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-

-

DIE TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING VIR DIE BESONDERE 

PROFESSIONELE DIENS WAT HY REEDS VIR MEER AS 100 JAAR NIE NET 

AAN TO-LEDE NIE, MAAR AAN ALLE ONDERWYSERS EN 

ONDERWYSERESSE EN ANDER BETROKKENES BY ONDERWYS IN SUID

AFRIKA LEWER 

TOMMIE, KARIN EN ANNELI VIR HUL LIEFDEVOLLE ONDERSTEUNING 
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Hierdie verhandeling omvat 'n beskrywing van die ontstaan en ontwikkeling van die 

onderwysersvereniging wat vanaf 1893 onder meer as die Vereeniging vir 

Onderwijzers en Onderwijzeressen in de Z.A.R. (VVOOZA), die Vereeniging van 

Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Afrika (VVOOZA) vanaf 1903 en sedert 

1923 as die Transvaalse Onderwysersvereniging (TO) bekend gestaan het. Die 

klem val op uitsprake van TO-voorsitters en aktiwiteite wat deur die TO van stapel 

gestuur is ter bevordering van die professionaliteit en professionele status van 

onderwysers en onderwyseresse. 

Die verhandeling sluit ook 'n ontleding van en kritiese besinning oor die kenmerke 

van professionaliteit in. In die verband word gefokus op die verhouding van die TO 

met enkele onderwysbelanghebbendes, die bevordering van die professionele bee Id 

van onderwysers/onderwysersesse en die beginsels wat die TO tydens 

salarisonderhandelinge gehandhaaf het. 

'n Belangrike gevolgtrekking waartoe gekom word, is dat die TO vir meer as 100 

jaar nie net professionaliteit in onderwysverband bevorder het nie, maar dat sy 

uitsprake en aktiwiteite op sigself getuig van 'n professionele ingesteldheid. 
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This thesis comprises an account of the origin and development of the teachers' 

association known from 1893 as the Vereeniging vir Onderwijzers en 

Onderwijzeressen in de Z.A.R. (VVOOZA), as the Vereeniging van Onderwijzers en 

Onderwijzeressen in Zuid-Afrika (VVOOZA) from 1903, and since 1923 as the 

Transvaalse Onderwysersvereniging (TO). The accent is on pronouncements of TO 

chairpersons and activities initiated by the TO to promote professional qualities 

among teachers and to secure professional status for them. 

The thesis also includes an analysis and critical consideration of the criteria of 

professionalism, with special reference to the relationship between the TO and role

players with an interest in education, the promotion of the professional image of 

teachers, and the principles upheld by the TO in salary negotiations. 

An important conclusion drawn is that for more than 100 years of its existence, 

the TO not only promoted professional qualities in the educational context, but 

epitomises professionalism in its pronouncements and activities. 

Key terms: 

essential characteristics; organised teaching profession; professional image; 

professionalism; professional relationships; professional status; salary matters; 

salary negotiations; service-rendering character; teaching profession; teachers' 

association 
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1. 1 INLEIDING 

Van wee staatkundige veranderinge wat gedurende die afgelope dekade plaasgevind 

het, word daar tans 'n nuwe onderwysbedeling in Suid-Afrika ge"implementeer. 

Derhalwe word die onderwysbestel in die land gekenmerk deur buitengewone 

veranderinge en vernuwinge en word alle betrokkenes by onderwys in 'n mindere 

of meerdere mate daardeur geraak - nie net ouers, onderwysers, leerlinge en 

onderwysleiers nie, maar letterlik alle onderwysbelanghebbende individue en 

groepe. Hierbenewens het die eise en verwagtinge wat die Suid-Afrikaanse 

samelewing aan die onderwys stel, byna oornag verander. Binne hierdie klimaat van 

onderwysverandering en -vernuwing het dit noodsaaklik geword dat daar opnuut 

besin word oor alle aspekte van onderwys in Suid-Afrika - ook oor die aard en taak 

van professionele onderwysersverenigings soos die Transvaalse 

Onderwysersvereniging (TO). 

As toonaangewende lid van Suid-Afrikaanse onderwysersverenigings het die TO 

deur die jare gegroei tot die onderwysersvereniging met die grootste ledetal in Suid-
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Afrika. Dit het ge'impliseer dat die TO, deur sy verteenwoordiging in die Federale 

Onderwysraad (FOR), op die hoogste vlak met die sentrale regering oor 

onderwysaangeleenthede kon onderhandel en dat hy so besondere 

verantwoordelikhede, onder meer met betrekking tot die bevordering van 

professionaliteit in die onderwys, gedra het (Telefoniese gesprek met mnr R J J van 

Vuuren November 1995). 

Teen bostaande agtergrond val die klem in hierdie studie op die bydraes van die TO 

as professionele onderwysersvereniging ter bevordering van die professionaliteit 

van die onderwyser gedurende die eerste eeu van sy bestaan. 

Verwondering oor 'n verskynsel is nog altyd aanvaar as 'n argument ter 

regverdiging van navorsing. In die jongste tyd word die motivering vir die aanpak 

van 'n bepaalde navorsingsprojek egter dikwels nie meer as voldoende beskou nie. 

Gevolglik is dit nodig om kortliks te besin oor die aktualiteit van die 

navorsingsonderwerp. 

1.2 AKTUALITEIT VAN DIE NAVORSINGSONDERWERP 

Wanneer die aktualiteit van 'n navorsingsonderwerp ter sprake is, word gewoonlik 

van 'n navorser verwag om wetenskaplik-verkree antwoorde te verskaf op die 

volgende twee vrae: 
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Ten einde bogestelde vrae te beantwoord, word die volgende aangeleenthede 

vervolgens beredeneer en gepoog om die TO se betrokkenheid daarby en/of sy 

hantering daarvan kortliks aan te dui: 

-
--

die sin van 'n beskrywing en evaluering van die wordingsgang van 'n 

onderwysersvereniging 

'n historiese begronding van die transformasieproses in die onderwys 

uitsprake oor die professionaliteit van die onderwysprofessie deur rolspelers 

en belanghebbendes soos die Nasionale Professionele Onderwysers

organisasie van Suid-Afrika (NAPOSA), die Raad op Arbeidsverhoudinge in 

die Onderwys (RAVO) en die Committee on Teacher Education Policy 

(COTEP) 

1.2.1 Die sin van 'n beskrywing en evaluering van die wordingsgang van 'n 
onderwysersvereniging 

'n Vraag waarop navorsers in die Historiese Opvoedkunde weens hul belangstelling 

in die verband tussen die verlede, hede en toekoms moontlik die beste kan 

antwoord, is die w~lgende: 

i II 
Ten einde hierdie vraag te beantwoord, moet volgens Landman ( 1993: 1-6) vooraf 

eers aan die volgende aangeleenthede aandag geskenk word: 

- Perspektief - Landman verwys na Tyler en Johnson (1991) wanneer 'n 

perspektief op die noodsaaklikheid van 'n historiese begronding ter sprake 

is. Perspektief op die noodsaaklikheid van 'n historiese begronding behels die 

aan die lig bring van uitsprake en interpretasies wat in die verlede (oor 

byvoorbeeld die professionaliteit van die onderwyser) gemaak is. Dit maak 

huidige en toekomstige (onderwys)verbandhoudende situasies beter 
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begrypbaar. Sodanige uitsprake en interpretasies verduidelik die verband 

tussen die verlede, hede en toekoms op so 'n wyse dat die hede bater 

begryp en die toekoms toereikender geantisipeer kan word. 'n 

Onderwysersvereniging wat sekerheid het oor die hede- en 

toekomsbetekenis van sy bestaan, het die sinsvraag oor homself immers 

positief beantwoord en weet dat sy voortbestaan sinvol is. 

• Evaluering - Evaluering as 'n aspek van historiese begronding het besondere 

betekenis. Om die verlede-gebeure, hede-situasies en toekomsverwagtinge 

met mekaar te vergelyk het evalueringswaarde en kan 'n 

onderwysersvereniging daartoe in staat stel om homself objektief en 

onbevange te evalueer en te waardeer. Landman beklemtoon Roth (1992) 

en Kramer ( 1992) se siening oor waardering. Waardering impliseer dat die 

blywend waardevolle geopenbaar word. Wanneer die betekenis en 

implikasies van die bestaan en voortbestaan van 'n organisasie (in hierdie 

geval die TO) sigbaar word en vir deelgenote daarvan sin uitmaak, word 

entoesiasme vir deelname aan die aktiwiteite daarvan gewek. lgnorering van 

die verlede kan inhiberend en selfs skadelik wees wanneer dit wat in die 

verlede funksioneel was en steeds is, misken word of wanneer foute van die 

verlede onnodig herhaal word. 'n Vereniging (in hierdie geval 'n 

onderwysersvereniging) wat sy werksaamhede voortdurend aan evaluering 

onderwerp, is in staat tot toekomsbeplanning en kan aanspraak maak op 'n 

bestaan en voortbestaan wat vir die lede van die vereniging fundamentele 

betekenis het. 

• ldentiteitstigting - ldentiteitstigting deur middel van 'n historiese begronding 

impliseer dat 'n historiese perspektief die openbaring en die begryping van 

die identiteit van 'n organisasie (in die geval van hierdie studie: die TO) 

moontlik maak. Volgens Landman verduidelik Zenkert ( 1993) dat 'n studie 

van die verlede, 'n identiteitstigtende funksie het. Met ander woorde, 'n 

(onderwysers)vereniging wat deur 'n historiese ondersoek vasgestel het hoe 

sy identiteit oor die verloop van enkele dekades gevestig is, verkry s6 
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sekerheid oor sy funksie, aard en wese, asook oor aspekte wat sy bestaan 

en voortbestaan regverdig. 

• Regverdiging - Regverdiging van 'n historiese begronding hou verband met 

die vraag na die gronde waarop bepaalde besluite wat die toekoms raak, 

geneem word. Regverdiging van besluite is moontlik wanneer 

wesenskenmerke ge'identifiseer en die werking en funksionaliteit daarvan in 

die praktyk deeglik geevalueer word (kyk kolom drie van die tabelle in Hfst 

3 en Hfst 4 van die onderhawige navorsing). 'n Voorbeeld van sodanige 

wesenskenmerk vir die doel van hierdie studie is die konsepprofessionaliteit. 

Die uitbouing en handhawing van professionaliteit deur die TO het die status 

van die TO verseker en dwing respek af by 'n wye kring belanghebbendes 

en betrokkenes by die onderwys - trouens, die wyse waarop professionaliteit 

hanteer word, dien as regverdiging vir die professionele evaluering van 

handelinge en werksaamhede. 'n Onderwysersvereniging wat sy bestaan en 

voortbestaan evaluerend en identifiserend kan regverdig, het 'n 

toekomsverwagting en 'n noodsaaklike rol te speel in die ontwerp van 'n 

nu we onderwysbedeling. 

• Nie-uitgelewerdheid - Landman onderstreep Danner ( 1983) se idees in 

verband met nie-uitgelewerdheid. Nie-uitgelewerdheid aan 'n afwesigheid 

van 'n historiese begronding toon 'n openheid vir die relevant-historiese en 

maak die opneem van verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir relevant

toekomstige besluite en verantwoording-doen vir die besluite in die hede 

moontlik. Diegene wat die verlede versaak, toon 'n uitgelewerdheid aan 

ruimteloosheid en tydloosheid en in 'n bepaalde sin ook aan die nie-menslike. 

Hierdie studie is aktueel vanwee die poging wat aangewend word om die volgende 

aan die leser te bied: 

• 'n perspektief op die wordingsgang van die TO deur middel van 'n 

wesensanalise van professionaliteit 
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• 'n evaluering van die wyse waarop die TO vroeer en vandag professionaliteit 

probeer bevorder (het) 

• 'n identifisering van die outentisiteit van die TO met betrekking tot 

professionaliteit 

• 'n regverdiging van die bestaan van die TO en die sin-bevestiging van sy 

professionaliteit 

• 'n bevestiging van die nie-uitgelewerdheid van die TO aan die afwesigheid 

van 'n historiese begronding 

1.2.2 Historiese begronding van die transformasieproses 

Die onderwysbedeling moet voortdurend in pas bly met 'n veranderde en 

veranderende samelewingsbestel wat nie beteken dat die onderwys daardeur op 

sleeptou geneem mag word nie. Verandering geskied op twee wyses: deur 

innovasie (doelbewuste, beplande verandering) of deur spontane verandering 

(Venter 1976: 108). Verandering geskied egter selde sonder dat diegene wat 

daaraan onderworpe is die een of ander vorm van onsekerheid en spanning ervaar. 

Sosio-ekonomiese, demografiese, ideologiese, politieke en eksterne faktore het 

onteenseglik 'n invloed op die funksionering van 'n onderwysbedeling. Katz, soos 

aangehaal in Venter ( 1976: 112) verduidelik die impak van onderwysveranderinge 

op die samelewing soos volg: 

. . . the impetus for educational change has come from profound 

economic and social alterations that have restructured the relations 

of men to each other and to all their institutions. Educational change 

has been a consequence of the way in which men have perceived 

their changing society; and this perception ... has been the complex 

result of the interplay of values, assumptions, fears, and tensions 

with social reality. 

Dat die TO op professioneel-verantwoordelike wyse by verandering betrokke kan 

en wil wees, kan primer toegeskryf word aan sy bereidwilligheid om sy grondwet 
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te wysig sodat dit die professionele behoeftes van alle opvoeders in Suid-Afrika kan 

akkommodeer. Dit kan ender meer uit die volgende berig afgelei word: 

But at the same they foresee the possibility of a change in their 

constitution to make provision for constitutional and other change in 

South Africa. The TO had understanding of the variety of ideals and 

granted individuals their rights to their own opinions (Pretoria News 

1990:9). 

Teen bostaande agtergrond is hierdie studie aktueel omdat dit ender meer poog om 

vas te stel in watter mate die TO besinnend en begrondend nadink oor die 

transformasieproses wat in die onderwys in swang is, op professionele en 

verantwoordbare wyse besluite daaroor neem en doelgerigte leiding aan alle 

betrokkenes by formele en nie-formele onderwys gee. 

1.2.3 Uitsprake van enkele onderwysbelanghebbendes oor die professionaliteit van 
die onderwysberoep 

Onderwysbelanghebbendes, socs die Nasionale Professionele Onderwysers

organisasie van Suid-Afrika (NAPOSA), die Raad op Arbeidsverhoudinge in die 

Onderwys (RAVO) en die Committee on Teacher Education Policy (COTEP) het 

gedurende 1994 en 1995 vaste riglyne met betrekking tot die professionaliteit van 

die opvoeder geformuleer. 

1.2.3.1 Nasionale Professionele Onderwysersorganisasie van Suid-Afrika 
(NAPOSA) 

Omdat lede van die onderwysberoep gevoel het dat hulle aan 'n vereniging wil 

behoort wat onderwysers se belange op 'n meer professionele wyse moes bestuur, 

maar tog nie dieselfde onderhandelingsmetodes as vakbonde onderskryf nie, is 

NAPOSA gestig (Mondstuk 1994 23(268):8). Die TO se verbintenis met NAPOSA 

het dit vir die TO moontlik gemaak om inspraak op nasionale vlak oor 

onderwysaangeleenthede te kry. In die sin is NAPOSA en die TO albei daarop 
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ingestel om die professionele belange van die onderwyser te beskerm. As 

sambreelorganisasie en versoeningsliggaam huiwer NAPOSA nie om vir die belange 

van die onderwyspraktisyn in te tree nie. As belangrike rolspeler in georganiseerde 

onderwysverband, verskaf NAPOSA riglyne oor die professionaliteit van die 

onderwyser, en spreek hy horn byvoorbeeld oor salarisaangeleenthede uit. 

Volgens die grondwet van NAPOSA word onderwys as 'n unieke professie beskou 

en word aanvaar dat dit bevestig moet word deur die verlening van gepaste status 

aan leerkragte, sowel as deur die toepassing van 'n professionele gedragskode. 'n 

Hoe premie word dus op die professionaliteit van alle leerkragte geplaas. 

Sommige van die doelstellings van NAPOSA hou verband met die regte van die 

georganiseerde onderwysprofessie in die algemeen en van die opvoeder in die 

besonder. Die versekering van regverdige en billike professionele behandeling van 

onderwysers word spesifiek genoem. Die aangaan van vennootskappe en 'n 

uitoefening van seggenskap in professionele aangeleenthede, sonder om die 

funksionele gesagsgebiede van ander te misken, word ook ten doel gestel. 

NAPOSA wil horn verder beywer vir 'n registrasiestelsel vir opvoeders en die 

ontwikkeling van 'n erekode. Ten einde professionele ontwikkeling te bevorder, 

word die aanbied van werkswinkels, seminare en konferensies beoog (NAPOSA

Grondwet 1994: 1-3). 

1.2.3.2 Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys (RAVO) 

Teen die vroee negentigerjare het die georganiseerde onderwysprofessie 'n 

behoefte gevoel aan wetgewing ter regulering van arbeidsverhoudinge in die 

onderwys (Mondstuk 1993 22(256): 1). Dit het daartoe gelei dat die Raad op 

Arbeidsverhoudinge in die Onderwys (RAVO) op 1 Maart 1994 in die lewe geroep 

is (Mondstuk 1994 23(261):1). 

RA VO word beskou as die eerste bedingingsmeganisme wat die onderwyssektor 
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ooit gehad het (Mondstuk 1994 23(261): 1) en die liggaam verskaf tans aan die 

georganiseerde onderwysprofessie verhoogde onderhandelingstatus (Mondstuk 

1993 22(25 6): 1). 

Prof W L Nell, voorsitter van die eertydse FOR, het die stigting van RAVO beskou 

as deel van 'n arbeidsbedeling vir die onderwys wat gefundeer is op internasionaal

erkende beginsels van kollektiewe bedinging (Mondstuk 1994 23(262):4). 

1.2.3.3 Committee on Teacher Education Policy (COTEP) 

Die besprekingsdokument van COTEP, wat in 1994 die lig gesien het, kan beskou 

word as 'n poging om 'n nasionale beleid vir onderwysersopleiding daar te stel. Dit 

poog om norme en standaarde daar te stel wat spesifiek van toepassing is op 

onderwysersopleiding in Suid-Afrika (Committee on Teacher Education Policy 

(COTEP) 1994: 1,5). Hierdie dokument verwys onder meer ook na die 

professionaliteit van die onderwyser. Klem word byvoorbeeld daarop gele dat 

voornemende opvoeders kennis met betrekking tot die georganiseerde 

onderwysprofessie moet verwerf en dat 'n professionele bewussyn met 

gepaardgaande professionele verantwoordelikheid tydens onderwysersopleiding by 

studente ingeskerp moet word (COTEP 1994:8). 

Vo lg ens die besprekingsdokument is 45 % van alle onderwysers in Suid-Afrika 

ontoereikend gekwalifiseer (COTEP 1994:3). Vakkundige geskooldheid hou nou 

verband met professionaliteit. Derhalwe word in die besprekingsdokument 

voorgestel dat voornemende onderwysers enersyds deeglike vakkundige opleiding 

moet ontvang en andersyds aan die hand van noukeurig geselekteerde kurrikulum

inhoude professioneel geskool word. Professionaliteit en die verantwoordelikheid 

wat daaraan gekoppel word, word as algemene mondering beskou waarmee 

onderwysers toegerus behoort te word (COTEP 1994: 11, 13, 15). 

Onderwysersopleidingsprogramme moet voorsiening maak vir die vaslegging van 

'n professionele bewussyn by die onderwyser ten opsigte van die volgende sake: 
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• pastorale, kontraktuele, wetlike en administratiewe verantwoordelikhede 

• 'n versorgingsetiek of 'n etiek van omgee 

• die bevordering van die kind se opvoedkundige, morele en geestelike welsyn 

• die voortsetting van sy of haar professionele ontwikkeling deur lewenslange 

studie 

• 'n betrokkenheid by individuele ouers asook die ouergemeenskap as geheel 

• 'n betrokkenheid by die gemeenskap 

• die bevordering van 'n verantwoordelikheidsin teenoor die omgewing 

• regverdigheid en gelyke geleenthede 

• lojaliteit aan en ondersteuning van kollegas in die professionele steer, met 

inagneming van die beginsel van professionele outonomie (COTEP 1994:24-

25). 

Verder verskaf die COTEP-dokument ook riglyne met betrekking tot samewerking 

met ander professionele persona met 'n belang in die onderwys. Enkele van hierdie 

riglyne is die volgende: 

• Die onderwysersopleidingsprogramme moet toekomstige onderwysers bewus 

maak van die rolle van ander vakkundiges en hoe om hierdie rolle te verstaan 

en te waardeer. 

• Die programme moet onderwysers aanspoor tot betrokkenheid by die 

aktiwiteite van die georganiseerde onderwysprofessie. 

• Onderwysstudente moet bewus gemaak word van professionele 

debatvoeringe. 

• Aspirant onderwysers moet voorberei word op samewerking met kollegas. 

• Opleidingsprogramme moet studente voorberei om binne die omvang van 

'n professionele etiese kode te funksioneer (COTEP 1994:24-25). 

Die vereiste dat opvoeders toepaslike waardes, houdings en gesindhede sal 

ontwikkel, word ook in die besprekingsdokument gestel. Van elke installing word 

verwag om 'n professioneel-geskikte etos daar te stel wat aanpas by nasionale 

opvoedkundige doelwitte, maar terselfdertyd uiting gee aan die installing se 
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eiesoortige kultuur (COTEP 1994:42). 

Sowel NAPOSA, RAVO en COTEP is dit eens dat onderwysers 'n professionele 

ingesteldheid moet openbaar, beg rip moet toon vir en 'n begeerte moet koester om 

te voldoen aan die vereistes van 'n professionele, etiese kode - sake wat ook deur 

die TO onderstreep word. 

Uit die aanduiding van die aktualiteit van die navorsing in die voorafgaande 

paragrawe, ontstaan die eis van ondubbelsinnige probleemformulering ten einde 

onder meer op 'n wetenskaplik-verantwoordbare aanpak van die navorsing te kan 

aanspraak maak. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

In die verlede is die bydrae van onderwysersverenigings tot die bevordering van die 

belange van opvoeders al dikwels bevraagteken en dit gebeur vandag steeds. In die 

tydskrif, The Mentor ( 1944 26(2): 1) wat 52 jaar gelede reeds verskyn het, het die 

redakteur die volgende opmerking ten opsigte van die Natal Teachers' Society 

(NTS) gemaak: 

Ons hoar so dikwels van nie-lede woorde, 'ek kan nie insien wat die 

NTS kan doen om my te help nie,' en ongelukkig hoar 'n mens soms 

oak dat van ans lede vra, 'wat doen die NTS vir my?' 

Teen die middel van die eeu het 'n hoerskoolonderwyser in The Transvaal 

Educational News ( 1950 46( 1) :5) die volgende opmerking gemaak: 

Of course there are some teachers who wonder whether it is 

worthwhile to belong to an Association at all. 

In 1983 het prof Willem Postma ( 1983(b) :55) van Potchefstroom min of meer 

dieselfde standpunt in die tydskrif Koers ingeneem: 
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Die vraag is nou of die onderwysers oor liggame of verenigings beskik 

wat hulle belange doeltreffend kan behartig. 

Gedurende die daaropvolgende jaar het dr D C F Heese ( 1984: 14), die destydse 

vise-voorsitter van die Federale Raad van Onderwysersverenigings die rol van 

onderwysersverenigings vanuit 'n ander hoek ondersoek: 

Are Teachers' Associations still relevant in the New Dispensation? 

What is the traditional role of the Teachers' Society? 

In 'n artikel deur A A Rust (1993: 146) van die Kaapse Technikon wat in Die Unie 

onder die titel Professionele onderwyserverenigings: 'n bytlose gebit? verskyn het, 

bevraagteken hy ook die waarde van onderwysersverenigings deurdat hy na 

onderwysersverenigings verwys as liggame wat verkies om op aandag te staan 

wanneer die skip sink. Hy bewe.er dat hulle as gevolg van hut professionele status 

nie wit deelneem aan aksies om hut misnoee te toon wanneer dooiepunte in geskille 

en onderhandelinge bereik word nie. 

In Educational Researcher het daar verder gedurende 1993 'n aantal boekresensies 

verskyn. In die verband het Nina Bascia ( 1993:37) die boek, Teachers and Crisis: 

Urban School Reform and Teachers' Work Culture, deur Dennis Carlson, bespreek 

en die sentrale tema soos volg saamgevat: 

Can Teacher Unions represent teachers' best interests? 

Teen bostaande agtergrond word die onderhawige studie gerig deur die volgende 

probleemstelling: Watter aandeel het die TO gehad in die bevordering van 

professionaliteit en die professionele belange van opvoeders gedurende die eerste 

eeu van sy bestaan? 

Hierdie probleemstelling omvat die volgende verbandhoudende vrae: 
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Om die gestelde vrae op wetenskaplike wyse te ondersoek, is dit essensieel dat die 

doel van die navorsing duidelik gestel word, aangesien die doel rondom die 

oplossing van die gestelde vrae wentel. 

1.4 DOEL VAN DIE NAVORSING 

Die doel van hierdie studie is: 

• om die uitsprake van die TO oor die aard en wese van professionaliteit te 

ondersoek 

• om kennis oor en insig in die aard van samewerking tussen die TO en enkele 

ander rolspelers in belang van die opvoeder as professionele persoon te 

verwerf 

- om praktykbetekenis aan die wesenskenmerke van professionaliteit te 

verleen, soos vergestalt deur die TO in onder meer sy verhouding met ander 
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rolspelers in die onderwys, sy pogings ter bevordering van die 

professionaliteit van opvoeders en sy onderhandelinge namens sy lede met 

die owerheid oor salarisaangeleenthede 

• om uitspraak te lewer oor die mate waarin die TO in die verlede sy lede se 

professionele belange beskerm en uitgebou het. 

Aangesien die doel van die onderhawige studie betreklik omvattend is, word die 

besondere doelwitte van elke afsonderlike_ hoofstuk telkens aan die begin daarvan 

vollediger uiteengesit. 

Nadat 'n navorser die aktualiteit van die navorsing verduidelik het, die 

navorsingsprobleem ge"identifiseer het en die doe I van die navorsing uiteengesit het, 

is dit nodig om die grense waarbinne die navorsing sal verloop, duidelik af te baken. 

