolbemarking blyk uit 'n studie 

van Bagin et al. (1985:5), Kindred et al. (1990:60-63) en 

Bortner (1983:46-60), te wees om beleidbeginsels saam te 

stel wat die beplanning en implementering van openbare 

skakel- en bemarkingsprogramme ondersteun. 'n Begroting, 

personeel, materiaal, toerusting en filosofiese onder

steuning deur die Bestuursraad is 'n 'moet' vir die ef

fektiewe implementering van openbare skakel- en bemar

kingsprogramme. 

iii. 

Die Bestuursraad word deur die belanghebbende gemeenskap 

vir die bestuur van die skool verkies. Dit is dus slegs 

billik dat die gemeenskap sal verwag dat hulle ten alle 

tye ingelig moet word ten opsigte van wat in die skool 

aangaan; wat met hulle geld gedoen word; en hoe dit met 

die onderrig van hulle kinders gesteld is. 

Elke Bestuursraad word volgens Kindred et al. (1990:60), 

Bagin et al:. (1985:5) en Bortner (1983:46-60), voort

durend met die feit gekonfronteer dat elke individu en 

groep in die gemeenskap sy/hulle eie behoeftes wil bevre

dig. Aangesien dit egter menslik onmoontlik is, word die 

goue middeweg van die meerderheidssiening gewoonlik ge

volg. Die Bestuursraad wat hierdie soort demokrasie toe

pas, moet besef dat hulle kritiek op die lyf gaan loop 

van beide die konserwatiewe en liberale elemente in die 

gemeenskap. Sodanige kritiek kan versag of te~gewerk word 

deur seker te maak dat die publiek bewus is van die be

langrike verantwoordelikheid, take en funksies wat die 

raad sonder enige vergoeding namens die gemeenskap ver

rig. 

R_ie _ on@rwy_ser_s~rol_in_ op~nbase __ __§]{a~~J- ing __ e!l skoQ_J,_

gemarkiBg~ Onderwysers bevind hul in die unieke situasie 

dat hulle elke dag iets saam met die kinders huis toe 
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stuur - 'n bepaalde gevoel omtrent die skoal. Hulle speel 

dus volgens Bagin et al. (1985:7), Kindred et al. (1990: 

75-76) en Bortner (1983:105-150) 'n geweldig belangrike 

inligtingsrol. 

Maniere waarop onderwysers hulle rol as skakel- en bemar

kingsbeamptes kan vervul, is deur notas te stuur .' :f" tele

foonoproepe aan ouers met goeie nuus omtrent hulle kin

ders te doen. Hierdeur kan 'n spanverhouding tussen ouers 

en onderwysers opgebou word wat tot groot voordeel van 

die kinders kan strek. Hierdie spanverhouding kan ver

sterk word deur konstruktiewe effektiewe kommunikasie 

tydens ouer-onderwyser-samesprekings of ontmoetings. 

Gewoonlik word dit wat deur onderwysers ges~ word as die 

heilige waarheid beskou en aanvaar. Om die rede moet on

derwysers deeglik ingelig word omtrent hulle skoal en 

skoolsisteem. Hulle moet egter nie net ingelig word nie 

maar betrek word by opvoedkundige en ander besluite in 

die skool. Deur hulle te betrek, skep die skoal 'n gevoel 

van eienaarskap by die onderwysers en kan hulle n6g beter 

in die skoal aangewend word. 

Spesifieke openbare skakel- en bemarkingsopdragte wat aan 

onderwysers gegee word, kan (afhangende van die besondere 

situasie) volgens Kindred et al. (1990:77), Bortner 

(1983:105-150), Bagin et al. (1985:47-48), Stott en Parr 

(1991:43-44) en andere, onder meer behe1s om 

* die bes moontlike onderwyser te wees; 

* voortdurend doelbewus te werk aan verbeterde betrek

kinge met ouers, kinders en die gemeenskap; 

* nou saam te werk met kollegas want enige onmin 

tussen onderwysers skemer deur na 1eer1inge en die 

gemeenskap en dit het nadelige gevolge vir openbare 

betrekkinge; 

* aktief deel te neem aan gemeenskapsprojekte; 

* nou saam met die openbare skakel- en skoolbemar

kingsbeampte te werk en hom te help in sy taak deur 
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* 

individuele bydraes; en 

aktief saam te werk ter ontwikkeling van 'n openbare 

skakel- en bemarkingsprogram vir die skoal. 

i v. Die rol _ya!l __ af\de_L_s_koQliJersoneellege_ in ~open_bi!~EL-~l<J'!ke-: 

l~ng_en~skop_:),_b!'!_m?rkin_g,_ In hierdie groep val die admini

stratiewe of kantoorpersoneel, die tuin- en geboue

opsigters, die busbestuurders, die matrones in die 

koshuis, vrywillige werkers, en so meer. Al hierdie mense 

word gesien as bronne van inligting omtrent die skoal en 

hulle houding en kennis is volgens Bagin et al. (1985:7), 

Rortner (1983:151-170), Stott en Parr (1991:43-44) en 

Kindred et al~ (1990:29) dus van die uiterste belang. 

Spesifieke apenbare skakeling en bemarking wat deur kan

toar- en onderhoudspersoneel gedoen word, is onder andere: 

a. Kan"t;_()_OD;!_e~:u;oneel vorm in werklikheid die voorste li

nie van die skoal se openbare skakel- en bemarkings

program. Hulle het dikwels die eerste kontak met 

ouers en die gemeenskap, dus oefen wat hulle se, wat 

hulle doen, die manier waarop hulle dit doen en die 

respek en eerbied wat hulle toon, dikwels 'n baie 

groat invloed op die beeld wat die gemeenskap van 

die skoal het, uit. 

b. Q~~erhoudSIJersaneel is baie belangrik want die beeld 

wat die gemeenskap vorm van die toestand van die ge

boue en terrein, word dikwels weerspie~l in hulle 

houding teenaor die skoal. 

Vervolgens word gekyk na die realisering en funksionering 

van 'n apenbare skakel- en bemarkingsdepartement in die 

skoal. 

5. 2. 2 Funks;lorl_e_ring van die ope11.bare skake;L-en_bemarkingsdepa:r::

tement in __ die skoo~ 

Die openbare skakel- en bemarkingsdepartement van die 
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skool bestaan uit 'n taakgroep individue wat onder die 

leiding van die openbare skakel- en bemarkingsbeampte, 

wat die program antwerp en implementeer, werk. 

Die funksies van die taakgroep is volgens Walling (1982: 

52-53), Bortner (1983:36-37), Kindred et al. (1990:72-74) 

en andere om onder meer 

* 

* 

* 

* 

* 

die waarderingsproses te finaliseer en prioriteite 

vas te ste1; 

geskikte personee1 vir die uitvoering van die pro

gram te betrek; 

toegewyd die program te implementeer, uit te voer en 

by die verskillende aktiwiteite betrokke te wees; 

die sukses van die onderskeie komponente van die 

program te evalueer en waar nodig aan te pas; 

gereeld die openbare skakel- en bemarkingsbehoeftes 

te herwaar'deer op grand van nuwe beskikbare kennis. 

Volgens Walling (1982:53), Bortner (1983:36-37), Kindred 

et al. (1990:72-74) en andere, behoort hierdie taakgroep 

verteenwoordigers uit al die departemente van die skoal, 

vrywillige ouers en/of ander persone uit die gemeenskap, 

in te sluit. 

Die inbring van buitestanders het die voordeel dat hulle 

'n ander perspektief op die skoal en gemeenskap het as 

diegene wat daarbinne werksaam is. Die spesifieke groot

te en samestelling van die taakgroep word deur drie fak

tore bepaal, naamlik: 

* 

* 

* 

Dit moet 'n verteenwoordigende groep met verskillen

de belangstellings en talente wees. 

'n Gevoel van eienaarskap moet opgebou word sodat 'n 

samehangende en toegewyde groep die gevolg is. 

Daar moet 'n kernkorpus van kennis en vaardighede 

opgebou word. Ongeag die talente of vaardighede wat 

die lede die groep binnebring, moet hulle bereid 

wees o~ te leer, vaardighede uit te brei en hul1e 
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horisonne te verbreed. 

Kortliks kom dit daarop neer dat die taakgroep moet be

staan uit persone wat gewillig is om saam te werk, ve

rantwoordelikhede op hulle te neem, en te leer. 

5. 2. 3 yoo_r.9!'!le __ eQ __ nad~l__e_ yerbon9!'! __ aan_ ~fl___openbar~ _skake_l_:- _ ~n 

!Jemar~:lngsdepartemen_t 

Uit die studie van gesagdraende bronne soos Cutlip et al. 

(1985:83), Stott en Parr (1991:4-5) en Skinner en Von 

Essen (1982:10), b1yk dit dat die yoo~de~~ verbonde aan 

'n openbare skakel- en bemarkingsdepartement onder andere 

die volgende is: 

* Dit bou spangees en eenheid. 

* Dit verbreed die groeplede se kennis van die skoal. 

* Dit is ekonomies vir die skool. 

* Dit stel kundigheid en vaardighede beskikbaar a an 

die deelgenote. 

Die !).<!_d~l,~ van sodanige departement kan die volgende 

wees: 

* 
* 
* 

verlies van objektiwiteit; 

dominering en subjektiwiteit; en 

onderdanigheid ten koste van die skool. 

Uit die voorafgaande is dit dus duidelik dat die presiese 

samestelling van elke openbare skakeldepartement sal af

hang van die skoal se funksies, doelwitte en behoeftes. 

Organisatoriese kaarte en posbeskrywings dien die doel om 

die departement binne die skoal aanvaarbaar te maak. Dit 

hou egter die gevaar in dat dit beperkend van aard kan 

wees. Clarence Randall (Cutlip et al. 1985:86) het onder 

andere verklaar: 

" ... To know who is to do what and to establish authori

ty and responsibility within an institution are the basic 
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first principles of good administration, but this is a 

far cry from handing down immutable tablets of stone from 

the mountaintop .... It is not the preparation of the or

ganization chart that I condemn, but its abuse: this blo

wing up in significance to a point where guidance ceases 

an inhibition sets in." 

'n Beduidende teken dat openbare skakeling suksesvol is, 

is wanneer die persone binne die skoal vir mekaar begin 

vertel dat eerlikheid en openheid die beste voorwaarde 

vir die vooruitgang en sukses van die skoal is. 

5. 3 DIE ROL VAN DIE OPENBARE SKAKEL- EN SKOOLBEMARKINGS

BEAMPTE 

Die aanstelli~g van 'n gekwalifiseerde persoon om aan die 

hoof van 'n openbare skakel- en bemarkingsprogram in 'n 

skoal of 'n skooldistrik te staan, hang, volgens Kindred 

et al. (1990:67), Bagin et al. (1985:4-5), Bortner (1983: 

73), Mayer (1974:19) en andere saam met 'n hele aantal 

faktore soos die finansHHe si tuasie van die skoal of 

distrik, die aard van bestaande skool-gemeenskapsverhou

dinge, probleme al dan nie, en die Bestuur en Bestuurs

raad se siening van openbare skakeling en skoolbemarking. 

Wanneer die Bestuursraad van 'n skoal of skooldistrik dus 

besluit dat daar 'n behoefte aan 'n effektiewe kommunika

sie- en bemarkingsprogram is, het hulle 'n aantal opsies 

om uit te oefen: 

* 'n Effektiewe manier om 'n openbare skakel- en be

markingsprogram te loads is om 'n advies- of studie

komitee saam te stel om die huidige stand van sake 

te ondersoek. 

* Daar kan ook besluit word om die hulp van openbare 

skakel- en bemarkingskonsultante in te roep om die 

stand van sake te ondersoek en om hulle by te staan 

met die aanvoringswerk wat gedoen moet word. 

200 



* Daar moet 'n beleid vir openbare skakeling en skool

bemarking opgestel word - met die hulp van die kon-

sultante waarin onder andere die volgende 

doelwitte uitgestip moet word: 

om die personeel en gemeenskap te alle tye in te 

lig omtrent belangwekkende sake; 

om terugvoering ui t die gemeenskap te vrn·J.cry; 

om ouers, personeel en die gemeenskap by die 

skool betrokke te laat word; 

om die houdings en menings van die belanghebbende 

publiek in ag te neem by besluitneming; 

om die program voortdurend te evalueer; en 

om die skool suksesvol en sinvol te bemark. 

Hierdie doelwitte moet op skrif gestel word en dan moet 

daar besluit word of daar 'n openbare skakel- en bemar

kingsbeampte aangestel sal word, wat sy/haar werk sal be

hels, en wat sy/haar titel of posbeskrywing sal wees. 

Volgens Devlin en Knight (1990:7-10) is daar egter geen 

rede waarom die skool hierdie openbare skakel- en bemar

kingsbehoefte nie self kan vasstel deur middel van 'n ou

ditering van die stand van sake nie. Al wat nodig is, is 

'n groep mense, 'n basiese ouditplan (sien figuur 18), 

Figuur 18: Die_l:!a~i~s~pel}_b9re ~~Q.~e~o_udi t 
(Devlin & Knight 1990:10) 

1. DQ~~wit~e: Waarom moet ons skool 'n openbare 
skakelprogram h~? 

2. t:'JJ)ymnt~: M_et wie moet ons skool kommuni
keer? 

3. ~9Qdsk~p: Wat moet oorgedra word? 

4. M~tode2: Ho~ moet die boodskap oorgedra 
word? 

5. ~~Qgra~: ~annee~ moet dit oorgedra word? 

6. Imple~ent~ring: ~9~ moet die program geYmplementeer 
word? 

7. Mo~itering: tlq~ kan die skool die resultate 
toets? 

B. Gedeelde __ Q_emarkiM: !!o~ kan die program met ander skole 
gedeel word? 
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tyd, toewyding en die eindresultaat sal 'n aantal A4-

bladsye wees met 'n basiese voorstel vir die instelling 

van 'n openbare skakel- en bemarkingsprogram. 

Hierdie aanvoringspan meet bestaan uit 'n groep mense met 

* 
* 
* 
* 

geso~de_ver~~~nd (common sense); 

verbeeld_!ng~){rag_; 

lus en vermo~ om (j:!,e_w~:r:IL_self_te_c:Ioef1; en 

die vermo~ om priori tei~!L V<!~_te __ stel. 

5. 3. 1 Aanstell_i~g_ _va~_d:l,_e_gp~nbare skake!l::_en bemarkingspea_ll)pte 

in_ di~ _skogJ _ 9_LskQoJ,c!_istrlk 

Die aanstelling van 'n openbare skakel- en bemarkings

beampte en inisi~ring van 'n program impliseer volgens 

Mayer (1974:22), Bagin et al. (1973:5-6) en Devlin en 

Knight (1990:7-10) nie noodwendig 'n groat, addisionele 

finansi~le las op die skoal of skooldistrik nie. 

Uit bostaande en ander bronne blyk dit dat indien die no

dige fondse om 'n professionele openbare skakel- en be

markingsbeampte aan te stel, nie beskikbaar is nie, daar 

die volgende alternatiewe is: 

* ~!}__Ondel='_IIIT_!;;er met ervaring_i11_ko_mmu!1i_){as;l._e~b~_!llar

~tDg_~enbare skakeliBg. Deur so 'n persoon se 

onderriglading te verminder, kan hy/sy die nodige 

tyd gegun word om aan openbare skakeling en bemar

king te bestee. Gewoonlik lei dit daartoe dat slegs 

persvrystellings en nuusbriewe hanteer word aange

sien hierdie onderwyser se primere verantwoordelik

heid die klaskamer bly. Dit is egter 'n goeie begin. 

* _'_n Best_ui,!I'd~LL@part~m~l}t_s- of __ 9diunkJ1o(J_f_l_ _!11~~ 

agterg:r:gnci~~P~~I};I.~a~:leL__~e~i!rking gL_o~~~Qare 

skakel:!,pg. Weereens sal die persoon se addisionele 

lading verlig moet word, maar dit het die voordeel 

dat die persoon reeds deel van die bestuurspan is en 

dalk 'n beter begrip van die werking van sake as 'n 
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* 

* 

* 

* 

onderwyser het. 

remand uik_die ge~eenskap~met ervaring inkommunika

!>ie, be~maz:king of_openbare_skakel_ing. Dikwels is af

getrede onderwysers ideaal vir die taak. 

_'_n S1;1,19,e!l_t; __ wat ___ 'n __ inter_!}.!?kap mQ~t_vol t_ooi_ voordat 

byjsy_a~~ofess_~Qneel, beskou wo:r:d. Internskap is 'n 

voorwaarde vir openbare skakelpraktisyns in die VSA 

en Suid-Afrika. 

~- Deel t_y(j§e _p:r_o_fessionelE;L_openb~:rEL skake].._- _en _1:1~

~arking~~~~mpte. So 'n persoon kan help om 'n pro

gram op en in te stel en kan baie idees en kennis 

aangaande persoonlike kommunikasie- en bemarkings

vaardighede aan die personeel deurgee. 

Openb~~~~kak~l- en bemar~_ingska!l_S"\l_l tant_~. Baie min 

van hierdie firmas het mense met 'n opvoedkundige 

agtergrond.maar hulle insette in die instelling van 
1 n program kan steeds van groot hulp wees. 

Al hierdie deeltydse benaderings laat egter veel te wense 

oar. Die ideaal is om 'n persoon aan te stel wat hierdie 

taak op 'n vol tydse basis kan verrig. Die program kan 

slegs so goed wees soos die persoon wat dit hanteer en 

die ondersteuning wat hy/sy kan verkry. Die soektog na 'n 

geskikte persoon moet dus baie deeglik gedoen word. 