1.5 AFBAKENING VAN DIE NAVORSINGSTERREIN EN PROGRAM VAN 
NAVORSING 

Die navorsing fokus op die ontstaan en ontwikkeling van die TO, veral op die TO 

se bydrae tot die bevordering van die professionaliteit van opvoeders en die 

onderwysberoep gedurende die eerste eeu van sy bestaan. Daar word gepoog om 

'n wye verskeidenheid sake wat met die professionaliteit van opvoeders en die 

onderwysberoep in verband staan, te beskryf, te ontleed en te evalueer. Hierdie 

sake sluit onder meer die volgende in: 

• wyses waarop die wesenskenmerke van professionaliteit deur die TO self 

tydens sy dienslewering aan sy lede verwerklik is 

• samewerking tussen die TO en enkele vennote op onderwysgebied soos die 

owerheid, die onderwysdepartement en die ouergemeenskap 

• die beginsels waarop die TO se salarisaksies gegrond was 

Bogenoemde aspekte kan as besondere fokuspunte van die navorsing gesien word 

en is daarom ook bepalend vir die indeling van die verhandeling in vyf verskillende 
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hoofstukke. 

Hoofstuk 1, omvat 'n inleidende orientering waarin hoofsaaklik metodologiese 

aangeleenthede bespreek word. 

Die ontstaan en ontwikkeling van die TO met spesifieke verwysing na die 

professionele karakter van die TO, die bevordering van die professionele bee Id en 

professionele belange van leerkragte asook die wyse waarop die TO namens sy 

lede oor onderwysersalarisse onderhandel het, geniet in Hoofstuk 2 aandag. 

Verhoudinge tussen die TO en enkele onderwysvennote, as wyses van 

professionele lewe, word in Hoofstuk 3, wat handel oor die TO as professionele 

onderwysersvereniging, uitgelig. Die bydrae van die TO ter bevordering van die 

professionaliteit van leerkragte word ook bespreek. Daar word ook gepoog om 

praktykbetekenis aan die wesenskenmerke van professionaliteit te verleen. 

In Hoofstuk 4 word aandag gegee aan enkele beginsels waarvolgens bedinging om 

hoer salarisse vir opvoeders op professionele wyse geskied het. Aangesien die 

inligting wat betrekking het op hierdie hoofstuk so omvangryk is, word slegs 'n kort 

historiese oorsig met betrekking tot die TO se betrokkenheid rakende die 

salarisaangeleenthede van opvoeders gegee waarna enkele salarisbeginsels onder 

die loep geneem word. Om 'n wetenskaplike bydrae te lewer word die 

praktykbetekenis van die beginsels telkens aangetoon. Op hierdie wyse kan 

verskerpte insig verkry word oor die TO se professionele voorlewing, dienslewering 

en leidinggewing aan sy lede terwyl hy terselfdertyd die professionele bee Id van die 

opvoeder en die van die onderwysberoep bevorder het. 

Hoofstuk 5 bevat 'n sintese van die studie. 

Ten einde te voldoen aan nog 'n voorwaarde vir outentieke wetenskapsbeoefening, 

word tersaaklike sleutelbegrippe vervolgens verhelder. 
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1.6 BEGRIPSVERHELDERING 

Sonder dat daar op absolute, vasstaande en volledige beskrywings aanspraak 

gemaak word, word die betekenis van enkele kernbegrippe, soos wat dit met die 

onderhawige navorsing verband hou, verduidelik. 

1.6.1 Georganiseerde onderwysprofessie 

Van Niekerk (in Kruger (red) 1992:239) beskryf die georganiseerde 

onderwysprofessie as 'n platform vir spanwerk oor 'n bree linie wat verskillende 

erkende onderwysersverenigings akkommodeer en onderwysers in diens van 

bepaalde onderwysowerhede saamsnoer. Toespitsing op die bevordering van 

professionele belange van lede word op nasionale vlak by wyse van 'n federasie 

met 'n sentrale bestuursliggaam, saamgesnoer. 

Wanneer Van Schalkwyk ( 1988:58) die beginsels van organisering aan die hand 

van 'n uiteensetting van Sergiovanni en Starratt ( 1983) beskryf, poog hy nie om 

'n omskrywing van die begrip georganiseerde onderwysprofessie te gee nie. Tog 

kan sy beskrywing van organiseringsbeginsels vir die doel van hierdie studie op 

laasgenoemde begrip van toepassing gemaak word. Daarvolgens is 'n 

georganiseerde onderwysprofessie professioneel-georienteerd in die sin dat daar 

verwag word dat alle werksaamhede op 'n professionele wyse uitgevoer en dat alle 

gesagsdraers deur 'n hoe vlak van kundigheid gekenmerk moet word. 

In die konteks van die onderhawige studie kan genoemde uitsprake soos volg 

saamgevoeg word: die begrip georganiseerde onderwysprofessie verwys na die 

organisering van professioneel-erkende onderwysersverenigings ter bevordering van 

die professionele belange van lede op kundige wyse. 

1.6.2 Onderwysersvereniging 

Volgens Postma (1983(a):8,9,228-229) is 'n onderwysersvereniging 'n vereniging 
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vir onderwysers in georganiseerde verband wat primer ingestel is op diens aan sy 

lede. Sekondere funksies sluit in die bevordering van die professionele status van 

die onderwyser, die handhawing van hoe standaarde in die opleiding van 

onderwysers, die instandhouding van 'n prinsipieel-verantwoorde erekode, die 

bedinging van regverdige en billike vergoeding aan sy lede, en die bedinging van 

beroepsregte vir sy lede. Vir Postma is 'n onderwysersvereniging 'n organisasie wat 

kultuurdraer en -uitbouer is en wat 'n geborgenheidsruimte vir sy lede skep. 

'n Meer resente beskouing van die aard van 'n onderwysersvereniging is die van 

Van Schalkwyk ( 1988: 160). Hy beskryf 'n onderwysersvereniging as 'n nie

statutere onderwysersliggaam met vrywillige lede en 'n eie grondwet, 

organisasiestruktuur en funksie. Dit is verder 'n regspersoon wat homself en sy 

lede in eise kan verweer of eise kan instel. 'n Onderwysersvereniging versterk 

onderliggende professionele bande, tree in belang van sy lede op en maak van sy 

lede aktiewe vennote van die onderwysowerheid in besluitnemingsprosesse en 

onderwysbeplanning. 

Johnson en Michael (soos aangehaal in Van Niekerk 1992:239) beklemtoon die 

volgende aspekte: 'n onderwysersvereniging is 'n vrywillige ledevereniging wat as 

spreekbuis vir sy lede optree, die professionele aktiwiteite van onderwysers 

koordineer, die professionele gedrag van onderwysers bevorder en die belange van 

die kind in ag neem. Hierdie omskrywing fokus veral op die professionele 

handelinge van 'n onderwysersvereniging en die bevordering van die onderwyser 

as professionele persoon. 

Vir die doel van hierdie studie dui die begrip onderwysersvereniging op 'n nie

statutere onderwysliggaam waaraan leerkragte vrywillig kan behoort. Buiten dat 'n 

onderwysersvereniging strewe na professionele dienslewering, waak 'n 

onderwysersvereniging oor die handhawing van 'n professioneel-verantwoorde en 

verantwoordbare erekode deur sy lede, onderwysersopleiding, die toepassing van 

regverdige en billike diensvoorwaardes en die beroepsregte van opvoeders. Dit bied 

aan leerkragte die geleentheid tot demokratiese deelname op alle terreine, soos 



21 

onderwysbeplanning, onderwysbesluitneming en onderwysbeleid. 

1.6.3 Professie 

Die begrip professie word meestal gebruik om 'n beroep wat van 'n intellektuele 

aard is (HAT 1979 s.v. "professie") te beskryf. Die begrip kan die beste verstaan 

word wanneer daar gelet word op die kenmerke van 'n professie. 

Die belangrikste kenmerke van 'n professie, soos uiteengesit deur Spies ( 1977: 11-

15) is die volgende: 

• Gespesialiseerde kennis - Beoefenaars van 'n professie ontvang gewoonlik 

intensiewe opleiding in die teoretiese en praktiese aspekte van hul beroep. 

• Volgehoue navorsing - Volgehoue sistematiese navorsing is belangrik omdat 

uitgediende begrippe en/of handelinge voortdurend vervang moet word 

met/deur geldige en verantwoordbare begrippe en handelinge. 

• Professionele gesag - 'n Persoon wat 'n professionele beroep beoefen, 

beskik normaalweg oor professionele gesag gegrond op gespesialiseerde 

kennis. So 'n persoon beskik dan oor die vryheid om op verantwoordelike 

wyse gesaghebbende hulp, raad en opdragte te gee. 

• Gesanksioneerdheid deur die gemeenskap - Alie professies street daarna om 

die gemeenskap van hul professionele gesag te oortuig omdat hulle glo dat 

hulle 'n professionele diens verrig. Wanneer die bree gemeenskap daarvan 

oortuig is dat professionele dienste 'n essensiele bydrae tot die welstand van 

die gemeenskap lewer, word gesag en voorregte aan die professie verleen. 

Hierdie goedkeuring van die gemeenskap maak dit vir 'n professie moontlik 

om sy professionele aktiwiteite op outonome wyse te beheer. 

- Professionele kode - Omdat die gesag en voorregte wat deur die 
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gemeenskap aan 'n professie verleen word tot die persoonlike voordeel van 

die individuele professionele persoon misbruik kan word, is dit kenmerkend 

van 'n professie om 'n professionele kode voorop te stel. Hierdie 

professionele kode omvat 'n stel etiese beginsels waarvolgens 'n 

professionele persoon in die beoefening van sy beroep behoort te handel. 'n 

Professionele kode is dus 'n sistematiese uiteensetting van die ideale 

handelswyse van 'n professionele persoon en word as bindend beskou. 

De Witt ( 1979:9-20) onderskei agt kriteria waaraan die onderwysberoep moet 

voldoen om as 'n professie gereken te kan word: 

• Dienslewering - Unieke en essensiele maatskaplike dienslewering is van 

groot belang. 

• Vakkennis - Vakkennis moet die praktisyn in staat stel om probleme te 

abstraheer, te definieer, te ondersoek en oplossings aan te beveel. 

• Outonomie - Omvattende outonomie/selfbeskikkingsreg vir sowel die 

individuele praktisyn as die professie as geheel, is essensieel. 'n Praktisyn 

moet oor die vryheid/reg beskik om selfstandig besluite te kan neem. 

• Ondergeskikstelling van finansiele vergoeding aan dienslewering - Die 

professionele onderwyser hoef nie minder waarde aan finansiele voordele as 

die beoefenaar van 'n ander professie te heg nie, maar dienslewering 

behoort sy sterkste dryfveer te wees. 

• 'n Omvattende selfregerende beheerliggaam - 'n Beroep moet sy integriteit 

beskerm deur middel van 'n professionele beheerliggaam wat deur statutere 

gesag daargestel is. Die doel van so 'n professionele beheerliggaam is 

veelomvattend en behels nie net 'n gemoeidheid met die finansiele 

vergoeding van die beroepsgroep nie maar sluit ook die bevordering van die 

totale beeld en belange van die lede van die professie in. Die beheerliggaam 
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meet ender meer aandag skenk aan die formulering en bevordering van 

etiese kodes, die handhawing van opleidingstandaarde en die uitoefening van 

dissiplinere en toesighoudende pligte. 

• 'n Bindende gedragskode - 'n Duidelike ondubbelsinnige gedragskode wat 

tred hou met die eise wat aan die professie gestel word, is noodsaaklik vir 

die handhawing van 'n hoe standaard van professionele optrede en 

professionele beroepsbeoefening. 

• Volgehoue indiens-groei - Die welvaart van 'n professie hang ten nouste 

saam met die vermoe van sy lede om vakkundig op die voorpunt van 

ontwikkeling te bly. 

• 'n Waarborg van permanente lidmaatskap - 'n Volwaardige professie bied 

aan elke praktisyn die moontlikheid van 'n lewensroeping en permanente 

lidmaatskap van daardie professie. Hierdie laaste kriterium is egter 

problematies, aangesien 'n professie met 'n professionele erekode die eis 

van gehoorsaamheid aan die erekode afdwing. lndien 'n praktisyn nie 

volgens die professionele erekode handel nie, kan tugstappe teen hem 

geneem word, wat die permanente aard van sy beroepsbeoefening 

be"invloed. 

Maharaj (1989:35-43) vat 'n veelvoud kenmerke wat deur navorsers socs Goode 

( 1970) en Becker ( 1981) geformuleer is, saam ender die volgende drie opskrifte: 

• Gespesialiseerde kennis en vaardighede - Om as 'n professie te kwalifiseer 

meet die kennis en vaardighede wat deur 'n beroep vereis word, abstrak van 

aard wees, ondersteun word deur 'n stel beginsels en veral met 

probleemoplossing verband hou. Die lede van die professie meet ook in staat 

wees om nuwe kennis te ontdek, dit op deskundige wyse te orden en 

verantwoordelik aan te wend. Ononderbroke navorsing, 'n lang tydperk van 

aanvanklike opleiding en voortdurende indiensopleiding meet die betrokke 
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arbeidsveld kenmerk. Naas gespesialiseerde kennis moet die beoefenaars van 

'n professie ook nog oor "onuitgesproke" of "vanselfsprekende " kennis ... 

deep-rooted in the theoretical undertones of the profession ... , beskik. 

Hierdie kennis word deur middel van ondervinding opgedoen. 

• Die diensmotief - Maharaj verwys hier na Goode se term collective 

orientation en beweer dat die diensmotief nou verweef is met die beoefenaar 

van 'n professie se verbintenis tot toegewyde en verantwoordelike 

beroepsbeoefening. Die professie moet nie net 'n unieke diens van 

onskatbare waarde aan die gemeenskap voorsien nie, maar ook die 

behoeftes van kliente voorop stel. So 'n gesindheid behoort die beoefenaar 

van die professie te verhoed om die professie te verlaat, selfs al word hy 

bater vergoeding elders aangebied. 

- Outonomie Outonomie hou verband met die beheersing van 

gespesialiseerde kennis en vaardighede en is die belangrikste kenmerk wat 

'n professionele beroep onderskei van 'n nie-professionele beroep. Hy 

beskou ook die belangrikheid van etiese reels waaraan professionele optrede 

getoets moet word as noodsaaklik vir die outonomie van 'n professie. 

1.6.4 VVesenskenmerk 

Die begrip wesenskenmerk het sy oorsprong gehad in die Latynse woord essentia 

wat wese betaken en esse wat te wees betaken. Die beg rip verwys na dit wat 

essensieel-noodsaaklik en onontbeerlik is, na 'n fundamentele of intrinsieke 

kenmerk. Volgens Van Ransburg, Landman en Bodenstein ( 1994:54) dui die begrip 

op die wesenlike; die fundamentele; 'n kernfeit; 'n noodsaaklike vereiste; 'n 

onontbeerlike voorwaarde; 'n moontlikheidsvoorwaarde; 'n ontiese gegewene 

(onwegdinkbaar, onweghandelbaar}; 'n ontologiese aangeleentheid; 'n 

betekenisvolle wyse van /ewe ('n lewenswyse met besondere betekenis}; 'n 

werklikheid wat openbaar kan word en wat verwerklik (verwesenlik} kan word. 
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1.6.5 Jlllesenskenrnerke vanprofessionaliteit 

Vir die doel van hierdie navorsing is dit essensieel dat die sinsnede 

wesenskenmerke van professionaliteit verduidelik word deur die reeds genoemde 

verheldering van die begrip wesenskenmerk te analiseer, omdat hierdie sinsnede 'n 

prominente plek in die tabelle in Hoofstukke 3 en 4 inneem. Die standpunte van 

prof W A Landman, emeritus professor van die Universiteit van Pretoria, word in 

hierdie verband vervolgens saamgevat en kortliks weergegee (Onderhoud met prof 

WA Landman 1994(h) September). 

1.6.5.1 Jlllesenskenrnerke van professionaliteit as fundamentele noodsaaklikhede 

Wesenskenmerke van professionaliteitverwoord die wesenlike van professionaliteit 

en is noodsaaklik vir professionaliteit om, soos dit werklik is, te verskyn. Hierdie 

wesenskenmerke van professionaliteit is onontbeerlik indien dit as fundamentele 

aangeleentheid geevalueer moet word. 

1.6.5.2 Jlllesenskenrnerke van professionaliteit as kernfeite 

Die Historiese Opvoedkunde soek na kernfeite uit die historiese werklikheid (in 

hierdie studie die historiese werklikheid van die TO) en wet na kernfeite wat 

kwalifiseer om noodsaaklike en onontbeerlike voorwaardes vir en vereistes van 

professionaliteit genoem te word. In die sin is die praktykmaking van die 

wesenskenmerke van professionaliteit 'n moontlikheidsvoorwaarde vir die 

outentieke daarstelling van professionaliteit in 'n onderwyspraktyk. 'n Kennis van 

die wesenskenmerke van professionaliteit maak die beoefening van outentieke 

professionaliteit moontlik. 

1.6.5.3 Jlllesenskenrnerke van professionaliteit as ontiese gegewenes 

Die wesenskenmerke van professionaliteit is onwegdinkbare en onweghandelbare 

werklikhede. Die wesenskenmerke van professionaliteit maak 'n funksionerende 
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professionaliteit werklik. 

1.6.5.4 Wesenskenmerke van professionaliteit as ontologiese aangeleenthede 

Om professionaliteit as besondere werklikheid te begryp, betaken om die 

wesenskenmerke van professionaliteit te ken soos dit op wetenskaplik

verantwoorde wyse verwoord is, gestroop van alle bykomstighede, vooroordele en 

kontradiksies. 

1.6.5.5 Wesenskenmerke van professionaliteit as betekenisvolle wyses van lewe 

Wesenskenmerke van professionaliteit omskryf die professionele lewe. Dit is 

beskrywings van die professionele dinamiek wat in egte weergawes van die 

betekenis van professionele verantwoordelikheid, waardigheid en beskaafdheid 

verskyn. Professionele wyses van lewe is kenmerkend van die onderwysprofessie. 

1.6.5.6 Wesenskenmerke van professionaliteit as struktuurelemente 

Die wesenskenmerke van professionaliteit wat bymekaar hoort, groepeer saam om 

'n struktuur te vorm. Daar kan dus sprake wees van 'n professionaliteitstruktuur, 

'n beskaafdheidstruktuur, 'n waardigheidstruktuur en 'n verantwoordelikheid

struktuur. 

1.6.5. 7 Kategoriale en kriteriale status van die wesenskenmerke van 
professionaliteit 

In hierdie navorsing word onwegdinkbare uitsprake oor professionaliteit aangewend 

as besinnende denkmiddele ten einde te bepaal wat die sinsamehange van 'n aantal 

gekose sake met professionaliteit is. Die wesenskenmerke van professionaliteit 

word as beligtende besinningsmiddele (kategoriee) gebruik vir die begryping van die 

betekenis van sake soos die TO se professionele relasies met ander 

onderwysvennote, die opvoeder as professionele persoon (Hoofstuk 3) en 
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salarisbeginsels (Hoofstuk 4). 

Die wesenskenmerke van professionaliteit word ook aangewend om die kwaliteit 

van die verwerkliking of praktykwording van die genoemde sake te evalueer. Dit 

beteken dat die wesenskenmerke van professionaliteit funksioneer as beligtende 

evalueringsmiddele (Van Rensburg et al. 1994:54, 105). 

1.6.6 Beginsel 

'n Beginsel verwys na 'n grondbegrip, 'n stelreel of 'n prinsipe (HAT 1979 

s.v. "beginsel"). Die begrip kan ook verbind word met die idee om 'n universele 

lewenswerklikheid te begrond (Van Rensburg et al. 1994: 19). In Hoofstuk 4 word 

salarisbeginsels geverifieer deur middel van kontradiksiestelling. 

Aangesien daar in hierdie hoofstuk ook verantwoording gegee moet word van die 

metodes en tegnieke wat gebruik is om die navorsing so objektief moontlik uit te 

voer, word die navorsingsmetodologie vervolgens bespreek. 

1. 7 NAVORSINGSMETODOLOGIE 

Ten einde op verantwoordelike en verantwoordbare wyse rekenskap te kan gee van 

onder meer bevindinge, gevolgtrekkings en aanbevelings, moet elke navorser by die 

aanvang van sy of haar navorsingsprojek besin oor die navorsingsmetodiek wat 

gevolg gaan word om die navorsingsdoel te verwerklik. Omdat aanvaar word dat 

die leser goed bekend is met wetenskaplike benaderingswyses, metodes en 

tegnieke, word die werkwyses wat in hierdie studie gevolg word, slegs genoem en 

baie kortliks 'n aanduiding gegee van hoe en/of waar dit aangewend is. 

1 . 7. 1 Benaderingswyses 

Omdat die aard en wese van navorsing in die Opvoedkunde so kompleks is, is dit 

soms nodig dat 'n navorser meer as een benaderingswyse volg. Die 
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benaderingswyses waarvan in die onderhawige navorsing uitgegaan is, is die 

volgende: 

1. 7. 1. 1 Die chronologiese benaderingswyse 

In die beskrywing van die wordingsgeskiedenis van die TO (Hoofstuk 2) is 'n streng 

chronologiese indeling gehandhaaf. Die beskrywing begin by 1893 en strek tot in 

1995. Ook in Hoofstukke 3 en 4 word temas chronologies aan die orde gestel. 

1. 7. 1.2 Die tematies-eksemplariese benaderingswyse 

'n Tematies-eksemplariese ingesteldheid is veral in Hoofstukke 2, 3 en 4 

gehandhaaf waar die volgende temas onderskeidelik onder die vergrootglas geplaas 

is: die wordingsgeskiedenis van die TO, die verhouding van die TO met enkele 

onderwysbelanghebbende vennote, die opvoeder as professionele persoon en die 

betrokkenheid van die TO by salarisaangeleenthede. Die onderskeie temas is om 

redes wat met die omvang van die verhandeling verband hou, nie elkeen tot in die 

fynste besonderhede bespreek nie. Slegs eksemplare (resp voorbeelde) van 

uitsprake en handelinge wat vir die beskrywing en ontleding van 'n bepaalde tema 

ter sake is, is by die bespreking ingesluit (Onderhoud met prof J J Booyse 1996 

Mei). 

1. 7. 1.3 Die metabletiese benaderingswyse 

Die metabletiese benadering behels 'n intense gemoeidheid met verandering. 

Wanneer 'n bepaalde verskynsel in sy veranderlike aspek deur die eeue heen 

bestudeer word, word dit nie net in terme van die aard van die veranderlikheid 

bestudeer nie, maar word die faktore wat die betrokke verandering be"invloed sowel 

as die teoriee en denke wat daarmee verband gehou het, ook in ag geneem (Venter 

1976:205-206). In die onderhawige navorsing is nie net die bevordering van 

professionaliteit deur die TO in sy veranderlikheid nagevors nie, maar ook die 

faktore wat die verandering be'invloed het. 
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Volgens Venter en Van Heerden (1989: 110) is benaderingswyses rigtinggewende, 

teoretiese uitgangpunte by die keuse en aanwending van bepaalde 

navorsingsmetodes. 

1. 7 .2 Navorsingsmetodes 

In hierdie studie is van die volgende navorsingsmetodes gebruik gemaak: 

-- die histories-opvoedkundige metode 

die fenomenologiese metode 

1. 7 .2. 1 Die histories-opvoedkundige metode 

Hierdie navorsingsmetode staan vol gens Mouton en Marais ( 1990:35) ook bekend 

as die basies-wetenskaplike navorsingsmetode en bestaan uit 'n aantal stappe wat 

nie noodwendig 'n vaste volgorde het nie. Die stappe kan ook afwisselend en 

oorvleuelend voorkom. In die onderhawige studie is die volgende stappe gebruik: 

-----
----

Bewuswording van die navorsingsprobleem 

Terreinverkenning (voorlopige literatuurstudie) 

Regverdiging van die aktualiteit van die navorsingsonderwerp 

Probleemstelling 

ldentifisering van die doelstellings en doelwitte wat met die navorsing 

nagestreef word 

Afbakening van die navorsingsterrein 

lnsameling van gegewens 

Evaluering van bevindinge 

Opstel van 'n navorsingsverslag 

Bovermelde stappe stem ooreen met die navorsingstappe wat deur Mulder, 

Oosthuizen en Schulze ( 1986: 21) beskryf is en is in die onderhawige navorsing 

nougeset gevolg. 
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1. 7 .2.2 Die fenomenologiese metode 

Die fenomenologiese metode is nie alleen 'n beskrywende metode nie, maar ook 

'n metodiese manier van dink. Dis 'n werkwyse waarvolgens 'n gegewe verskynsel 

as't ware toegelaat word om self te praat. Deur objektiewe waarneming poog die 

navorser dan om die universele, die algemeen-geldige te openbaar (Venter 

1976: 139-142). 

In hierdie studie is die volgende fenomenologiese stappe gevolg: 

----
-

fenomenologiese reduksie 

eidetiese reduksie 

kontradiktoriese verifikasie 

hermeneutiese vraagstelling (Landman 1980: 12-24). 

Fenomenologiese reduksie - Die navorser moet die teks wat ontstaan het 

vanwee die aanwending van die gang bare histories-opvoedkundige metodes, 

skerp histories beoordeel ten einde alle persoonlike vooronderstellinge en 

veral vooroordele te identifiseer en dan te verwyder. Dit staan bekend as 

fenomenologiese reduksie. Op die wyse word die versluierende invloed van 

die vooronderstellinge geneutraliseer en word dit moontlik vir essensiele 

uitsprake en oordele om te verskyn (Landman 1980: 12). 

• Eidetiese reduksie - Die navorser wat wetenskaplik verantwoordelik wil 

handel, is op soek na die eidos, die essensiele of wesenlike van 'n saak self. 