Openbare skakeling is 1 n :.Pe:J::§_Q!l~e_lf.JLnksj._e_:_ in teenstel

ling met 'n ~lYTIP~-~sqneel~~nksi~. Die lynpersoneelbegin

sel van bestuur is aan mili tere organisasie ontJ <'Em en 

word suksesvol in organisasies gebruik om roldefini~ring 

in produksie en bemarking te doen. 1 n "Personeelfunksie", 

daarenteen, is daar om die bestuurders van al die ander 

afdelings te adviseer en by te staan. 

Openbare skakeling en bemarking is volgens Moore en 

Kalupa (1985:145) en Cutlip et al. (1985:81) die taak van 
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die hele personeel en hulle voer dit uit met behulp van 

die openbare skakel- en bemarkingspersoneel. Spesialiste 

op die gebied behoort volgens Sampson (in Cutlip et al. 

1985: 81) en Seitel (1990:575-576) bepaalde eienskappe te 

he. 

Hulle moet naamlik 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

'n diepgaande begrip he van die organisasie (skoal) 

en die programme wat daar aangebied word; 

mense, hulle optrede, verhoudinge en funksies ver

staan; 

toegang tot en respek vir die bestuur he en die be

stuurders as sodanig aanvaar; 

altyd besef dat hulle as raadgewers van die bestuur 

optree en nederig bly omtrent hulle bydra tot die 

welsyn van die organisasie; 

daaraan behoefte he om die bestuur van die organisa

sie behulpsaam te wees en dinamies te ondersteun; 

die vermo~ he om 'n uitgebreide inligtingsnetwerk op 

te bou sodat hulle altyd die valle waarheid tot hul

le beskikking het; (Dit moet hulle dan kan aanwend 

in hulle kommunikasie met die bestuur.) 

'n goeie verhouding met die plaaslike pers he aange

sien hierdie mense dikwels die ·ander' kant van die 

storie ken, wat dan weer daartoe kan lei dat die 

valle beeld in perspektief gesien en aan die bestuur 

oorgedra kan word; 

'n soliede basis van toepaslike vaardighede he, soos 

die vermo~ om te kommunikeer en skryf; 

geneig wees om te 'doen' eerder as om te teoreti-

seer; 

'n diepgaande kennis he van die wette, beleidsbegin

sels, re~ls en regulasies wat die werksaamhede van 

die organisasie reguleer; 

* 'n persoon met 'n diepliggende integriteit wees; en 

* genoegsame selfvertroue he. 

Robert Cushman, soos aangehaal deur Sei tel ( 1989:59), 
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beskryf die ideale openbare skakel- en bemarkingsbeampte 

verder as iemand wat 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 
* 

* 

'n studie van publieke menings en opvattings maak, 

en wat besef dat kommunikasie nie slegs dit is wat 

jy se nie maar ook dit wat andere hoar en verstaan; 

'n wye verskeidenheid van publieke groepe verstaan 

en besef wat aan hul optrede ten grondslag le; 

sy/haar eie ideologie~ het - maar buigsaam is en em

patie het met ander se botsende idees; 

eerlik, oop en bereikbaar is; 

'n diepgaande belangstelling in wereldgebeure soos 

verkiesings, energiesake, inflasle, onderwys, belas

ting, besigheidsprobleme, nuwe ekonomiese sienings, 

kuns, musiek en publieke smaak, toon; 

sy/haar eie idees het maar ook kan reageer op andere 

se idees; 

'n goeie 'skrywer is; 

in kontak is met die werklike lewe en in staat is om 

senior bestuurlede daarvan te weerhou om hul af te 

sluit van gebeure buite hulle sfeer; en 

bereid is om reguit met die bestuur te praat, 

sy/haar standpunt te verkondig, daaroor te debatteer 

en sy/ haar idees en voorstelle te verdedig. 

In sy bespreking van die vereiste eienskappe skryf Bill 

Cantor (Cutlip et al. 1985:75) dat suksesvolle openbare 

skakel- en bemarkingsbeamptes aan die volgende vereistes 

moet voldoen: 

* 

* 

Moet kan ko_Qhou i~_n_ninqsvoll~~. Hulle kom ge

woonlik tot hulle reg wanneer die spervuur op die 

ergste is en bereik gewoonlik resultate deur direkte 

aksie eerder as abstrakte analise. 

;l:!ldi~j,duele in:l!?i_a~ief_a_a_n_ q:l,_e __ dag__m_Qe_t__le. Hulle 

het gewoonlik nie nodig om te wag vir instruksies 

nie maar kan die inisiatlef neem om probleme op te 

los. Hulle poog altyd om verandering vroegtydig op 

te merk en daarby aan te pas. 
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* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

Moet_nuu§kierlg_ _en l_eergie_rig lo!_ees. Probleme wat nie 

onmiddelik opgelos kan word nie, moet hulle nie on

derkry nie maar hulle moet dit eerder as aansporing 

vir verdere pogings sien. 

Mo~1; _ enE!:rgi~~~~mQ_isieus _e_!} _grr%_krp.g_tig_ wees. Hulle 

moet vinnig maar baie hard kan werk totdat die pro

bleem opgelos is en moet nie bang wees om h·rekende 

kanse te waag nie. 

Mo_~Q.b_jektl_ef kan dink. Hulle moet oor ui tstekende 

oordeel, tydsberekening, 'n kapasiteit vir intense 

konsentrasie, en fyn waarnemingsvermo~ beskik en 

aandag aan elke stukkie detail gee. 

!'loe___!;_j)_gigsaa_l!!.__}i_~es_. 

Moej:_d_iens_ aan ande!:__wil_lewe~. Hulle moet daarvan 

hou as ander sukses behaal. 

MoE!!_y~j~_!}d~lik ~E!es. Hulle is gewoonlik mense van 

wie andere hou, is baie geYnteresseerd in ander se 

doen en late en is selde bitter, pessimisties of vy

andig. Hulle ontwikkel gewoonlik ook 'n wye verskei

denheid van kontakte en kennisse. 

M9~1_yeelsydJ~ees. Hulle kan gewoonlik suksesvol 

op 'n hele aantal terreine optree omdat hulle 'n 

avontuurlustige gees en lewendige belangstelling in 

die wereld random hulle het. 

!'lo~~ie ~1fbewus wee~nie. Hulle funksioneer dik

wels in die agtergrond maar moet veral in staat wees 

om met selfvertroue in die openbaar en onder meer

deres op te tree. 

By die aanstelling van openbare skakel- en bemarkingsbe

amptes kan daar van die volgende kortlys van vereistes 

soos deur Jo Proctor (Cutlip et al. 1985:74) opgestel, 

gebruik gemaak word: 

a. VAARD:rQHED_E 

effektiewe skryfvermo~; en 

oorredende sprekersvermo~. 
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b. KENNI~ 

dieptekennis van verskillende media; 

begrip van bestuursprosesse; en 

sake- en finansi~le vernuf. 

c. BEKWAAM!::!_E_Illi 

probleemoplosser; 

besluitnemer; 

knap in die hantering van mense en in staat om 

vertroue in te boesem; en 

aanvaarder van verantwoordelikheid. 

d. KWP..P.TEI_'[E; 

stabiliteit en 'n nugtere benadering; 

dryfkrag en entoesiasme; 

wye belangstellingsveld en intellektuele nuuskie

righeid; 

goed kan luister; 

weerstand teen frustrasie bied; en 

styl he. 

Soos met die kriteria wat vir enige professie geld, is 

dit bykans onmoontlik om iemand te kry wat aan al hierdie 

vereistes voldoen. Die een vereiste wat egter noodsaaklik 

is volgens Kindred et al. (1990:70), Cutlip et al. (1985: 

73) en verskeie ander skrywers, is die ve~mo~.9~Kr~fte2 
lik_E!n verbaa1 te kommunikeer. 

5.3.3 yggrwaa~~es vir die aans~~lliQg_yp~--QP~~pare ska~~l~e~ 

J:>e!lla.r~!_ng_sbeamptes 

Die bestuur van die skoal en die openbare skakel- en be

markingspersoneel het volgens Cutlip et al. ( 1985:81), 

Kindred et al. (1990:70-71) en Bortner (1983:75-78) die 

reg om sekere basiese eise aan mekaar te stel. 

Die_bestuur mag die V~lldJL.v_an die___Qp~nba!:,t;l_ ska~~l- en 

bemarkiQgsp~rsoQg~l-~~s: 

(1) lojaliteit; 
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hulp met die openbare skakel- en bemarkingsaspekte 

van besluite; 

(2) vaardigheid in 

die bekendstelling van die skool se beginsels; en 

die verwerwing van begrip vir en van die skool. 

(3) inspirering van alle personeellede sodat die werk in 

'gelukkige' omstandighede kan vlot; en 

( 4) be'invloeding van alle personeellede sodat afbrekende 

optrede of houdings uitgeskakel kan word. 

D_i_~_. op4?nbar_~ _sk~kel-_~_n_ beJ11arkipgsp~~~one~~- mag di~_vo~

gende __ yan_!}_i~L b~§_tUULY:e~wag: 

(1) positiewe leierskap in openbare skakeling; 

(2) steun vir die aanvaarde kommunikasiebeleid; 

(3) 'n definitiewe plan waarin alle programme en beleid

stukke om•< at word; 

( 4) 'n begroting waarmee die programme ui tgevoer kan 

word; 

(5) genoegsame fondse vir navorsing rakende en analise 

van publieke menings; en 

(6) billike beskikbaarheid vir konsultasie en publieke 

blootstelling. 

5. 3. 4 P_!4?_Qesongere___!:_Ql_y~n di~_o_Q_e_!l_bare_s_ka~el- en_b_ema:r:-_king~

be(impt!LJ.n d:l.__e skool_ 

Volgens Grunig en Hunt (1984:89-97), Bortner (1983:71) en 

Kindred et al. (1990:67) verrig die openbare skakelbeamp

te en skoolbemarker 'n rol op die grens van die skool en/ 

of distrik en tree hy/sy op as tussenganger tus•>cn die 

skool en sy eksterne en interne belanghebbendes. Omdat 

die rol van die openbare skakel- en bemarkingsbeampte 

veroorsaak dat hy/sy met een voet aan elke kant van die 

draad staan, is dit nie net eensame pos nie, maar 'n taak 

wat sekere gevare vir die beampte se loopbaanontwikkeling 

inhou. 
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Volgens Seitel (1989:50-51), NSPRA (1986:221-222), Bort

ner (198372) en andere, is die openbare skakelbeampte as 

grensbestuurder verplig om sy kollegas te ondersteun deur 

hulle te help om dwarsoor die organisatoriese skeidslyne 

binne en bui te die skoal te kommunikeer. Op die wyse 

word openbare skakel- en bemarkingsbeamptes sisteem

bestuurders, met kennis van en die bevoegdheid om die 

komplekse verhoudinge inherent aan die organisasie van 

die skoal te hanteer. As sisteembestuurders moet hulle 

(volgens bostaande skrywers en kenners): 

* die v_erhou~ing_~an die ~~OQ~~~SJ[_~~gew~~ asook 

die konflikte wat skeiding bring, in ag neem; 

* 

* 

* 

pj._ll_l)e die .organisatories~_m:-~nse werk ten einde ye.J::

~u~ende oplQssJ~~ vir organisatoriese probleme te 

bewerkstellig; (Per definisie, werk die openbare 

skakel- en bemarkingsbeamptes binne 'n ander omge-

wing as hulle kollegas in die skoal. Die struktuur-

lose wereld van sienings, houdings, en publieke me-

ning waarin hulle beweeg, is anders as die meer em-

piriese, kwantitatiewe, konkrete wereld van die an

der lede van die topbestuur. Openbare skakel- en be

markingsbeamptes moet dus nie net vernuwende kommu

nikasie-oplossings vind nie maar dit ook verstaan

baar en aanvaarbaar vir hulle kollegas maak.) 

~tra~gies dink en hulle oplossings moet kennis van 

die skoal se missie, doelwi tte en strategieE! in

sluit; (Hulle oplossings moet dus die wesentlike 

behoeftes van die skoal bevredig.) 

pg~ei<L_!'/ees _Qm_hulle re§!!_l tate te beoo_r_geel en die 

sukses al dan nie daarvan te bepaal; (Hulle moet 

hulle doelwitte duidelik stel, sistematies poog om 

dit te bereik, en dit dan beoordeel volgens aan

vaarde bestuursmetodes.) 

* bewys_lg_wer da,t __ l}ul),~_Qe~e_nd_is__l!l_~t__die_versk_illende 

elemente va_11_die_s~9_Ql, soos die funksies van die 

onderskeie afdelings, die struktuur, die prosesse en 

die terugvoeringsmeganismes binne die skoal. 
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Sodra die openbare skakel- en bemarkingsbeampte aangestel 

is, is daar sekere take wat onmiddellik verrig moet word. 

Die eerste - en belangrikste - is volgens Bag in et al. 

(1973:7) dat hy/sy duidelik uitgewys moet word as die 

regterhand van die bestuur in alle kommunikasie- en be-

markingsaksies. Indien dit nie gedoen word nie, kan die 

openbare skakel en bemarkingsbeampte maklik vir 'n soort 

hansie-my-kneg en algemene boodskapdraer aangesien word, 

wat daartoe sal lei dat hy nooit effektief ingespan word 

nie. 

Volgens Bagin et al. (1973:7) en NSPRA (1986:13-19) is 

daar belangrike stappe wat die spesialis onmiddellik meet 

doen wanneer hy/sy aangestel word, naamlik: 

* om hom/hnarself aan almal met wie hy/sy sal saam

werk, voor te stel; 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

om al die verslaggewers en ander nuuspersoneel in 

die omgewing te ontmoet; 

vas te stel watter resultate reeds op die gebied van 

kommunikasie en bemarking behaal is; 

die gevoelens van die gemeenskap te peil; 

vas te stel of daar reeds 'n demografiese studie van 

die omgewing gemaak is en indien nie, dit onmiddelik 

te doen; 

vas te stel watter terugvoeringsmeganismes daar be

staan en, indien nodig, dadelik nag nuwes te skep; 

seker te maak dat hy/sy toegang verkry tot 'n be

kwame sekretaresse wat onder spanningstoestande kan 

werk en 'n vriendelike houding teenoor mense het; 

kontak te maak met ander professionele skakel- en 

skoolbemarkingsbeamptes in die omgewing; en 

'n verwysingsraamwerk vir konsultasie en navorsing 

saam te stel. 
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5.3.5 Standaarde_ en e~iese kode vir openbare skakel en bemar

kingspersoneel 

'n Professionele, opvoedkundige, openbare skakel- en be

markingsbeampte is iemand wat openbare skakel- en bemar

kingsfunksies in 'n personeel- of uitvoerende hoedanig

heid in 'n opvoedkundige sfeer beoefen. 

Die National School Public Relations Association van die 

VSA het volgens NSPRA (1986:216-218) en Kindred et al. 

(1990:70) die volgende standaarde vir die beroep vasge

stel: 

a. Algeme~e_§~~nda~~d~ sluit in: 

* 

* 

* 

begrip en aanvaarding van die rol van onderwys in 

'n vrye demokratiese gemeenskap; 

begrip en aanvaarding van die rol en sosiale ver

antwoordelikheid wat openbare skakeling en skool

bemarking teenoor al die opvoedkundige 

inrigtings, organisasies en belanghebbendes in 'n 

vrye gemeenskap het; 

toewyding aan die verbetering van opvoedkundige 

geleenthede vir alma!; en 

* professionele optrede en etiese gedrag in opvoed-

kundige openbare skakeling en skoolbemarking soos 

vasgestel in die Etiese Kode van NSPRA. 

b. Qpe_$ifie!<~~:tanqaa_!"!;le sluit in: 

* professionele voorbereiding: 

'n toepaslike graad of diploma; en 

studie van openbare skakeling, bemarking, ge

dragswetenskappe, bestuur en opvoedkunde; 

* ondervinding wat gebaseer word op die opleiding 

en agtergrond van die persoon; 

* 'n bewese vermo~ wat in die algemeen basiese 

kennis van 'n komprehensiewe, interne en eksterne 

openbare skakeling- en bemarkingsprogram, die be

meestering van basiese kommunikasievaardighede, 

en 'n sensitiewe benadering tot tweerigtingkom-

211 



* 

* 

munikasie insluit; en 

meer spesifiek word daar van die persoon verwag 

om sy vaardighede te bewys deur: 

effektiewe openbare betrekkinge- en bemar

kingspraktyke in die uitvoering van sy verant

woordelikhede toe te pas; 

die implikasies van opvoedkundige, openbare 

skakel·- en bemarkingsprobleme waar te neem, te 

identifiseer en die omvang daarvan vas te 

stel; 

aktiwi tei te wat daarop gemik is om sodanige 

probleme op te los, te antwerp, voor te stel 

en·uit te voer; 

aktiwiteite van voortdurende openbare skake

ling en skoolbemarking uit te voer, afhangend 

van die aard, struktuur en funksies van die 

massamedia; 

spesifieke openbare skakel- en bemarkingspro

gramme wat essensieel is vir die sukses van 

veldtogte, verbeterings en ander belangrike 

aktiwiteite, te beplan, ontwikkel, en uit te 

voer; 

terugvoeringsprosesse te beplan, ontwikkel en 

te gebruik; 

persone in gesagstrukture te identifiseer en 

met hulle saam te werk; 

tydens die ontwikkeling en uitvoering van die 

program belanghebbende individue en groepe te 

identifiseer en met hulle saam te werk; en 

die personeel en/of lede van die organisasie 

by die ontwikkeling en uitvoering van die pro-

gram te betrek. 

professionele groei en ontwikkeling deur: 

a an te sluit by en aktief deel te neem a an 

openbare skakel- en bemarkingsverenigings; 

seminare en konferensies oor die vakgebied by 

te woon en te ondersteun; 
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verder te studeer; 

te lees, skryf, praat en konsulteer in verband 

met openbare skakeling en skoolbemarking; en 

te werk om akkreditering te verkry. 

c. Ett_ese _15Q9~ _ _y_J.r __ OQYOedkJJJ1dige, _ op_enba~e_ske~kel-: _en 

bem<gk;il)gsbeamptes. Weens die gebrek aan plaaslike 

kodes en standaarde - omdat die spesifieke beroep in 

Suid-Afrika nag nie bestaan nie - word daar weereens 

verwys na NSPRA (1986:211 - eie vertaling). Hierdie 

etiese kode is universeel en lui as volg: 

"Die opvoedkundige, openbare skakel- en bemarkingsbeamp

te sal: 

I. Voortdurend gelei word in die strewe na open

bare be lang deur waarheid, akkuraatheid, goeie 

smaak en regverdigheid - deur 

* 

* 

* 

goeie oordeel in die vrystelling van inligting 

te openbaar: 

nooit doelbewus misleidende inligting of sen

sitiewe data vry te stel nie: en 

aksies wat nie ander se persoonlike, profes

sionele of organisatoriese aansien kan skaad 
nie. 