Eidetiese reduksie betaken dat die essensiele van 'n teks ontdek en 

verwoord moet word. Die navorser street na die outentieke begryping van 

'n saak wat as probleem raakgesien en geformuleer is. Daarvoor is essensie

openbaring 'n vereiste. Die essensie-openbaring bestaan daaruit dat 'n 

besondere uitleg gereduseer word tot 'n enkele uitspraak of wetenskaplike 

oordeel (Landman 1980:21). 
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• Kontradiktoriese verifikasie - Die histories-opvoedkundige navorser wat 

besondere waarde heg aan die onweerlegbare status van 'n wesenskenmerk, 

kan ten aansien van die onwegdinkbare en onweghandelbare, 

kontradiktoriese verifikasie toepas. Kontradiktoriese verifikasie betaken dat 

daar oor die teenoorgestelde van 'n bepaalde uitspraak besin word. So word 

bepaal wat werklikheidsgetrou is: die uitspraak self of die kontradiksie 

daarvan. Uitsprake waarvan die kontradiksie geldig blyk te wees, word dan 

weggelaat (Landman 1980: 1 6). In die tweede kolom van al die tabelle in 

Hoofstuk 4 van hierdie verhandeling word kontradiktoriese verifikasie van 

salarisbeginsels gedoen. Dit is moontlik om direk 'n kontradiksie van 'n 

essensiele uitspraak te stel. Wanneer 'n saak weggedink en/of weggehandel 

word, ontstaan daar onmiddellik 'n vakuum wat dikwels op snelle wyse deur 

'n kontradiksie ingeneem word. 'n Verdere beskrywing wat verifikasie-status 

het, is die vasstelling van die uitwerking wat die kontradiksie van 'n 

salarisbeginsel sal he op die implementering van 'n besondere salarisbeginsel 

in die praktyk. Dit word in die derde kolom van die tabelle in Hoofstukke 3 

en 4 gedoen (Onderhoud met prof W A Landman 1994(h) September). 

• Hermeneutiese vraagstelling - Die egtheid of juistheid van wesenskenmerke 

word nie subjektivisties toegeken nie maar moet verdien word en dit geskied 

deur verifikasie (Van Ransburg et al. 1994:257). Een wyse om die egtheid 

van wesenskenmerke te bepaal, is om in verband met so 'n vermeende 

wesenskenmerk, die hermeneutiese vraag te vra: 

-
In die tweede kolom van die tabelle in Hoofstuk 3 van hierdie verhandeling word 

hermeneutiese vrae oor wesenskenmerke gevra. 

Met die oog op die verfyning en verskerping van die weg waarlangs daar beweeg 
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moet word vanaf probleemstelling tot probleemoplossing wend 'n navorser soms 

gespesialiseerde navorsingstegnieke aan. Hierdie tegnieke is hulpmiddels ter 

bereiking van die navorsingsdoel, maar geen doel op sigself nie (Venter en Van 

Heerden 1989: 111). 

1. 7 .3 Navorsingstegnieke 

In die onderhawige navorsing is onderhoudvoering en literatuurstudie as 

navorsingstegnieke benut. 

1. 7 .3. 1 Onderhoudvoering 

Die onderhoud as navorsingstegniek sluit persoonlike of telefoniese onderhoude in. 

Deur persoonlike en telefoniese onderhoude met kundiges te voer, is daar gepoog 

om kennis en inligting aangaande die tema van die navorsing in te win. 

'n Persoonlike onderhoud is op 17 Januarie 1995 in die TO-gebou, Garsfontein, 

met mnr C F Bouwer, Direkteur: TO-dienste, gevoer om inligting oor die 

herstrukturering van die TO te verkry. Hierdie inligting is in Hoofstuk 5 weergegee. 

Verder is daar gedurende die tydperk September 1994 tot Maart 1995 ongeveer 

vyf onderhoude met prof W A Landman, emeritus professor van die Universiteit 

van Pretoria, in sy woonhuis te L yttelton Manor gevoer. 'n Aantal telefoniese 

onderhoude is ook gedurende dieselfde periode met prof Landman gevoer. Prof 

Landman het 'n besondere verbintenis met die TO. Hy was onder meer 10 jaar lid 

van die TQ-Hoofb~stuur, 12 jaar lid van die TO-Dagbestuur en Finansieskomitee 

asook van die Profes~sionele Komitee. Tans word hy steeds deur die TO-Bestuur 

geraadpleeg met betrekking tot onderwyssake. 

'n Aantal onderhoude is gedurende Oktober 1995 tot Mei 1996 met prof J J 

Booyse, die Departementshoof van die Departement Historiese Opvoedkunde, 

Unisa, gevoer. 
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'n Telefoniese gesprek is met mnr R J J van Vuuren, Sekretaris: TO-Dienste, op 27 

November 1995 gevoer. 

1. 7 .3.2 Literatuurstudie 

In die onderhawige navorsing neem literatuurstudie 'n prominente plek in. 'n Groot 

verskeidenheid primere en sekondere bronne is geraadpleeg. 

Enkele van die primere bronne wat gebruik is, is die volgende: 

------
----

Het Christelijk Schoolblad (Mei 1895 tot Julie 1905) 

Het Christelik Schoolblad (Augustus 1 905 tot Junie 1906) 

Het Kristelik Schoolblad (Julie 1906 tot Mei 1921) 

Die Kristelike Skoolblad (Junie 1921 tot Desember 1935) 

Die Christelike Skoolblad (Januarie 1936 tot Desember 1939) 

Die Onderwysblad vir Christelike en Nasionale Onderwys en Opvoeding 

(Januarie 1940 tot Oktober 1976) 

TO-Nuusbriewe (Julie 1968 tot Junie 1972) 

Mondstuk (Julie 1972 tot Desember 1995) 

Witskrif oor Onderwys en Op/eiding van 15 Maart 1995 

Collins, R D 1918. Mijn herinneringen van de Konferentie van 1893 en van 

het ontstaan van de Vereniging. In Gedenkboek uitgegeven door de 

Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Afrika bij 

gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan. Pretoria: J L van Schaik. 

• Van Bruggen, J 1918. De voor-de-oorlogse periode van onze vereniging. In 

Gedenkboek uitgegeven door de Vereniging van Onderwijzers en 

Onderwijzeressen in Zuid-Afrika bij gelegenheid van het vijfentwintig-jarig 

bestaan. Pretoria: J L van Schaik. 

Die volgende sekondere bronne is geraadpleeg: 

• Van Wyk, A H du P 1933. Die geskiedenis van die Transvaalse 
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Onderwysersvereniging 1893 - 1923. Ongepubliseerde MEd-verhandeling. 

Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys, Potchefstroom. 

Postma, W 1983(a). Die motief, struktuur en funksionering van die 

Transvaalse Onderwysersvereniging. Ongepubliseerde MEd-verhandeling. 

Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys, Potchefstroom. 

• Landman, W A 1994(a-g). Transvaalse Onderwysersvereniging 1893 -

1993: 'n eeu van stryd en oorwinning. Pretoria: Transvaalse 

Onderwysersvereniging (kyk opmerking in die verband in afd 1 .8). 

1. 7 .4 Stellingname 

Die onderhawige navorsing oor professionaliteit en die TO is met voile erkenning 

van die Protestants-Christelike stellingname van die TO onderneem. 

Professionaliteit word daarvolgens as 'n Christelike ingesteldheid en roeping erken. 

'n Miskenning van professionaliteit is volgens die TO in stryd met die erkenning van 

die mens as Godgeskape wese. 

1.8 REDAKSIONELE STYL 

• Die gebruik van die name van instellings, verenigings en organisasies, is by 

die eerste gebruik daarvan volledig uitgeskryf gevolg deur 'n afkorting tussen 

hakies. Daarna is slegs die afkorting gebruik. 

• Nie alleen die spelwyse nie, maar ook die naam van Het Christelijk 

Schoolblad het met die loop van jare verander. Dit verklaar waarom die 

spelvorme en benaminge in die bronverwysings nie altyd eenvorming is nie. 

- Ter wille van eenvormigheid is die gebruik van Romeinse syfers vir die 

aanduiding van die deel van Die Onderwysblad vir Christelike en Nasionale 

Onderwys en Opvoeding vanaf 1940 tot 1973 vervang met gewone syfers 
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soos wat dit gebruik is vanaf Junie 1973, byvoorbeeld Die Onderwysbladvir 

Christelike en Nasionale Onderwys en Opvoeding. XXXVlll(436):29 is 

verander na Die Onderwysblad vir Christelike en Nasionale Onderwys en 

Opvoeding. 38(436):29. 

• Die woord vereniging is in die primere bronne tydens die beginjare van die 

VVOOZA nie konsekwent gespel nie. Die volgende twee spelvorme is 

teegekom: vereniging en vereeniging. In die onderhawige studie is 

laasgenoemde spelvorm gebruik sander om gebruik te maak van die 

gebruiklike (sic)-aanduiding . 

• Wat bronverwysings in die teks betref, is daar in twee gevalle van algemeen 

aanvaarde konvensies in die verband afgewyk: 

lnligting is uit so 'n wye verskeidenheid uitgawes van byvoorbeeld die 

Mondstuk verkry, dat die gebruik van letters van die alfabet om 

verskillende volumes van die tydskrif gedurende een bepaalde jaar aan 

te dui, (bv Mondstuk 1994(a): 10 of Mondstuk 1994(b): 10) mettertyd 

moontlik tot verwarring en/of foute kon aanleiding gee. Daarom is 

besluit om besonderhede ten opsigte van die jaargang (deel, volume) 

en nommer van 'n betrokke uitgawe, volledig in die teks op te neem. 

Voorbeeld: In die teks: (Mondstuk 1980 8(95):2). In die bibliografie: 

Mondstuk. 1980. Vakvereniging: spook of ridder? 8(95):2. 

In die bundels van Landman 1994(a) tot (g) is die bladsye nie 

deurlopend van voor na agter genommer nie maar is aan elke hoofstuk 

eie nommers toegeken. Om hierdie rede verskyn die geraadpleegde 

hoofstukke van Landman se bundels elkeen as 'n afsonderlike 

inskrywing in die bibliografie. 

• Daar is saver moontlik met seksistiese taalgebruik rekening gehou deur die 

term opvoeder(s) te gebruik. Dit was egter nie altyd moontlik nie: waar 
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sprekers of oorspronklike outeurs byvoorbeeld net na die onderwyser verwys 

het, is dit so gelaat. 

Hiermee word die orienterende hoofstuk afgesluit. In Hoofstuk 2 word die ontstaan 

en ontwikkeling van die TO met verwysing na die behoeftes wat aanleiding gegee 

het tot die ontstaan van die TO, die aanvoorwerk vir en die besluit op die stigting 

van die VVOOZA/TO, 'n aantal salarisaksies en die bevordering van die 

professionele beeld van die opvoeder vanaf 1893 tot 1995 bespreek. 
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2. 1 INLEIDING 

Navorsing oor en 'n bestudering van die eerste honderd jaar in die bestaan van die 

Transvaalse Onderwysersvereniging (TO) kan moontlik die wesenskenmerke van 

professionaliteit, soos vergestalt in en deur die dienslewering en leidinggewing van 

die TO, blootle en lei tot 'n toereikender begryping daarvan . 

In die onderhawige hoofstuk word gepoog om enkele betekenisvolle gebeure met 

betrekking tot die uitlewing van professionaliteit deur die TO en sy lede te beskryf 

en lig te werp op die aard van professioneel-beskaafde optrede betreffende 

salarisaangeleenthede. 

Die inligting in hierdie hoofstuk is hoofsaaklik versamel uit die mondstukke of 

maandblaaie van die VVOOZA/TO, naamlik Het Christelijk Schoolblad, Het 

Christelik Schoolblad, Het Kristelik Schoolblad, Die Kristelike Skoolblad, Die 

Christelike Skoolb/ad, Die Onderwysblad vir Christelike en Nasionale Onderwys en 

Opvoeding, TO-Nuusbriewe en Mondstuk. Daar is ook veral gebruik gemaak van 

voorsittersredes wat tydens die Algemene Jaarvergaderings van die VVOOZA/TO 

gelewer is en Hoofbestuursverslae aan die Algemene Vergaderings van die 

VVOOZA/TO. 

Daar moet verder kennis geneem word van die feit dat daar tydens die eerste eeu 
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van die VVOOZA/TO se bestaan drie verskillende benaminge gebruik is vir die 

vergaderings van die vereniging, naamlik Konferensies (Kongresse), Algemene 

Vergaderings en Algemene Jaarvergaderings (Landman 1994(b): 103). 

Die Algemene Vergadering/Algemene Jaarvergadering was die hoogste 

gesagsliggaam van die VVOOZA/TO (Mondstuk 1980 9(98): 11-29). Besondere 

waarde is en word steeds geheg aan die voorsittersredes wat nog altyd as skerp 

situasie-ontledend, beleidsverklarend, taakanaliserend en toekomsgerig beskryf kan 

word. 

As tweede hoogste gesagsliggaam het die TO-Hoofbestuur 'n sleutelrol in die 

ontwikkeling en doeltreffende funksionering van die TO vervul. Die TO-Hoofbestuur 

het doelmatigheid en doeltreffendheid as maatstawwe gebruik om sy funksie as 

professionele liggaam ten volle uit te voer. Kragtens die bevoegdhede aan horn 

verleen deur die Algemene Vergadering, was die TO-Hoofbestuur die wetgewende 

en uitvoerende gesag van die TO. Hy moes namens die TO binne die beleid soos 

neergele deur die Algemene Vergadering, optree (Mondstuk 1980 9(98): 11 ). 

Die Dagbestuur kon namens die TO-Hoofbestuur en die TO handel en het direkte 

uitvoerende gesag in alle sake besit, met die uitsondering van die wat van 'n 

kontensieuse aard was of sake wat beleidsformulering geraak het. Die Dagbestuur 

kon daarom vinniger aandag gee aan sake van algemene aard (TO-Nuusbrief 1969 

(10):3; Mondstuk 1980 9(98):11). So is onder meer professionele 

verantwoordelikheid bevorder. 

Die handelinge van genoemde gesagstruktuur het 'n onontbeerlike rol gespeel 

gedurende die eerste honderd jaar van die bestaan van hierdie unieke 

onderwysersvereniging. 

Die TO beskik oor so 'n veelgeskakeerde en omvangryke geskiedenis dat dit nie 

moontlik is om elke gebeurtenis in die ontstaan en ontwikkeling van die TO wat 

met die bevordering van onderwysprofessionaliteit sowel as die hantering van 



42 

salarisaangeleenthede in verband staan, volledig te beskryf nie. In Hoofstuk 3 word 

'n historiese oorsig oor die bevordering van die professionele beeld van opvoeders 

gegee en in Hoofstuk 4 word die historiese verloop van die salarisonderhandelinge 

van die TO beskryf. Ter wille van 'n voorafgaande globale beeld van die 

wordingsgang van die TO word vervolgens enkele aspekte van die bevordering van 

professionaliteit en die hantering van salarisaangeleenthede, wat binne die 

terreinafbakening van die onderhawige navorsing val, in hierdie hoofstuk uitgelig 

en aan die hand van die volgende vrae beskryf: 

In die hieropvolgende uiteensetting word volstaan met enkele grepe uit die 

wordingsgang van die TO 

2.2 FAKTORE WAT AANLEIDING GEGEE HET TOT DIE ONTSTAAN VAN 'N 
ONDERWYSERSVERENIGING IN TRANSVAAL 

Die eerste onderwysersvereniging vir Afrikaanssprekende blanke opvoeders in 

Transvaal het sy ontstaan te danke gehad aan praktiese onderwysprobleme soos 

byvoorbeeld 'n toenemende verengelsing op skool, ongereelde skoolbesoek deur 

leerlinge en 'n gebrek aan die belangstelling van ouers in skoolsake. Hierdie 

aangeleenthede het onder meer aanleiding gegee tot 'n behoefte aan doelgerigte 

maatreels ter handhawing van die kultuur en tradisies van Afrikaanssprekende 

blankes. Hierbenewens het onderwysbehoeftes, soos 'n nood aan opgeleide 

onderwysers, skoolgeboue, boeke en onderrighulpmiddele dit vir diensdoenende 
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onderwysers onmoontlik gemaak om hulself te handhaaf (Van Wyk 1933:9-22). 

Genoemde onderwysprobleme en -behoeftes het so aktueel geraak dat die gedagte 

aan die stigting van 'n onderwysersvereniging in Transvaal teen die einde van die 

negentiende eeu ontstaan het. 

2.3 AANVOORWERK VIR EN DIE BESLUIT OP DIE STIGTING VAN 'N 
ONDERWYSERSVERENIGING 

Die aanvoorwerk vir die stigting van 'n vereniging vir Transvaalse opvoeders is in 

1892 gedoen in die vorm van 'n brief wat volgens Collins ( 1918:2) in 'n dagblad 

(waarvan die naam nie vasgestel kon word nie) verskyn het waarin die briefskrywer 

versoek het dat 'n konferensie vir onderwysers gehou moes word. Die 

onge'identifiseerde skrywer het aanbeveel dat R D Collins, op daardie tydstip een 

van die oudste onderwysers in die destydse Zuid-Afrikaansche Republiek, die 

leiding moes neem. Collins het vir ds MS Bosman en generaal Piet Joubert, twee 

prominente figure van daardie tyd, oor die gedagte aan 'n onderwysersvereniging 

geraadpleeg en saam is besluit om uitvoering aan die voorstel te gee (Collins 

1918:2-3). 

Op 28 Januarie 1893 (Van Wyk 1933: 12) het Collins ( 1918:3) 'n paar persone 

uitgenooi om by sy huis in Johannesburg te vergader sodat daar beplan kon word 

vir die hou van 'n Algemene Konferensie vir opvoeders. Van die afgevaardigdes wat 

deur horn genooi is, het die volgende opgedaag: mej Van Pommeren (hoof van een 

grote gesubsidieerde meisjeschool), W Marren (hoof van 'n Engelse skool), twee 

onderwysers wat uit Nederland afkomstig was en wat verbonde was aan die 

Opleidingschool in Pretoria, H H 0 Boersma, N Tromp en volgens van Wyk 

( 1933: 12) D Viljoen en J A Hesse van Potchefstroom en W Graham en G Hofmeyer 

(sekretaris) van Johannesburg. 

Die doelstellings wat met die Algemene Konferensie in die vooruitsig gestel is, kan 

soos volg opgesom word: 
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• om wee te bedink waarlangs onderwys en opvoeding in Transvaal in 

samewerking met die Superintendent van Onderwys, bevorder kon word 

• om sake met betrekking tot die handhawing en uitbreiding van 

volksonderwys, veral met die oog op die opheffing van die 

Afrikaanssprekende boerebevolking, indringend te bespreek (Van Wyk 

1933: 13). 

Daar is verder besluit om 'n omsendbrief in Engels en in Nederlands op te stel en 

aan al die opvoeders van Transvaal te stuur waarin hulle uitgenooi sou word om 

die Algemene Konferensie byte woon. Die doel van die beoogde konferensie moes 

ook hierin uiteengesit word. 'n Subkomitee, bestaande uit mnre Collins en Marren, 

is aangewys om die omsendskrywe op te stel en uit te stuur. Die destydse 

Superintendent van Onderwys, dr N Mansvelt, het horn ook ten gunste van die hou 

van 'n Algemene Konferensie uitgespreek (Collins 1918:3). 

Op 4 April 1893 het die Eerste Onderwyserskonferensie in Transvaal, bygewoon 

deur ongeveer tagtig belangstellendes en met RD Collins as voorsitter, 'n aanvang 

geneem. In sy openingsrede het Collins die teenwoordiges opgeroep om saam te 

staan en saam te werk ten behoewe van die vestiging en beskerming van 

onderwyserbelange. Dr Mansvelt het in 'n verwelkomingswoord sy ingenomenheid 

met die konferensie en die doelstellings daarvan uitgespreek en bygevoeg dat 

onderwysers voortaan as opvoeders en nie as blote huurlinge beskou moes word 

nie: 

Gij onderwijzers zijt geen huurlingen! (Collins 1918:4). 

Op die laaste dag van die Eerste Algemene Konferensie het H H 0 Boersma die 

volgende voorstelle gemaak: 

-
-

dat daar 'n onderwysersvereniging tot stand moes kom na oorleg met die 

destydse Departement van Onderwys 

dat die vereniging afdelings (takke) in elke distrik, soos ingedeel deur die 
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Superintendent van Onderwys, kon he en waar daar te min onderwysers vir 

'n tak bestaan het, die onderwysers by 'n ander tak van 'n distrik kon 

inskakel 

• dat die onderwysersvereniging bekend sou staan as Vereeniging van 

Onderwijzers en Onderwijzeressen in de Z.A.R. 

• dat die vergadering sy goedkeuring moes verleen vir die opstel van 'n 

konsepgrondwet vir die voorgestelde onderwysersvereniging en dat hierdie 

konsepgrondwet voor die volgende onderwyserskonferensie aan alle 

onderwysers in die Republiek gestuur moes word (Van Wyk 1933: 15-16). 

Hierdie voorstelle is vermoedelik druk bespreek want eers tydens die aandsitting 

van die konferensie op Donderdag 6 April 1893, is daar besluit om 'n Tweede 

Algemene Onderwyserskonferensie te hou waartydens 'n onderwysersvereniging 

vir onderwyspersoneel gestig moes word (Van Bruggen 1918: 10). 'n Loodskomitee 

is gekies en nege dae later, op 15 April 1893 is 'n vergadering gehou waartydens 

twee van die komiteelede, naamlik H H 0 Boersma en N Tromp, aangewys is om 

'n konsepstatuut en konsep huishoudelike reglement vir die te stigte vereniging op 

te stel. Tydens die volgende loodskomiteevergadering wat op 1 6 November 1893 

te Johannesburg gehou is, is die vermelde konsep aan die vergadering voorgele vir 

bespreking en wysiging sodat dit tydens die beoogde Tweede 

Onderwyserskonferensie aan afgevaardigdes beskikbaar gestel kon word (Van Wyk 

1933: 15-16). 

2.4 STIGTINGSKONFERENSIE VAN DIE VEREEN/GING VAN ONDERWIJZERS 
EN ONDERWIJZERESSEN IN DE Z.A.R.(VVOOZA): 1894 

Die Tweede Onderwyserskonferensie (26 tot 29 Maart 1894) wat as die amptelike 

stigtingsvergadering van die VOOZA beskou kan word, het ender voorsitterskap 

van R D Collins in die gebou van die Presbiteriaanse Kerk, Pretoria, plaasgevind 

(Van Wyk 1933: 17). Volgens Van Bruggen ( 1918: 10) het daar weer eens sowat 

tagtig onderwysers die konferensie bygewoon. 
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Die konsepstatuut, 'n konsepreglement en sake soos die benaming, grondbeginsels 

en doel van die vereniging sowel as lidmaatskap is bespreek. Vyftig 

konferensiegangers het die Statuten (eerste grondwet) onderteken en sodoende 

lede van die VVOOZA geword. 

Hoewel die VVOOZA eers in 1917 /18 formeel deur die Transvaalse 

Onderwysdepartement (TOD) erken is (Landman 1994(g): 10), kan die stigting van 

die VVOOZA en die formulering van 'n aantal beleidsdokumente beskou word as 

die begin van 'n professionele benadering tot onderwys. 

2.5 RIGTINGGEWENDE AKTIWITEITE VAN DIE VVOOZA GEDURENDE DIE 
VOOR-OORLOGSE TYDPERK: 1895 TOT 1899 

'n Onderwysersvereniging is 'n vereniging vir opvoeders en dit is dus nie vreemd 

nie dat die VVOOZA voortdurend daarop gerig was om die belange van hul lede te 

bevorder. Die voor-oorlogse tydperk was egter veral 'n tydperk van rigting soek en 

koers vind. 

2.5. 1 Die onderwyser/onderwyseres as opvoeder 

Die Eerste Algemene Vergadering van die VVOOZA ( 15 tot 17 April 1895) is in die 

Opleidingschool te Pretoria gehou (Landman 1994(g):7). In sy voorsittersrede het 

R D Collins na twee be ken de historiese figure, naamlik Napoleon Bonaparte ( 1769 -

1821) en Johann Heinrich Pesta Iozzi ( 1 7 46 - 1827) verwys en die stand punt gestel 

dat 'n onderwyser 'n pedagogies-verantwoordbare verhouding met leerlinge 

behoort te handhaaf. Hy het onder meer gese dat Napoleon as krygsman met sy 

swaard in sy hand gesterf het maar dat Pestalozzi, die opvoeder, gekenmerk is deur 

'n besondere liefde vir kinders en dat hy steeds sal bly leef al het hy reeds gesterf 

(Landman 1994(b): 106). 
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2.5.2 Die moontlikheid van 'n pensioenfonds vir opvoeders 

Wat 'n pensioenfonds betref, was die algemene opvatting dat die klimaat in 1895 

nog nie reg was vir die skep van so 'n fonds nie. Die saak is in die hande van die 

VVOOZA-Hoofbestuur gelaat om 'n struktuur vir die pensioenfonds te ontwerp wat 

tydens die volgende Algemene Vergadering bespreek kon word (Van Wyk 

1933:29). 

Die pensioenfonds is ook nie tydens die Buitengewone Algemene Vergadering van 

die VVOOZA ( 16 tot 18 Desember 1895) bespreek nie. Die doel van genoemde 

vergadering was om moontlike voorstelle en aanbevelings rakende 

onderwysaangeleenthede wat tydens die Volksraadsitting van Januarie 1896 ter 

tafel gele kon word, te bespreek. Een van die sake wat aandag geniet het, was die 

bevordering van die status en samelewingsposisie van die onderwyser (Van Wyk 

1933:30). Hieruit kan afgelei word dat die VVOOZA vasberade was om die 

onderwysberoep aan die bree publiek bekend te stel, die belange van opvoeders te 

bevorder en om die lede van die onderwyserskorps aan te moedig om hul 

onderwyskwalifikasies te verbeter. 

Die moontlikheid van 'n pensioenfonds is weer tydens die Tweede Algemene 

Vergadering van die VVOOZA (6 tot 8 April 1896) bespreek. Die vergadering het 

besluit dat sodanige fonds in daardie stadium nie ge"implementeer kon word nie 

omdat baie lede moontlik die hoe premie wat hulle sou moes betaal, nie sou kon 

bekostig nie en dat ander dalk onwillig sou wees omdat hulle reeds begin het om 

vir hul oudag voorsiening te maak (Landman 1994(d):247). 

Met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog op 11 Oktober 1899 is 

onderwysers ook opgeroep vir krygsdiens. Dit het tot gevolg gehad dat die 

werksaamhede van die VVOOZA tydelik tot stilstand gekom het (Van Wyk 

1933:39). 
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2.6 WERKSAAMHEDE VAN DIE VVOOZA GEDURENDE DIE TYDPERK 1903 TOT 
1917 

Na 'n onderbreking van ongeveer vier jaar in die werksaamhede van die VVOOZA 

het 'n tydperk aangebreek wat as 'n era van rekonstruksie beskou kan word en 

waartydens die doelwitte van die eerste Afrikaanse onderwysersvereniging in 

Transvaal opnuut nagestreef is (Van Wyk 1933:52). 

2.6.1 Naamsverandering 

Op 21 Desember 1903 het 1 7 lede van die VVOOZA vir die eerste keer sedert 

1899 in die Oosteindskool te Pretoria vergader om nuwe lewe in hul vereniging te 

probeer blaas en om die voor-oorlogse ideale van die VVOOZA te herbevestig. 

Hierdie vergadering het daartoe gelei dat die Sesde Algemene Vergadering van die 

VVOOZA op 31 Desember 1903 in Pretoria gehou is. Tydens hierdie Algemene 

Vergadering is die naam van die vereniging onder meer verander van Vereeniging 

van Onderwijzers en Onderwijzeressen in de Z.A.R., afgekort as VVOOZA 

(Correspondentieblad 1903 ( 1): 2) na Vereeniging van Onderwijzers en 

Onderwijzeressen in Zuid-A frika ( Correspondentieblad 1 903 ( 1 ) : 2), steeds afgekort 

as VVOOZA. Daar is ook aandag gegee aan die formulering van opvoedings- en 

onderrigdoelstellings en besluit dat die verwesenliking daarvan in die 

onderwyspraktyk as die hoogste prioriteit vir onderwysers gestel moes word (Van 

Wyk 1933:52-53). 

2.6.2 Ouerbetrokkenheid en onderwysersopleiding 

Tydens die Sewende Algemene Vergadering van die VVOOZA (27 tot 28 Junie 

1904) is veral aandag gegee aan ouerseggenskap in die onderwys, die tekort aan 

opgeleide leerkragte, die samestelling van 'n eksamenkommissie en die handhawing 

van professionaliteit in die onderwys. 

Ouerseggenskap in die onderwys is as 'n onvervreembare ouerreg beskou. Daar is 
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byvoorbeeld geoordeel dat ouers die reg moes he om opvoeders te nomineer met 

die oog op aanstelling. 

Die tekort aan leerkragte wat in daardie stadium ondervind is, is aan 'n 

ontoereikende voorsiening van onderwysersopleiding toegeskryf. 'n Duidelike 

onderskeid is getref tussen leerkragte wat formele onderwysersopleiding deurloop 

het en skoolhouers, dit wil se leerkragte sonder formele onderwysersopleiding. 'n 

Besluit is goedgekeur waarin toereikende opleiding as 'n vereiste vir die aanstel van 

leerkragte aanvaar is. Daarsonder was daar na die mening van die vergadering nie 

sprake van onderwysers wat as opvoeders hul beroep beoefen het nie, maar kon 

leerkragte hoogstens as 11 skoolhouers 11 gereken word (Het Christelijk Schoolblad 

1905 7(65): 1). Die begrip skoolhouers is afgelei van die Nederlandse Beunhazen, 

'n term wat verwys (het) na diegene wat 'n vak op skool probeer aanbied het, 

maar nie die nodige opleiding daarvoor ontvang het nie. 

'n Voorstel deur die Christelik-Nasionale Onderwyskommissie (CNO-Kommissie) dat 

'n eksamenkommissie benoem moes word, is deur die vergadering aanvaar. Hierdie 

eksamenkommissie moes indiensopleidingskursusse vir onderwysers instel en die 

eksaminering daarvan behartig (Van Wyk 1933:57-58). 

2.6.3 Nood aan 'n registrasieraad en eiesoortige opleidingsinstansies 

Twee sake met betrekking tot die onderhawige navorsing is tydens die Tiende 

Algemene Vergadering van die VVOOZA (2 tot 3 Julie 1907) bespreek. Die 

behoefte aan 'n registrasieraad vir opvoeders is ge'identifiseer wat daarop dui dat 

die onderwysberoep stelselmatig 'n professionele karakter begin aanneem het. 

Verder is eiesoortige opleidingsinstansies bepleit aangesien dit as 'n wyse beskou 

is waarop Afrikaans en Christelike beginsels bevorder kon word. Verder kon dit ook 

as teenvoeter dien vir onderwysers wat in die buiteland gewerf is om die 

onderwysnood te verlig (Het Kristelik Schoolblad 1907 8(95): 1-3). 
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2.6.4 'n Pensioenwet vir opvoeders 

'n Pensioenwet vir opvoeders het op 31 Julie 1913 in Natal tot stand gekom. 

Hierdie gebeure in Natal het nuwe momentum aan die stryd om 'n pensioenwet in 

Transvaal gegee. Die vordering wat in Natal gemaak is het by die VVOOZA die 

behoefte laat ontstaan om nog sterker as voorheen by die regering aan te dring op 

die totstandkoming van 'n pensioenskema vir onderwysers in Transvaal (Van Wyk 

1933:95). 

Die begeerte na 'n pensioenskema is tydens die Sewentiende Algemene 

Vergadering van die VVOOZA (7 tot 9 April 1914) weer bespreek. Daar is besluit 

om vertoe tot die Direkteur van Onderwys te rig waarin die noodsaaklikheid van 'n 

pensioenskema beklemtoon kon word. Hierop het die Direkteur soos volg 

geantwoord: 

Er zal binnekort een Pensioen-ordonnantie ter overweging warden 

ingediend bij de Provinciale Raad (Van Wyk 1933:96). 

In 1916 het die VVOOZA voor 'n komitee van die Provinsiale Raad getuienis oor 

die Ontwerppensioenwet afgele. Voortvloeiend hieruit het die VVOOZA

Hoofbestuur tydens die Twintigste Algemene Vergadering (3 tot 5 April 1917) 

berig dat die Provinsiale Raad op 1 Januarie 1917 die Transvaalse Onderwijzers 

Pensioenen Ordonnantie aangeneem het waaraan onze Vereniging zo krachtig 

heeft gewerkt (Van Wyk 1933:97; Landman 1994(c): 150). 

2.6.5 Outonomie van die onderwysprofessie 

Tydens die Agtiende Algemene Vergadering van die VVOOZA (30 Maart tot 1 April 

1915) is lede op die belangrikheid van die onderwys as professie gewys en is die 

onderwysberoep gelyk gestel aan die werk van 'n arts of argitek. NM Hoogenhout, 

die destydse voorsitter van die VVOOZA, het na die onderwys verwys as net so 

interessant en wetenskaplik gefundeerd as genoemde twee beroepe, veral 
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aangesien die ontwikkeling wat op die gebied van die psigologie gemaak is, volgens 

horn tot voordeel van die onderwyser en die kind gestrek het (Landman 

1994(b): 121). 

Dit was egter belangrik dat die individu sowel as die groep in die 

onderwysprofessie redelik outonoom moes wees. Die Negentiende Algemene 

Vergadering (3 April 1916) is derhalwe gekenmerk deur 'n bespreking van die 

belangrikheid van die outonomie van die onderwysprofessie. N M Hoogenhout, 

wat toe steeds voorsitter van die VVOOZA was, het gevoel dat outonome 

besluitneming deur die onderwyskorps veral ten opsigte van die toepassing van 

tugregulasies, vir onderwysers verseker moes word. Indian nie, sou die 

onderwysprofessie die gevaar loop om as minderwaardig beskou te word in 

vergelyking met and er professionele betrekkings (Landman 1994(b): 123). 

2.7 GEDENKJAAR VAN DIE VVOOZA: 1918 

Tydens die VVOOZA se vyf-en-twintigjarige gedenkfees in 1918, het die 

reelingskomitee wat die verrigtinge van die gedenkfees behartig het, onder 

voorsitterskap van C R Frowein 'n gedenkboek uitgegee (Landman 1994(g)): 10). 

In hierdie gedenkalbum is daar deur verskillende skrywers, waarvan sommiges ook 

vorige voorsitters van die VVOOZA was, soos R D Collins en J van Bruggen, met 

dankbaarheid teruggedink aan die pionierswerk wat verrig is in belang van die 

onderwyser en die onderwysberoep. 

2.8 SALARISEISE VAN LEERKRAGTE GEDURENDE DIE TYDPERK 1918 TOT 
1922 

Die VVOOZA-Hoofbestuur het gedurende 1918 'n eie kommissie benoem met die 

opdrag om 'n voorstel met betrekking tot die vergoedingspakket van onderwysers 

te formuleer vir voorlegging aan die Kommissie van Ondersoek van die 

Departement van Onderwys. Die Kommissie van Ondersoek van die Departement 

van Onderwys moes die voorstelle van die VVOOZA-kommissie met betrekking tot 
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'n salarisskema vir onderwysers evalueer. Die VVOOZA-kommissie het, nadat sake 

socs diensjare en kwalifikasies ondersoek is, die volgende beginsels neergele: 

• Die salaris van 'n onderwyser behoort nie verband te hou met die aantal 

leerlinge aan wie die betrokke onderwyser onderrig verskaf nie. 

• Leerkragte se salarisse behoort gegrond te wees op hul kwalifikasies, 

ervaring en gehalte van onderrig. 

• 'n Skoolhoof behoort 'n toelaag te ontvang vir die organisasie en 

administrasie van sy skool (Het Kristelik Schoolblad 1918 19(220): 13-16). 

Die VVOOZA was bekommerd dat 'n verlaging van die lewenstandaard van 

opvoeders vanwee ontoereikende vergoeding, die goeie en bekwame onderwysers 

uit die onderwys sou laat bedank (Landman 1994(d):252-254). Indian slegs 

swakker onderwysers sou oorbly, sou dit 'n negatiewe invloed kon uitoefen op die 

professionele beoefening van die onderwysberoep. Hierdie salarisverwante 

aangeleenthede het daartoe aanleiding gegee dat die kwalifikasies van onderwysers 

weer skerp ender die aandag van die VVOOZA gekom het: die VVOOZA

ondersoekkomitee het in 1919 'n voorgestelde salarisskema by die 

Onderwyskommissie ingedien wat gegrond was op kriteria socs kwalifikasies, 

diensjare en inspeksierapporte. Die Onderwyskommissie het die voorstelle aanvaar 

en in 1919 is nuwe salarisskale bekend gemaak. Die verslag van die VVOOZA

Hoofbestuur aan die Drie-en-twintigste Algemene Vergadering van die VVOOZA 

(30 Maart 1920) het getuig van vreugde oor die nuwe salarisskale (kyk Hfst 4, afd 

4.2.1 ). 

Met die tema van die onderhawige navorsing op die voorgrond, word ook aandag 

gegee aan die geroepenheid van die opvoeder. In hierdie verband kan die 

opvoedingskarakter van die VVOOZA duidelik onderskei word. 

In die voorsittersrede van N M Hoogenhout gedurende die Vier-en-twintigste 

Algemene Vergadering van die VVOOZA (29 tot 31 Maart 1921) het die spreker 

daarop gewys dat een van die beginsels van 'n vakvereniging gewoonlik is om die 
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materiele belange van sy lede te bevorder. Die VVOOZA het egter gevoel dat 'n 

kenmerk van professionaliteit die oorheersing van die ideele en die idealistiese oor 

die materiele behoort te wees. Die VVOOZA het gevolglik die ondergeskikstelling 

van die beroep van die onderwyser aan die roeping van die opvoeder beklemtoon 

(Landman 1994(b): 130-131). 

As voorbeeld van bogenoemde standpunt het die VVOOZA gedurende 1921 op 

professioneel-beskaafde wyse in belang van onderwysers met die owerhede beding 

om verbeterde materiele voordele. Die onderhandelinge het op niks uitgeloop nie. 

Teen hierdie agtergrond het N M Hoogenhout gedurende die Vyf-en-twintigste 

Algemene Vergadering ( 10 tot 12 April 1922) na die onderwysberoep verwys as 

'n Aspoestertjie onder ander professies - die onderwys moes maar altyd met die 

minste voordele tevrede wees. Alhoewel die belangrikheid van die onderwys en 

die taak van die onderwyser deur onderwysbelanghebbendes, soos die Protestants

Christelike kerke en die ouergemeenskap, beklemtoon is en daar selfs na die 

onderwysprofessie as die moederprofessie verwys is, is die onderwysberoep deur 

die jare afgeskeep. Hoogenhout het die lede nogtans aangemoedig om hulle werk 

blymoedig voort te sit en hulle gewaarsku om nie uitsluitlik na grater materiele 

welvaart te street nie. Hulle moes hulle in die eerste plek rig op 

opvoedingsaangeleenthede (Kristelike Skoolblad, Die 1922 23(268):4-7). 

M Vaandrager ( 1923:9-12), die voorsitter van die Ses-en-twintigste Kongres van 

die VVOOZA (26 tot 28 Maart 1923), het op die standpunt van sy voorganger 

voortgebou: volgens horn moes 'n element van liefde vir die kinders wat hulle 

opgevoed en onderrig het, voortdurend by die onderwysers aanwesig wees. Vir 

horn het pedagogiese liefde intiem verband gehou met die geroepenheid van die 

onderwyser. In sy rede het hy verder beweer dat kinders waardig is om liefde te 

ontvang omdat hulle beelddraers van God, toekomstige burgers van die staat en 

toekomstige lede van die gemeenskap is. 

Samevattend kan gese word dat opvoeders daarna moes strewe om hul 

geroepenheid onder meer in die vorm van pedagogiese liefde uit te leef. So 'n 
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handeling sou geestelike rykdom vir die onderwysers waarborg en verhoed dat daar 

na eie materiele rykdom gesoek word, want dit kon aanleiding gee tot die 

ondersteuning van vakbonddenkwyses. 

2.9 NAAMSVERANDERING IN 1923: VEREEN/GING VAN ONDERWIJZERS EN 
ONDERWIJZERESSEN JN ZUID-AFRIKA (VVOOZA) WORD TRANSVAALSE 
ONDERWYSERSVERENIGING (TO) 

Op 28 Maart 1923 het die naam van die onderwysersvereniging verander van 

Vereeniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Afrika (VVOOZAJ 

(Correspondentieblad 1903 ( 1 ):2) na die Transvaalse Onderwysersvereniging (TO) 

(Kristelike Skoolblad, Die 1923 24(280):4-15). Hierdie naamsverandering was 'n 

voorstel van mnre Greybe (sic) en Sasson tydens die Ses-en-twintigste Kongres (26 

tot 28 Maart 1923). Lidmaatskap van die TO was beperk tot opvoeders, werksaam 

in Transvaal. Artikels II, Ill en IV van die grondwet sou onveranderd bly dien as 

waarborg vir die behoud van die Christelik-nasionale karakter van die TO (Van Wyk 

1943 45(517):20-27). 

2. 10 BEVORDERING VAN DIE PROFESSIONELE BEELD VAN OPVOEDERS DEUR 
DIE TO GEDURENDE DIE TYDPERK 1923 TOT 1929 

Om voortdurend binne die afgebakende terrain van die onderhawige studie te bly, 

word slegs enkele aspekte met betrekking tot die status en burgerlike regte van 

leerkragte as deel van hul professionele beeld uitgelig. 

In 1923 is die hoop weer eens deur die TO-Hoofbestuur uitgespreek dat wetgewing 

gepromulgeer sou word met die oog op die stigting van 'n registrasieraad vir alle 

opvoeders in die Unie. Die TO-Hoofbestuur het so 'n registrasieraad, waarop die 

TO verteenwoordig moes wees, gesien as 'n middel om aan die onderwysprofessie 

groter status te gee. 'n Konsepwet is egter in hierdie stadium op die lange baan 

geskuif (Kristelike Skoolblad, Die 1923 24(280):4-15). Tussen 1924 en 1929 het 

die TO egter onvermoeid bly werk vir die totstandkoming van 'n registrasieraad vir 

opvoeders (Landman 1994(d): 14). 
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Hierdie gebrek aan 'n registrasieraad het moontlik daartoe aanleiding gegee dat 

opvoeders weer begin vra het of die onderwysberoep enige maatskaplike status 

besit het. Dit het mode geword om opvoeders in die gemeenskap hoog aan te prys 

deur ta lie lofuitinge te uiter. Die TO het dit egter as blote opgeskroefde huigelary 

beskou omdat onderwysers nie die nodige vergoeding vir hul dienste gekry het nie 

en dikwels as huurlinge wat eksamenafrigting moes doen en daarvoor deur die 

belastingbetaler vergoed moes word, beskou is. Hierdie toestand het soms 

gedagtes aan militante vakbondoptrede by sommige onderwysers laat ontstaan. Die 

TO het egter geen geheim daarvan gemaak nie dat hy teen sulke idees gekant was. 

Hierdie standpunt van die TO het veral op twee uitgangspunte berus, naamlik dat 

die onderwysprofessie op eie meriete kon steun, aangesien hy aan die kriteria vir 

professionaliteit kon beantwoord en dat onderwyserwaardigheid met 

vakbondbeginsels sou bots. Gevolglik is onderwysers deur hul vereniging opgeroep 

tot 'n opeising van die status wat hulle toekom (Kristelike Skoolblad, Die 1925 

26(309):5-7). 

Een van die doelstellings van 'n vakbond is om 'n sterk samebindende krag te 

vorm. Dit was ook een van die doelstellings van die TO, maar die TO wou die 

doelstelling op professioneel-erkende wyse bereik. In 1928 het JR L van Bruggen, 

hoofredakteur van Die Kristelike Skoolblad, veral op professionele samehorigheid 

klem gele. Hy het doellose geselspraatjies afgewys en onderwysers opgeroep tot 

'n gees van hartlike samewerking wat uit 'n gevoel van doelbewuste professionele 

samehorigheid gebore moes word (Landman 1994(d): 15). 

Hierdie gees van samewerking, ook in die wyse van bedinging vir 

onderwysersvoordele, moes opvoeders nie onthef van verantwoordelike optrede 

nie, maar dit eerder beklemtoon. 

Die taak van die opvoeder as mondige gemeenskapslid met voile burgerregte en 

vryhede het gedurende die Twee-en-dertigste Algemene Jaarvergadering van die 

TO ( 1 tot 3 April 1929) weer die aandag geniet. Die voorsitter, J H Greijbe, het in 

sy rede hierdie regte en vryhede in verband gebring met die professionele 
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verantwoordelikhede wat onderwysers behoort te aanvaar. Professionele regte en 

vryhede sou slegs deur middel van die sagte wapen van oortuiging deur die TO 

ender die aandag van die owerheid gebring kon word, indien die lede sou voel dat 

onbillike regulasies hulle professionele beeld sou skaad. Volgens Greijbe moes 

onderwyshervorming langs georganiseerde weg geskied en moes 'n pedagogies

verantwoordbare verwysingsraamwerk die grense vir die vryheid van die 

onderwyser as professionele persoon aandui (Landman 1994(b): 136-137). 

2. 11 DIE BEDINGINGS- EN OPVOEDINGSKARAKTER VAN DIE TO GEDURENDE 
DIE TYDPERK 1930 TOT 1942 

'n Professionele wyse van bedinging ten opsigte van salarisaangeleenthede sowel 

as die bevordering van voortdurende groei in professionele beroepsbeoefening by 

opvoeders, was sake waaraan die TO voortdurend aandag gegee het. 

2. 11. 1 Die bedingingskarakter van die TO met betrekking tot 
salarisaangeleenthede 

Gedurende 1930 en 1931 het die ekonomiese depressie wat geheers het kommer 

en onrus oor elke dag se batter-en-brood by die onderwyser laat ontstaan. 

Onderwysers het gevoel dat dit hul aandag aftrek van hul opvoedings- en 

onderrigtaak (Kristelike Skoolblad, Die 1931 33(37 4) :30-31). Hierdie gevoel is 

vererger toe die salarisse van onderwysers gedurende 1932, 1933 en 1934 met 

vyf persent van hul jaarlikse salaris verminder is. Die verklaring wat deur die 

destydse Administrateur, S P Bekker hiervoor aangebied is, was dat die 

landsekonomie dit tydelik genoodsaak het. As gevolg van die TO se volgehoue 

pogings om die salarisvermindering reg te stel, het terugbetaling van die vyf 

persent salarisvermindering in 1937 geskied (Christelike Skoolblad, Die 1937 

39(446): 16). 

2.11.2 Die opvoedingskarakter van die TO 

Dit is opmerklik dat die TO sy aktiwiteite gedurende hierdie tydperk weer gerig het 
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op die bevordering van die professionele beeld van leerkragte deur weer eens 'n 

opvoedende funksie teenoor die lede te vervul, soos dikwels in die verlede. 

In 1933 is die veertigjarige bestaan van die TO herdenk. By die geleentheid is die 

morele ontwikkeling van die mens en die professionele taak van onderwysers 

beklemtoon. In die verslag van die TO-Hoofbestuur vir daardie jaar is onder meer 

aangedui dat die politieke owerheid van die land, die TO as amptelike mondstuk 

van Transvaalse opvoeders erken het en bereid was om op gereelde grondslag met 

die TO samesprekings te voer. Van belang vir hierdie studie is egter dat sodanige 

samesprekings nie net gehandel het oor materiele aangeleenthede rakende die 

onderwyser nie, maar veral ook oor 'n ... besielende aanmaning tot hoer pligsbesef 

(Kristelike Skoolblad, Die 1933 35(398) :31-34). 

In aansluiting by die beset van 'n hoer roeping en taak van leerkragte, het J H 

Greijbe tydens die Vier-en-veertigste Algemene Vergadering van die TO (7 tot 9 

April 1941) die behoefte aan onderwerping aan 'n etiese kode as 'n soort 

geloofsbelydenis van die onderwyser opnuut onderstreep. Hy het onderwysers op 

die belangrikheid van die reels van die erekode gewys as reels wat bedoel was om 

as rigsnoer vir gedrag te dien en wat as persoonlike geesteseiendom beskou moes 

word (Greijbe 1941: 11). 

Ook tydens die Vyf-en-veertigste Algemene Jaarvergadering van die TO (30 Maart 

tot 1 April 1942) is dit onderwysers op die hart gedruk dat 'n mens geen oordeel 

oor 'n saak of persoon behoort uit te spreek voordat ondersoek ingestel is na die 

ware feite van 'n saak nie. Onderwysers is vermaan om nooit onbillike kritiek te 

lewer nie maar versigtig te wees in wat hulle doen of se, sodat misverstande vermy 

kon word (Greijbe 1942:8-13). 

2. 12 DIE GOUE JUBILEUMJAAR VAN DIE TO: 1943 

In 1943, terwyl die Tweede Wereldoorlog aan die gang was, is die Goue Jubileum

jaar van die TO gevier. 'n TO-kongres, die Ses-en-veertigste Algemene 
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Jaarvergadering ( 19 tot 21 April 1943) met die tema Terugblik oor 'n vergesig, is 

in die Normaalkollegesaal, Pretoria, gehou ter herdenking van die vyftigjarige 

bestaan van die TO. 

Die Jubileum-kongres was 'n besondere geleentheid. Die voorsittersrede is deur J 

H Greijbe ( 1943:5-9) gelewer en het heelwat aspekte wat verband gehou het met 

professionaliteit onder die loep geneem. Verbeterde diensvoorwaardes was deur die 

jare 'n prioriteit op die aktiwiteitslys van die TO. Voortdurende voorleggings in die 

verband is aan die owerhede gemaak. In sommige gevalle is die TO dadelik 

tegemoet gekom nadat vertoe gerig is, terwyl dit in ander gevalle so ms jare geduur 

het voordat iets bereik is. Die bewyse van die TO-insette ter verbetering van 

diensvoorwaardes, die opheffing van die oorspronklike tekort aan leerkragte en die 

verbetering van onderwysers se kwalifikasies was duidelik waarneembaar in die 

geskiedenis van die TO. Laastens is die lede se aandag gevestig op die 

belangrikheid van ideale soos pligsgetrouheid, eensgesindheid en die gewilligheid 

om besieling te gee en besieling te ontvang. Van die onderwyser is verwag om ... 

sy plig as onderwyser getrou na te kom; want die krag van ons Vereniging sal altyd 

gemeet word aan die professionele peil van sy lede (Greijbe 1943:9). 

Die Hoofbestuursverslag aan die Ses-en-veertigste Algemene Jaarvergadering het 

die uiters geringe toegewing van die owerheid, naamlik dat beginners in die 

onderwysprofessie op die tweede trap van hul salarisskaal geplaas kon word, 

waarna hulle dan gedurende die daaropvolgende twee jaar geen salarisverhoging 

sou ontvang nie, nogtans met dank erken (Onderwysblad 1943 44(518):9). 

2. 13 VERWERKLIKING VAN PROFESSIONALITEIT DEUR DIE TO GEDURENDE DIE 
TYDPERK 1944 TOT 1951 

Die belangrikste sake wat gedurende hierdie tydperk onderskei kan word is die 

bevordering van die onderwys as gerespekteerde professie, die hernude behoefte 

aan 'n keurkomitee, onderwysersopleiding en die onderwyserstekort. 
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2. 13. 1 Die onderwys as 'n gerespekteerde professie 

Die voorsittersrede tydens die Sewe-en-veertigste Algemene Jaarvergadering (3 tot 

5 April 1944) het grootliks gehandel oor die beeld wat die opvoeder van sy of haar 

professie gehad het. Daar is van die standpunt uitgegaan dat leerkragte graag sou 

wou sien dat die onderwysberoep as 'n gerespekteerde professie erken word. Ten 

einde hul plek in alle kringe van die samelewing met waardigheid in te neem, was 

dit noodsaaklik dat onderwysers op materiele gebied goed versorg moes word 

(Greijbe 1944:4-8). 

2.13.2 Die stryd om 'n komitee vir keuring van voornemende leerkragte 

In 1948 het die TO-Hoofbestuur weer die leiding geneem in pogings om 'n 

keurkomitee vir die keuring van aspirant-onderwysers die lig te laat sien. Van tyd 

tot tyd het die TO gepleit vir die stigting van 'n instansie wat op wetenskaplike 

wyse voornemende onderwysers kon keur. So is daar in 1940 reeds pleidooie 

gelewer dat 'n keurkomitee onderwyskandidate op grond van professionele 

verdienstelikheid moes keur (Onderwysblad 1940 41(480):23). Die TO-Hoofbestuur 

het dit beklemtoon dat die stryd ter installing van 'n staande keurkomitee steeds 

volgehou moes word (Onderwysblad 1948 52(578):28). In 1951 het die Direkteur 

van Onderwys voorstelle oor 'n keurkomitee voorgele wat nie vir die TO aanneemlik 

was nie. Omdat die TO-Hoofbestuur egter so stark van die noodsaaklikheid van 'n 

keurkomitee oortuig was, het hy met 'n invloedryke groep Provinsiale Raadslede 

onderhandel en 'n gewysigde keurkomitee ontwerp wat bekend gestaan het as die 

Bevorderingsraad. Dit was die eerste stap in die rigting van die installing van 'n 

aanvaarbare keurkomitee (Onderwysblad 1954 58(655):69). 