II. Primere lojaliteit aan sy/haar werkgewer be

toon deur aan te dring op die reg om advies in 

* 

* 

ooreenstemming met aanvaarde openbare skake

ling- en bemarkingsidees en -praktyke te gee 

deur 

saam te werk met ander groepe sonder om in 

konflik met die primere verantwoordelikhede op 

te tree: en 

kapsie te maak teen onhoudbare of onetiese be

leidsbeginsels en aktiwiteite. 

III. Om bewus te bly van persoonlike invloed en be-

* 

loftes of die verskaffing van onprofessionele 

voordele aan ander te vermy deur hom/haar 

daarvan te weerhou om gunste te aanvaar in 

ruil vir invloed op organisatoriese besluite: 
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en 

* daarvan te weerhou om fasiliteite, bronne of 

professionele dienste vir persoonlike gewin 

aan te wend. 

IV. Te besef dat effektiwiteit afhang van integri

teit en respek vir die professie deur 

* 

* 
* 

nie valse voorstellings van professionele kwa

lifikasie te maak nie; 

krediet te gee aan diegene wat dit toekom; en 

saam te werk met professionele kollegas in n 

strewe om hierdie etiese kode uit te leef en 

af te dwing." 

Vervolgens word gekyk na die opleiding wat openbare ska

kel- en bemarkingsbeamptes behoort te ondergaan indien 

hulle as volwaardige skoolbestuurders wil funksioneer. 

5.4 DIE OPLEIDING EN VOORBEREIDING VAN OPENBARE SKAKEL- EN 

SKOOLBEMARKINGSBEAMPTES 

Ten einde te kan bepaal wat die opleiding en voorberei

ding van openbare skakel- en skoolbemarkingsbeamptes 

behoort te behels en wat die implikasies hiervan vir die 

Suid-Afrikaanse opset is, is dit nodig om eers na die 

huidige, tradisionele opleidingsvereistes vir en die 

voorbereiding van skoolbestuurders te kyk. 

5. 4.1 p!.!L_trad;!.s;j.9nele _gpleidi_ng_ei}_'•!:OQ!"b_ereidl_ng_~i!r:J.__§_kq_olb_e

?tuurd_~:r_s 

Tradisioneel vorder die skoolbestuurder in Suid-Afrika 

oor 'n tydperk van 'n aantal jare van gewone onderwyser, 

na 'n onderwyser met meriete, na 'n departementshoof, na 

'n adjunkhoof en die uitverkorenes vorder uiteindelik tot 

hoofde van skole. Die addisionele opleiding van skoolbe

stuurders het tot 'n aantal jare gelede min aandag gekry, 
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alhoewel, diegene wat uit hulle eie verder gestudeer het, 

dikwels op grand van hulle ondervinding en verdere studie 

vinniger die leer na sukses geklim het. 

Die opleiding van onderwysers in Suid-Afrika behels die 

verkryging van 6f 'n onderwysdiploma (drie tot vier jaar 

aan 'n onderwyskollege of universiteit), 6f 'n toepaslike 

graad en onderwysdiploma ( 'n minimum van vier jaar aan 'n 

universiteit). Nagraadse opleiding in die onderwys behels 

verskillende B.Ed.-, M.Ed.- en D.Ed.-rigtings wat deur 

universiteite aangebied word. Sodanige kursusse kan vol

tyds of deeltyds voltooi word. Verder het die verskil

lende onderwysdepartemente ook in die laaste paar dekades 

met die indiensopleiding van onderwysers begin. Op die 

wyse kan 'n onderwyser kursusse en/of seminare bywoon of 

selfs verdere gespesialiseerde onderwysdiplomas verwerf. 

Op die gebied van skool- en onderwysbestuur het 'n aantal 

universiteite en kolleges vir verdere opleiding in die 

laaste dekade begin met 'onderwysbestuurskursusse'. Stu

dente wat vir hierdie kursusse wil kwalifiseer, moet ge

woonlik 'n keuringsprosedure deurgaan en/of reeds bevor

dering gekry het. Die inhoud van sodanige kursusse ver

skil van een instelling tot die volgende maar die meeste 

bevat onder andere die volgende aspekte: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

onderwysbestuursteorie~; 

onderwysbestuursmodelle; 

onderwysbestuur as 'n wetenskap; 

die aard van onderwysbestuur; 

bestuur van die onderwysstelsel; 

skoolbestuur: organisasiestruktuur; 

beleidvormingsprosesse; 

organisering as 'n bestuursproses; 

delegering en ko5rdinering: 

onderwyspersoneelbestuur; 

kommunikasie as hulpproses; 

beplanning as hulpproses; 
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* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

bes1uitneming as hu1pproses; 

prosedures as bestuursproses; 

onderwysfinansiering; 

onderwysbeheer as bestuursproses; 

spanbestuur en doelwitgerigte onderwysbestuur; 

bestuursin1igtingste1se1s; 

onderwysbestuurders; 

1eerlingbestuur; 

k1askamerbestuur; 

onderwysbestuur en ouerbetrokkenheid; 

onderwysvernuwing; en 

onderwysreg. 

Ui t bostaande is di t duide1ik dat alhoewel daar in 

hierdie kursusse aandag aan aspekte van kommunikasie, 

beplanning, spanbestuur, finansiering, doelwitgerigte 

onderwysbestuur en ouerbetrokkenheid wat ook in 

openbare skakeling en skoo1bemarking figureer - gegee 

word, dit hoegenaamd nie toereikend is vir die nuwe eise 

wat verbeterde openbare betrekkinge en skoolbemarking 

stel nie. 

5. 4. 2 Redes_vir opleidii}Q__!__Il____9_penb~r_!!_ ~l<~keling ~n~II:9_9~

Qe!!!_arx_ing 

Dit is verstaanbaar dat skoo1bestuurders vandag paniekbe

vange is, want die onderwysveranderinge, -wette en open

bare beleid het vir hulle onbenydenswaardige verantwoor

delikhede meegebring. Saam met die nuwe verantwoordelik

hede het 'n legio nuwe probleme gekom waarvan die oor

sprong net so wydverspreid as die oorspronklike skoo1be

stuurprobleme is. Nuwe prob1eme (en sommige bestaandes) 

wat volgens Hilldrup (1982:1-2), Devlin en Knight (1990: 

2-4), Kindred et al. (1990:1-3) en andere, die skoo1be

stuurder nagmerries kan gee, is byvoorbee1d: 

a. Dj,e _aanstejJ,_:l!:!g_,_b_ev0 r_Q_er:j,ng_of __ om;pJ,a_sing___y_af! 
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soneel. Personeel moet opgelei of gegradeer word, 

met pensioen gaan of verpligtend verminder word. Le

wenstyle en omstandighede moet in ag geneem word. 

Selfs seksuele voor- of afkeure in persoonlike en 

werksomstandighede moet in ag geneem word. 

b. F~na~~~e~. Die skoolbestuurder moet besluit wat be

skikbaar is of nie, wat bestee kan word of nie en 

waaraan; oor die verkryging van addisionele inkomste 

en die wyse waarop dit gegenereer word. 

c. Diss!_plj__l}E'!_~n vei)J.gh~_id. Hierdie is twee aspekte 

wat baie naby aan die harte van ouers, onderwysers 

en die gemeenskap le. 

d. Di~~urriku~~m. Die inhoud, die spesifieke imple

mentering of nie-implementering daarvan kan probleme 

oplewer. 

e. po~~ti~~· Dit kan 'n invloed op die skoal uitoefen. 

f. G~boye en terreine. Die skoolbestuuder moet oar be

staande geriewe sowel as behoeftes besluite neem. 

h. BeplarrQJ~ vir die toekoms. 

i. Q~ergroe~E'! wat druk uitoefen of wat skitter in hulle 

afwesigheid veroorsaak verdere probleme. 

Hilldrup (1982:2) kom tot die gevo1gtrekking: 

"Everything that a school manager does or does not do has 

a public relations impact on his professional life and 

that of the institution for which he is responsible." 

In onlangse ondersoeke wat onderneern is, is daar volgens 

Kindred et al. ( 1990:1), Devlin en Knight ( 1990:5) en 

NSPRA (1982:9-12), aan skoolbestuurders gevra watter kur

susse hulle (met die kennis wat hulle nou het) die graag

ste by hul oorspronklike opleiding sou wou ingesluit het. 

Die antwoorde was voor die voet dat dit kursusse in kom

munikasie, bernarking en gemeenskapsbetrekkinge sou gewees 

het. Die rede hiervoor is dat hierdie bestuurders 

daagliks meer en rneer van hulle tyd aan onderhandelinge 

met individue en groepe asook die bemarking van hulle 
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skole bestee. 

5. 4. 3 Soort!O! opleidi_l!lJ en voorbereiding van _Qpenba:r-e skakel-_ en 

skool_Qem~:r-kl!1g_!.1Q~_~mptes 

In Suid-Afrika word daar by die meeste universiteite en 

technikons, kursusse in openbare skakelwerk as 'n onder

dee! van 'n ander kursus, byvoorbeeld Joernalic; tiek en 

Bedryfsekonomie, aangebied. Die inhoud van die kursusse 

word dan ook bepaal deur die spesifieke hoofkursus waar

van dit deel uitmaak. Uit gesprekke met verskeie aanbie

ders van sodanige kursusse sowel as 'n rekenaarsoektog 

uit die NAVO-basis vir lopende en afgehandelde navorsing 

(datum: 93-02-26) blyk dit egter dat daar in Suid-Afrika 

baie min nagraadse studie op hierdie spesifieke gebied 

gedoen is en word. 

In die VSA het die Commission on Public Relations Educa

tion in 1981 vasgestel dat daar ongeveer 10,000 studente, 

wat by 300 inrigtings geregistreer is, in die rigting 

studeer. Die kommissie het dan ook volgens Cutlip et al. 

(1985:465-466) die volgende voorgraadse en nagraadse in

houde vir sodanige opleiding bepleit: 

a. VoQ£gra~ds~o~eiQtng. Hierdie kursusse sluit in: 

i. Inleiding tot_!!t_assa)5om_mun:!_kasie, waarby geskiede

nis, regte, etiese en sosiale verantwoordelikheid 

ingesluit word. 

ii. Begin_s_gJos_y_a.!L.QQ_enbi!_r~_J?_kak~J~e:r-k, waarby die 

teorie, prosesse en tegnieke van navorsing, 

beplanning, en implementering van programme 

ingesluit word. 

iii. QQenbar~_s)5~k~ingsm~dl~. waaronder 'n funda

mentele kursus in die skryf, redigering en 

ontwerp van kommunikasiemateriaal asook die 

druk-, ui tsaai- en elektroniese prosesse inge

sluit word. 
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iv. Openbare skakelprogramme, waar werklike en 

moontlike probleme en oplossings geanaliseer 

en geevalueer word. 

v. Inl_eiding tot _Qavor_sil)gsmetod91Qgi~, waaronder 

kommunikasieteoriee, prosesse, statistiese 

analise en modelle bestudeer word. 

vi. ~~~a~lestu~i~yan_ope~bare_skEk~lwerk, waar 'n 

gevorderde studie van klassieke en huidige 

openbare skakelsituasies onderneem word. 

vii. 9pel)bSl:r_e_sk2ke_!w~:r::k;inteqJ.skap, wat 'n noukeurig 

gestruktureerde en gekontroleerde opdrag be

hels wat antwerp is om 'n waardevolle onder

wysondervinding te wees, en wat onder die toe

sig van 'n bewese openbare skakeldepartement 

uitgevoer word. 

Die kommissie het ook aanbeveel dat hierdie graad, waar 

moontlik, kursusse in ~dvertensiew~se, Inlejlding tot Uit

S_Q_a.t_we_!"}5, Grafiese Ontwer_p__ ~D_Tm!r!QlQgig, porredende 

!>I>:r::a_a~en G~_yordei;de Medjl(!Ski;yf_wese behoort in te sl ui t. 

Volgens Banach (NSPRA 1982:22-23) en Stott en Parr (1991: 

3-4) is skoolbemarking so 'n on1osmaaklike onderdee1 van 

skole se openbare skake1programme dat opleiding in bemar

kingstegnieke ook essensieel is. 

b. NagraaQ§~_g~eiding. Die kommissie het ook volgens 

Cutlip et al. (1985:465-466) bepleit dat die 

volgende aspekte van openbare skakeling tydens 

nagraadse studie bestudeer moet word: 

i. Kommunikasieteorie 

ii. Kommunikasie navorsing 

iii. Navorsingsontwerp en kritiese analise 

iv. Kommunikasie in die gemeenskap 

v. Gevorderde gevallestudies 

vi. Openbare skakelbestuur 
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Verder word daar ook voorgestel dat praktisyns hul voort

durend verder moet bekwaam deur kursusse, seminare en 

kongresse by te woon. 

c. Indiensopleiding vir openbare skakeling en skool

Qema~~ing. Voorsiening vir indiensopleiding maak 

volgens Kindred et al. (1990:79), Bortner (1983:77), 

Devlin en Knight (1990:111) en andere, 'n integrale 

deel van 'n goeie openbare skakel- en bemarkings

program uit. Personeel moet die kennis en vaardig

hede verwerf om hul verantwoordelikhede te kan uit

voer. Sodanige opleiding kan deur middel van direkte 

onderrig of op verskeie indirekte metodes geskied. 

Die aard van opleiding word bepaal deur die onder

vinding van die personeel en die eise van die pro

gram. 

i. Dir~.kt~ _ _oQJ,__e_:l,_qip.g. Die meer algemene en sukses

volle metodes van direkte opleiding is volgens 

Kindred et al. (1990:79-82), Bortner (1983:77) en 

Devlin en Knight (1990:111) die volgende: 

* Ori~nteringsprogranune, wat antwerp word om die 

skoal aan nuwe personeellede bekend te stel. Ty

dens hierdie opleiding word hulle aandag op die 

doelwitte met betrekking tot skool-gemeenskaps

verhouding gevestig en hulle aandeel in die be

reiking hiervan word verduidelik. 

* 

* 

Indiensopleidingskursusse, wat deur bekwame in-

strukteurs binne en buite skoolverband aangebied 

word. Hierdie kursusse word aangewend om perso

neel in verskeie fasette van openbare skakeling 

en bemarking op te lei. 

Werksgroepe (workshops), wat as 'n ui tstekende 

opleidingsmetode beskou word. Hier word probleme 

wat daagliks ondervind word en beplanningsaksies 

onder die leiding van 'n konsultant hanteer. 

* Klinieke, wat gewoonlik kart, intensiewe kursus-
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* 

* 

* 

* 

* 

se vir ervare personeel is. Tydens so 'n kursus 

word daar gekyk na projekte waarmee hulle besig 

is, en hulp word verleen waar nodig. 

Spesiale vergaderings, waar die personeel byeen

kom met die spesifieke doel om oar openbare ska

keling en bemarking te praat. Sake van belang kan 

by sulke ontmoetings bespreek word met b~sondere 

nadruk op sake wat dringend aandag verdien. 

Vakansiekursusse, wat die voordeel het dat per

soneel ongestoord kan werk en beplan vir die jaar 

wat voorHL 

Studiegroepe, wat waardevol is vir die intensie

we ana~ise van verhoudingsprobleme en die ver

sameling van inligting. Dit geskied op 'n vrywil

lige basis maar lede van sodanige groepe moet on

derneem om die projek te help voltooi. 

Departementele vergaderings, waar die onderwerpe 

deur die administratiewe bestuur voorgestel, en 

inligtingsmateriaal ook deur hulle beskikbaar ge

stel word. 

Ui tvoerende bestuursetes, waar die bestuur ge

reeld oor middagete bymekaar kom en verskillende 

sake (wat onmiddellike aandag verdien of nuwe 

idees) volgens konferensiemetodes bespreek. 

ii. Indire~~~~~~Jg!~. Indirekte opleiding vind 

plaas deur die gebruik van onderrigapparaat 

soos die volgende: 

* 

* 

Handboeke, wat twee tipes inligting aan die 

personeel verskaf. Die een voorsien inligting 

wat die personeel nodig het om intelligente 

gesprekke oor die skoal met die belanghebbende 

publiek te kan voer, en die ander bevat vol

ledige besprekings van die verantwoordelikhede 

en take van die personeel. Albej behoort jaar

liks hersien en aangepas te word. 