In die 1950-verslag van die TO-Hoofbestuur aan die Drie-en-vyftigste Algemene 

Vergadering (3 tot 5 April 1950) is melding gemaak van 'n gebrek aan vordering 

ten opsigte van 'n keurkomitee omdat die TO nie die ondersteuning van al sy 

sustersverenigings kon verkry nie (Onderwysblad 1950 54(607):20). 
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In 1964 is 'n komitee deur die TO benoem om 'n deeglike studie met betrekking 

tot die wenslikheid van die moontlikhede van 'n onderwysersraad of registrasieraad 

te maak, sodat 'n nog beter diens aan TO-lede gelewer kon word. Dit het uitgeloop 

op die totstandkoming van 'n keurraad, waarvoor die TO-Hoofbestuur horn so lank 

beywer het (Onderwysblad 1964 70(774):35-38). 

2. 13.3 Die opvoeder as professionele persoon 

Teen 1950 het die TO-voorsitter, AH du P van Wyk ( 1950:5-9) in sy openingsrede 

tydens die Drie-en-veertigste Algemene Vergadering van die TO (3 tot 5 April) die 

klem weer sterker op die persoon van die opvoeder laat val. In toenemende mate 

is onderwyspraktisyns aangemoedig om hulself beter te bekwaam en 'n 

professionele ingesteldheid teenoor prob le me te openbaar. lndiensopleiding is as 

onontbeerlik beskou. Daarby moes die rol van die onderwyser binne die 

gemeenskap een van leierskap wees, sodat die gemeenskap die status van die 

onderwysprofessie en die onderwyser as professionele persoon kon erken. Die 

opvoeder se taak en rol in die formele onderrig- en opvoedingspraktyk, sowel as in 

die gemeenskap, moes altyd met persoonlike integriteit en deeglikheid verrig word. 

2. 13.4 Die onderwyserstekort 

Die belangrike vraagstuk van onderwysersopleiding en die verband wat dit met 

onderwyserstekorte gehou het, is ook tydens bogenoemde vergadering van die TO 

in 1950 bespreek. Dit was die strewe van die TO om oplossings te probeer vind 

vir die onderwyserstekort wat sedert die beginjare van die VVOOZA/TO reeds 

bestaan het. 

In die daaropvolgende jaar ( 1951) het die TO-Hoofbestuur dan ook aandag geskenk 

aan die redes vir die bovermelde tekort, sowel as aan moontlike oplossings vir die 

problematiek. Nie net die salariskwessie nie, maar ook die ongunstige 

diensvoorwaardes, die beloofde burgerregte (byvoorbeeld die reg van 'n 

onderwyser om verlof sonder salaris te neem ten einde as kandidaat aan 'n 
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Volksraads- of die Provinsiale Raadsverkiesing deel te neem en die reg van 'n 

onderwyser om aktief aan die politiek te kon deelneem solank hy nie sy amp as 

onderwyser misbruik het nie) (Onderwysblad 1951 55(622):29) en beroeps

onsekerheid is as redes vir die onderwyserstekorte aangegee. Verbeterde 

salarisstrukture, gunstiger diensvoorwaardes, die instelling van 'n keurkomitee en 

'n appelraad is as noodsaaklikhede uitgewys en bepleit. Verder het die TO

Hoofbestuur beswaar aangeteken teen die benoeming van 'n uniale 

salariskommissie en hulle het versoek dat 'n provinsiale kommissie aangestel moes 

word om salarisaangeleenthede van leerkragte te hanteer (Onderwysblad 1951 

55(619):31-35). 

2.14 SALARISONDERHANDEUNGE GEDURENDE DIE TYDPERK 1951TOT1967 

As gevolg van die voortdurende styging in die inflasiekoers het die TO in 1951 'n 

salarishersiening vir onderwysers aangevra (Onderwysblad 1951 55(620): 1). Die 

TO het gehoop dat die owerheid as gevolg van die steeds toenemende 

onderwyserstekorte, uit eie beweging salarisskale sou hersien. Aangesien daar 

egter geen reaksie van die kant van die owerheid gekom het nie, het die TO horn 

verplig gevoel om 'n salarisveldtog op tou te sit sodat salarissake dringend en op 

oortuigende wyse onder die aandag van die regering gebring kon word 

(Onderwysblad 1951 55(621):31). 

Midde in die salarisstryd het die TO-voorsitter, A J Koen ( 1951 :36) TO-lede 

gemaan om te alle tye met professionele waardigheid op te tree, materialisme af 

te wys en die belange van die kind deurgaans voorop te stel. 

Op 13 Februarie 1952 is nuwe nasionale salarisskale, die sogenaamde Cilliersskale, 

aangekondig en op 5 Maart is hierdie skale ook op opvoeders in Transvaal van 

toepassing gemaak. Dit is met 'n storm van verontwaardiging begroet omdat die 

ska le sonder raadpleging van die georganiseerde onderwysprofessie saamgestel en 

bekend gemaak is. Die voordele wat die nuwe skale vir onderwysers ingehou het, 

was hoofsaaklik die volgende: 
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• Die skale vir hoer- en laerskole is gelykgestel. 

• Die swakker gekwalifiseerde opvoeders is begunstig en onderwyseresse het 

persentasiegewys 'n grater verhoging as onderwysers ontvang 

(Onderwysblad 1952 55(629):25). 

Voortvloeiend hieruit het die TO onafhanklik van ander verenigings 'n reeks 

protesvergaderings gehou om onder meer sy lede daaroor te raadpleeg. Na 

aanleiding van die vergaderings het die TO-Hoofbestuur 'n verklaring uitgereik 

waarin hy die TO se ontevredenheid oor die salarisskale bekend gemaak het, maar 

terselfdertyd aangedui dat hy net van konstitusionele strydmetodes gebruik sou 

maak om 'n verandering aan die salarisskale te bewerkstellig. 

Omdat die gemoedere van onderwysers oor die nuwe salarisskale hoog begin loop 

het, het A J Koen ( 1952:7-10) tydens die Vyf-en-vyftigste Algemene 

Jaarvergadering ( 17 Mei 1952), weer gepleit vir die beskerming van die 

professionele bee Id van die opvoeder. Hy het horn stark uitgespreek teen die 

gedagtes van sommige onderwysers om te wil staak uit wanhoop en 

moedeloosheid. Hy het onder meer die volgende standpunte gestel: 

----
-
-

Die TO se grondbeginsels laat die TO nie toe om 'n vakbond te wees nie. 

Die TO wil nie die openbare mening teen horn he nie. 

Die TO wil nie die kind benadeel nie. 

Die onderwysprofessie sou buitengewoon baie prestige en waardering moes 

inboet indien onderwysers sou besluit om te staak. 

Onderwysers is afhanklik van gesonde en eerbare menseverhoudings en 

stakings sou daartoe lei dat die verhouding met ouers en kinders versteur 

word. 

Stakings is 'n effektiewe middel om chaos te skep. 

Dit wil dus voorkom asof die TO daarin geglo het dat professionele waardigheid te 

alle tye behou moes word. Selfs die nuwejaarsboodskap van die voorsitter vroeg 

in 1953 het random die verantwoordelikheid en geroepenheid van die onderwyser 
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gewentel (Koen 1953: 1-3). 

Nuwe salarisonderhandelinge het in 1955 begin toe daar met die voorbereidings vir 

nuwe salarisvoorstelle vir voorlegging aan die Provinsiale Uitvoerende Komitee 

begin is (Onderwysblad 1955 59(674):319). In 1956 het die salarisaksies verder 

momentum gekry. Omdat die TO wou verhoed dat die onderwys skade ly deurdat 

die vaardigste en beste gekwalifiseerde onderwysers uit hul beroep bedank, het die 

TO die tekortkominge in die diensvoorwaardes van beoefenaars van die 

onderwysberoep aan die owerheid uitgewys (Onderwysblad 1956 60(684):239-

241). In November 1956 is daar wel 'n vakansiebesparingsbonus gelykstaande aan 

vyf persent van 'n onderwyser se basiese salaris, 'n dubbele salariskerf in die elfde 

diensjaar en vier ekstra kerwe vir onderwyseresse toegestaan, waaroor die TO sy 

dank teenoor die owerheid uitgespreek het (Onderwysblad 1956 60(685):275-

279). 

Tussen 1956 en 1964 was die TO deurentyd by onderhandelinge met die 

onderwysowerhede van Transvaal sowel as die Unie/die Republiek van Suid-Afrika 

betrokke oor onder meer senior- en ander bevorderingsposte en die salarisse van 

onderwysers. Dit kan onder meer afgelei word uit die 1957-jaarverslag van die TO

Hoofbestuur waarin aangedui is dat die salarisstryd op verskillende fronte gevoer 

is: nie net in die Provinsiale Uitvoerende Komitee nie, maar ook in die Provinsiale 

Raad (Onderwysblad 1957 61(693):187). 

Die TO het verder 'n beroep op die lede gedoen om beoogde protesvergaderings 

by te woon wat waardig en beskaafd moes verloop. Ses vergaderings is 

gesamentlik deur 2 500 lede bygewoon. Die doel van die vergaderings was om die 

nadelige gevolge van die onderwyserstekort wat ontstaan het as gevolg van 

onderwysers wat beter salarisaanbiedinge buite die onderwyssfeer aanvaar het, te 

bespreek (Onderwysblad 1957 61 (697):367). 

Die salarisonderhandelinge het drie fases deurloop: die stryd om die provinsiale 

owerheid te oortuig dat nuwe salarisskale noodsaaklik geword het, die verbetering 
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van die salarisskale van onderwysers om by die professionele skale van die 

staatsdiens aan te pas en die daadwerklike optrede van die TO in die vorm van 

protesvergaderings. Die salarisonderhandelinge is ook op twee vlakke gevoer, 

naamlik deur TO-verteenwoordiging in die Federale Raad en op provinsiale vlak. Die 

salarisaksies het begin deurdat die salarisskale van staatsamptenare in 1956 

hersien is, waarna die TO op nuwe skale vir onderwysers aangedring het. Hierna 

het die Federale Raad vertoe gerig vir die stigting van 'n uniale salariskomitee, 

waarin die georganiseede onderwysprofessie verteenwoordig was, om oorweging 

aan die salariskwessie te skenk. In Oktober 1957 is volledige salarisskale, soos 

opgestel deur die TO se salariskomitee, aan die owerhede voorgele. 'n Sogenaamde 

skaafplekkomitee waarin die georganiseerde onderwysprofessie nie verteenwoordig 

was nie, is daarna deur die owerheid benoem om knelpunte in die onderwys te 

ondersoek en reg te stel. In Augustus 1957 het die Federale Raad 'n memorandum 

aan die skaafplekkomitee voorgele waarby uitgewerkte voorgestelde salarisskale 

aangeheg was. Na aanleiding hiervan het die owerheid die skaafplekkomitee 

omskep in 'n volwaardige salariskomitee met die opdrag om nuwe salarisskale te 

ontwerp. Hierdie gebeure is deur die TO as 'n tasbare oorwinning vir die Federale 

Raad gesien (Onderwysblad 1958 62(704): 123-127). 

In 1958 het die verskillende salarisaksies vrugte afgewerp en is nuwe salarisskale 

vir onderwysers bekend gemaak. Alhoewel die skale nie met die van die TO 

ooreengestem het nie, het die TO daarop aanspraak gemaak dat hy 'n baie 

prominente aandeel gehad het in die verkryging van verbeterde verhogingskerwe 

en die verbetering van die kumulatiewe verdienste van onderwysers oor 'n lang 

termyn (Onderwysblad 1958 62(704): 123-127). Die TO het egter ook sekere 

tekortkominge uitgewys, soos die nadele van aanpassing tot die naaste kerf 

(byvoorbeeld die inboet aan senioriteit en status wat tot gevolg gehad het dat 

persone met korter en langer ervaring by sekere punte opgehoop het) en die nadele 

van 'n hergradering van skole, byvoorbeeld die gelykstelling van onderhoofde van 

hoerskole met hoofde van groot laerskole. 

Teen 1963 (Onderwysblad 1963 70(762):3-4) het die TO reeds 'n waardige 
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reputasie opgebou dat hy altyd leemtes in die salarisstruktuur van opvoeders kon 

identifiseer, 'n duidelik gemotiveerde standpunt kon inneem en dan op 

professioneel-begronde wyse optree om die leemtes reg te stel. Die TO het in die 

voorafgaande 70 jaar nooit tou opgegooi en berus wanneer dit by die saak van die 

onderwyser gekom het nie, maar die stryd laat voortduur totdat oorwinning behaal 

is. In 1964 het die TO-Hoofbestuur byvoorbeeld ten opsigte van die salarisstryd 

beweer: 

Nog nooit is 'n stryd op so 'n hoe vlak gevoer as die afgelope 

sa/arisstryd nie (Onderwysblad 1963 70(762):3). 

Wanneer daar salarisaankondigings gemaak is, het selfs lede van ander verenigings 

advies en inligting van die TO gevra. Salarisaanpassings en regstellings is 

voortdurend deur die TO voorgestel. Die TO-Hoofbestuur het die tekortkominge in 

salarisskale tel kens onder die aandag van die Nasionale Adviserende Onderwysraad 

gebring (Onderwysblad 1964 70(774):33-35). 

Vir die TO het dit egter nooit uitsluitlik om materiele aangeleenthede gegaan nie. 

Tydens die Agt-en-sestigste Algemene Jaarvergadering (21 tot 22 Mei 1965) het 

die destydse voorsitter, G J Potgieter ( 1965(b): 141-143), die kollig waarderend op 

die opvoeder laat val toe hy die volgende vraag gevra het: 

Word daar allerwee beset dat daar nooit met genoeg waardering van 

die grootste bate van ons land, nl. die onderwyser, gepraat en 

gehandel kan word nie? (Potgieter 1965(b): 141). 

Hy het klem gele op die waarde van opleiding en aanbeveel dat die onderwyser 

dubbeld gekwalifiseerd moes wees: hy moes akademies onderle sowel as 

professioneel geskoold wees. By wyse van afsluiting het Potgieter hulde gebring 

aan onderwysers as die grootste bate wat 'n volk kan besit: 

Ek glo en vertrou tog dat ons Staatsowerhede in die nabye toekoms 
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die onderwyser wetenskaplik sat evalueer in die volle omvang van sy 

taak as administratiewe amptenaar, veldamptenaar, kollektant, 

organiseerder, maatskaplike werker, voog, sportorganiseerder, 

kultuurleier en student; dat hulle sat toesien dat die onderwyser ook 

sat dee/ in die ekonomiese voorspoed van ons land, waarvoor hy 

grootliks as grondlegger verantwoordelik is en dat die onderwys erken 

sat word as die belangrikste afdeling in ons staatshuishouding 

(Potgieter 1965(b):143). 

In 1967 het die TO-Hoofbestuur by monde van sy voorsitter, G J Potgieter 

( 1967: 163-168), teruggekyk na mylpale wat die TO gedurende die voorafgaande 

vyf jaar bereik het. Hy het aangetoon dat die TO 'n onbetwisbare aandeel gehad 

het in: 

-
----
-
----
---

die salarisverhogings wat onderwysers in 1963 en weer in 1966 ontvang 

het 

die erkenning van vorige ervaring vir bevorderings-en salarisdoeleindes 

die totstandkoming van groot salarisaanpassings vir getroude vroue 

die bedinging van beter verlofvoordele 

die verwerkliking van opknappings- en orienteringskursusse wat deur die 

TOD aangebied sou word 

die rig van dringende vertoe tot die owerheid in 1963 met betrekking tot 'n 

mediese hulpskema vir onderwysers 

die verhoging van boulenings 

die uitbreiding van poste vir senior dosente aan onderwyskolleges 

die totstandkoming van 'n keurraad deur die TOD 

die uitbreiding van bevorderingsposte en 'n bevorderingstelsel deur middel 

waarvan 'n skoolhoof sy personeel kon gradeer 

die ontwerp van eenvormige, nasionale kernleergange 

die maak van aanbevelings ten opsigte van die inspeksiestelsel 

die verwerkliking van gedifferensieerde onderwys 
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Wat salarisaangeleenthede betref het die TO daarna gestreef om die belange van 

sy lede op die hart te dra sodat onderwysers ook 'n menswaardige bestaan kon 

voer. 

2.15 DIE DRIEKWARTEEUFEES VAN DIE TO: 1968 

In 1968 het die TO sy driekwarteeufees gevier. By die geleentheid het die 

voorsitter, G J Potgieter ( 1968:279-285), die klem op professionaliteit laat val met 

'n rede getiteld, Die onderwysberoep 'n professie. Hoewel hierdie rede in Hoofstuk 

4 van hierdie verhandeling vollediger behandel word wanneer die TO se siening van 

professionaliteit ontleed en bespreek word, is dit ter wille van kontinu'iteit nodig om 

dit hier kernagtig op te som. 

Ten aanvang het Potgieter die term professie verhelder deur enkele 

wesenskenmerke daarvan te bespreek. Volgens horn het dit primer om 

dienslewering gegaan, veral om die lewer van 'n diens wat uniek en noodsaaklik 

is. Behalwe dat 'n professie gerugsteun moes word deur 'n etiese kode, het dit ook 

gespesialiseerde opleiding en die selfstandige aanvaarding van verantwoordelikheid 

vereis. Vir Potgieter was daar 'n duidelike verskil tussen 'n professie en 'n 

vakbond. Vir horn was die grootste verskil opgesluit in die metodes wat gebruik is 

om doelwitte te bereik. Drastiese metodes is deur vakbonde gebruik, terwyl 'n 

professie geen optrede moes voorstaan of toelaat wat sy professionele bee Id skade 

kon berokken nie. 

Teen die einde van die rede het Potgieter faktore wat die professionalisering van 

'n beroep be'invloed, uitgespel. In Hoofstuk 4 sal hieraan meer aandag gegee word. 

Ter afsluiting het Potgieter sterk standpunt ingeneem ten gunste van 'n 

professionalisering van die onderwys: 

Dit salons grootste taak en uitdaging wees om ons lende te omgord 

en die stryd vir volledige professionalisme aan te knoop. 
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2. 16 BEVORDERING VAN PROFESSIONALITEIT DEUR DIE TO GEDURENDE DIE 
TYDPERK 1969 TOT 1992 

Om 'n outentieke onderwysersvereniging te wees en te bly het die VVOOZA/TO 

van die begin van sy bestaan af gepoog om doeltreffend te funksioneer. Hierdie 

onderwysersvereniging se doeltreffende organisasie en funksionering is gedra deur 

voortdurende doelwitstelling, toegewyde arbeid en deursettingsvermoe ten opsigte 

van die verwerkliking van die professionele status van die opvoeder en sy of haar 

beroep met gepaardgaande vergoeding. Die jare 1969 tot 1992 is weer, soos die 

voorafgaande aantal jare, gekenmerk deur die professionele diensleweringskarakter 

van die TO. 

2. 16. 1 Georganiseerde professionele dienslewering 

Oor die jare het die bewuswording van die doeltreffende funksionering van die TO 

toegeneem. Met sy ontstaan het die VVOOZA/TO net uit takke bestaan wat die 

funksionering van die TO minder omvattend gemaak het. Later het kringe, wat 

elkeen uit 'n aantal takke bestaan het, noodsaaklik geword. Elke kring het een 

verteenwoordiger in die TO-Hoofbestuur gehad. Vanaf 1969 is TO-konferensies 

aansienlik uitgebrei, wat merkbare entoesiasme by die lede laat ontstaan het. 

Hierdie oplewing het van die TO 'n Federasie van Belangegroepe gemaak. 

Werksgemeenskappe is in die TO se funksioneringstrukture ingeskakel en die TO

Hoofbestuur is vergroot deur twee verteenwoordigers uit elke kring daarin op te 

neem (TO-Nuusbrief 1969 ( 11 ):4). 

In Maart 1970 het die destydse voorsitter van die TO, G J Potgieter, bekend 

gemaak dat die Hoof- en Dagbestuur uitgebrei is ter bevordering van grater 

professionele doeltreffendheid. Pogings is terselfdertyd aangewend om 'n groter 

professionele bewuswording by TO-lede te bewerkstellig. TO-lede is byvoorbeeld 

daarop gewys dat hulle, die lede, in werklikheid die onderwysersvereniging was en 

dat die TO-kantoor slegs 'n uitvoerende taak gehad het om te vervul. Hulle moes 

trots wees op hul vereniging en tot die besef kom dat die krag van die TO in lede-
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aktiwiteite gele het, want dit is die lede se kennis, idees en ervaring wat via 

studiekomitees en onderkomitees deur die TO-Hoofbestuur gebruik is om belangrike 

sake te kon hanteer (TO-Nuusbrief 1970 (21 ):4-5). Vir die voortbestaan van die TO 

was dit baie belangrik dat 'n professionele bewussyn onder die lede gewek word. 

2. 16.2 Die dienskarakter van die TO betreffende salarisverhogings vir 
opvoeders 

Die professionele dienskarakter van die TO was veral sigbaar in sy pogings ter 

verbetering van opvoeders se diensvoorwaardes. In 1970 is 'n versoek van die TO 

om die onderwyserstekort indringend te ondersoek, deur die TOD toegestaan. Die 

TO was daarvan oortuig dat die tekort aan opgeleide onderwysers vir bepaalde 

vakke en die tempo waarteen onderwysers die diens van die TOD verlaat het, 

toegeskryf kon word aan ontoereikende salarisse. Gevolglik het die TO dit 'n saak 

van ems gemaak om horn deurlopend vir salarisverhogings te beywer (TO-Nuusbrief 

1970 (26): 1 ). 

In Mei 1970 is 'n TO-memorandum oor onderwysersalarisse deur die Federale Raad 

aan die Minister van Nasionale Opvoeding voorgele. Die TO het ononderbroke 

beding vir verbeterde salarisse vir sy lede en die regstelling van anomaliee in die 

salarisstruktuur. Die TO het die standpunt gehuldig dat 'n realistiese persentasie 

van die volksinkomste aan onderwys bestee moes word (TO-Nuusbrief 1970 

(26): 1). In 1971 het 'n volgende salarisverhoging uiteindelik gerealiseer. 

Vir die TO was dit belangrik dat die diensvoorwaardes van onderwysers gunstig 

moes vergelyk met die van ander vergelykbare professies. Daarom het hy in 1976 

'n vaste diensvoorwaardekomitee aangewys om diensvoorwaarde-aangeleenthede 

van die onderwysprofessie te hanteer. Die opdrag aan hierdie komitee was om 

diensvoorwaarde-beplanning te doen en die TO-Hoofbestuur deurlopend in die 

verband te adviseer. Hierdie komitee moes ook memoranda oor tekortkominge met 

betrekking tot onderwysersalarisse opstel en van tyd tot tyd nuwe salaris- en 

postestrukture vir onderwysers voorstel (Onderwysblad 197684(856):17). 
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2. 16.3 Die verband tussen die onderwysberoep en 'n professie 

Met die ontstaan van die VVOOZA/TO in 1893 en vir etlike jare daarna was daar 

nie 'n erkende gedragskode vir opvoeders nie. Die TO het egter die leemte met 

betrekking tot so 'n professionele erekode uitgewys. Met die totstandkoming van 

die Suid-Afrikaanse Onderwysersraad vir Blankes (SAOR) is 'n professionele 

gedragskode vir opvoeders opgestel. In Hoofstuk 3 van die onderhawige navorsing 

word die totstandkoming van 'n beroepseed vir opvoeders bespreek (kyk Hfst 3, 

afd 3.5.3). 

In sy voorsittersrede getiteld, Die karakteristieke van die onderwysprofessie met 

verwysing na die jongste ontwikkelinge en hindernisse, het J D V Terblanche 

tydens die Ses-en sewentigste Algemene Vergadering (22 tot 23 September 1978) 

die onderwys as professie aan die volgende kriteria vir 'n ideale professie getoets: 

--
-

'n Professie moet oor gespesialiseerde kennis beskik. 

'n Professie moet 'n beroepshandeling omvat wat van volgehoue 

sistematiese navorsing getuig. 

Die beoefenaar van 'n professie, en daarom ook die onderwysprofessie, 

moet na aanleiding van sy gespesialiseerde kennis professionele gesag besit. 

• 'n Professie moet deur 'n professionele kode gerig word. 

Hy het voorts enkele hindernisse op die weg van verdere professionalisering 

ge'identifiseer: 

-
--
--

die oorwig van dames in die onderwys en die tekort aan mans in die 

professie 

diensonderbreking deur onderwyseresse as gevolg van swangerskappe 

immobiliteit van die getroude vrou yanwee haar gebondenheid en 

ondergeskiktheid aan haar man se werksomstandighede 

tradisionele diskriminasie teen onderwyseresse 

die gebrek aan eenheid in die onderwysprofessie ('n verwysing na die 
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verskillende staatsdepartemente, die provinsiale beheer van onderwys, die 

georganiseerde onderwysprofessie met sy nege erkende onderwysers

verenigings en die afsonderlike Professionele Rade) (Terblanche 1978: 1,4). 

2. 16.4 'n Nuwe onderwysbedeling 

Gedurende die tagtigerjare het 'n nuwe onderwysbedeling in werking getree. Die 

Algemene Jaarverslag van die TO-Hoofbestuur vir die tydperk 1 Julie 1984 tot 30 

Junie 1986 (Mondstuk 1986 15( 170): 13-53) het grotendeels oor die nu we 

onderwysbedeling gehandel. Die volgende gebeure in die onderwys het hoe eise 

aan die TO gestel: 

• 'n Nuwe algemene onderwysbeleidswet, Wet 76 van 1984, het die 

herstrukturering van die onderwysbestuur in die RSA tot gevolg gehad. 

• 'n Departement Nasionale Opvoeding wat algemene sake hanteer het, is 

gevestig. 

-
--

'n Departement Onderwys en Kultuur (Volksraad) wat onderwys as eie saak 

moes beheer, is gestig. 

Provinsiale Rade is afgeskaf. 

Daar is beslag gegee aan 'n nuwe diensbedelingstruktuur vir onderwysers. 

Diensvoorwaardes as 'n eie saak is aan die verskillende uitvoerende 

onderwysdepartemente opgedra en in Transvaal is die taak grootliks deur die 

Provinsiale Adviserende Direkteurskomitee insake Onderwysstrukture (PADKO) 

hanteer. Vrae rondom die diensvoorwaardes van opvoeders het ontstaan. Die TO 

wou die nodige versekering he dat geen onderwyser as gevolg van die oorskakeling 

na 'n enkele onderwysdepartement, wat diensvoorwaardes betref, benadeel sou 

word nie. 

Hierdie veranderinge het die TO voor 'n belangrike opgawe gestel, naamlik om 

getrou aan sy beginsels en doelstellings en met inagneming van die professionele 

gedragskode vir onderwysers, professionele leiding aan sy lede te gee sodat hulle 
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as professionele onderwyspraktisyns binne die grense van die onderwysbeleid met 

verskillende onderwysvennote soos die owerheid, die georganiseerde 

onderwysprofessie en die ouergemeenskap, saam kon werk. 