Interne publikasies in die vorm van 'n tyd-
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

skrif, nuusbrief of bulletin. Hierdie publi

kasies word maandeliks (of minder gereeld) 

saamgestel en dien om die interne personeel op 

die hoogte van sake en gebeure te hou. Dit kan 

ook 'n afdeling met prestasies en gelukwen

sings bevat. 

Films, videos en skyfies, wat dan en wan by 

vergaderings vertoon word. Dit dien die doel 

dat personeel die werklike betekenis en waarde 

van openbare skakeling en bemarking begin be

sef. 

Gevallestudies, wat 'n kort beskrywing van 'n 

besondere probleem asook die metode wat aan

gewend is om dit op te los bevat. Dit help 

personeel om hulle eie probleme te identifi

seer en op te los. 

Kennisgewingborde met netjiese grafiese en/of 

ander materiaal kan gebruik word om personeel 

op die hoogte van sake te hou. 

Uitstallings wat verskillende aspekte van 

openbare skakeling en bemarking belig, help 

ook om die personeel in te lig en betrokke te 

kry. 

Eksterne publikasies wat oor belangwekkende 

sake in openbare skakeling en bemarking han

del, moet deur die skool aangekoop en aan die 

personeel beskikbaar gestel word. 

Kontrolelyste en waarderingskale is dikwels 

waardevolle maatstawwe waaraan personeel hul

leself en hulle aksies kan meet. 

Uit die bostaande blyk dit dat die nodige opleiding en 

ervaring in openbare skakeling en skoolbemarking met die 

mins moontlike uitgawe en moeite bekom en aangebied kan 

word. 

Vervolgens word daar na aanleiding van en met inagneming 
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van die kennis wat uit die voorafgaande studie ingewin 

is, 'n model saamgestel vir die daar- en inwerkingstel

ling van openbareskakelings- en skoolbemarkingsprogramme 

en/of -departemente in skole en/of skooldistrikte met 

spesifieke verwysing na die behoeftes van die staats

ondersteunde skoal in die RSA. In die model word strate

giee en riglyne waarvolgens moontlik te werk gPaaan kan 

word om die huidige situasie in Suid-Afrika ten beste en 

op die mees ekonomiese wyse reg te stel, voorgestel. 

5.5 'N MODEL VIR 'N OPENBARE SKAKEL- EN BEMARKINGSPROGRAM VIR 

DIE STAATSONDERSTEUNDE (EN PRIVAAT) SKOOL IN SUID-AFRIKA 

Om 'n model saam te stel van geordende openbare skakeling 

en skoolbemarking wat 'n totaal nuwe konsep vir die 

staatsondersteunde skoal in Suid-Afrika is, is geen mak

like taak nie. Om bloat die modelle wat in ander lande 

met sukses toegepas word ter plaatse te wil toepas, sou 

baie dom wees vanwee die verskillende situasies, behoef

tes en tye. Die model kan dus beskou word as 'n paging om 

met die mins moontlike kapitale uitleg en moeite die hui

dige situasie - waarin openbare skakeling en skoolbemar

king haas onbekende begrippe in die Suid-Afrikaanse opset 

is - te verander en aan te pas. 

Die volgende stappe kan gevolg word deur enige skoal wat 

erns maak met die verbetering van sy openbare betrekkinge 

en skoolbemarking: 

i. '{e!"bind_y_dac;~rtQ~Qm di~ _sk_q_ol,.___§_~_ope_r;_b_fll=:_e _b_EU;_:r::_ekkinge en 

skoolbe~~r~inJL_t~_JLe~b~t~r.. Jare lank reeds besef en se 

skoolbestuurders, opvoedkundiges, en onderwysverenigings 

(Van Schalkwyk 1992:5-8, Peach 1992:4, en Pyper 1992: 

3-12) in Suid-Afrika dat nouer ouer- en gemeenskapsbe

trokkenheid deur verbeterde openbare betrekkinge en 

skoolbemarking noodsaaklik is vir suksesvolle onderwys. 

Alhoewel daar reeds kursusse opgestel is en aangebied 
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word wat onderwysers, bestuursrade en skoolbestuurders 

op1eiding bied in die hantering en imp1ementering van 

ouer- en gemeenskaps- betrokkenheid (Van Schalkwyk 1990 

en 1992); en skoolbemarking (Pyper 1992), haper daar 

steeds in die meeste skole iets, naamlik 'n totale toe

gewydheid aan en verbintenis tot georganiseerde openbare 

skakeling en skoolbemarking. 

Dit vereis aktiewe toewyding - nie slegs passiewe aan

vaarding nie - van die bestuursraad, skoolbestuurders, 

onderwysers en ander skoolpersoneel om openbare skakeling 

en skoolbemarking te laat slaag. Of die skool besluit om 

die poging enige van die volgende te noem: openbare ska

keling, openbare inligting, gemeenskapsbetrekkinge, be

marking of kommunikasie, is relatief onbelangrik. Wat wel 

belangrik is, is dat die betrokkenes bereid moet wees om 

'n totale verbintenis tot 'n tweerigtingvloei van kommu

nikasie tussen alle belanghebbendes te maak. 

Slegs wanneer sodanige verbintenis aangegaan is, is dit 

die moeite "werd om 'n openbare skakel- en bemarkingspro

gram te inisieer en deur te voer. 

i i . ()nde:r.D~~m __ • !:l__!!!_eningspei ling__e_!l__Qell_qefteb~p~l ing. Die 

volgende belangrike stap om te doen is om vas te stel wat 

die interne en eksterne gemeenskap van u skoal dink en 

verlang deur 

a. wer~sJ-!!nkels (workshops) te reEH waarby bestuurs

raadslede, skoolbestuurders, onderwysers en ander 

skoolpersoneel betrek word en om vas te stel 

* wat die menings, behoeftes en wense van die 

interne betrokkenes aangaande die saak is; 

* watter latente talente en vaardighede in 

openbare skakeling en skoolbemarking daar in 

die skool se geledere is; en 

* watter 'voorlopige' doelwitte daar vir sodani

ge programme is; 
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iii. 

b. vraelyste ( sien voorbeeld in bylae D) kan by die 

werkswinkels aan al die betrokkenes uitgedeel word 

ten einde hulle houdings en menings aangaande die 

noodsaaklikheid van openbare skakeling en skool

bemarking te toets; (Hierdie tipe vraelys hoef nie 

noodwendig teruggegee te word nie aangesien die 

doelwit hiermee is om die betrokkenes te laat dink 

oor 'n "betreklik' onbekende begrip.) 

c. vraely~~~ (sien voorbeeld in bylae E) aa~_di~_ouer~ 

te stuur ten einde hulle menings aangaande die skool 

te toets; (Hierdie voltooide vraelyste word dan ge

bruik om probleemareas te identifiseer.) en 

d. formele en informele g~re~ke op verskillende tye 

met belanghebbendes te voer. Sodanige gesprekke kan 

ook dien as bran van inligting aangaande die be

hoeftes, wense, houdings en menings van die publiek. 

Aangesien elke skool en die gemeenskap wat hy dien van 

ander skole en gemeenskappe verskil, moet die openbare 

skakel- en skoolbemarkingsprogram s6 ontwerp word dat dit 

in die spesifieke behoeftes van die skool voorsien. om 

dit te bereik moet die skoolbestuurders weet wat die ge

meenskap van die skool verwag, wat lede van die gemeen

skap van die onderrigprogram van die skool weet of nie 

weet, asook wat die wense, aspirasies en behoeftes raken

de onderwys in hulle gebied is. Wanneer die probleemareas 

op die wyse geYdentifiseer is, kan daar oorgegaan word na 

die volgende stap, naamlik beleid- en doelwitformulering 

vir die openbare skakel- en bemarkingprogram. 

r9r~~1~e~ 'n beleid- en dqelwittg. Die ontwikkeling van 

'n geskikte beleid en die vasstelling van bereikbare 

doelwitte vir openbare skakel- en bemarkingsprogramme is 

van die eerste, maar ook die belangrikste stappe wat ge

doen moet word. 

'n Geskikte beleid beskryf die redes agter die besluit om 
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die program te begin en dit verleen goedkeuring aan die 

bestuur om te bepaal op watter wyse sodanige program ten 

beste en so koste-effektief moontlik geYmplementeer kan 

word. 'n Plan wat realistiese en geldige doelwitte bevat 

met spesifieke mikpunte en strategie~ om die doelwitte te 

bereik, maak di t moontlik om die openbare skakel- en 

skoolbemarkingsprogram doelgerig en suksesvol a~n te pak 

en deur te voer. 

Gewapen met die kennis wat in die vorige stap aangaande 

die menings, behoeftes en houdings van die belangheb

bendes ingewin is, is die volgende taak van die bestuurs

raad en skoolbestuurders om die spesifieke doelwitte van 

die beoogde program te definieer. By die doelwitformule

ring moet die volgende elemente in ag geneem word: 

* Die ty9sfakto~, wat bepaal dat daar kart-, medium

en langtermyndoelwi tte vir die program moet wees, 

moet vasgestel word. 

* Doelwi tte moet in eenvoudige, verstg.anbar~_terme 

gestel word. 

* Hulle moet op feite en naygr~ing_geQ~~~£ wees. 

* Hulle moet !"l~rgeskryf en deur die regte kanale 

gevoer word. 

* 
* 

* 

Doelwitte moet ~publiseer en bekend gestel word. 

Die totale verbintenis tot en toewyding aan die 

program moet geYllustreer word deur die ~Q~!'IY§j.]"lg 

y_~!:l vo],9oende m~_nse- en_final}§j_~le_bronrr.e vir die 

uitvoering daarvan. 

Die plan moet voorsiening vir die volgende essensi~2 

~~!~ns~9~P~ maak: 

die daarstelling van 'n tweerigtingvloei van kom

~~D!~~sie tussen die skoal en al sy belanghebben

des; 

'n nuusbeleiq gegrond op eerlikheid, oopheid en 

regverdigheid; 

erkenning van die ~kQ9L as 'n_i_nte_grale d~e:l,_~<!l} 

d_i_e_g~g~m:;kap; 
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die konsep dat skole gebou word en vooruitgaan as 

gevolg van samewerking tussen alle belanghebben

des; 

die vorming van adviesgr9epe; 

die deelname van ouer- en bret!r gemeenskapsbronne 

aan skoolprogramme; 

g:f.9_s_l_yn~ vir die verspreiding van materiaal, d:'.e 

hantering van promosies en fondsinsamelingspo

gings; en 

'n P19B varr_p~si~ en kommunikasie in krisistye. 

Tydens die proses van doelwitformulering kan daar weer 

eens gebruik gemaak word van vraelyste om die prosedures 

te verhaas en die deelnemers geleentheid te gee om hulle 

gedagtes doelgerig te stuur (sien bylae F vir 'n voor

beeld hiervan). 

Die doelwitte en beleid wat aanvaar word, moet die vol

gende insluit (sien voorbeeld in bylae G): 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

redes vir die aanvaarding van die beleid; 

die beoogde doelwitte; 

die algemene implementeringsmetodes; 

die delegering van pligte vir die uitvoering van die 

program; 

'n begroting; en 

voorsiening vir periodieke evaluering. 

Een van die belangrikste besluite wat in hierdie stadium 

geneem moet word, is die oor die delegering van pligte 

vir die uitvoering van die program. Alhoewel dit nood

saaklik is dat almal wat by die skool betrokke is, naam

lik die bestuursraad, skoolhoof, ander skoolbestuurders, 

onderwysers en ander skoolpersoneel by die uitvoering van 

'n openbare skakel- en bemarkingsprogram betrek moet 

word, moet die hoofverantwoordelikheid vir die program by 

6f een per soon 6f 'n spesiale komi tee berus. Wie die 

verantwoordelike persoon (openbare skakel- en skoolbemar-
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kingsbeampte) gaan wees, hang af van verskeie faktore 

(kyk na punt 5.2.1 en 5.2.2). Die besluit is egter nood

saaklik aangesien enige persoon wat deeltyds vir die taak 

aangestel word, uit die aard van die saak ook net deel

tydse aandag aan sy taak sal kan gee. Hiermee wil egter 

nie te kenne gegee word dat sodanige deeltydse persoon 

nie in staat sal wees om in die behoeftes van die be

sondere skoal te voorsien nie. Die posbeskrywing van die 

persoon (sien voorbeeld in bylae H) sal grootliks afhang 

van die behoeftes van die skoal en sal oak bepalend wees 

vir die aard van die pas. 

Nadat al die voorafgaande stappe deurgewerk en voltooi 

is, kan daar nou oorgegaan word na die ontwikkeling, im

plementering en evaluering van die openbare skakel- en 

skoolbemarkingsprogram wat by die besondere skoal se 

behoeftes pas. 

iv. Q~~~~k~~l. implement~er en ~yalu~~d~~~~~are skakel

e~Qe~ark~ngsprogram vir u (staatsondersteunde of pri

ya~~ool. Soos reeds in hoofstuk 4 uiteengesit, be

staan die openbare skakel- en skoolbemarkingsproses uit 

vier basiese stappe, naamlik: 

* 
* 
* 

navorsing 

beplanning 

aksie en kommunikasie; en 

* evaluering. 

Dit is die taak van die openbare skakel- en skoolbemar

kingsbeampte en sy/haar departement om die program val

gens hierdie stappe te ontwikkel, te implementeer en te 

evalueer. 

a. !'{(!Yors_!_I}Q_. Soos reeds gesien in hoofstuk 4 ( kyk 

veral punt 4.3.2) is dit duidelik dat 'n positiewe 

houding ten opsigte van die navorsingstaak 'n nood

saaklike voorvereiste vir die openbare skakel- en 

skoolbemarkingsbeampte en/of -departement is. 
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Verder is dit nodig dat hy/sy/hulle van effektiewe 

luistertegnieke, sistematiese probleemdefiniering, 

deeglike analise van die probleemsituasie asook die 

korrekte keuse en toepassing van informele of for

mele metodes van ondersoek, gebruik maak om die 

navorsingstaak suksesvol uit te voer. Slegs indien 

al hierdie essensiele elemente in die navorsingsfase 

teenwoordig is, kan suksesvolle proaktiewe beplan

ning as die volgende belangrike stap in die proses 

van openbare skakeling- en skoolbemarking plaasvind. 

b. ~ep:j,<:!_Q!1Jong. Die noodsaaklike beplanningstaak ( kyk 

hoofstuk 4 punt 4.3.3) van die openbare skakel- en 

skoolbemarkingsbeampte en/of -departement behels 

onder meer die volgende: 

* die bepaling en vasstelling van oorhoofse en be

sondere doelwitte vir die program; 

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

die bepaling van beleid, prosedures en roldefi

niering; 

die toetsing van die voorafgaande aan sekere 

maatstawwe; 

die vasstelling van strategiee vir die implemen

tering van die program; 

die skryf en aanbieding van die planne; 

die hantering van 'n begroting; 

die indoktrinering van al die deelnemende partye; 

die skedulering en tydsberekening van die 

program; en 

die monitering en evaluering van al die stappe in 

die beplanningsproses. 

Slegs indien al die bogenoemde essensiele beplanningstap

pe uitgevoer is, kan die volgende belangrike stap, naam

lik proaktiewe aksie en kommunikasie aangepak word. 

c. A)(si_e_?n_~911!ll1Unika~~. Die noodsaaklikheid van die 

aksie- en kommunikasietaak (kyk ook hoofstuk 4 punt 
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4.3.4) van die openbare skakel- en skoolbemarkings

beampte en/of -departement word bepaal deur die ver

skillende elemente wat deel van hierdie proses uit

maak, naamlik: 

* die tweerigtingvloei van inligting met inagneming 

van die volgende elemente: 

die afsender; 

die boodskap; 

die ontvanger; 

af- en terugvoering; 

enkodering en dekodering; en 

hindernisse en verwringing. 

Die taak van die openbare skakel- en bemarkingsbe-

ampte word verder gekompliseer deurdat hy/sy intern 

en ekstern met 

* 
* 
* 

mense:. 

woorde; en 

simbole op bepaalde voorwaardes werk. 

Slegs indien die aksie- en kommunikasiefase boge

noemde elemente insluit, kan die span die volgende 

belangrike stap in openbare skakeling en skoolbe

marking, naamlik evaluering, aanpak. 

d. ~Y?lugr~~g. Die noodsaaklikheid van die evaluerings

taak (kyk ook hoofstuk 4 punt 4.3.5) van die open-

bare skakel- en skoolbemarkingsbeampte en/of 

-departement sluit die volgende aspekte in: 

* 

* 

* 

monitering van die beplanning en implementering 

van die program; 

evaluering van die eindproduk met verwysing na 

die oorspronklike doelwitte; en 

evaluering van die invloed wat die program op die 

probleemsituasie uitgeoefen het. 

Ten einde die proses te kan uitvoer, is dit verder 

noodsaaklik dat die regte evalueringsinstrumente 

(waardeur die geldigheid en vordering gemonitor 
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word) gekies en gebruik word. 

Laastens moet die openbare skakel- en skoolbemar

kingsbeampte en/of departement oak in staat wees om 

die evalueringsresul tate te interpreteer en hulle 

moet hierdie interpretasie en kennis by die be

planning en uitvoering van toekomstige proqramme in 

ag neem. 

5.6 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGS 

Dit is uit hierdie hoofstuk duidelik dat die realisering 

en organisasie van die openbare skakel- en bemarkingsak

sie van 'n skoal of skooldistrik asook die eienskappe, 

opleiding en voorbereiding van openbare skakel- en skool

bemarkingsbeamptes veelfasettig en uiteenlopend van aard 

is en gegrond word op die besondere behoeftes van 'n 

skoal of skooldistrik. Afhangend van die behoeftes be

hoort die take deur die 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

skoolhoof; 

bestuursraad; 

topbestuurslede; 

onderwysers; 

kantoor- en onderhoudspersoneel; en/of 

openbare skakel- en skoolbemarkingsbeamptes verrig 

te word. 