Dit verbaas dus nie dat die TO by geteentheid van sy Een-en-tagtigste Algemene 

Vergadering (23 en 24 September 1988) dit uitdruklik gestet het dat professionete 

uitdagings deur geesgenote aangedurf sou word, dat persone wat die TO se 

interpretasie van professionaliteit teenstaan, vreesloos ge'identifiseer sou word en 

dat bedreigings rakende die TO se beoefening van professionaliteit uitgewys sou 

word nie. Tydens die vergadering het die TO ook partypotitieke misbruik van die 

strukture van die professie veroordeet (Mondstuk 1988 17( 195): 1). 

Op Saterdag 22 September 1990, tydens die Twee-en-tagtigste Algemene 

Vergadering van die TO is die votgende sake bespreek: 

--
--

die Afrikaanse opvoeder se posisie in 'n toekomstige onderwysbedeting 

verdere toekomstige skakeling met die georganiseerde Afrikaanse 

ouergemeenskap 

die georganiseerde Afrikaanse kuttuurtewe 

die rot van Afrikaanse kerkinstellings en die georganiseerde Afrikaanse 

sakegemeenskap in die onderwys 

Die destydse voorsitter, H 0 Maree ( 1990: 1,4), het dit duidetik gestet dat hy gto 

in die onvervreembare reg van die Afrikaner om as 'n onderskeibare gemeenskap 

verhewe ideate vir die onderwys van sy kinders te he. Hy het egter aanvaar dat die 

nastrewing en uitvoering van hierdie ideate binne die realiteit van die Suid

Afrikaanse situasie moes ptaasvind - 'n werktikheid wat soos volg daar uitgesien 

het: 

- Verskeie ander bevolkingsgroepe en potitieke groeperinge het 

onderwysideate gehad wat 'n sterk strydende karakter met die 

meerderheidsiening van die Afrikaner getoon het. 
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• In Afrikanergeledere was daar nie sprake van volkome eensgesindheid oor 

'n toekomstige onderwysbedeling nie. 

• Die verwesenliking van Afrikaner-ideale was onderhewig aan politiek

staatkundige ideale en prosesse. 

• Al die teenstrydige en selfs botsende ideale en strewes moes in 'n 

toekomstige onderwysbedeling in ag geneem word. 

Teen hierdie agtergrond het die TO 'n aantal belangrike besluite geneem. Hy het 

onder meer aan die TO-Hoofbestuur 'n mandaat verleen om tussentyds te handel 

indien staatkundige ontwikkelingsprosesse die erkenning van onderwysers

verenigings in gedrang sou bring. Verder is besluit dat: 

--
-
-
-

die TO steeds staatsgehoorsaam binne die onderwysstrukture sou saamwerk 

die TO die akkommodering van ander onderwysersorganisasies op federale 

vlak sou steun 

die beginsel van nywerheidsvakbonde in die georganiseerde onder

wysprofessie nie aanvaar sou word nie 

indien toekomstige ontwikkelinge dit noodsaak, die TO gewillig sou 

wees om ander Afrikaanse provinsiale onderwysersverenigings in te 

lyf 

indien staatkundige ontwikkelingsprosesse die voortbestaan van die TO sou 

bedreig omdat aan die begrip blanke 'n rassebetekenis gegee word, 'n 

Buitengewone Algemene Vergadering bele sou word om die begrip te 

bespreek 

• indien strukturele wysigings aangebring moes word vir die handhawing van 

die TO se leiersposisie, dit pro-aktief aandag sou geniet 

• die TO ook vir die ander bevolkingsgroepe in Suid-Afrika dit sou gun wat hy 

vir homself opeis, naamlik volkseie moedertaalonderwys aan die hand van 

Christelike beginsels (Mondstuk 1990 19(220):4). 

Hierbenewens het die TO-Hoofbestuur oorweging verleen aan die stigting van 'n 

liggaam waarbinne deskundige TO-lede uit universiteite, kolleges en skole as 'n 
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"breintrust" kon saamwerk. Hierdie "breintrust" moes die tekens van die tyd lees, 

visioner dink en unieke oplossings voorstel ter bevordering van die belange van die 

onderwys en die onderwyser. Op 'n Dagbestuursvergadering is later besluit dat die 

liggaam wat voortaan die toekomsbeplanning van die TO sou hanteer, bekend sou 

staan as die Taakgroep vir die toekomsbeplanning van die TO (Landman 

1994(c): 108-109). 

2. 16.5 Die TO as kampvegter vir die regte van opvoeders 

Die TO se sterk ingesteldheid om as kampvegter vir die regte van opvoeders op te 

tree, het horn genoop om seker te maak dat die uitdiensstelling van leerkragte met 

die aankondiging van nuwe personeelvoorsieningskale wat op 1 Augustus 1992 in 

werking sou tree, ten beste hanteer is. lnligtingsessies saam met al die 

hoofdeverenigings in Transvaal is beplan om die nuwe onderwysplan en hoe dit 

skole, leerlinge en die onderwyspersoneel sou raak, te verduidelik. Die TO se 

basiese uitgangspunt was dat besondere steun verleen moes word aan 

onderwysers wat beoog om die onderwysdiens te verlaat sowel as aan 

onderwysers wat vanwee reorganisasie, rasionalisering of voortydige aftrede uit 

diens gestel sou word. Maksimale indienshouding was die oogmerk, maar in gevalle 

waar onderwyspersoneel wel die diens moes verlaat, moes dit met die minste 

trauma moontlik gepaard gaan. Algehele duidelikheid oor die skeidingspakket wat 

aan onderwysers, wat as gevolg van reorganisasie en rasionalisering uit diens sou 

moes tree, aangebied sou word, was in daardie stadium nog nie bekend nie, maar 

die TO het onderneem om inligting hieromtrent by ontvangs aan lede te verskaf. 

Prof Maree (1992:4,6) het die wyse waarop bovermelde aangeleenthede deur die 

TO hanteer is, soos volg saamgevat: dit is opvallend in watter mate die TO 

staatsgehoorsaam gebly het. Die TO het nie toegelaat dat daar oor die meriete van 

die nuwe onderwysplan gedebatteer word nie omdat hy aanvaar het dat sy 

ledekorps hieroor sterk verdeeld sou wees. Hy het egter onderneem om alles in sy 

vermoe te doen om sy ledekorps vir hul taak in 'n nuwe bedeling te help toerus en 

hulle by te staan ten einde 'n sukses te maak van die uitdagings (soos die 
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omvorming van die onderwys en die gepaardgaande rasionalisering daarvan) wat 

voor hulle gele het. 

2.16.6 Die inligtingsfunksie van die TO 

In die maande wat na Augustus 1992 gevolg het, moes die TO 'n betekenisvolle 

inligtingsfunksie vervul. Die TO het aan hierdie besondere verantwoordelikheid soos 

volg uitvoering gegee: 

• H 0 Maree, (destydse voorsitter van die TO), J F Steyn, (tans Besturende 

Direkteur:TO-Groep) en hoofde wat by hoofdevergaderings ingeskakel het, 

het vanaf 24 Februarie 1992 tot 25 Maart 1992 11 inligtingsvergaderings 

vir lede in Transvaal gehou. 

• Die TO-Direktoraat het gedurende dieselfde periode by 12 geleenthede TO

takke en TO-kringe oor onderwyssake ingelig. 

• Die TO-kantoor het gedurende Maart 1992 13529 inkomende 

telefoonoproepe hanteer waarvan meer as 90 persent betrekking gehad het 

op die nuwe ontwikkelings. 

• Met behulp van 'n telefoonantwoordmasjien is 'n verdere 894 na-uurse 

oproepe opgevolg om inligting aan lede deur te gee. 

• Gedurende September en Oktober 1992 is gemiddeld 18000 

telefoonoproepe deur lede van die TO-Direktoraat hanteer en met ongeveer 

180 persona is persoonlike inligtingsonderhoude gevoer (Mondstuk 1992 

21 (246):7). 

Die gunstige ontvangs van die inligtingsprogram, sowel as die persoonlike hantering 

van navrae deur die TO het wye waardering uitgelok (Mondstuk 1992 21(238):1). 

Soos telkens in die verlede het die TO tydens 'n Buitengewone Algemene 

Vergadering op 23 Mei 1992 horn weer eens verbind tot professioneel

verantwoordbare en professioneel-waardige wyses van optrede. Daar is ook sterk 

klem gele op die behoud en uitbouing van die professionaliteit van die opvoeder en 
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die handhawing van die onderwys as professie met 'n vergoedingspakket eie aan 

'n professie (Landman 1994(b) :291-293). 

2.17 DIE EEUFEESVIERING VAN DIE TO: 1993 

Op 26 en 27 Maart 1993 het die TO eeufees by die Pretoriase Onderwyskollege 

gevier. Tydens hierdie feesvieringe is die Drie-en-tagtigste Algemene Vergadering 

van die TO gehou. Die vergadering is bygewoon deur 220 gaste, 430 

afgevaardigdes en TO-Hoofbestuurslede. 

By die geleentheid het die voorsitter, H 0 Maree ( 1993: 1,6,8), beweer dat die 

onderwys by 'n kruispad gekom het. Deskundige rigtinggewing, sonder om die 

glans van die onderwysprofessie te verduister, het al hoe belangriker geword. Na 

sy oordeel moes die TO binne die konteks van die heersende veranderinge en 'n 

veranderende tydgees die waagmoed openbaar om die onderwyskrisis realisties te 

antisipeer sodat keuses, gerugsteun deur gelowige selfbeheersing, gemaak kon 

word - keuses wat steeds 'n beter professionele posisie vir die onderwyspraktisyn 

moes waarborg. 

2. 18. DIE BEGIN VAN 'N NUWE TYDVAK VIR DIE TO 

Na die algemene verkiesing van 27 April 1994 het 'n nuwe staatkundige en 

onderwysbedeling amptelik 'n aanvang geneem. Dit het ook veranderinge ten 

opsigte van die TO se professionele werksaamhede en sy organisatoriese struktuur 

genoodsaak (Mondstuk 1993 22(255):3). 

Tydens 'n Buitengewone Vergadering van die TO op 17 September 1994 het GP 

Both ma (lid van die TO-Dagbestuur) voorgestel dat die TO herstruktureer. Hy het 

voorgestel dat 

Teen bogemelde agtergrond die Buitengewone Algemene Vergadering 

die beginsel van die behoud van eenheid en regspersoonlikheid van 



77 

die TO goedkeur maar dat in terme van die meganismes wat in die 

Grondwet van die TO aangebring is en die herstruktureringsbeplanning 

van die TO, daar voortgegaan word met die vestiging van vier 

outonome onderwysersverenigings in die vier provinsies wat voor 27 

April 1994 as die provinsie Transvaal bekend gestaan het. 

Prof D J Grayling wat in daardie stadium Dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde, 

Unisa, was, het gedetailleerde planne vir die vestiging van outonome 

onderwysersverenigings in die vier provinsies wat voor 27 April 1994 as die 

provinsie Transvaal bekend gestaan het, voorgestel. Die volgende name is vir die 

vier te stigte onderwysersverenigings voorgestel: 

(a) Suid-Afrikaanse Onderwysersvereniging: Noord Transvaal 

(b) Suid-Afrikaanse Onderwysersvereniging: Noordwes 

(c) Suid-Afrikaanse Onderwysersvereniging: Oos Transvaal 

(d) Suid-Afrikaanse Onderwysersvereniging: PWV 

Na die aanvaarding van hierdie voorstelle is die struktuur van die TO verander en 

bestaan hy tans uit 'n Uitvoerende Raad in die plek van die TO-Hoofbestuur en vier 

assosiaat-ledeverenigings in Transvaal volgens streke wat bekend staan as die 

Suid-Afrikaanse Onderwysersvereniging: Noord-wes; Suid-Afrikaanse Onderwysers

vereniging: Noord-Transvaal (later Noordelike Provinsie); Suid-Afrikaanse 

Onderwysersvereniging: Oos-Transvaal (later Mpumalanga) en Suid-Afrikaanse 

Onderwysersvereniging: PWV (later Gauteng). Elke streek funksioneer deur middel 

van 'n Algemene Vergadering met 'n eie Hoofbestuur, Dagbestuur en ander 

bestuursvlakke. 'n Kongres sal in die toekoms die Algemene Vergadering van die 

TO vervang (Mondstuk 1994 23(265):3). 

Op Saterdag 29 Oktober 1994 het 'n vergadering van die Uitvoerende Raad van 

die TO, waarin die vier assosiaat-ledeverenigings se Hoofbesture sitting het, 

plaasgevind. Hierna het die assosiaat-ledeverenigings hulle eerste amptelike 

Hoofbestuursvergaderings gehou. Tydens die vergaderings van die Uitvoerende 
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Raad van die TO en die Hoofbesture van die vier assosiaat-ledeverenigings is daar 

aandag gegee aan strategiebepaling, veral ten opsigte van kommunikasie met lede 

op grondvlak. Hierdie voorneme het dadelik oorgegaan in die praktiese uitvoering 

daarvan met die voorbereiding van 'n inligtingstuk. Die TO het egter terselfdertyd 

beklemtoon dat TO-lede op die grondvlak ook 'n taak en verantwoordelikheid het 

om hulself op die hoogte te hou van wat plaasvind op die terrein van die 

georganiseerde onderwysprofessie (Mondstuk 199423(267):1 ). 

Die Hoofbesture het hul werksaamhede rondom die funksionering van die 

verenigings in die streke beplan. Die vestiging van belangegroepe en 

kommunikasienetwerke wat sal verseker dat die TO en die onderskeie 

onderwysersverenigings 'n professioneel-waardige diens aan die lede lewer, was 

een van die prioriteite wat heelwat aandag ontvang het. Die TO wou immers sy 

lede deurgaans op die hoogte hou van enige ontwikkelinge wat hulle mag raak 

(Mondstuk 1994 23(267): 1). 

2. 19 SAMEVATTING 

Wanneer daar teruggeloop word op die spore wat die TO gedurende sy lang 

geskiedenis agtergelaat het, is dit veral die baanbrekerswerk op vele gebiede van 

die onderwys, die volgehoue rigtinggewing en koersaanduiding en die professionele 

dienskarakter van die TO wat so merkwaardig uitstaan. 

Sake soos die leidinggewende karakter van die TO ten opsigte van die strewe en 

totstandkoming van byvoorbeeld 'n pensioenfonds en 'n erekode vir opvoeders, die 

bedingingskarakter van die TO met betrekking tot salarisaangeleenthede, die 

opvoedingskarakter van die TO ter bevordering van die professionele beeld van die 

opvoeder en die onderwys as gerespekteerde professie en ook die 

diensleweringskarakter van die TO in totaliteit, is onweghandelbaar en 

onwegdinkbaar deel van die TO vanaf sy stigtingsjare tot vandag. Die 

professionele dienskarakter van die TO as samevattende eienskap bevestig die 

bydrae van die vereniging tot die professionalisering van die onderwysberoep. 
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Vervolgens word die verfyning en verdieping van die wesenskenmerke van 

professionaliteit, soos wat dit te voorskyn kom in die verhoudinge van die TO met 

enkele onderwysvennote, asook in die uitbouing van die professionele beeld en 

status van opvoeders ondersoek. 
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3. 1 INLEIDING 

In Hoofstuk 1 van hierdie verhandeling is dit in die vooruitsig gestel dat aandag 

gegee sal word aan 'n identifisering van professionaliteitsverwerkliking deur die 

TO. In Hoofstuk 2, waar die ontstaan en ontwikkeling van die TO beskryf is, is 

reeds verskeie afleidings met betrekking tot die professionele karakter van die TO 

sowel as die bydrae van die TO ter bevordering van die professionaliteit van die 

opvoeder gemaak. 

In hierdie hoofstuk word die bestudering van die bevordering van professionaliteit 
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deur die TO verder verdiep en verryk deur die hoofstuk in twee dele te verdeel. In 

die eerste deel van hierdie hoofstuk word daar gekyk of die verhoudinge wat die TO 

met die owerheid, die TOD en die ouergemeenskap gehad het, bestempel kan word 

as professsionele verhoudinge, met ander woorde of wesenskenmerke van 

professionaliteit uit hierdie verhoudinge te voorskyn kom. Dit gaan dus onder andere 

veral om die identifisering van enkele wyses van professionele lewe wat vir die TO 

fundamentele betekenis gehad het tydens die eerste eeu van sy bestaan. 

Hierdie wesenskenmerke van professionaliteit, die wesenskenmerke van die 

aanverwante verhouding en die praktykmaking van die wesenskenmerke word in 

getabuleerde vorm aangebied: in die eerste kolom word die wesenskenmerke van 

professionele samewerking met belanghebbendes in die onderwys gestel. In die 

tweede kolom word essensiele uitsprake oor wyses van professionele lewe ten 

opsigte van die verhoudinge van die TO met enkele ander 

onderwysbelanghebbendes in verband met die wesenskenmerke in die eerste kolom 

gebring. Dit word gedoen deur verifikasie in die vorm van 'n hermeneutiese vraag 

wat ten aansien van elke essensiele uitspraak gevra word, soos verduidelik in 

Hoofstuk 1, afd 1. 7. 2. 2. Die derde kolom verteenwoordig die praktykmaking van 

hierdie wesenskenmerke deur die skryfster. Skryfster wil dus die wesenskenmerke 

(eerste kolom) verifieer deur toepassing van die hermeneutiese vraag (kolom twee) 

opgevolg deur 'n beskrywing van die praktykbetekenis wat die wesenskenmerke 

inhou (derde kolom). Die afleidings in die derde kolom onder die opskrif, 

Praktykbetekenis, omvat verbandhoudende riglyne, waarskuwings of aanbevelings. 

In die tweede deel van hierdie hoofstuk word die bevordering van die 

professionaliteit van opvoeders deur die TO belig (kyk afd 3.5). 

Om die gestelde doelwitte te probeer bereik, word die ondersoek in hierdie 

hoofstuk, net soos in die ander hoofstukke, gerig aan die hand van vrae. Die 

volgende navorsingsvrae word ten opsigte van die eerste deel van hierdie hoofstuk 

gevra: 
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Die antwoord sal telkens gesoek moet word in dit wat as kenmerkend van die 

genoemde verhoudinge beskryf word. Dit gaan in werklikheid om welke verhouding 

of ingesteldheid die skerpste opgeroep word deur 'n bepaalde wesenskenmerk van 

'n professionele verhouding. 

3.2 DIE VERHOUDING TUSSEN DIE TO EN DIE OWERHEID 

Die aandeel van die TO met betrekking tot ondersoeke na onderwysbeleid is 

gedurende die eerste eeu van die bestaan van die TO gekenmerk deur evaluering, 

opbouende kritiek, aanbevelings en lewendige belangstelling (Onderwysblad 1953 

5 7(648):5). 

In 1979 het die owerheid alle individue en organisasies, ook die TO, versoek om 

kommentaar op die konsepgrondwet van die Republiek van Suid-Afrika, soos 

gepubliseer in die Staatskoerant van 3 April 1979, te lewer. Hierdie poging van die 

kant van die owerheid (wetgewers) om die georganiseerde onderwysprofessie te 

raadpleeg, is deur die TO uiters gunstig bejeen (Landman 1994(e) :45). Die TO is 

onder meer ook gevra om kommentaar te lewer op die Witskrif van die Regering 

(Witskrif oor onderwys en opleiding van 1982), die verslag oor die Ondersoek na 

Onderwysvoorsiening in die RSA ( 1983) van die RGN (Landman 1994(e):74, 103) 

asook ten opsigte van die Wet op Onderwysaangeleenthede (Wet 103 van 1986). 

Dit is gedoen. TO-insette is oak gemaak toe die bepalings van laasgenoemde wet 

geformuleer is (Mondstuk 1988 17( 191) :5). Die TO het verder kommentaar gelewer 

op die voorgestelde Menseregte-akte van 1989 (Landman 1994(e): 199) en die 

besprekingsdokument van Junie 1991 met betrekking tot die 
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onderwysvernuwingstrategie (Mondstuk 1991 20(231 ):3). 

Met betrekking tot die implementering van 'n nuwe onderwysbedeling in 1992 het 

die TO weer onderneem om saam te werk: 

Ook die TO, in samewerking met ander instansies, het sy 

verantwoordelikheid [ten opsigte van samewerking in 'n nuwe 

onderwysbedeling - PM] in hierdie verband aanvaar en is besig met die 

voorbereiding van opleidingsmodules. Hierdie ondersteunende hulp kan 

veel daartoe bydra om onsekerheid en spanning te beperk en vertroue 

gedurende die oorgangstydperk te versterk (Mondstuk 1992 

21 (236):2). 

Vervolgens word enkele wesenskenmerke van die verhouding tussen die TO en die 

owerheid, soos ge"identifiseer deur Landman, geverifieer deur die toepassing van die 

hermeneutiese vraag. 

Wesenskenmerke van professionaliteit met betrekking tot die verhouding tussen die 
TO en die owerheid 

----Dit is professioneel
verantwoordelik om 
swakhede in aangebode 
probleemoplossings 
skerp uit te wys. Om 
aan te dring op 
oplossings wat uit die 
professie self kom, 
getuig van 
professionele 
volwassenheid IMondstuk 

1975 4(37): 1 ). 

Omdat die TO bereid is 
om al sy kragte en 
middele beskikbaar te 
stet vir die ondersoek 
van probleme, beoordeel 
hy nie lukraak nie, maar 
stet hy die 
uitgangspunte van 
waaruit hy beoordeel, 
duidelik en onbevange 
(Mondstuk 1975 4(37): 1 ). 

Swakpunt-identifisering 
in voorgestelde 
probleemoplossings is 
'n besondere vorm van 
professionele 
dienslewering. 
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Sensitiwiteit vir delikate Doeltreffende Bestuur van delikate 
raakvlakke tussen die funksionering van die raakvlakke vereis 
belanghebbendes, onderwys is daarop begronde kennis van 
be"invloed die sukses aangewese dat onderwyssake. 
van bestuur (beplanning owerhede oor 'n 
en koordinering) (Mondstuk grondige kennis van alle 
1991 20(2241:21. aspekte van die 

onderwys beskik en dit 
vereis onder meer 'n 
sentralisasie van beheer 
(Onderwysblad 1956 60(6831: 1971. 

'n Regering wat die Onderwysbeheer oefen Teenstanders van die 
onderwyserskorps teen 'n invloed uit op onderwysprofessie 
horn het, speel met sy kinderregte. Die TO se benadeel kinderbelange. 
toekoms (Mondstuk 1980 dienskarakter suur ook 
8(941:21. deur na die kind-in-

opvoeding deurdat die 
TO daarteen waak dat 
die kind in die 
onderwysstelsel 
verdwyn. Wie dus teen 
die georganiseerde 
onderwysprofessie is, is 
teen die TO en 
inderdaad ook teen die 
kind-in-opvoeding 
(Onderwysb/ad 1956 60(6821: 1571. 

Ten einde relevant te Onderwysbeleid werk Sensitiwiteit vir 
bly moet onderwysers- op 'n besondere wyse staatkundige gebeure 
verenigings sensitief bly deur na die beteken nie 'n 
vir omringende onderwyspraktyk. bereidwilligheid om as 
staatkundige gebeure Daarom word agent vir politieke 
(Mondstuk 1990 19(2121:1,61. beleidsimplikasies skerp veranderinge op te tree 

deur die TO nie. 
ge"identifiseer (Onderwysblad 

1970 77(8301:631. 

Daar moet doeltreffend Om raadpleging wat Wetgewing-geleide, dit 
gebruik gemaak word statuter vasgele is wil se gereelde 
van die geleenthede streng te handhaaf en statutere raadpleging, is 
wat tersaaklike uit te bou, is 'n prioriteit 'n belangrike prioriteit. 
wetgewing bied van die TO (Mondstuk 1990 
(Onderwysblad 1967 74(814):201- 19(220):51. 
202). 
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Losmaak, uitlig en Die goeie verhouding Funksionering binne die 
ontkoppeling van die wat die TO met verskeie begrensinge van die 
staatsdiens impliseer onderwysdepartemente land se grondwet gee 
nie 'n losbreek van die handhaaf, is te danke blyke van professionele 
staat nie. Dit is aan die feit dat die TO wysheid. 
professioneel binne die grense van 
verantwoordelik om onderwyswetgewing 
aanpassings te maak funksioneer !Mondstuk 1988 

binne die raamwerk van 17(194):46-47). 

die land se grondwetlike 
bedeling !Mondstuk 1988 
17( 197): 1). 

'n Onderwysersverenig- Die TO eis van die Sinchronisering met 
ing moet 'n voorstander onderwysowerhede dit staatkundige strukture 
daarvan wees dat wat horn (die TO) vereis toereikende 
onderwys in noue toekom deur professionele 
samehang met ander volwaardige en verteenwoordiging en 
staatkundige strukture genoegsame owerheidserkenning. 
moet funksioneer verteenwoordiging op 
(Mondstuk 1990 19(212):6). adviesliggame (Onderwysblad 

1969 76(829):209-210). 

3.3 DIE VERHOUDING TUSSEN DIE TO EN DIE TRANSVAALSE 
ONDERWYSDEPARTEMENT (TOD) 

Hoe zou de verhouding zijn tot 't Departement van Onderwijs? Hierdie vraag het 

Maartin Vaandrager, destydse TO-voorsitter in 1924, soos volg beantwoord: 

Om de belangrijkheid van deze vraag te verstaan, moeten we ons 

goed indenken, hoe moeilik de omstandigheden waren, waaronder dit 

Departement arbeidde . ... Onze Vereniging heeft van 't begin af ook in 

deze zaak 'n beslist standpunt ingenomen en zich zonder aarzelen 

geschaard aan de zijde van 't Departement van Onderwijs. Bijna 

zouden we de Vereniging in deze periode 'n verlengstuk van dit 

Departement kunnen noemen (Landman 1994(f): 1 ). 

Uit hierdie woorde van Vaandrager kan onder meer afgelei word dat die TO nie net 

begrip gehad het vir die probleme waarmee die TOD geworstel het nie, maar ook 
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lojaal was aan die TOD en deurgaans samewerking verleen het. 