Dit blyk ook dat hul opleiding skoolbestuurders op die 

stadium nog nie daarvoor voorberei om in hierdie behoefte 

te voorsien nie. 

Skoolbestuurders in staatsondersteunde of privaat skole 

wat die heil van die skoal op die hart dra, kan in die 

tye van verandering in Suid-Afrika egter nie langer 

terugsit en/of onbelangstellend toelaat dat openbare 

skakeling en skoolbemarking op 'n lukraak wyse plaasvind 

nie. Di t is noodsaaklik dat persone met die regte op-
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leiding, eienskappe en agtergrond gevind en die taak 

opgele moet word om die openbare skakeling en bemarking 

van die skoal op doelgerigte metode aan te pak en deur te 

voer. Verder is dit oak noodsaaklik dat alle skoolperso

neel opleiding moet ontvang sodat hulle 'n suksesvolle 

bydrae tot openbare skakeling en skoolbemarking kan 

!ewer. 

In die laaste hoofstuk word daar vervolgens samevattende 

gevolgtrekkings aangaande openbare skakeling en skool

bemarking in staatsondersteunde en privaat skole in Suid

Afrika gedoen, asook aanbevelings vir regstellende aksie 

en verdere studie. 
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HOOFSTUK 6 

SLOTPERSPEKTIEWE 

6. 1 TERUGBLIK 

In die eerste hoofstuk het dit geblyk dat die problema

tiek wat aanleiding tot hierdie navorsingspro.l' 1< gegee 

het, soos volg saamgevat kan word: 

* 

* 

* 

* 

Die veranderings wat in die Suid-Afrikaanse onder

wysstelsel beoog en aangebring word, met spesifieke 

verwysing na die desentralisasie van die voorsie

ning, bestuur en beheer van die onderwys, was die 

hoofoorsaak van die praktykprobleem. Dit het gelei 

tot die ontstaan van 

staatsondersteunde skole; 

'n behoefte aan nuwe, bykomende bronne van finan

siering vir die onderwys; 

'n behoefte aan toenemende ouer- en gemeenskaps

betrokkenheid by die onderwys. 

Ander faktore wat alreeds v66r die grootskaalse ver

anderinge 'n groot behoefte aan verbeterde openbare 

betrekkinge en skoolbemarking gekweek het, is 

die uitgebreide rol en taak van die skoolhoof; 

die feit dat sommige skole (veral privaat skole) 

reeds georganiseerde openbare skakeling en skool

bemarking met sukses toepas; 

die feit dat onbeplande kommunikasie op interne 

en eksterne vlak lei tot misverstande tussen 

die skool en sy belanghebbendes; 

die besondere waarde wat openbare skakeling en be

marking vir die skool inhou; en 

die gebrek aan opgeleide persone wat die take van 

openbare skakeling en skoolbemarking kan verrig. 

Hieruit het dit duidelik geword dat die aard, rol, funk

sie, terrein en werkswyses van openbare skakel- en skool

bemarkingsbeamptes wat tot dusver nie vir die Suid-Afri-
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kaanse skoolwese omskryf en vasgestel is nie, tog in die 

nabye toekoms 'n wesentlike rol in die onderwys gaan 

speel en dit het aanleiding tot die studie in die alge

meen en die navorsingsprobleem in die besonder, gegee. 

Die navorsingsprobleem is soos volg geformuleer: 

Wat is die plek, rol en aard van openbare skakeling en 

skoolbemarking in skole binne die nuwe bedeling van die 

Suid-Afrikaanse onderwysstelsel, watter eise word daar

deur aan die openbare skakelbeamptes en skoolbemarkers 

gestel, en hoe kan di t moontlik in die praktyk funk

sioneer? 

Ten einde antwoorde op bostaande vrae te kry, is die 

doelwitte van hierdie studie om vas te stel 

* 

* 

* 

* 

waarom openbare skakeling en skoolbemarking in die 

nuwe Suid-Afrikaanse onderwysbestel noodsaaklik is; 

wat die aard van openbare skakeling en skoolbemar

king behels; 

wat die rol, funksies, terre in en werkswyses van 

openbare skakelbeamptes en skoolbemarkers in die 

staatsondersteunde skool is, en hoe dit gere~H kan 

word na aanleiding van die wyse waarop dit in 

verskillende lande realiseer; 

hoe die openbare skakeltaak van 'n skool gere~l kan 

word en wat die eienskappe van die openbare skakel

en bemarkingsbeampte behoort te wees. Dit word ge

doen ten einde te bepaal wat die opleiding van open

bare skakelbeamptes en skoolbemarkers in Suid-Afrika 

behoort te behels en om 'n model op te stel en stra

tegie~ vas te stel waarvolgens die huidige situasie 

in Suid-Afrika ten beste en op die mees ekonomiese 

wyse reggestel kan word. 

Ten einde vas te stel waarom openbare skakeling en skool

bemarking in die nuwe Suid-Afrikaanse onderwysbestel 

noodsaaklik is, is daar intensiewe navorsing oor die 

volgende sake gedoen: 
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* 
* 

* 

die huidige bestuur van onderwys in die RSA; 

die kruispad waarby die Suid-Afrikaanse onderwys

stelsel tans is, met besondere verwysing na 

dieonderwysvernuwingstrategie (OVS-dokument) van 

die staat; 

die National Education Policy Investigation 

(NEPI-dokument) van die National Education Coor

dinating Committee; en 

ouer- en gemeenskapbetrokkenheid by die formele on

derwys as 'n blywende realiteit. 

Die gevolgtrekkings waartoe die navorser in hoofstuk 2 

gekom het, was dat die ontstaan van skole in Suid-Afrika 

wat deur die gemeenskap beheer word, daartoe lei dat 

* 

* 

* 

* 

die Staat nie die totale en enigste verantwoordelik

heid vir die onderwys hoef te aanvaar nie; 

daar grater finansi~le eise aan die ouers en bre~r 

gemeenskap gestel word; 

dat verbeterde skakeling tussen die skoal, ouers en 

breer gemeenskap sowel as skoolbemarking onontbeer

lik in die nuwe onderwysbestel is; 

dat skoolbestuurders tans nie die opleiding en/of 

ervaring het om sodanige skakeling te kan hanteer 

nie; en 

* dat daar in die staatsondersteunde en privaat skoal 

plek en die finansi~le moontlikheid vir verbeterde 

openbare skakeling bestaan. 

Dit was duidelik dat skole in die huidige en toekomstige 

Suid-Afrikaanse onderwysbestel nie meer kan versuim om 

beplande en doelgerigte openbare skakeling en skoolbemar

king in werking te stel nie. 

Ten einde vas te stel wat die aard van openbare skakeling 

en skoolbemarking behels, is daar intensiewe navorsing 

oar die teoretiese begronding van openbare skakeling en 

skoolbemarking gedoen met besondere verwysing na 
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* 

* 

* 

* 

die sisteembenadering soos dit manifesteer in open

bare skakeling en bemarking in die skoal as 'n oop 

sisteem; 

openbare skakeling en skoolbemarking as deel 

van doelgerigte skoolbestuur; 

die aard van openbare skakeling en skoolbemarking 

met verwysing na 

definisies daarvan; 

die uitgangspunte waarop dit berus; 

wanopvattings; 

die verband tussen skakeling en bemarking; 

die stappe waarvolgens dit uitgevoer word; en 

die belangrike rol wat 'publieke mening' in open

bare skakeling en skoolbemarking speel. 

Die gevolgtrekkings waartoe die navorser in hoofstuk 3 

gekom het, was dat openbare skakeling en skoolbemarking 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

berus op 'n sisteembeskouing van die skoal as oop 

sisteem; 

hoofsaaklik gemoeid is met organisatoriese sukses of 

mislukking; 

'n doelwitgerigte bestuursfunksie is waarin weder

sydse betrekkinge geYdentifiseer, omskryf, opgebou 

en onderhou word; 

'n doelbewuste, beplande, volgehoue proses van kom

munikasie met die totale interne en eksterne omge

wing is, waardeur daar gepoog word om die welwil

lendheid en begrip van al die belanghebbendt''> te 

verkry, behou en ontwikkel; 

direk verband hou met mekaar en interafhanklik is; 

deur 'n stapsgewyse, oorvleuelende en sikliese pro

ses van navorsing, beplanning, aksie/kommunikasie en 

evaluering uitgevoer word; 

deeglik kennis meet neem van die publieke menings en 

houdings wat as eksterne faktore op die skoal as oop 

sisteem inwerk; en 

* veelfasettig en omvattend is. 
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Ten einde vas te stel wat die rol, funksies, terrein en 

werkswyses van openbare skakelbeamptes en skoolbemar

kers in die staatsondersteunde skoal is, en hoe dit ge

reel kan word na aanleiding van die wyse waarop dit in 

verskillende lande realiseer, is daar intensiewe navor

sing gedoen oor 

* die algemene take en funksies van openbarc skakelbe

amptes en skoolbemarkers; 

* die spesifieke take en funksies binne openbare ska-

kelwerk en skoolbemarking, met besondere verwysing 

na die 

navorsingstaak; 

beplanningstaak; 

aksie- en kommunikasietaak; en 

evalueringstaak van die openbare skakel- en 

skoolbemarkingsbeampte in die skoal. 

Die gevolgtrekkings waartoe daar in hoofstuk 4 geraak is, 

is dat die taak en funksies van die openbare skakel- en 

skoolbemarkinqsbeampte omvangryk en veelfasettig is. Die 

algemene take en funksies blyk redelik ongespesifiseerd 

te wees, terwyl die spesifieke take en funksies al die 

aspekte van navorsing, beplanning, aksie, kommunikasie en 

voortdurende evaluering insluit. 

Ten einde vas te stel hoe die openbare skakeltaak van 'n 

skoal gereel kan word en wat die eienskappe van die open

bare skakel- en bemarkingsbeampte behoort te wees, wat 

die opleiding van openbare skakelbeamptes en skoolbe

markers in Suid-Afrika behoort te behels en hoe 'n model 

en strategiee waardeur die huidige situasie in Suid-Afri

ka ten beste en op die mees ekonomiese wyse reggestel kan 

word, daar moet ui tsien, is daar intensiewe navorsing 

gedoen oor 

* die organisasie en realisering van die openbare ska

kel- en skoolbemarkingstaak van die skoal met beson

dere verwysing na die rolverdeling vir die uitvoer 
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* 

* 

* 

* 

van openbare skakel- en skoolbemarkingsprogramme; 

die funksionering van die openbare skakel en bemar

kingsdepartement in die skoal; 

voordele en nadele verbonde aan sodanige departe

ment; 

die rol van die openbare skakel en bemarkingsbeampte 

met besondere verwysing na 

die aanstelling van die openbare skakel- en be

markingsbeampte in die skoal of distrik; 

die eienskappe van die openbare skakel- en skool

bemarkingsbeampte; 

die voorwaardes vir die aanstelling van sodanige 

per soon; 

die besondere rol van die openbare skakel- en 

skoolbemarkingsbeampte in die skoal; 

die standaarde en etiese kode vir openbare ska

kel- en skoolbemarkingspersoneel; 

die opleiding en voorbereiding van openbare ska

kel- en skoolbemarkingsbeamptes met besondere ver

wysing na die 

tradisionele opleiding en voorbereiding van 

skoolbestuurders; 

redes vir opleiding in openbare skakeling en 

skoolbemarking; en 

die opleiding en voorbereiding van openbare ska

kel- en skoolbemarkingsbeamptes. 

Die gevolgtrekkings wat uit die beredenering in hoofstuk 

5 gespruit het, is dat die realisering en organisasie van 

die openbare skakel- en bemarkingsaksie van 'n skoal of 

skooldistrik asook die eienskappe, opleiding en voorbe

reiding van openbare skakel- en skoolbemarkingsbeamptes 

veelfasettig en uiteenlopend van aard is en gegrond word 

op die besondere behoeftes van 'n skoal of skooldistrik. 

Afhangend van die behoeftes behoort die take deur die 

* skoolhoof; 

* bestuursraad; 

* topbestuurslede; 
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* onderwysers; 

* kantoor- en onderhoudspersoneel; en/of 

* openbare skakel- en skoolbemarkingsbeamptes 

verrig te word. Dit blyk oak dat die opleiding van skool

bestuurders op die stadium hulle nog nie voorberei om in 

hierdie behoefte te voorsien nie. 

Vervolgens word gekyk na 

insigte waartoe die navorser 

studie gekom het. 

enkele perspektiewe en 

in die loop van hierdie 

6.2 PERSPEKTIEWE EN INSIGTE AANGAANDE OPENBARE SKAKELING EN 

BEMARKING IN SKOLE 

Uit hierdie studie blyk dit dat grondige veranderinge in 

die Suid-Afrikaanse onderwys, waarvan die desentralisasie 

van die beheer, bestuur en voorsiening van die onderwys 

die belangrikste is (kyk hoofstuk 2), openbare skakeling 

en bemarking in skole 'n noodsaaklikheid maak. 

Die ontstaan van nuwe behoeftes aan bykomende bronne van 

finansiering vir die onderwys, en die belangrike rol wat 

'leerlinggetalle' in die staatsfinansiering van die on

derwys speel, maak openbare skakeling en veral die bemar

king van skole onontbeerlik. 

Daar moet in gedagte gehou word dat alle skole reeds een 

of ander vorm van openbare skakeling en skoolbemarking 

(hetsy goed of sleg, beplan of onbeplan) beoefen. Skole 

wat dus beplan om 'n openbare skakeling- en skoolbemar

kingsprogram te begin, moet besef dat hulle alreeds een 

het maar dat dit waarskynlik baie swak funksioneer. 

Die ·nuwe' belangstelling wat huidig in die openbare ska

keling en bemarking van skole getoon word, is tydig en 

belangrik mits die skoal vinnig by die filosofiese kon-

sepstadium (van dink, wonder en praat) verbybeweeg na 
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doelgerigte aksie en kommunikasie wat die praktiese 

realiteite waardeur positiewe, langdurende openbare 

betrekkinge opgebou en onderhou word, voor oe hou. Val

gens Pat Jackson (Bulletin 1986:25-26) is die belangrik

ste realiteite vir openbare skakeling en skoolbemarking, 

die volgende: 

i. Openbare skakeling en skoolbemarking is 'n proses 

wat breinkrag, mannekrag, materiaal en finansiering, 

vereis. 

ii. Dit wat die skool uit hierdie "proses' verlang is 

posi tiewe en konstruktiewe verhoudinge met al die 

belanghebbendes. 

iii. Publieke optrede wat op gesonde opvoedkundige begin

sels berus en die onderwys tot voordeel strek. 

i v. Die to tale ·proses' moet doelgerig gemik wees op 

diegene wat sodanige belang het by die onderwys dat 

hulle berrid is om daadwerklik op te tree. 

v. Dit kan slegs slaag indien die proses in die klas

kamer en skool waar hulle kinders hulle bevind, be

gin. 

vi. Die leier van die totale proses moet die skoolhoof 

wees. 

'n Skoolsisteem se samestelling en werking is uiteraard 

op kommunikasie gebaseer waar personeel en leerlinge 

daagliks - dikwels sonder dat hulle daarvan bewus is -

boodskappe aan 'n wye verskeidenheid van belanghebbendes 

ui tdra. Skoolbestuurders moet dus besef dat hulle die 

kommunikasie van die skool moet bestuur voordat hulle 

daardeur bestuur word. Hierdie bestuur van kommunikasie 

is die essensie van openbare skakeling en skoolbemurking. 

Die publiek voel dat hulle as aandeelhouers in die onder

wys ook 'n aandeel in die skool se doelwitte, organisasie 

en beheer moet hEL Hulle moet, per slot van rekening, 

hulle kinders en hulle geld aan die skool toevertrou - en 

wil dus weet watter beleid ten opsigte van albei gevolg 
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word. 

Om dus 'n goeie begrip en 'n geloofwaardigheid by die be

langhebbendes te kweek, moet skoolbestuurders 'n soliede 

kommunikasiesisteem in werking stel. Hulle moet seker 

maak dat hulle te alle tye weet wat die gemeenskap dink 

en terselfdertyd seker maak dat die gemeenskap \Jeet wat 

die skool se doelwitte, resultate en daaglikse werking 

behels. Verder moet skoolbestuurders ook sorg dra dat 

daar 'n interne tweerigtingvloei van kommunikasie met die 

personeel en leerlinge is. 

Ten einde te bepaal wat skoolbestuurders te doen staan in 

hulle pogings om die openbare betrekkinge en bemarking 

van die skool op 'n geordende wyse aan te pak en deur te 

voer, is dit nodig om weer kortliks te kyk na die eien

skappe van 'n suksesvolle openbare skakel- en skoolbemar

kingsprogram. 

6. 2.1 f;i~_llSJ<§J:me Va!:l__'_l}___effekt~\o[~~O_Q_~~bare_slglke~e_n_si(p_plbe

f!la:r:-kingsQ_rOgra.!l! 

Uit die studie blyk dit dat 'n geordende en effektiewe 

openbare skakel- en skoolbemarkingsprogram oar onder an

dere die volgende eienskappe beskik, naamlik, dit 

* 

* 
* 

* 

* 

behels ~avors~Qg ten einde die behoefte aan openbare 

skakeling en skoolbemarking vas te stel; 

word deeglik_Q~Q!~~; 

word sistef!l~ties en_yoQrtgy~~ng toegepas en uitge

voer aangesien die demografie van die gemeenskap ge

durig verander; 

behels ~f_.f_ektiewe_l_I!J__s__t_er- _1].~-~-n re~ger_j.11_g__cm di t wat 

gehoor word; 

behels die ontwikkeling van qepa(!lg~ s_trate_g;i,_~~ aan

gesien wat gese en gedoen word dikwPls nie so be

langrik is as die wy_s_g waarop di t gese en gedoen 

word nie; 
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* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

vind op interne en eksterne basis plaas aangesien 

die skoolbestuurder besef dat geslaagde openbare 

skakeling en bernarking van binne_n~_buite deurwerk; 

rnoet oop_ ~1}-~e_r.l,ik wees aangesien die belanghebben

des die reg daarop het; 

is ess~n~iee.l,_ v_i_r: _sukseE;"o_ll~_!;>~stuur aangesien di t 

die bestuur in voeling hou met die belanghebbendes 

wat hulle dien en diegene op wie die sukses van die 

skool berus; 

behels u!t~loeiselbes~~u~ sodat die skool deur ef

fektiewe luister- en ander metodes te volg die 

vinger op die pols van die gemeenskap kan hou; 

behels KQ~unJ~as~e met alle belanghebbendes; 

impliseer y_q_q_rj:Q_ureng~--~vp,l_ueri_ng~~IL_toetsil}g van 

die doelwi tte en beleidsbeginsels van die skool 

sowel as die program wat aangepak word; en 

impliseer p~_l:"SOD!1_l,_ike __ ~q_m_!11_un;l.}tasi~ op verbale en 

nieverbale vlak. 

Vervolgens word kortliks weer gekyk na die tye van veran

dering wat die onderwys in Suid-Afrika tans beleef, en 

die besondere implikasies wat dit vir openbare skakeling 

en skoolbemarking inhou. 

6. 2. 2 pie_ty~ __ ya_n ve_:r::_aQQE;LrJJl_g_~n_g_i_e__;I.!J1_plikasi~~~Q~Ji_r_v_aD_ vir 

op~n_qar~~~k!3cl<:~l_i_l}g_en skQq1Q.em_a_rl<:iDg__t!:L~l!:!-9.-=-.Z~_frika 

Dit is 'n algemeen aanvaarde feit dat die hele wereld in 

'n tydperk van verandering verkeer. Kongresse, seminare 

en internasionale samesprekings waar die hoofonderwerp 

van bespreking die 'tye van verandering' is, vind daag

liks oor die hele wereld plaas. 

Dr. William J. Banach, 'n toekomsnavorser aan die Macomb 

Community College van Michigan in die VSA, was dan ook 

een van die hoofsprekers op die jaarlikse seminaar van 

NSPRA - met die tema: The Challenge of Change - wat in 
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Junie- Julie 1993 in San Diego gehou is. Uit sy gelewerde 

referate en ander stud iestukke ( vgl. Banach in MSPRA 

1991:1-4) blyk dat die were1d besig is om van 'n tyd van 

vinnige verandering oar te gaan na 'n tydperk van radi~ 

kale __ yt;l~anderl_n_g waar di t nie sal help om vinniger te 

hardloop of harder te werk om by te bly nie. Die mens 

word in toenemende mate gekonfronteer met ondervindings, 

strategie~ en kennis wat - ten spyte van sy bestaande 

verwysingsraamwerk - bo sy vuurmaakplek is. 

Daar is seker min plekke in die wereld waar die tekens 

van radikale verandering so duidelik te bespeur is as in 

Suid-Afrika. Die televisie, radio, koerante en tydskrifte 

bombardeer ons daagliks met verskillende sienswyses aan

gaande die veranderinge wat plaasvind en waarskynlik nag 

gaan p1aasvind in die nabye toekoms. Uit gesprekke wat in 

die afgelope jaar met skoolhoofde, onderwysers, ouers en 

mense op alle vlakke van die samelewing gevoer is, blyk 

dit dat daar verskeie vrese bestaan aangaande die invloed 

wat die veranderinge op die kwaliteit, plaaslike beheer 

en die finansiering van onderwys in die toekoms gaan 

uitoefen. 

Die doelwi t met hierdie studie is om metodes en stra

tegie~ vas en voor te stel waarmee bostaande vrese in 

groat mate besweer kan word. Voordat openbare skakeling 

en skoolbemarking egter op geordende en doelgerigte wyse 

in die skoal ge:Lmplementeer kan word is daar, veral 

volgens Banach (MSPRA 1991:1-4), sekere wanopvattings wat 

ui t die weg geruim moet word. Vir die Suid-Afrikaanse 

opset blyk die belangrikste wanopvattings die volgende te 

wees: 

i . Sk9_l_~_J?_____!!_i_g_saj<_eondeLn.em_;i_ng!L_n~. Alhoewel skole 

nie dieselfde oogmerke en eienskappe as sake

ondernemings het nie, is die feit nie weg te 

redeneer dat hulle wel sakeondernemings is nie -

soms selfs die grootste sakeonderneming op 'n dorp. 
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Die kompetisie met ander skole, alternatiewe opsies 

van opleiding, en ander niewinssoekende organisasies 

vir finansiering en ondersteuning lei daartoe dat 

skole aggressiewe skakeling- en bemarkingstrategiee 

moet implementeer ten einde te kan voortbestaan. 

Volgens West (1985:28) en Devlin en Knight (1990:3) 

moet die skoal voortdurend klientgeorienteerde na

vorsing en beplanning doen ten einde die welwillend

heid van die gemeenskap te verkry en behou. 

i i. Ve:r:~nderj!lge __ ho5!f pi_~ _eq1.s_tig _9pgeneem~9r_d _ Jli~. 

Baie skoolgemeenskappe in Suid-Afrika handhaaf die 

mening dat veranderinge wat ge'ignoreer word, wel 

mettertyd sal verdwyn. Feit is egter dat die spoed 

en tydperk van verandering Di~ sal verbygaan indien 

dit ge'ignoreer word nie. Al wat wel kan gebeur, is 

dat skole wat wag op "beter tye' mag vind dat hulle 

die resies verloor het en nooit weer hul agterstand 

kan inhaal nie. Gloria Frazier (in NSPRA 1986:11-12) 

se dan ook tereg: 

"Just as society has shifted from an industrial to 

an information society, so must education make that 

shift to meet the needs of students." 

iii. !3~sta_andl;l__k_ommuQika_s_:l,_~t_fim!li~!{~_!s_g_q_~!L_g~l}9_!!_g. Kom

munikasietegnieke wat in skole aangewend word, skiet 

ver te kart. Te dikwels word kommunikasie as die 

oorsaak van mislukkings gereken. In werklikheid is 

dit die sisteem of die proses waardeur gekommunikeer 

word wat die sondebok is. Dit is dus noodsaaklik dat 

kommunikasie op geordende en doelgerigte wyse aange

pak en deurgevoer moet word. Volgens Bagin (1973:2) 

moet die skoal se kommunikasiesisteem 'n sistema

tiese tweerigtingvloei van voortdurende kommunikasie 

met alle belanghebbendes opbou en handhaaf. 

iv. Daar _i_s_ll.te__g_~n_geg___!yQ._n_t~. Daar steek heelwat waar

heid in hierdie wanopvatting mits die skoal poog om 

alles vir almal te wees of die skoal nie die waarde 

van doelgerigte openbare skakeling en skoolbemarking 
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besef nie. Die beste oplossing vir die eerste pro

b1eem is om te leer om die beskikbare tyd beter en 

meer doelgerig te bestee. Die Pensylvania School 

Boards Association het in die sewentigerjare 'n spe

sia1e verslag gepubliseer met die titel PF_p~o~rams 

~r~_~ot_f~~~lE, waaruit dit blyk dat die tyd wat aan 

doe1gerigte openbare skakeling en bemarking in die 

skoal bestee word, waardevol en sinvo1 is. Die kom

missie se dan ook verder 

" ... that planned. organized and effective communi

cations are essential if the school's employees are 

to perform their assigned tasks as effectively and 

efficiently as possible. Effective school management 

and communication responsibilities cannot be separa

ted" (NSPRA 1986:35). 

v. Pe_r_s_o.D~_e1oQ1_eid~llg_ is _'_n_l1.l!lKS_~. Ons leef in 'n ken

nisgeorH)nteerde samelewing en onderwyspersoneel is 

in die kennisbesigheid. Net soos elke wenspan op 

sport, mediese en militere gebied afgerond word deur 

gereelde onderrig en praktykgerigte leerervaringe, 

moet die onderwyspersoneel oak voortdurend opgelei 

word en praktykgerigte ondervinding opdoen om nie 

agter te raak nie. Volgens Kindred et al. (1990:75) 

is dit die taak van die openbare skakel- en skoolbe

markingsbeampte om toe te sien dat die personeellede 

nie slegs begryp watter rol hulle in die uitvoering 

van openbare skakel- en bemarkingsprogramme moet 

speel nie, maar dat hulle oak die nodige leiding en 

opleiding vir die taak ontvang. 

vi. Q!~-Q~9.DQeput is bodem~o9~· Die ou siening dat die 

"staat sal en moet voorsien' is uitgedien. Die skoal 

moet nou alternatiewe bronne van finansiering, ge

kwalifiseerde personeel, leerlinge en ondersteuning 

soek deur doelgerigte openbare skakeling en bemar

king. Bortner (1983:12) sedan oak 

"public relations programs are indispensable if 

schools are to establish clear relationships between 
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educational costs and objectives, if they are to 

convince the people that educational expenses are, 

in the end, good investments". 

vii. ~en_persoon aileen kan nie 'n vers~~~-~aak ni~. Dit 

is 'n totale wanopvatting! Een persoon met visie, 

genoeg kennis om die eerste stap te doen en die moed 

van sy oortuiging kan 'n groat verskil maak. Twee 

van hierdie mense saam kan 'n elektriese energie 

vrystel wat tot totaal nuwe sienings en benaderings

wyses kan lei. Die uitdaging wat dus voor die deur 

van onderwysbestuurders le, is om die energiebe

laaide persone te ondersteun eerder as om al die 

beskikbare tyd aan die remskoene te bestee. 

viii !J_:ig__nakq!!l_.i._n__g__:~~_Qn rett_l_s_e_n __ r:_e_m.~J,as:f,_~s_:l,s belang

!"!15~r as____g_oeie mel}_s~verhouQ!n_g__s. Enige sakeonder

neming wat op onsimpatieke wyse met sy kli~nte om

gaan, verloor hulle ondersteuning. Die terrein waar 

die meeste belanghebbendes met die skoal kontak het, 

is op die grondvlak met onderwysers, kantoorper

soneel en andere. Onverskilligheid teenoor die 

kli~nt se behoeftes en wense en wegkruip agter geyk

te verskonings soos "moenie vir my vra waarom nie: 

dit is die re~l' is die sekerste metode om die on

dersteuning en begrip van sodanige kli~nt te ver

loor. Dit is dus noodsaaklik dat doelgerigte open

bare skakeling en skoolbemarking op ~~~e vlakke van 

die skoal geYmplementeer moet word. 

ix. 9_11§___l__s____Il_r:_q__{_~sionee_],__j_~l)_du~YI~~-Ql'lL@te!"J. Mense 

wat werklik prof~!;;s_i.Q!l~!!l. is, weet en besef dat 

hulle nie al die antwoorde en kennis het nie. Hulle 

soek dus enige hulp wat beskikbaar is en hulle besef 

dat samewerking met ander belanghebbendes tot beter 

resultate kan lei. 

x. Een van die belangrikste wanopvattings is egter dat 

die §kq_qLn!~;LQ.:I,_e _ __g_eld_el1 !llid<!el~ _Qe_sk,!.J:cg<;~._a,~_Q_e_t om 

georganiseerde openbare skakeling en skoolbemarking 

toe te pas nie. Hierdie argument val totaal plat in-
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dien daar gekyk word na die tyd en energie wat al

reeds deur personeel aan juis hierdie taak bestee 

word. Volgens 'n studie van Wherry (NSPRA 1986:35) 

bestee skoolhoofde a1reeds sowat 37 persent, onder

wysers reeds 10 persent en skoolsekretaresses min

stens 60 persent van hulle tyd aan openbare ska

keling en skoolbemarking. Die ironie van die saak is 

egter dat weinig, indien enige, van hulle vir die 

taak opgelei is. 

Hierdie wanopvattings is simptome van selfbedrog wat deur 

mense gebruik word om te ontken wat was, om weg te kruip 

van die realiteite van die hede, en dit maak mense onge

lukkig ook dikwels blind vir wat kan wees. Wanneer skool

bestuurders egter die skoal se situasie nugter beskou, 

deeglik selfondersoek doen na hulle eie wanopvattings, en 

dan tot die gevolgtrekking kom dat hulle 'iets' meet doen 

om die bestaande si tuasie reg 

doelgerigte openbare skakeling 

antwoord op hulle probleem. 

te stel, is geordende, 

en skoolbemarking die 

Voorts word daar kortliks gekyk na struikelblokke wat in 

die loop van hierdie studie in die weg van die navorser 

gekom het en wat noodwendig 'n invloed op die studie 

gehad het, maar wat deur aanpassings en rigtingwysigings 

tog te bowe gekom is. 

6.3 STRUIKELBLOKKE EN AANPASSINGS IN DIE LOOP VAN DIE STUDIE 

Een van die belangrikste struikelblokke wat in die weg 

van hierdie studie gestaan het, is die ~eb~ek ~aD__keBni~ 

wat daar aangaande openbare skakeling en skoolbemarking 

in onderwysgeledere in Suid-Afrika heers. Al die voorge

noemde algemene wanopvattings (vgl. par. 6.2.3) heers in 

die algemeen oak in Suid-Afrika. Uit gesprekke met ver

skeie superintendente van onderwys, skoolhoofde, lede van 

bestuursrade en opvoedkundiges blyk dit egter duidelik 
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dat die wanopvattings grootliks te wyte is aan 'n gebrek 

aan kennis van die saak. Die navorser het dit aanvanklik 

moeilik gevind om sinvolle en leersame gesprekke tydens 

die informele onderhoude te voer (wat oak te wyte is aan 

die feit dat die navorser se kennis nag self te kart ge

skiet het). Namate die studie egter gevorder het (en die 

navorser se kennis ui tgebrei het), het laasgenoem·"e ge

vind dat daar 'n ·apenheid' en opgewondenheid onder die 

geledere heers wanneer die moontlikhede wat doelgerigte 

openbare skakeling en skoolbemarking vir skole inhou, met 

hulle bespreek word. 

'n Tweede struikelbJ·' wat die studie bemoeilik het, maar 

terselfdertyd ook meer uitdagend en interessant gemaak 

het, is die feit dat alhoewel daar massas navorsingsma

teriaal oor openbare skakeling en bemarking in bui te

landse skole beskikbaar is, daar tot op hede weinig na

vor~~n~~pQ_hierdie gebied_1D Suid-Afrika_Jte~oe~~. Die 

besondere en eiesoortige milieu van die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel veroorsaak dat die verkre~ kennis en rna

delle van openbare skakeling en skoolbemarking aangepas 

en verander moes word ten einde by die plaaslike omstan

dighede aan te pas. 

'n Derde struikelblok was die gebrek aan voldoende tyd en 

fondse om 'n studie van hierdie omvang te kon uitvoer. 

Studieverlof wat deur die Transvaalse Onderwysdepartement 

aan die navorser toegestaan is, het die eerste probleem 

opgelos, terwyl geldelike hulp uit verskeie bronne die 

tweede probleem tot 'n groat mate opgelos het. Wanopvat

tings oor die belangrikheid al dan nie van 'n studie oor 

openbare skakeling en bemarking in Suid-Afrikaanse skole 

het daartoe gelei dat verskeie aansoeke om studie- en 

reisbeurse vir die bywoning van die NSPRA-seminaar in San 

Diego in Junie-Julie 1993, nie geslaagd was nie. Die pro

bleem is egter vanuit familiegeledere opgelos. 
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Die bywoning van die NSPRA-seminaar en onderhoude wat al

daar met kenners op die gebied van openbare skakeling en 

skoolbemarking gevoer is, was 'n totaal verrykende maar 

oak ui ters frustrerende ervaring vanweE! die fei t dat 

openbare skakeling en skoolbemarking in die VSA reeds op 

so 'n gevorderde en uitgebreide basis toegepas word, ter

wyl die begrippe in Suid-Afrika nag grootliks onbekend 

is. Om dus te luister na gelewerde referate terwyl daar 

gepoog word om die nuut verkreE! kennis binne die Suid

Afrikaanse verwysingsraamwerk te plaas, was 'n ui ters 

stimulerende maar oak 'n emosioneel en intellektueel 

uitmergelende ervaring. 

Nieteenstaande al die bogenoemde struikelblokke en pro

bleme wat oorkom moes word, was die navorsing 'n uitda

gende, verrykende en stimulerende voorreg vir die navor

ser. Terwyl daar gepoog is om saver moontlik die veld van 

openbare skakeling en bemarking in skole tydens die ver

loop van hierdie studie te bestudeer, 1~ die veld nag 

braak vir verdere navorsing en studie. Vervolgens word 

daar kortliks gekyk na aanbevelings ten opsigte van reg

stellende openbare skakel- en bemarkingsaksies wat binne 

die bereik van die staatsondersteunde en privaat skoal in 

Suid-Afrika 1~, asook na enkele voorstelle rakende ver

dere studieprojekte in hierdie veld. 