Die beginsel van oorlegpleging het verder in 1945 ter sprake gekom. Nadat 

afgevaardigdes van die TO 'n onderhoud met die destydse Direkteur van Onderwys, 

H H G Kreft gevoer het, het hulle berig dat die Direkteur en by implikasie ook die 

TOD die beginsel van oorlegpleging hoog op prys gestel het. Briewe van 

onderwysers aan die TOD en kommentaar daarop wat in die dagblaaie verskyn het, 

is betreur en daar is voorgestel dat die twee partye in die toekoms mekaar moes 

raadpleeg sonder om ook 'n debat in die pers te voer (Onderwysblad 1945 

48(543):29). 

In 1951 het die redaksie van die Onderwysblad (55(624):5) kommentaar gelewer 

op die samewerking tussen die TO en die TOD. Die opskrif van die redaksionele 

kolom, 'n Regverdige Onderwysdepartement, het reeds elemente van 'n positiewe 

gesindheid van die TO teenoor die TOD getoon. Die berig het die behulpsaamheid 

van senior-amptenare van die TOD geprys omdat ... hulle selfs uit hulle pad gaan 

om onderwysers behulpsaam te wees en om die kreukels uit hulle pad te stryk 

(Onderwysblad 1951 55(624):5). 

Die status van die TOD is in 1954 deur die TO onder die vergrootglas geplaas: 

Die afgelope twintig jaar voe/ onderwysers al gegrief oor die 

minderwaardige status wat die Transvaalse Onderwysdepartement in 

ons land beklee. Terwyl die Direkteur vir die onderwys en opvoeding 

van 'n half-miljoen leerlinge verantwoordelik gehou word, beskik hy 

nie oor die mag om oor die besteding van 'n enkele pennie te bes/is 

nie (Onderwysblad 195458(659):195). 

Die TO het aanbeveel dat vertoe aan die destydse Administrateur van Transvaal 

gerig moes word om pogings aan te wend om die TOD tot volwaardige 

staatsdepartement te laat verklaar. Daar is voorgestel dat die Direkteur enersyds as 

departementshoof en andersyds as rekenpligtige amptenaar moes funksioneer 
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(Onderwysblad 195458(659):195-196). 

In 1960 het die Onderwysblad ( 1960 64(727):81) opnuut die aandag van sy lesers 

op die besondere samewerking wat daar tussen die TO en die TOD bestaan het, 

gevestig: 

Ons sou in ans pligte tekort skiet as ans nie ans erkentlikheid teenoor 

die Departement betuig nie. Nag nooit tevore het daar tussen die 

Departement en ans soveel samewerking bestaan nie. Begryplik is die 

Departement nie altyd by magte om aan al ans versoekke (sic) te 

voldoen nie, maar sander vrees vir teenspraak kan verklaar word dat 

hy nie maklik 'n versoek van die TO van die hand wys nie. En ashy 

dit soms tog moet doen, is hy altyd bereid om sy vroeer beslissings in 

heroorweging te neem, getuie (sic) die moeilikhede in verband met 

administratiewe hulp en personeelvoorsiening (Onderwysblad 1960 

64(727) :81). 

Die TOD het sy honderdjarige bestaan in 1976 herdenk. By die geleentheid het die 

TO hulde gebring aan die TOD vir, onder meer, wetenskaplike en uitmuntende 

samewerking (Onderwysblad 1976 83(854):3). 

Die verslag van die TO-Hoofbestuur aan die Sewe-en-sewentigste Algemene 

Vergadering ( 19 tot 20 September 1980), het die volgende inligting betreffende die 

vennootskapsverbintenis tussen die TO en die TOD bevat: 

• Daar is op hartlike wyse saamgewerk. 

• Die deure van die Departement het deurgaans vir die TO oopgestaan. 

• Problematiek van watter aard ook al, is met die Departement bespreek en al 

was daar soms verskille, is die TO se standpunte met simpatieke aandag 

aangehoor (Mondstuk 1980 9(98): 11-29). 

Die TO het altyd geglo in verantwoordelike dialoog, die stel van standpunte op 
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beskaafde wyse en die bevordering van professionaliteit - tekens van professionele 

leidinggewing. 

Vennootskap met die TOD het, volgens die TO-Hoofbestuursverslag van 1984 

uitgemond in waardevolle spanwerk. 'n Gesindheid van medeverantwoordelikheid 

en onderlinge vertroue het alle onderhandelinge tussen die TO en die TOD 

gekenmerk. Die besondere omstandighede van elke vennoot is voortdurend in ag 

geneem en samewerking het in 'n gees van lojaliteit geskied: 

Die Transvaalse Onderwysdepartement onder wie die T. 0. sy 

erkenning as onderwysersvereniging geniet, het ... op 'n besondere 

wyse inhoud aan die vennootskapsbeleid wat reeds vir etlike jare in 

Transvaal sy beslag gekry het, gegee (Mondstuk 1984 12( 146) :43). 

In sy verslag aan die Twee-en-tagtigste Algemene Vergadering (22 September 

1990), het die TO-Hoofbestuur blyke van 'n deelgenootskapskarakter gegee. 

Vennootskap is deur die TO in die vorm van mede-betrokkenheid by advieslewering 

en deelname aan projekte van die Departement van Onderwys en Kultuur 

verwerklik. Die TO het met vrymoedigheid erkenning gegee aan die professionele 

karakter van die onderwys en die rol van die onderwysvennote daarbinne (Landman 

1994(0:50-52). 

Uit navorsing oor die geskiedenis van die TO kan afgelei word dat professionaliteit 

gedy het in die gemeenskaplike pogings van die TO en die TOD ten behoewe van 

probleemoplossing. Begrippe soos lojaliteit, positiewe oorlegpleging, 

verantwoordelike dialoog en deelgenootskapskarakter is kenmerkend van die TO se 

verhouding met die TOD. 

Enkele wesenskenmerke van die verhouding tussen die TO en die TOD word 

vervolgens geverifieer. 
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Wesenskenmerke van professionaliteit met betrekking tot die verhouding tussen die 
TO en die TOD 

---Voortreflikheid van 
diens is 'n besondere 
bewys van 
professiona lite it 
(Onderwysblad 1951 54(615):5). 

Professionele 
verantwoordelikheid vir 
onderwys behels die 
uitbouing en 
bevordering van die 
onderwysstelsel saam 
met ge'identifiseerde 
Vennote (TO-Nuusbrief 1970 
(26):1). 

Die verwerkliking van 
betekenisvolle 
vennootskappe, 
bevorder 
professionaliteit !Mondstuk 
1977 5(55):3). 

Om volwaardige en 
gelykwaardige vennote 
te wees, rym met die 
eise van 
professionaliteit 1ro
Nuusbrief 1970 (26): 1). 

Een van die kenmerke 
van professionaliteit is 
om op beskaafde wyse 
erkentlikheid te betoon 
teenoor werkgewers 
(Onderwysblad 1960 64(727):81). 

Opneem van 
gesamentlike 
verantwoordelikheid 
deur vennote is vir die 
TO bepalend vir 
Onderhandelinge (Mondstuk 

1977 5(55):3). 

Die verhouding tussen 
die TO, onderwys-
mi nisters en ander 
onderwysdepartemente 
getuig van mede
verantwoordeli kheid, 
onderlinge vertroue en 
dienslewering (Mondstuk 

1984 12(146):42-43). 

'n Belangrike kenmerk 
van die TO se 
deelgenootskaps
karakter en 
samewerking met 
onderwysdepartemente 
word weerspieel in die 
TO se mede
betrokkenheid by 
advieslewering en 
deelname aan 
onderwyskundige 
projekte (Mondstuk 1992 
21(238):2). 

Uitmuntende 
dienslewering op al die 
onderwysvlakke is 'n 
vorm van erkentlikheid 
teenoor die werkgewer. 

Professioneel
verantwoordelike 
stelselbou werk 
inspirerend in op 
ondersoeke en die 
onderhandelings wat 
daardeur vereis word. 

Medeverantwoordelik
heid en wedersydse 
vertroue is voorwaardes 
vir die verwerkliking 
van sinvolle 
vennootskappe. 

Waardige vennootskap 
vereis 'n agting vir 
beginselverskille en 'n 
sinvolle deelname aan 
aanvaarde projekte en 
advieslewering. 
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Gedienstigheid, Die verhouding tussen Lewende professiona-
onderdanigheid en die TO en die TOD word liteit wat nie van 
genoee neem met op professionele wyse strydvoering terugdeins 
burokratisering, is verstewig wanneer die nie is effektiewe 
tekens van anti- optrede van die weerbaarheid teen 
professionaliteit, maar departementele enige vorm van 
deeglikheid, amptenare in die regte afskaling van 
doelgerigtheid en ware perspektief gesien word professionele wyses 
lojaliteit hou (Onderwysb/ad 1951 55(624):5-7). van lewe. 
professionaliteit 
lewendig (Mondstuk 1977 
5(55):3). 

Professionele Dialoog en die Advisering wat 
eerbaarheid vereis onbevreesde, dog opgevolg word deur 
dialoog met die beskaafde stel van terugrapportering 
werkgewer langs die standpunte is verskerp 
regte kanale (Onderwysblad professioneel-waardige standpuntstelling, 
1967 74(814):201-202). beginsels waaraan die skakeling en 

TO glo (Mondstuk 1980 9(98):27). samesprekings. 

Die status van die Die status van die Werkgewerstatus 
werkgewer (Provinsiale Direkteur van Onderwys reguleer 
Onderwysdepartement) en die status van die werknemerstatus en 
raak die status van die onderwysdepartemente floreer met eendragtige 
werknemers (leerkragte) sinchroniseer met die standpunt-inname. 
direk !Onderwysblad 1954 status van die 
58(659): 195-196). Onderwyser (Onderwysblad 

1954 58(659):195-196). 

Profession eel- Professionaliteit stel die Professionele benutting 
aanvaarbare bedinging eis van wedersydse van bedingingskanale 
vereis 'n identifisering erkenning betreffende word moontlik gemaak 
van sinvolle en haalbare bedingingskanale. Lede deur verantwoorde-
bedingingskanale, die van die onderwys- likheid, wedersydse 
skep, oophou en professie moet erken erkenning en die 
sinvolle benutting van word as deel van die oplossing van 
bedingingskanale en 'n Onderwysdepartement kommunikasieprobleme. 
verduideliking aan die en professionele 
professionele praktisyn amptenare van die 
welke bedingingskanale Onderwysdepartement 
bestaan en hoe dit moet erken word as 
benut kan WOrd (Mondstuk deel van die onderwys-
1977 5(63):2). professie (Mondstuk 1977 

5(63):2). 
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Dit dui op professionele Die grondslag van egte, Erkenning van 
beskaafdheid wanneer beskaafde samewerking gemotiveerde 
uitgangspunte nie is gemotiveerde argumente en billike 
verberg word nie, maar argumente en billike standpunte, bevorder 
geopenbaar word standpunte. Die TO eer gesonde en werkbare 
(Mondstuk 1980 9(98):27). hierdie beginsel as 'n verhoudings. 

kenmerk van sy 
verhouding met die TOD 
(Mondstuk 1980 9(98):27). 

Professionele status Die TO het die grootste Professionele rypheid 
word verwerf deur waardering vir die TOD word openbaar 
voortreflike diens en vanwee 'n eeu van wanneer daar egte 
gevoed deur samewerking. Daar was waardering is vir sake 
deskundigheid IOnderwysblad deurlopende en waaraan besondere 
1951 54(615):3-7). volgehoue ontwikke- waarde geheg word. 

ling; uitnemende en 
merkwaardige 
volksleiers het na vore 
getree; wetenskaplik-
heid het getriomfeer; 
optrede is nie net 
gekenmerk deur vas-
beradenheid nie, maar 
ook deur doelgerigtheid 
en gemotiveerdheid; 
professionaliteit het 
gedy en die geloof is 
behou (Onderwysblad 1976 
83(854):3). 

3.4 DIE VERHOUDING TUSSEN DIE TO EN DIE OUERGEMEENSKAP 

Vir die TO was soewereiniteit in eie kring (Onderwysblad 1955 59(672):215-219) 

en die erkenning van die funksionele terreine van elke vennoot (Mondstuk 1989 

18(206):5,8) uiters belangrike beginsels en die TO was deurlopend skerp ingestel 

op die bewaring en handhawing daarvan. Dit het gegeld vir alle vennootskappe wat 

die TO gesluit het. Hierteenoor was die TO gekant teen sekere regte waarop 

sommige groepe ouers aanspraak gemaak het, soos om in die professionele 

aangeleenthede van skole in te gryp (Onderwysblad 1955 59(667):54). 
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Een van die 1955-uitgawes van die Onderwysblad (59(672):215-217) het 

byvoorbeeld in 'n artikel getiteld Oueropvoeding, die aandag gevestig op die neiging 

wat by sommige ouers bespeur is om bewustelik of onbewustelik in die 

opvoedingswerk van die onderwyser in te meng. Ouers wat die kind doelbewus tot 

verset teen die onderwyser aangespoor het, of die onderwyser in die 

teenwoordigheid van die kind gekritiseer het, of die pogings van die onderwyser 

met onverskilligheid bejeen het, is deur die TO as verbrekers van die vennootskap 

en vernietigers van die opvoeding gesien. Die TO het die opvoeding van ouers tot 

vennootskap gevolglik as 'n belangrike taak beskou. 

Hoewel die ouer-onderwysersvereniging 'n onmisbare komponent in die volle 

uitvoering van die opvoedingstaak van die skool was, moes daar voortdurend 

gewaak word teen ouerlike inmenging in professionele sake. Ouers moes ingelig 

word ten aansien van die vennootskap met die onderwys, want ingeligte ouers sou 

die skool makliker as hul eie aanvaar (Onderwysblad 1962 67(748):409-410). 

Volgens Coetzee ( 1967: 150-152) het die ouergemeenskap as eendersdenkende, 

eendersvoelende en eenderswillende groep deur middel van die bestuursliggaam 'n 

toesighoudende funksie vervul. Die ouer, wat die primere verantwoordelikheid vir 

die opvoeding van sy kind vir die totale tydperk van kindwees moes dra, het as 

gevolg van komplekse omstandighede waarbinne die kind die werklikheid beleef, die 

deskundige hulp van die skool nodig. Daarom moes die onderwyser as deskundige 

aanvullende ouer in 'n sekondere hoedanigheid funksioneer. 

Artikel 2 (i) (b) van die Wet op Nasionale Onderwysbeleid van 1967 het voorsiening 

gemaak vir ouerseggenskap in die skool en 'n besondere verantwoordelikheid op die 

skouers van die ouergemeenskap geplaas. Ouers moes ook in die formele 

onderwysopset 'n bydrae lewer ter bevordering van die belange van die kind. 

Duidelike terreinafbakening het steeds nodig gebly, want ouerseggenskap het nie 

ouerbeheer beteken nie. Die TO het die stigting van 'n sentrale ouervereniging 

bepleit wat insette op die hoogste vlak kon maak ( TO-Nuusbrief 1972 (45): 1). 
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In 1974 het die TO weer 'n beroep op onderwysowerhede gedoen dat die plek van 

die ouer en ouerliggame in die onderwys bepaal en ouervoorligting verskaf moes 

word. Slegs indien elke aktiewe vennoot presies weet wat sy plek en taak behels, 

kon 'n organisasie gesond ontwikkel (Mondstuk 1974 3(30):1-2). 

Op 6 November 1982 het 'n konferensie vir verteenwoordigers van Transvaalse 

ouer-beheerliggame plaasgevind waartydens daar oorgegaan is tot die stigting van 

'n Transvaalse Afrikaanse Ouervereniging (TAO). Die hoofdoel van die 

ouervereniging was Om op 'n onafhanklike wyse en op eie terrein Christelike en 

Afrikaner-volkseie opvoeding en onderwys op informele, nie-formele en formele 

onderwysvlak te bevorder (Mondstuk 1982 11 (123):3). Die TO-Hoofbestuur het 

homself bereid verklaar om gereeld met die georganiseerde ouergemeenskap saam 

te werk (Mondstuk 1982 11 ( 123):3). Ouersamewerking in raadplegingsliggame op 

al die bestuursvlakke en met agting vir soewereiniteit in eie kring moes verwerklik 

word. Ter wille van doeltreffende vennootskap moes ouerinspraak gekoordineerd 

en gestruktureerd wees. Die TO het 'n komiteestelsel aanbeveel om doeltreffende 

funksionering te verseker (Mondstuk 1983 11( 128) :2). 

Die TO se aktiewe ondersteuning van en agting vir die TAO as mondstuk van die 

ouers blyk uit die TO en die TAO se periodieke skakeling op Dagbestuursvlak 

(Mondstuk 1986 15( 170) :51). 

Die TO het die aard van 'n vennootskap soos volg omskryf: 

Vennootskap in die onderwys kan net suksesvol verloop as vennote 

mekaar as gelykwaardig bejeen en die optrede so gerig word dat die 

lede van die eenhede van daardie vennootskap hierdie uitgangspunte 

respekteer. Bepaalde protokol moet erken en gerespekteer word, maar 

daar moet nooit van die georganiseerde onderwysprofessie verwag 

word dat hy sy optrede so moet rig dat dit altyd die ander vennote sal 

pas en hulle onderskeie benaderings te a/le tye sal dien nie. Daar is tye 

waar vennote noodwendig sa/ verskil en ook hierdie feit moet 
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gerespekteer word (Mondstuk 1989 18(206):5,8). 

Vervolgens word enkele wesenskenmerke van die verhouding tussen die TO en die 

ouergemeenskap in tabelvorm geverifieer en toegelig deur praktykbetekenis daaraan 

te verleen. 

Wesenskenmerke van professionaliteit met betrekking tot die verhouding tussen die 
TO en die ouergemeenskap 

---'n Noukeurige 
omskrywing van die 
bevoegdhede van 
ouerbeheerliggame is 
nodig onderhewig aan 
die volgende 
uitgangspunt: 
lekebeoordeling van 
professionele sake is 
nie aanvaarbaar nie 
(Mondstuk 1974 3(30):1-21. 

Die ouer se reg om 'n 
keuse uit te oefen by 
die aanstelling van 
onderwysers word 
erken, maar die 
Departement van 
Onderwys moet 'n 
kortlys van bevoegde 
kandidate opstel 
waaruit die ouers mag 
kies (Onderwysblad 1952 
56(637): 1-3). 

Die TO neem genoee 
met die rol van die ouer 
in die onderwysstelsel. 
Die aard en funksie van 
hierdie rol moet egter 
duidelik en onomwonde 
beskryf word ter wille 
van soewereiniteit in eie 
kring (Mondstuk 198211(1231:31. 

Ouerregte ten opsigte 
van die keuse van 
onderwysers is nie vir 
die TO onaanvaarbaar 
nie. Die enigste 
voorwaarde is dat die 
keuse wat die ouers 
mag uitoefen, 
ondergeskik moet wees 
aan professionele 
keuring (Onderwysblad 1952 
56(637): 1-3). 

Handhawing van 
soewereiniteit in eie 
kring bevorder die 
professionele 
beskerming van die 
opvoeder. 

Ouerkeuse ten opsigte 
van die aanstelling van 
opvoeders sowel as 
professionele keuring is 
sin vol. 
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Die onderwyser beoefen Die TO ag die Vennootskap ter wille 
vennootskap ter wille verhouding tussen die van die kind-in-
van die kind-in- ouergemeenskap en die opvoeding bevorder 
OpVOeding (Onderwysblad 1974 onderwysers as baie gesonde gesagsver-
81 (847):3,23). belangrik (Mondstuk 1982 houdinge en 

11(123l:3l. Die TO meen wedersydse waardering 
dat ouers waardering tussen ouers en 
moet he vir die leerkragte. 
onderwyser se 
onbaatsugtige diens en 
dat die skool toegewyde 
diens deur ouers hoog 
moet ag (Onderwysblad 1955 
59(672):215). 

Die professie moet lndien individuele ouers Selfbeskerming betaken 
ingestel wees op en ouers in instandhouding van 
beskerming van sy georganiseerde verband soewereiniteit in eie 
professionaliteit fKristelike op die professionele kring. 
Skoolblad, Die 1925 26(309):5-7). terrain van die 

onderwyser oortree, sal 
dit met mening 
teengestaan word 
IMondstuk 1973 2(17):1). 

Vir 'n onderwysers- Die totale welsyn van Bevordering van 
vereniging moet dit in die primere kindbelange lei tot 
eerste en laaste opvoedingsektor is van volgehoue 
instansie om die fundamentele belang vir hulpverlening van die 
belange van kinders-in- die TO. Deurlopende ouergemeenskap. 
opvoeding gaan hulp in die vorm van 
(Onderwysblad 1962 69(757):230). morele en finansiele 

ondersteuning word 
deur die TO aangebied 
IMondstuk 1990 19(217):3). 

Professionaliteit behels Die TO was bereid om Skoling vir sinvolle 
die aangaan van nie net die ouers op te vennootskappe behels 
sinvolle vennootskappe voed en onderwysers op skoling van die vennote 
(TO-Nuusbrief 1970 (26): 1 ). te lei tot optimale in die beoefening van 

beoefening van sinvolle samewerking. 
vennootskap nie, maar 
om 'n substansiele 
bydrae te maak tot die 
opleiding van ouers wat 
betrokke is by plaaslike 
onderwysbestuur 
(Onderwysblad 1955 59(672):215-
219). 
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Soewereiniteit in eie Die TO is nie te vinde Selfstandigheid en 
kring moet gehandhaaf vir ouerbeheer oor die onafhanklikheid op eie 
WOrd (Onderwysblad 1955 onderwys nie, terrain impliseer 
59(667):54). aangesien alle ouers nie ouerseggenskap maar 

oor die nodige relevante nie ouerbeheer nie. 
kundigheid en 
professionaliteit beskik 
nie. Vir die TO is daar 'n 
verskil tussen 
ouerseggenskap en 
OUerbeheer (TO-Nuusbrief 1972 
(45):1). 

In die eerste deel van Hoofstuk 3 is daar gepoog om die aard van die verhoudings 

van die TO met enkele onderwysbelanghebbende vennote te ondersoek. Hierdie 

verhoudings het sig geopenbaar as die TO se wyses van professionele lewe. Uit die 

wordingsgeskiedenis van die TO kan afgelei word dat hierdie onderwysersvereniging 

'n professioneel-waardige voorbeeld vir sy lede gestel het ten opsigte van 

professionele optrede. 

In die tweede deel van hierdie hoofstuk word die TO se leidinggewende en 

opvoedingskarakter rakende opvoeders se professionele wyses van lewe bestudeer. 

Die TO se bevordering van onderwysprofessionaliteit word nagevors deur die 

verband tussen onderwysersopleiding en professionaliteit, die identifisering van 

onprofessionele gedrag, die aksentuering van 'n professionele bewussyn en die 

totstandkoming van 'n professionele beroepseed vir die onderwys te ondersoek 

soos dit deur die eerste eeu van die TO se bestaan gemanifesteer het. 

3.5 UITSPRAKE EN AKSIES VAN DIE TO IN BELANG VAN 'N 
PROFESSIONALISERING VAN DIE ONDERWYS 

Die bevordering van die professionaliteit van die opvoeder en daarmee saam van die 

onderwysberoep, omsluit 'n wye terrain en die TO het hierdie taak ook op meer as 

een gebied aangepak. Die geskiedenis van die TO word gekenmerk deur 'n stryd om 

erkenning van die professionele status van leerkragte sowel as van die 
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onderwysberoep. Die doel van hierdie tweede deel van Hoofstuk 3 is nie om alle 

fasette van die TO se betrokkenheid by die bevordering van professionaliteit in die 

onderwysberoep in besonderhede te beskryf nie - slegs om enkele aspekte daarvan 

aan die hand van die volgende vrae te ondersoek: 

3.5.1 Die verband tussen onderwysersopleiding en professionaliteit 

'n Belangrike vereiste wat aan 'n professie gestel word, is dat die beoefenaars 

daarvan oor gespesialiseerde kennis en vaardighede meet beskik. Vakkennis meet 

die praktisyn in staat stel om probleme te identifiseer, te ondersoek en oplossings 

daarvoor aan te beveel. 'n Lang tydperk van opleiding, ononderbroke navorsing en 

voortdurende indiensopleiding is intiem verweef met professionele taakverrigting 

(kyk Hfst 1, afd 1.6.3). 

Reeds in 1930 het AK Bot, destydse lid van die TO-Hoofbestuur, die verskil tussen 

akademiese en professionele opleiding aan onderwysers verduidelik (Landman 

1994(d):476-477). Volgens horn moes akademiese opleiding deur universiteite 

verskaf word, terwyl professionele opleiding deels in kolleges en deels in die 

gewone skool moes plaasvind . Hy het die oprigting van oefenskole voorgestel. 

Aangebore talent moes die vertrekpunt vir die ontwikkeling van die 

onderrigvaardighede van aspirant-onderwysers wees. Die oefenskool moes socs 'n 

. ateljee wees, want volgens horn was onderrig 'n kuns wat aangeleer en ontwikkel 
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moes word by wyse van raadgewing, simpatieke leiding deur inspekteurs en die 

voorbeeld van model-onderwysers. 

'n Lang tydperk van opleiding, is ook in 1951 deur J C Coetzee ( 1951 :7-9), 

destydse redakteur van die Onderwysblad vir Christelike en Nasionale Onderwys en 

Opvoeding, as 'n vereiste vir 'n professie gestel. Om leerkragte na twee jaar 

opleiding tot die onderwysberoep toe te laat, was volgens horn nie aanvaarbaar nie, 

omdat hy geglo het dat opleidingskwaliteit met opleidingsduur moes korreleer). 

Onderwysers moes opgelei word sodat hulle mense van die professie kon wees. 

Onderwysers moes ook volkome op die hoogte wees met die opvoedingsweten

skap, want onderwysgee het vakwetenskaplike skoling aan die hand van 

fundamentele beginsels behels. Onderwysers moes 'n bydrae lewer tot menslike 

welsyn deur die aanwending van kennis en vaardighede in diens van die mensdom. 

'n Verdere eis wat hy aan die professionele beroepsbeoefening van die onderwyser 

gestel het, was geroepenheid, want geroepenheid het vir horn op verantwoordelike 

taakaanvaarding gedui. Coetzee het beklemtoon dat professionaliteit afhanklik is 

van opleiding. Hy het onderwysers gesien as lede van 'n groep wat hulleself 'n 

professie genoem het. Volgens horn is die lede van hierdie professionele groep 

gebind deur 'n gesamentlike doel, 'n eiesoortige gedragkode en 'n besondere aard 

en peil van opleiding (Coetzee 1956:409-413). 