6.4 AANBEVELINGS TEN OPSIGTE VAN REGSTELLENDE OPENBARE SKA

KEL- EN BEMARKINGSAKSIES IN STAATSONDERSTEUNDE EN PRIVAAT 

SKOLE 

In die meeste Suid-Afrikaanse staatsondersteunde skole 

bestaan openbare skakeling en skoolbemarking as geordende 

en doelgerigte pogings om die kweking, behoud en ontwik

keling van beter skool-ouer-gemeenskapsverhoudinge bykans 

glad nie. Die vraag wat nou ontstaan is: 

Wat presies word beoog met die inwerkingstelling van 

openbare skakel- en skoolbemarkingsprogramme? 
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Die hoofdoelwitte vir sodanige program is: 

i. om 'n positiewe en uitdagende skoolklimaat te skep 

waarin optimale leerlingprestasie en personeelpro

duktiwiteit gekweek en aangemoedig word; 

ii. om die maksimum betrokkenheid van ouers by hulle 

kinders se onderwys en ontwikkeling by die huis en 

in die skool te bewerkstellig; 

iii. om die deelname van die bre~r gemeenskap (sakesek

tor, afgetredenes, sleutelkommunikeerders, beamptes 

en personeel van allerlei organisasies) aan ko5pe

ratiewe leerpraktyke waarin die volle menslike en 

ander leerbronne ontgin word; en 

iv. om kommunikasie-inligtingsprosesse te skep waardeur 

die gemeenskap begrip en waardering vir die sukses

se, uitdagings en behoeftes van die skool kan ont

wikkel, wnt dan weer kan lei tot finansi~le onder

steuning soos en wanneer nodig. 

Met die oog op bostaande doelwitte word die volgende aan

bevelings vir die regstelling van die huidige situasie, 

gedoen: 

i. !$ies daadwerklike____QQ_enbare skak!'l_l_in_g_ en skoolbemarking. 

Met die afwenteling van bestuur en beheer na die plaas

like vlak is dit die reg en voorreg van elke skoolbestuur 

en bestuursraad om te besluit of openbare skakel- en 

skoolbemarkingsprogramme in die besondere skool geYm

plementeer gaan word. Indien die voordele wat sodanige 

geordende en doelgerigte programme vir die skool inhou in 

ag geneem word, en indien die die skoolbeleid bepaal dat 

die skool tred moet hou met die huidige radikalP veran

deringe sonder om van gesonde opvoedingsbeginsels af te 

sien, behoort die regte keuse ten gunste van sodanige 

programme gedoen te word. 

i i. Benut_ _die _qeskikb(!re _ _f_gndse __ e_n _l:>ronne_ yir_<ii~_~i tvoe:r:i!'lg 

van_ die _openbare _skak~~~n __ bemarkingsprog:r:-amme ._ Plaas

like bestuur en beheer van die skool impliseer dat die 
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iii. 

bestuursraad van die skoal die reg het om besluite aan

gaande die toewysing van fondse te neem. Indien hulle in 

gedagte hou dat so 'n groat persentasie van bykans al 

die personeellede se tyd en energie reeds aan onbeplande 

en ongeorganiseerde openbare skakel- en bemarkingswerk 

bestee word, behoort hulle te besef dat di t slegs tot 

voordeel van die skoal kan strek indien fondse vir die 

opleiding, bestuur en doeltreffende organisasie van 

openbare skakeling en skoolbemarking beskikbaar gestel 

word. 

Die instelling en implementering van doelgerigte openbare 

skakel- en bemarkingsprogramme het tot gevolg dat die 

welwillendheid van die plaaslike gemeenskap verkry word, 

wat dan weer kan lei tot die verkryging van verdere fond

se. 

~eQ.~I}ik_die besk_ikbar_EL!l)ensepoten~_aal,_. Elke skoal beskik 

oor 'n bran van onuitputlike en onmeetlike mensepoten

siaal wat in die meeste gevalle onderbenut word ( sien 

hoofstuk 5, punt 5.1.2). Daar is dikwels oak onderwysers 

en skoolbestuurders met spesiale opleiding in kommuni

kasie-, bemarkings-, en skakelaspekte beskikbaar wat met 

vrug in enige program aangewend kan word. 

i v. St~J--' 11.__!i~el ty9_s~o_f_ _voltygse_ OQe_n_bar~s-~akel_::_tm_ Q_~mar

k~nJlsbeampte_aaQ. Die bestuursraad en bestuurskomitee van 

die skoal beskik oor die regte en magte om enige van die 

volgende besluite aangaande die aanstelling van 'n open

bare skakel- en bemarkingsbeampte te neem: 

* om 'n professionele openbare skakel- en bemarkings

beampte aan te stel en hom/haar uit skoolfondse te 

vergoed; 

* om een van die bestaande bestuurskomiteelede (ad-

junkhoof of departementshoof) tot 'n sekere mate los 

te maak van sy/haar ander pligte en hierdie taak aan 

hom/haar op te dra; (Hierdie besluit sal impliseer 
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* 

* 

dat die persoon oak geleentheid moet kry om die no

dige opleiding te ondergaan. Die voordeel van s6 'n 

besluit is dat die persoon reeds in die topbestuur 

van die skoal dien en dus deelneem aan bestuursbe

sluite.) 

om een van die gewone personeellede met die nodige 

belangstelling tot 'n groat mate los te maak van sy/ 

haar onderrigverpligtinge en hierdie taak aan hom/ 

haar op te dra; (Weer eens sal daar geleentheid vir 

opleiding moet wees. Sodanige besluit sal egter ook 

impliseer dat hierdie persoon 6f direkte toegang tot 

alle bestuurslede [en veral die skoolhoof] moet he, 

6f in di-e bestuurskomi tee van die skoal opgeneem 

moet word.) en/of 

om 'n vrywilliger uit die ouer- of bre~r gemeenskap 

wat die nodige belangstelling, opleiding en agter

grond het, amptelik aan te stel om die belangrike 

taak te vervul. (So 'n aanstelling kan egter heelwat 

probleme vir die bestuur veroorsaak, wat uiteindelik 

swaarder kan weeg as die voordele verbonde aan die 

implementering van openbare skakel- en bemarkings

programme.) 

v. ~k_e_p_<m_leidil}g~fa!!ili_:t;~_i't~- _v:j,_r__QQgnQ_a_%~1gik~_;l.ing____gn 

sk_oolb~~a~king. Sodra die voordele wat geordende en doel

gerigte openbare skakeling en skoolbemarking vir die 

skoal inhou, deur bestuursrade en skoolbesture besef en 

ondersoek is, sal die besef dat opleidingsfasiliteite en 

-geleenthede hiervoor in Suid-Afrika bykans onbekombaar 

is, ook tot hulle deurdring. Daar word dus aanbeveel dat 

plaaslike owerhede langs die regte kanale druk op die 

owerhede, universiteite, onderwyskolleges, kolleges vir 

verdere indiensopleiding en ander instansies sal uitoefen 

om sodanige fasili tei te en geleenthede beskikbaar te 

stel. 
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vi. Integreer _ openbare skakeling en skoolbemarking met die 

van ander sko1~ Jn dieselfde distrik. P1aas1ikA skoo1-

distrikte kan volgens Devlin en Knight (1990:120-124) met 

groot sukses saamwerk in 'n poging om die beeld van sko1e 

en onderwys in die area deur doelgerigte openbare skake-

1ing en skoolbemarking te verbeter. Daar is egter vier 

voorwaardes wat deur sko1e in sodanige samewerk'~gsoor

eenkoms nagekom moet word, naam1ik: 

a. Geen ander skool of organisasie mag imp1 isiet of 

eksp1isiet gekritiseer of verklein word nie. 

b. Elke Stelling wat in enige advertensie, brosjure of 

ander skoolliteratuur gemaak word, moet op feite en 

die vol1e waarheid gebaseer wees. 

c. Niks mag slegs ter wille van openbare skakeling, 

fondsinsameling of bemarking gedoen word nie. Alle 

aksies moet op gesonde opvoedkundige beginsels be

rus. 

d. Waar moontlik en doe1matig moet bemarkingsaktiwi tei

te met ander skole gedee1 word. 

Samevattend kom dit dus daarop neer dat die bestuursrade 

en bestuurskomitees van staatsondersteunde en privaat 

sko1e die reg en mag het om besluite aangaande geordende, 

doelgerigte openbare skakeling en skoolbemarking te neem 

en dit tot voordeel van die skoo1 aan te wend. Voorts be

skik skole oor 'n bron van mensepotensiaa1 vir openbare 

skakeling en skoolbemarking wat ontwikkel kan en behoort 

te word. Die aanstelling en/of daarstelling van fasili

teite vir die opleiding van openbare skakel- en bemar

kingsbeamptes berus in 'n groot mate by die plaaslike 

owerhede en behoort deur bestuursrade ondersoek en aan

bevee1 word. 

Voorts word aanbevee1 dat die koste verbonde aan openbare 

skake1ing en skoolbemarking met ander skole in dieselfde 

area gedee1 word. 
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Die geleentheid om doelgerigte openbare skakeling en be

marking tot heil van al die belanghebbendes maar vera! 

tot heil van die Suid-Afrikaanse jeug en hulle onderwys, 

in skole toe te pas, mag nie geYgnoreer of onbenut gelaat 

word nie. 

Vervolgens word daar kortliks na enkele voorstelle vir 

verdere studieprojekte gekyk. 

6.5 VOORSTELLE VIR VERDERE NAVORSING 

As daar een enkele aspek is wat in hierdie studie baie 

duidelik na vore kom, dan is dit dat die veld van open

bare skakeling en skoolbemarking in Suid-Afrika nog 

totaal braak le. Die volgende is gebiede waaroor spoedige 

navorsing van die allergrootste belang is: 

i. praktiese en bewese metodes wat gevolg kan word in 

openbare skakeling en bemarking in skole; 

ii. die opleiding van openbare skakel- en skoolbemar

kingsbeamptes; 

iii. gedeelde bemarking en openbare skakelingsaksies in 

skooldistrikte; 

iv. die opleiding en benutting van alle skoolpersoneel 

in openbare skakeling en skoolbemarking; en 

v. die daarstelling en benutting van professionele 

openbare skakel- en bemarkingskonsultante vir skole. 

6.6 SLOTOPMERKINGS 

Openbare skakeling en bemarking in skole is veel meer as 

net 'n fase, 'n projek, 'n program, of 'n aktiwiteit 

waarvoor begroot word. Dit is die skep van 'n bepaalde 

klimaat, 'n totale verbintenis, selfs 'n hartstog om die 

gemeenskap se vertroue in die onderwys te wen, te behou 

en te ontwikkel. Verder impliseer dit beplande, voortdu

rende aksie en kommunikasie deur die totale skoolfamilie 
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om die gemeenskap positief jeens die onderwys ingestel te 

kry. 

Ons samelewing is besig om te verander en ons skole moet 

ook verander of agterbly. Suksesvolle innoveerders is 

mense wat in staat is om 

* 

* 

* 

* 

hulle eie visie van die toekoms te skep deur hulle 

insigte te volg; onsekerheid as 'n bran van inspira

sie eerder as 'n frustrasie te beskou, buite die 

re~ls te dink; na meer as een antwoord op 'n vraag 

te soek en oop te wees vir oortuiging en invloed; 

ander te betrek by hulle planne vir verandering om

dat hulle besef dat betrokkenheid tot toewyding lei; 

'n wenspan saam te stel vir die navorsing, beplan

ning, implementering en evaluering wat nodig is vir 

die beoogde verandering; en 

oorgangstydperke wat soms uiters demoraliserend kan 

wees, te oorleef en positief aan die ander kant uit 

te kom. 

~u~ke persone het die staatsondersteunde en privaat skole 

in Suid-Afrika as openbare skakel- en skoolbemarkingskun

diges nodig! Sulke persone ~~ beskikbaar, maar hulle moet 

gesoek word en geleentheid gebied word om opleiding en 

ervaring te bekom sodat hulle tot voordeel van die onder

wys in die algemeen en staatsondersteunde en privaat sko

le in die besonder aangewend kan word. 

Om te wag tot 'n krisissituasie ontwikkel en dan te skar

rel om verhoudinge met die belanghebbendes reg te skaaf, 

is nie die oplossing vir die probleem nie. Die oplossing 

vir die probleme wat staatsondersteunde en privaat skole 

in Suid-Afrika in die gesig staar, 1~ in proaktiewe open

bare skakeling en skoolbemarking wat lei tot die opbou, 

handhawing en uitbouing van 'n vertrouensverhouding met 

al die belanghebbendes. 
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'n Laaste opmerking: 

Openbare skakeling en bemarking in skole is, as integre

rende deel van die onderwys, die verantwoordelike ant

woord op die volgende noodroep van elke belanghebbende: 

Tell me, I forget. 

Show me, I remember. 

Involve me, 

I understand. 
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BYLAE A 

Vraelys aan die hand waarvan informele onderhoude met bewese 

praktisyns in openbare skakelwerk en skoolbemarking tydens 'n 

studiebesoek aan die VSA in Julie 1993 gevoer is 

Questionnaire: 

i. What does your job as public relations and school mar

keting officer entail? 

ii. What sort of training and experience do you need to be

come a successful public relations and school marketing 

officer? 

iii. How do you start a public relations and marketing de

partment in a school or school district? 

iv. Who is involved in public relations and marketing in your 

school and/or.school district? 

v. Do you think that the outcome of structured school public 

relations and marketing is worth the effort and expense? 

Explain. 

vi. What sort of person can become a successful public re

lations and school marketing officer? 

vii. How do you finance a public relations and school marke

ting programme? 

viii. Does becoming a member of a professional association 

such as NSPRA really help you in the daily execution of 

your task? 

ix. What would you suggest as helpful hints for somebody 

about to launch a public relations and school marketing 

programme? 
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BYLAE B 

Vraelys aan die hand waarvan informele onderhoude met skool

bestuurders van staatsondersteunde skole gevoer is 

Vraelys: 

i. Het die instelling van model C-skole enigsins daartoe 

bygedra dat u daaglikse taak in omvang toegeneP~ het? 

ii. Watter invloed het die instelling van model C-skole op u 

skoal se finansies gehad? 

iii. Is dit moontlik om die addisionele finansi~le bystand wat 

u nodig het uit bestaande bronne soos die skoolfonds te 

verkry? 

iv. Watter pogings wend u en die beheerraad aan om addi-

sionele finansi~le bystand te bekom? 

v. Dink u daar is plek in die skoal vir geordende openbare 

skakeling en skoolbemarking? 

vi. Pas u skoal doelgerigte en beplande openbare skakeling en 

skoolbemarking toe, en indien wel, deur wie word hierdie 

take verrig? 

vii. Het u enige bestuurslede (adjunkhoofde of departements

hoofde) wat opleiding of ervaring in openbare skakeling 

en skoolbemarking het? 

viii.Sou u dit as belangrik beskou dat hulle sodanige oplei

ding bekom? 

ix. Hoe sien u die veranderinge wat huidig in die Suid-Afri

kaanse onderwysstelsel plaasvind? 
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BYLAE C 

OFF'ICIAL STATEMENT ON PUBLIC RELATIONS 
rublic r~lationfl hf"lps our romplex. plurttliatic soci~ty to renrh dPcinions 
'lnd fun!;'"tion more f"ffectively by contributing to mutunl undenJtendinq among 
qroups And institutions. It serveR to bring priv ... tt> an·l public polJcirs into 
h.u·mony. 

Public relationR srrves 1!1 wide variety of inst!tutions in RocJ.-ty, such as 
hul'linesses, trttd"" unions, gove-rnment agencies~ voluntAry ftssociations, 
foundtHions, hospitels (!nd educ(l.tional and religious inntitutions.ro c<;hieve 
their qoala, tht"se institutions must df'Vf"lop effective relationships with 
many differt>nt audiences or publica •uch Slf employeeR, meiT'bf!rs, customers, 
local communititos, shareholders, other inl!ltitutions, and with society at 
lnrqe. 
Thf' maneq~m~nts of institutions need to underatand the 11ttitudes end values 
of their public in order t9 Achieve institutional goals,The goals themselves 
are shAped by the external environment, The public reolatlons practitioner 
acts es a counsellor to managtoment. and as a mediator, helping to trans
late private aims into reasonable. publicly etcceptable policy and action. 
As a m~tnaqemeont function, public relations enc;ompasses the following: 

,. Anticipating, anlllyzJ.nq, and interpreting public opinion, attitud,.s, fthd 
issues which miqht impact, for g_ood or tll. thf' operl!!ltions ttnd plans of 
the organizAtion. 

• CounRelling management ett all h•vels in tOe organization with regard to 
policy deciaionn, courses of J~Ction.. ~nd communication .. taking into 
account their public: re:mifications end the organization's social or citi-
zenRhip reaponsibUlt~~s. _. _ 

• Reaenrching, conducting, and evaluating_. _on a continuinq ba•i•, pro_gre.ms 
of action and communlcation to achleve informed public understanding ne
cessary to the success _of an organization'• aims. These may include mar
keting, fimmc;iAl, fundraising_. ell"t!lf'lyee__,_ coft'IJ!Iun,ity, or goy~rnment rela-
tions, and other programs~ _ · __ _ _ _ . _ __ _ 

• Planning and irnplementinq the organization' • efforts to influence or 
chanqe public policy, __ _ _ 

• Setting objectivu:, planning, budgeting.__ re~,;;.ruitj.nq f.nd treininq staff .. 
developing facilities - in t~hort .. mcmagJ,.nq the resources needed to per-
form all of the above. _ 

• examples ot the knowledge that m~.l" be .recnaif'ecl An the profeasionetl prac-. 
t.lce of public rel."'tions include communication arts, psychology, social 
psychology_. sociology, political_science._ economics, and the principles 
of management and ethics. Technical kiJQwledge _f.nd skills .!'Ire required for 
opinion research, public issues e.ne~lysis, _ media relatiQns, direct ltudl, 
institutional advPrtising. publicationa, fih\/video produrtJ,.ons_. s_p~cial 

events, speeches, nnd presente~tiont'S, 
In helping to df"fine lind irnple111ent policy_. the _publi~ relations pTaction~r 
utilizes a variety of professional communication skills and plays an inte
qretivl"' role both within lind betwf"en the organiz~tion and the external_ en
vironment, 

(Fornu1lly adopt,.d by PRSA Assembly.._ November_ 6, 1982.1 
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BYLAE D 

'n Werksdokument vir gebruik tydens werkswinkels vir 

bestuursraadslede, skoolbestuurders, onderwysers en ander 

skoolpersoneellede, ten einde bulle houdings en menings 

aangaande die noodsaaklikheid van openbare skakeling en 

skoolbemarking te toets 

Wat is u houding omtrent georganiseerde openbare 
skakeling en bemarking in skole? 
(Dui asseblief in die korrekte spasie aan wat u mening 
omtrent elk van die onderstaande stellings is. Gebruik 
die volgende syfers: 
5 Stem volkome en heelhartig saam 
4 Stem saam 
3 Onseker/g~en mening nie ( Probeer asseblief om nie 

hierdie een te gebruik nie.) 
2 Stem nie saam nie 
1 Verskil geheel en al 

STELLINGS 

Openbare skakeling en skoolbemarking skep 'n valse beeld 
van die skoal. 

Openbare skakeling en skoolbemarking sal personeelenergie 
en -tyd wat beter aangewend kan word, vermors. 

Openbare skakeling en skoolbemarking lei tot wrywing en 
swak verhoudings tussen skole in die omgewing. 

Openbare skakeling en skoolbemarking lei daartoe dat skole 
selfsugtig in hulle verhouding met ander skole is. 

Skole wat laer sosio-ekonomiese gebiede bedien sal weinig 
voordele uit openbare skakeling en skoolbemarking trek. 

Openbare skakeling en skoolbemarking is essensieel oneer-
lik. 

Skole behoort nie openbare skakeling en skoolbemarking toe 
te pas nie. 

Openbare skakeling en skoolbemarking sal geld uit die 
begroting neem wat eerder vir opvoedkundige doeleindes aan-
gewend kan word. 

TOTAAL 

Beoordeel uself: 

8-12 U sien 'n sterk behoefte aan openbare skakeling 
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13-18 

19-24 

25-30 

31-36 

36-40 

en 

skoo1bemarking. 

U keur die beginsel van openbare skakeling en 

skoolbemarking oor die algemeen goed. 

U beskou oor die a1gemeen openbare skakeling en 

skoolbemarking as 'n goeie idee. 

U het beduidende bedenkinge maar voel nie nood

wendig vyandig ten opsigte van die idee nie. 

U keur openbare skakeling en bemarking in skole 

a f. 

U is vyandig teenoor openbare skakeling en skool

bemarking. 

Indien u totaal bo 31, is kan u gerus hierna kyk: 

1. 

2. 

Word u voorbehoude nie gedeeltelik veroorsaak 

die feit dat dit 'n terre in is waarin u 

opleiding n6g ondervinding het nie? 

Indien u voorbehoude hoofsaaklik veroorsaak 

deur die . vermorsing' van bronne, tyd en geld, 

daarop·· gewys word dat openbare 

skoolbemarking gewoonlik bitter min 

vereis (in elk geval minder as 

skakeling 

geld en 

wat aan 

finansi~le bestuur van die skool bestee word). 

deur 

n6g 

word 

kan 

en 

tyd 

die 

3. Maak u kapsie op morele grande? Indien wel, s~ u dat 

die skole nie moet poog om goeie openbare 

betrekkinge te handhaaf nie? Sekerlik streef elke 

skool daarna om goeie verhoudings met al sy 

belanghebbendes te kweek en te behou. S~ u dus dat 

di t slegs goed is indien die skool di t op 'n 

amateuragtige, passiewe of reaktiewe manier beoefen? 

Ons s~ egter: "S6 kan dit op professionele wyse 

aangepak en deurgevoer word." 

4. Maak u kapsie omdat skole in minder gegoede areas 

gekniehal ter gaan word omdat hulle nie dieselfde 

geleenthede het nie? Ons stem saam dat hulle meer 

fondse en bronne sal nodig h~ maar glo dat goeie 
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openbare skakeling en skoolbemarking ook tot hulle 

voordeel kan strek. 

5. Maak u kapsie omdat openbare skakeling en skool

bemarking een skoal teenoor 'n ander stel en verhoed 

dat hulle saamwerk? Dit is nie die geval by privaat 

skole nie aangesien hulle wel saamwerk alhoewel 

hulle op sekere gebiede met mekaar kompete£' · . 

6. Een laaste punt - sou skole in 'n beter of slegter 

lig beskou word, of minder of meer ondersteuning 

gehad het indien hulle in die afgelope dekade meer 

effektiewe openbare skakel- en bemarkingsprogramme 

geimplementeer het? 

Nadat u hierdie punte bestudeer en/of bespreek het, is u 

steeds teen openbare skakeling en skoolbemarking as 

sodanig gekant? Indien wel, is daar geen rede waarom u 

verder u tyd by hierdie werkswinkel moet mars nie. 

(Aangepas uit Devlin & Knight 1990:132-133). 
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BYLAE E 

Voorbeeld van 'n vraelys wat aan die ouers van Laerskool 

A gestuur is ten einde 'n voorlopige opname aangaande die 

menings en houdings van die ouers ten opsigte van die be

paalde skool te maak 

LAERSKOOL A 

Geagte Ouer, 

Sal u asseblief so gaaf wees om hierdie vraelys vir ons 

te voltooi? U opinie en gevoelens is vir ons baie 

belangrik. Ons wil graag die menings van ouers vasstel 

sodat ons die doelwitte en beginsels van ons skoal daarby 

kan aanpas. Die uitslag van hierdie vraelys sal in 'n 

nuusbrief aan u bekend gestel word. Stuur asseblief die 

voltooide vorm (in bygaande koevert) saam met u kind na 

die skoal toe. Dit is nie nodig om uself te identifiseer 

as u nie wil nie. Dankie vir u deelname en vertroue. 

My kind is in (graad of klas). 

~ns~ru~si~s: Lees asseblief elke opmerking deeglik. 

Vertel ons wat u daarvan dink deur die korrekte antwoord 

te omkring. u is welkom om u eie aan- of opmerkings by te 

voeg. Dankie. 

1. Ek is gelukkig dat my kind in Laerskool A is. 

JA NEE ANDER OPMERKING: 

2. My kind dink Laerskool A is 'n goeie skoal. 

JA NEE ANDER OPMERKING: 

3. Voel u welkom wanneer u die skoal besoek? 

JA NEE ANDER OPMERKING: 

·4. Is die skoolpersoneel behulpsaam en beleef? 

JA NEE ANDER OPMERKING: 

5. Ek voel die onderwysers help my kind om 'n gesonde 

selfbeeld op te bou. 

JA NEE ANDER OPMERKING: __________________ __ 

6. Ek voel die onderwysers leer my kind om vir hom/ 

haar- self te dink. 

JA NEE ANDER OPMERKING: 
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7. Ek voel die onderwysers leer my kind die fundamen

tele vaardighede soos lees, skryf en reken. 

JA NEE ANDER OPMERKING: 

8. Ek voel die onderwysers leer my kind die vaardighede 

wat hy/sy nodig sal he om 'n effektiewe lid van die 

samelewing te wees. 

JA NEE ANDER OPMERKING: 

9. Is dit maklik om die skoolhoof te sien en met hom te 

praat? 

JA NEE ANDER OPMERKING: 

10. Ek voel die skoal gee die leerlinge genoeg geleent

heid om hul vir 'n verskeidenheid van beroepe voor 

te berei.· 

JA NEE ANDER OPMERKING: 

11. Hou die skoal u op hoogte van alle aktiwiteite? 

JA NEE ANDER OPMERKING: __________ _ 

12. Kry u die'nuusbriewe en lees u hulle? 
JA NEE ANDER OPMERKING: __________________ __ 

13. Dink u die lengte van die skooldag is voldoende? 

JA NEE ANDER OPMERKING: 

14. Ek voel die skoal ontwikkel my kind se leierskaps

eienskappe. 

JA NEE ANDER OPMERKING: 

15. Ek voel die skoal gee aan my kind 'n goeie aka

demiese agtergrond. 
JA NEE ANDER OPMERKING: __________________ ___ 
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a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

BYLAE F 

'n Werksdokument vir die vasstelling van beleid en doel

witte 

Nadat u die opnames aangaande die menings, houdings en 
behoeftes van al die belanghebbendes bestudeer het 
waarom dink u het ons skool 'n openbare skakel- en 
skoolbemarkingsprogram nodig? 

1. Gaan deur die onderstaande lys van moontlik redes 
vir die instelling van 'n openbare skakel- en 
bemarkings-program. 

2. Voeg enige verdere moontlikhede in by p. 
3. Dui u keuse van die drie belangrikste redes met 'n 

kruisie aan: 
4. Die finale besluit wat u moet neem, is om te bepaal 

wat volgens u die !:u~~l_l;>~-l~_ng:r:_.iJ<_ste rede ( ui t u keu
se van 3) vir die instelling van 'n openbare skakel
en bemarkingsprogram in ons skool is. 

Dalende leerlinggetalle j. Behoefte om meer St. sesse 
te trek vir die volgende jaar 

Swak beeld van die skool k. Dreigende finansi~le pro-
bleme 

Dreigende sluiting a.g.v 1. Behoefte a an beter kontak 
verskeie redes tussen huis en skool 

Behoefte om 'n nuwe m. Behoefte aan beter kontak 
beleid bekend te stel. met gemeenskap en/of dorp 

Behoefte a an beter ska- n. Skool doen goeie werk maar 
keling met ouers. niemand sien dit raak nie. 

Behoefte a an beter ska- o. Suiwer ydelheid of 'n be-
keling met die sakesektor. hoefte a an aanprysing. 

g. Skool ondervind probleme pl. Ander ................... 
om goeie onderwysers te trek .......................... 
h. Behoefte om 'n spesiale p2. ........................ 
geleentheid bekend te stel ........................ 

i. Skool wil sy besondere q. Die skool het dit nie 
studierigtings bekend stel nodig nie. 

Dui nou asseblief die enkele rede aan wat u as die belang-
rikste beskou deur die ooreenstemmende letter neer te skryf. 

-
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BYLAE G 

Voorbeeld van 'n beleidsdokument vir openbare skakeling en 

skoolbemarking 

(Aangepas uit NSPRA 1986:219 en Kindred et al. 1990:44) 

Die Bestuursraad van Ho~rskool A glo dit is die verantwoordelik
heid van e1ke bestuursraadslid, sowel as elke werknemer van die 
skoal om aktief daarna te streef om 'n tweerigting-v1oei-van
kommunikasie- en bemarkingsprogram waarin die opvoedkundige 
gebeure en effektiewe vennootskap tussen skoal/ ouer/gemeenskap 
benadruk word, te implementeer en suksesvol deur te voer. 

Die Bestuursraad erken dat die belanghebbende publiek 'n inheren
te reg het om te weet wat in hierdie skoal aangaan; dat bestuurs
raadslede en alle skoolpersoneel 'n verpligting het om toe te 
sien dat die belanghebbende publiek sistematies en voldoende 
ingelig word; en dat dit tot die skool se voordeel sal strek 
indien die belanghebbende publiek alle inligting - goed of sleg 
- aangaande die skoal, direk van die skoal sal verkry. 

Die Bestuursraad glo en erken dat 'n klimaat van wedersydse be
grip en samewerking tussen die skoal en personeel, leerlinge, 
ouer- en bre~r gemeenskap essensieel is om die leerling- en 
gemeenskapsbehoeftes en -verwagtings te vervul. 

Die Bestuursraad bevestig die volgende doelwitte: 
1. om 'n effektiewe tweerigtingvloei-van-kommunikasiesisteem 

tussen die .skool en sy verskillende belanghebbendes te 
handhaaf wat sal bepaal dat: 
a. akkurate, tydige inligting omtrent die skoal se be

leidsbeginsels, programme, prosedures, prestasies, 
besluite en kritiese situasies, versprei sal word; 

b. duidelike interpretasie van besluite en aksies gegee 
sal word; 

c. gerugte en verkeerde inligting ge~limineer sal word; 
d. programme en gebruike op en in te stel wat daarop 

gemik is om 'n oop klimaat te skep waarin die idees, 
voorstelle, en reaksies van die gemeenskap en die 
werknemers in ag geneem word; en 

e. 'n effektiewe werksverhouding met die media daar te 
stel. 

2. om 'n organisatoriese omgewing te ontwikkel en te 
onderhou waarin alle personeellede bewus sal wees daarvan 
dat hulle die verantwoordelikheid deel vir kommunikasie 
oor die skoal se beleid, programme en akti wi tei te met 
ouers, die onderwysgeledere en ander belanghebbende 
gemeenskapslede 

3. Om 'n geskrewe weergawe van die kommunikasie- en bemar
kingsbeleid sowel as riglyne vir die uitvoering daarvan 
aan werknemers en die publiek op aanvraag beskikbaar te 
stel 
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Die Bestuursraad verleen dan ook hiermee magtiging aan die 
openbare skakel- en bemarkingsbeampte om openbare skakel- en 
bemarkingsaktiwiteite uit te voer wat daarop gemik is om 

a. die belanghebbendes se houdings en menings te in
terpreteer; 

b. beleidsbeginsels en prosedures wat in die publieke 
belang is te identifiseer en saam te stel; en 

c. betrokkenheids- en inligtingsaktiwi tei te waardeur 
die belanghebbende publiek se ondersteuning en 
begrip verkry kan word, te inisieer en deur ·1 ~ voer. 

280 



BYLAE H 
Voorbeeld van 'n posbeskrywing vir die openbare skakel- en 
skoolbemarkingsbeampte 
(Aangepas uit NSPRA 1986:221-222, Stott & Parr 1991:17 en Bagin 
et al. 1985: 6) 

Titel: Openbare skakel- en skoolbemarkingsbeampte/direkteur. 
Kwalifikasies: 

1. 'n Graad of Diploma in openbare skakeling/bemarking 
of ander verwante gebied 

2. Ondervinding in openbare skakeling en bemarking 
asook die onderwys 

3. Alternatiewe vir bostaande wat die Bestuur as toe
paslik en aanvaarbaar beskou 

Aan wie verantwoording verskuldig is: die Bestuursraad. 
Verantwoordelik vir: Openbare skakel- en bemarkingsdepartement, 

-aksies, en hulppersoneel. 
Hooffunksie: Om interne en eksterne skool-gemeenskapskommuni

kasie- en bemarkingsprogramme te stuur en beheer. 

Verantwoordelikhede: 

Administrasie 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

om funksies soos deur die Bestuursraad aangedui, uit te 
voer; 
om 'n doelgerigte, sistematiese program vir openbare 
skakeling en skoolbemarking te antwerp en bestuur; 
om as liaison (skakel) tussen die pers en die skoal op te 
tree; 
om kennis te dra van alle belangrike gebeure in die skoal 
en gemeenskap as 'n basis vir akkurate verslaggewing en 
kommunikasie; 
om te re~l vir nuusdekking van alle belangrike en nuus
waardige gebeurtenisse in die skoal; 
om gereelde ontmoetinge van die kommunikasie- en bemar
kingsadviesgroep uit die skoal en gemeenskap te organi
seer en beplan; 
om 'n werksverhouding met gemeenskapleiers en -organi
sasies, soos die Sakekamer, op te bou en te handhaaf; 
om die skoolhoof van advies te dien en deel van die 
bestuurskomitee van die skoal te wees; 
om die skoal te verteenwoordig by gemeenskapsfunksies. 

Personeel 
* om met die bestuurskomi tee, personeellede en vrywilligers 

ui t die gemeenskap saam te werk in die beplanning en 
ontwikkeling van openbare skakel- en bemarkingsprogramme 
en -strategie~ vir beide eenrigting- en tweerigtingvloei 
van kommunikasie; en 

* om kanale vir kommunikasie met al die personeellede te 
antwerp, beplan en in stand te hou. 

Kurrikulum 
* 

* 

om op die hoogte te wees van die skoal se programme en 
aktiwiteite as basis vir kommunikasiebehoeftes; 
om as kommunikasie- en bemarkingskonsultant op te tree 
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* 
vir verskillende kurrikulumkomitees; en 
om planne vir kommunikasie en bemarking in kurrikulum
aanpassings en -veranderings te ontwikkel. 

Personeelontwikkeling 
* om kommunikasie- en bemarkingswerkswinkels en -oplei

dingsprogramme te ontwikkel en te lei soos en wanneer 

* 
nodig; en 
om personeelontwikkelingsprogramme vir die kornmunikasie
en bemarkingspersoneel te voorsien en te re~l. 

Kommunikasie 

* om die departement te bestuur met valle verantwoorde
likheid vir die personeel, begroting, materiaal en 
toerusting. 

Bemarking 
* om te bepaal wie die skool se kli~nte is en wat hulle 

* 
besondere beho.eftes is; en 
om die skoal aggressief te bemark ten einde leerlinge en 
leerkragte te trek, en fondse te genereer. 

Finansies 

* 

* 

om 'n jaarlikse begroting vir die departement op te stel 
en aan die bestuur voor te H~ vir goedkeuring; en 
om verantwoordelik te wees vir alle goedgekeurde ui t
gawes van die departement. 

Tydperk van aanstelling: Een kalender j aar ( hernubaar 
onderhewig aan evaluering en 
goedkeuring deur die Bestuursraad) 
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