In 1963 het die TO sy standpunt oor die duur van opleiding bekend gemaak. Hy het 

dit as een van die essensiele faktore in die bepaling van die status van 'n beroep 

gesien. Die minimum duur van enige opleidingskursus vir onderwysers moes vier 

jaar wees, omdat die onderwysberoep deur die TO gesien is as die moeder van alle 

professies en vereis het dat elke lid van hierdie professie deeglik gekwalifiseerd 

moes wees. Volgens die TO sou hoer vereistes ten opsigte van kwalifikasies ook 

beter applikante na die beroep lok. Onderwyspraktisyns moes 'n geselekteerde 

groep in die samelewing verteenwoordig en opleiding moes hiertoe bydra. Verder 

het die TO die heropleiding van onderwysers in elke denkbare vorm as noodsaaklik 

en verpligtend beskou (Landman 1994(d) :488). 
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Die TO het indiensopleiding aangemoedig. Dit was 'n aspek wat 'n bydrae gelewer 

het tot die professionalisering van die onderwysberoep. Op hierdie wyse kon 

onderwysers hulself voortdurend beter toerus vir hul onderwystaak en hulself verder 

as professionele persone bekwaam (Mondstuk 1973 2(3):2). 

In die Mondstuk van Maart 1978 (6(69):2) is indiensopleiding opnuut beklemtoon. 

Die belangrikheid van kwalifikasies kon net soos in die geval van ander professies 

nie weggeredeneer word nie, aangesien 'n lang en intensiewe tydperk van 

gespesialiseerde opleiding steeds as een van die vereistes vir 'n professie gegeld 

het. Dit het ook ge"impliseer dat voortgesette opleiding noukeurig moes aansluit by 

reeds voltooide opleiding. 

Voorbeelde van die TO se standpunte oor die bevordering van die professionaliteit 

van opvoeders deur effektiewe opleiding is in die voorafgaande paragrawe gegee. 

Enkele wesenskenmerke van professionaliteit met betrekking tot 

onderwysersopleiding word vervolgens geverifieer. 

Wesenskenmerke van die verband tussen onderwysersopleiding en professionaliteit 

---Verdere opleiding, 
bevordering, 
bevorderingskursusse 
en toepaslike 
kwalifikasies kan lei tot 
die verskerping van 
professionaliteit !Mondstuk 

1973 2(3):21. 

Die is die standpunt van 
die TO dat 
onderwysersopleiding 'n 
aktiewe bydrae moet 
lewer tot kwalifisering 
en persoonlike vorming 
(persoonsvorming) van 
die onderwyser wat 
verband hou met die 
eise van professionaliteit 
(Coetzee 1956:409-413). 

Die instandhouding en 
uitbouing van 
professionaliteit baat by 
kwalifi kasieverbetering. 
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Waardering vir relevante Vir die TO is Professionaliteit 
kwalifikasies en agting onderwysersopleiding impliseer 'n presterende 
vir individuele prestasies onlosmaaklik verbind bewussyn wat versterk 
bevorder met professionaliteit en word deur registrasie by 
professionaliteit status. Daarom is dit so 'n professionele raad. 
(Onderwysb/ad 1947 51(567):3). belangrik dat 

onderwysers by 'n 
professionele raad 
geregistreer moet word 
(Coetzee 1956:409-413). 

Opleidingsduur korreleer Opleidingsduur kan Langdurige en 
met professionele nooit geskei word van voortdurende opleiding 
Status IOnderwysblad 1951 opleidingskwaliteit nie. waarborg professionele 
54(615):3-7). Onderwyser-wees hou vervulling. 

verband met toereikende 
en vrugbare 
Opleidingsduur IOnderwysblad 

1951 54(615):3-7). 

'n Toename in Nie alleen word daar Optima le 
bevoegdhede lei tot 'n van onderwysers gekwalifiseerdheid van 
toename in vrugdraende verwag om hul die opvoeder is 
Onderwys (Onderwysblad 1951 toenemend beter te bevorderlik vir 
54(615):3-7). bekwaam nie, maar dit professioneel-

is professioneel- goedkeurenswaardige 
verantwoordelik indien dienslewering. 
onderwysers hul 
kwalifikasies 
voortdurend verbeter 
(Mondstuk 1973 2(3):2). 

Sinchronisering van Seggenskap oor en die Ervaring wat verryk 
akademiese en evaluering van word deur akademies-
professionele onderwysersopleiding professionele skoling 
kwalifikasies en bly die verantwoordelik- moet verreken word in 
ervaring is professioneel heid van die onderwys- beleidsbepaling. 
aanvaarbaar (Mondstuk 1978 professie self IMondstuk 1978 
6(69):2). 6(69):2). 

Toepaslike Voortdurende Beplanning van 
gekwalifiseerdheid is 'n verbetering van eie wetenskaplik-verant-
hoeksteen van 'n kwalifikasies is woorde onderwysers-
professie IMondstuk 1975 professioneel opleiding dra by tot die 
4(37):1). verantWOOrdelik (Mondstuk kwaliteit van 

1973 2(3):2). professionaliteit. 
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3.5.2 ldentifisering van onprofessionele optrede van opvoeders deur die TO 

Uit die geskiedenis van die TO kan afgelei word dat hy met die gang van jare 

deurlopende waarskuwings aan opvoeders gerig het met betrekking tot 

onderwysersvakbonde en betrokkenheid by partypolitieke aangeleenthede. 

3.5.2.1 TO-uitsprake met betrekking tot onderwysersvakbonde 

So vroeg as 1921 is daar al debat gevoer oor die stigting van 'n 

onderwysersvakbond. Die TO het onversetlik geglo dat 'n organisasie wat buite die 

raamwerk van die staat funksioneer en van revolusionere metodes gebruik maak 

(soos om te staak), nie op professionaliteit kan aanspraak maak nie. Daar is reeds 

in daardie stadium besluit dat 'n professionele liggaam wat deur wetgewing in die 

lewe geroep is en vrywillig met die staat saamwerk, die belange van onderwysers 

die beste sou kon dien (Kristelike Skoolblad, Die 1921 22(263) :3-5). 

Alhoewel die TO die regte van die opvoeder op professionele wyse wou beskerm, 

het 'n aantal jong onderwysers wat op 'n lae salariskerf aangestel was, in 1944 

voorgestel dat die TO 'n vakbond moes word. Vrae soos die volgende is in hierdie 

verband gestel: 

Wat baat dit om altyd met die hoed in die hand te gaan vra, en steeds 

'n afwysende antwoord te ontvang? Waarom word daar nie eise p/eks 

van beleefde versoeke gestel nie? Waarom word daar nie 'n 

werkstaking uitgeroep nie? (Onderwysblad 1944 46(532):3). 

Hieroor het die TO nie net in 1944 nie, maar deur die jare 'n duidelike standpunt 

gehuldig: die onderwys is 'n professie wat met ander professies gelyk gestel wit 

word. Daarby stet die onderwysprofessie die opvoeding van kinders as die hoogste 

doel. Onderwysers as professionele beroepsbeoefenaars kan nie tegelyk arbeiders 

en professionele mense wil wees nie. Arbeiders staak; professies nie (Onderwysblad 

1944 46(532):3-4). 
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Die TO wou sy lede opvoed ten opsigte van 'n professionele werksgeorienteerdheid 

wat waardige onderhandelingsmetodes as bedinging vir beter vergoedingspakette 

verkies het. As die onderwysberoep aanspraak wou maak op gelykstelling met 

ander professies, kon dwangmaatreels geen plek in die aard van die 

onderwysberoep he nie (Onderwysblad 1944 46(532):3-4). 

Soos in 1944 het die TO in 1967 weer die identifisering van onprofessionele 

optredes in 'n ernstige lig gesien. Lede is versoek om professioneel-eerbare dialoog 

met die werkgewer langs die regte kanale te gebruik, eerder as om teenoor lede van 

die gemeenskap te kla oor hul swak salarisse en selfs briewe aan die pers te rig 

waarin nie net diensvoorwaardes en werksomstandighede nie, maar die totale 

onderwystelsel en -beleid gekritiseer is. Lede is opgeroep om nie die professionele 

beeld van die onderwyser te skaad nie: 

Laat elke onderwyser hom dissiplineer tot streng professioneel-eerbare 

optrede. Laat elkeen met meer doelgerigtheid gebruik maak van die 

regte kanaal . ... Daadwerklike, doelgerigte, maar positiewe optrede en 

we/ deur die aangewese kanaal het nog altyd die gewenste resultate 

opgelewer (Onderwysblad 1967 74(814):202). 

'n Soortgelyke beroep om professioneel-eerbaar op te tree is ook op onderwysers 

gedoen by wyse van 'n artikel wat in 1990 in die Mondstuk (19(219):2) verskyn 

het. In hierdie berig het die TO aangedui dat hy steeds ten gunste was van 

professioneel-waardige bedinging. Die onderwysberoep is gereken as 'n diens wat 

op die vervulling van die behoeftes van mense gerig is en die opvoeding van die 

kind as missie het. Die professionele karakter van die onderwys sou nooit versoen 

kon word met chalk down-aksies en sit in-aksies nie. Die TO sou horn nooit kon 

verantwoord in terme van sy gedragskode indien die belange van kinders geskaad 

sou word deur sodanige optrede as die wat deur onderwysersvakbonde 

voorgestaan word nie. 

Die amptelike standpunt van die TO was dat 'n geheul met nie-erkende vakbonde 
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(wat byvoorbeeld nie geregistreer was en ook nie oor vaste versoeningsmeganismes 

beskik het nie), die professionele beeld van die TO en ook die van onderwysers 

ernstig kon skaad. Die TO het dit voordurend onder die aandag van onderwysers 

gebring dat vakbondgedagtes met onprofessionele optrede verband hou en dat dit 

onberekenbare skade aan die beeld van die onderwyser en sy beroep kon berokken 

(Mondstuk 1991 20(223):1,6). 

Die TO het regdeur sy geskiedenis 'n hoe premie geplaas op die professionaliteit 

van die onderwyser en leidinggewing aan sy lede ten opsigte van professioneel

verantwoordelike optrede. In 1991 het die TO horn byvoorbeeld bereid verklaar om 

moontlike positiewe aspekte in die vakbondwese te identifiseer en dit aan die hand 

van kriteria vir professionaliteit te evalueer (Landman 1994(d):201 ). 

Enkele TO-uitsprake met betrekking tot die verband tussen professionaliteit en 

vakbonde word vervolgens verder ondersoek. 

Wesenskenmerke van professionaliteit met betrekking tot onderwysersvakbonde 

---Vakbondgeorienteerde 
selfsugtigheid van 
huurlinge moet wyk 
voor die idealisme en 
realisme van mense wat 
professionele diens wil 
fewer (Onderwysblad 1957 
61 (694):199-201 ). 

Die TO is nie te vinde vir Realistiese idealisme 
opportunisme nie en 
beskou sodanige 
ingesteldheid as uiters 
OnprofeSSiOneel (Mondstuk 

1975 4(40):2). 

verlam opportunisme. 
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'n Waardige Om van-aangesig-tot- Oortuigingskrag wat in 
professionele wapen is aangesig gesprek te persoonlike gesprekke 
die vermoe om te voer met tot uiting kom, !ewer 
OOrtuig (Onderwysblad 1957 belanghebbendes in die professioneel-
61(694):199-201 ). onderwys het vir die TO aanvaarbare resultate. 

professionele waarde en 
hierdie metode van 
onderhandeling word op 
voortreflike wyse deur 
die TO as professionele 
instrument gebruik. Die 
TO beywer horn vir die 
hantering van verskille 
op professioneel-
Waardige Wyse (TO-Nuusbrief 

1970 (27):1). 

Onderhandeling op Die TO heg besondere Professioneel-besielde 
professioneel-waardige waarde aan die onder- onderhandeling en 
wyse kwalifiseer as houd as bedingings- bedinging wek altyd 
professionele bedinging middel en beskou dit as agting. 
(Mondstuk 1992 20(2271:2). 'n professioneel-

aanvaarbare onderhan-
delingsinstrument ffo-
Nuusbrief 1970 (27): 1). 

3.5.2.2 TO-uitsprake met betrekking tot partypolitiek 

Wat partypolitiek betref het daar reeds in 1922 'n artikel in Die Kristelik Schoolblad 

verskyn waarin die skool uitgesonder is as 'n vergestaltingsruimte waarin daar geen 

plek bestaan vir partypolitiekery nie. Buite die skool kon die onderwyser egter 

dieselfde vryheid geniet as ander landsburgers. Hy kon sy opinie uitspreek oor 

politieke en maatskaplike vraagstukke, maar dit moes op so 'n tyd en wyse gedoen 

word dat sy status as onderwyser en opvoeder nie geskend sou word nie. 

Hoerskoolleerlinge moes wel opgevoed word tot denkende burgers van die staat en 

daarom moes belangrike politieke vraagstukke met hulle op 'n waardige wyse 

bespreek word (Landman 1994(e):261). 

Opvoeders is in 1935 deur die TO gekritiseer vir werklike of vermeende deelname 
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aan partypolitieke aktiwiteite. 'n Ernstige waarskuwing is aan hulle gerig om 

hulleself nie skuldig te maak aan die oortreding van regulasies deur in te meng in 

die kleilat-gevegte van die partypolitiek nie (Erlank 1935(a):7-9). Dit was dus nie 

vreemd dat die TO onomwonde verklaar het dat hy as professionele organisasie a

polities was nie (TO-Nuusbrief 1970 (27): 1). 

Die TO het dikwels 'n beroep op sy lede gedoen om nie toe te laat dat partypolitiek 

binne klaskamerverband beoefen word nie. As professionele onderwysersvereniging 

het die TO die voorbeeld vir sy lede gestel deur geen partypolitieke uitsprake te 

maak nie, maar horn slegs by opvoedkundig-onderwyskundige evaluerings te hou. 

Om die onderwys as 'n middel aan te wend om politieke verandering te 

bewerkstelling, was vir die TO onaanvaarbaar (Mondstuk 1982 11(124):2). 

In 1985 het J F Steyn, vroeer Direkteur van die TO en W A Landman, in sy 

hoedanigheid as lid van die TO-Dagbestuur, namens die TO 'n handleiding, 

Handleiding van die Transvaalse Onderwysersvereniging vir gebruik deur 

onderwysers en skole in die kollege- en skoolverwante opvoedersektor, vir 

opvoeders opgestel. Hierin is onder meer riglyne aan opvoeders verskaf met 

betrekking tot hulle deelname aan partypolitieke bedrywighede. Orie belangrike sake 

wat in die handleiding uiteengesit word, is die gebondenheid van onderwysers aan 

die beginselgrondslag en beleidsvoorskrifte van die onderwysberoep, hulle 

gebondenheid aan die statutere bepalings in die Transvaalse Onderwysordonnansie 

en hulle gebondenheid aan die professionele gedragskode vir onderwysers 

(Landman 1994(e):330-331). 

Enkele wesenskenmerke van die TO se houding teenoor partypolitiek in die 

onderwys geniet vervolgens nadere aandag. 
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Wesenskenmerke van professionaliteit met betrekking tot partypolitiek 

-·--Dienslewering met 'n 
afwys van 
verdelingsfaktore red 
professiona lite it IMondstuk 

1989 18(206):5). 

Onderhandelinge wat 
verlaag word tot 
dispute is dikwels 
professioneel skadelik 
IMondstuk 1980 8(94):2). 

Simplistiese 
benaderings verdien 
professionele afwysing 
(Mondstuk 1975 4(40):2). 

Die onderwysstelsel 
moet 'n weerspieeling 
wees van sosiale 
geregtigheid en van 'n 
wegbreek van 
rassegrondslae, 
rassediskriminasie en 
rassevooroordeel 1.Mondstuk 

1991 20(223): 1). 

Die TO het 'n weersin in 
partypolitieke arrogansie 
l.Mondstuk 1982 10(119):2). 

As professionele 
vereniging het die TO 
nie 'n partypolitieke 
belangstelling nie. Die 
TO glo ook dat 
onderwysbeleid uit die 
arena van partypolitieke 
propaganda gehou word 
l.Mondstuk 1977 5160):2). 

As professionele 
organisasie wat a
polities ingestel is, sien 
die TO wetenskaplikheid 
as die beste teenvoeter 
vir partypolitiekery <ro
Nuusbriet 1970 (27): 1 ). 

Radikalisme staan die 
TO nie aan nie en dit is 
nog nooit geduld nie 
(Mondstuk 1985 14(158):2). 

Professionaliteit wat op 
dienslewering gebou is, 
is weerbaar teen enige 
vorm van 
verwaandheid. 

Vernederende dispute 
kan vermy word deur 
die uitskakeling van 
partypolitiek, die 
verwydering van alle 
vorme van negatiwiteit, 
die eliminering van 
algemene gepratery en 
die uitwys van 
ongeoorloofde 
aannames. 

Oorvereenvoudiging as 
'n kenmerk van 
partypolitiekery en wat 
tot verleentheid lei, kan 
ten beste deur 
wetenskaplikheid 
uitgeskakel word. 

Radikalisme bedreig 
goedkeurenswaardige 
sake soos sosiale 
geregtigheid en 'n weg
breek van vooroordele. 
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Die moontlikheid tot Dit is die TO se hoogste Doeltreffendheid van 
bedinging word as 'n prioriteit om altyd op die bedingingsmeganismes 
professionele reg hoogte van onderwys- kan verhoog word deur 
beskou. Dit betaken sake te bly en om alle skerp beoordeling aan 
onder meer die uitsprake van politici die hand van vaste 
daarstelling van aan die werklikheid te kriteria. 
doeltreffende toets IMondstuk 1975 41371:21. 

bedingingsmeganismes 
as meganismes 
waarvan 'n ingeboude 
billikheid en 
verantwoordelikheid 
professioneel 
onaanvaarbare 
konfrontasie sal uitsluit 
IMondstuk 1980 9(100):2-3). 

3.5.3 Die uitbouing van die professionele beeld en status van die opvoeder en die 
totstandkoming van 'n beroepseed 

Die professionele bewussyn van opvoeders is reeds in 1893 deur Dr N Mansvelt 

(Collins 1918:3), die destydse Superintendent van Onderwys, gewek. Hy het in 'n 

verwelkomingswoord sy ingenomenheid met die nuutgestigte konferensie van die 
' 

VVOOZA en die doelstellings daarvan uitgespreek en bygevoeg dat onderwysers 

voortaan as opvoeders en nie as blote huurlinge nie in die onderwysberoep beskou 

moes word (kyk Hfst 2, afd 2.3). 

Vir A E Adriani (Landman 1994(d):6), die skryfster van 'n artikel in Het Kristelik 

Schoolblad, het hierdie professionele bewussyn verband gehou met die edele 

karakter van die onderwyser, want sy het 'n besondere kenmerk van 

professionaliteit ge'identifiseer, naamlik geroepenheid. Sy het die hoop uitgespreek 

... dat onze onderwijzers en onderwijzeressen mannen en vrouwen zijn doordrongen 

van de verantwoordelikheid van hun roeping: het vormen van zedelike karakters, 

en die verstaan, dat zij het best voor de leerlingen arbeiden kunnen door het meest 

aan zichzelf te arbeiden, ... (Landman 1994(d):6). 
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Die opvoeder se professionele bewussyn is verder verskerp in 'n hoofartikel van 

Het Kristelik Schoolblad (1919 20(234):2-3). Onderwysers is aangemoedig om hul 

kwalifikasies te verbeter deur voortdurend verder te studeer omdat beter 

kwalifikasies professionele status sou verhoog. 

In 'n artikel wat gedurende die twintigerjare van hierdie eeu in Die Kristelike 

Skoolblad ( 19 25 26( 309): 5-7) verskyn het, het die redakteur die Iese rs daarop 

gewys dat die beroep van die onderwyser nie na waarde geag is nie. Die 

onderwyser is steeds as huurling beskou wat blote eksamenafrigting verrig het en 

deur die belastingbetaler betaal moes word. Hy het onderwysers opgeroep om die 

regte van die onderwysprofessie te beskerm en die status wat onderwysers 

toekom, op te eis: 

Niemand kan dit ons ontse nie, ... Ons moet nou veg vir ons professie, 

ons moet vir ons 'n maatskaplike status besorg ... Ons moet deur 'n 

besliste optrede 'n status vir die onderwyser eis (Kristelike Skoolblad, 

Die 1925 26(309):6-7) 

Die artikel het die klem laat val op die sensitiewe en verantwoordelike werk van die 

opvoeders wat aan vormbare en wordende volkskinders leiding en lewensrigting 

moes gee. Die opvoedingstaak van die onderwysers is as s6 verantwoordelik 

beskou dat die staat salarisverhogings vir onderwysers nooit as onbekostigbaar 

moes reken nie. Die onderwyser moes uitstyg bo lede van ander beroepe en 

professionele status geniet. 

Om die regte van die onderwysprofessie te beskerm is 'n Appelraad en 'n 

Promosieraad vir onderwysers in 1935 aanbeveel. Die doel van die Appelraad was 

om die professionele regte en status van die onderwyser te beskerm en op te hef. 

Die Promosieraad het die beoordeling van onderwyserskwalifikasies en -ervaring ten 

doel gehad (Kristelike Skoolblad, Die 1935 37(426):7-11). 

Die professionele status van die opvoeder is in 1952 deur A L Kotzee ( 1952(b): 29-
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40), TO-lid, latere Direkteur van Onderwys en President van die Raad vir 

Geesteswetenskaplike Navorsing, in Onderwysblad aangeraak in 'n artikel met die 

opskrif, Die status van die onderwyser. Hy het klem gele op persoonlike 

ontwikkeling, studie, reise, algemene belesenheid, suiwerheid van karakter en 

integriteit. Volgens horn sou die beroepstatus van 'n onderwyser bepaal word deur 

... die tipe persoon wat 'n beroep beoefen . ... As ons dus volgens 

sommiges aan status verloor het, dan is die enigste manier om dit 

terug te kry deur onsself steeds beter te ontwikkel en om nog beter 

en meer gespesialiseerde diens te /ewer (Kotzee 1952:40). 

In 'n opvolgartikel het Kotzee ( 1952(a): 18) die aandag op vyf doelstellings van die 

TO ten opsigte van die professionele status vir onderwysers gevestig: 

--
--
-

rypheid vir professionele status binne eie geledere 

die bestryding van onprofessionele gedrag in die vorm van 'n erekode en 

professionele reels 

die installing van 'n onderwysraad om onderwysbeleid neer te le 

die installing van 'n registrasieraad waar alleen die name van opgeleide 

persona vir die beoefening van die onderwysberoep teen vergoeding 

opgeneem moes word 

die verwerkliking van 'n keurkomitee wat aspirant-onderwysers moes keur 

en die bevorderings van onderwysers wat reeds in die beroep gestaan het, 

moes hanteer 

Met die ontstaan van die VVOOZA in 1893 en vir baie jare daarna was daar geen 

gedragskode vir opvoeders nie. Dit is egter algaande as 'n leemte in die 

onderwysberoep ervaar dat daar geen erereels bestaan het waardeur 

onderwyspraktisyns op professionele beroepsbeoefening gerig kon word nie. Een 

van die doelwitte van die TO was om so 'n erekode vir die opvoeder tot stand te 

bring. 
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In 1953 het die Onderwysblad (57(644): 1-5) 'n artikel getiteld 'n Hippokratiese eed 

vir onderwysers, met die oog op 'n uitbouing van die beroepstatus van onderwysers 

en om TO-lede se aandag op die belangrikheid van die professionalisering van die 

onderwysberoep te vestig, geplaas. Die Onderwysblad het berig dat hierdie artikel 

oorspronklik deur J G Meiring vir Die Unie geskryf is. 

Die gesindheid van die onderwysers is eerstens bespreek. Die verhoudings wat die 

onderwyser moes stig met diegene saam met wie hy gewerk het, is as 'n belangrike 

faktor in die bepaling van die status van die professie uitgelig. Verder is die Eed van 

Hippokrates wat deur geneeshere afgele moes word, aan die lede verduidelik. 

Hierdie eed is in verband gebring met die onderwysprofessie en die vraag na die 

noodsaaklikheid van 'n beroepseed vir onderwysers is in die artikel gestel. Die 

verhoudinge wat onderwysers met hul leerlinge, die ouers, die gemeenskap, ander 

kollegas, die onderwysowerheid, en die professie as geheel moes stig, was 

verhoudinge wat die onderwyser en sy beroep ten nouste geraak het. 

Die leemte ten opsigte van so 'n beroepseed is raakgesien. Daar was op daardie 

tydstip geen professionele kode waarin onderwysers hul gedrag kon spieel nie. So 

is die eerste gedagtes rondom 'n gedragskode vir opvoeders in 1953 gebore 

(Onderwysblad 1953 57(644): 1-5). 

Tydens die driekwarteeufees van die TO in 1968 is die professionele beeld en 

status van die opvoeder op 'n besondere wyse aangespreek. In die voorsittersrede 

van prof G J Potgieter ( 1968:279-285) tydens die Een-en-sewentigste Algemene 

Jaarvergadering van die TO ( 10 tot 11 Mei 1968) is die standpunt van die TO met 

betrekking tot die onderwysberoep as 'n professie onomwonde gestel. Op 

sistematies-wetenskaplike wyse is die volgende vrae beantwoord: 

----
Wat is 'n professie? 

Wat is die verskille tussen 'n professie en 'n vakbond? 

Is die onderwysberoep al 'n professie? 

Wat behels die professionalisering van die onderwys? 
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Die kerngedagtes wat ten opsigte van hierdie vrae gelug is, word vervolgens 

kortliks weergegee. 

• 'n Professie - Sonder om 'n vaste omskrywing van die begrip te gee, het die 

voorsitter sekere vereistes vir 'n professie uitgespel. Die diens moes uniek en 

noodsaaklik wees en toegespits wees op dienslewering eerder as op 

ekonomiese gewin. Besondere intellektuele vermoens en gespesialiseerde 

opleiding was verdere vereistes. Aanvaarding van persoonlike 

verantwoordelikheid vir oordele en dade binne die grense van die professie, 

asook die implementering van 'n etiese kode was essensieel. 

• Die verskil tussen 'n professie en 'n vakbond - Die grootste verskil tussen 'n 

professie en 'n vakbond was volgens Potgieter die metodes wat elkeen 

gebruik het om doelwitte te bereik. 'n Vakbond het drastiese metodes, soos 

stakings gebruik om bepaalde eise af te dwing, terwyl professies metodes 

wat hul professionele beeld kon skaad, soos stakings, vermy het. 

• Die onderwysberoep as 'n professie - Volgens Potgieter was daar nie 'n 

enkele beroepsgroep in die Republiek van Suid-Afrika wat daarop kon 

aanspraak maak dat daar aan al die genoemde vereistes vir 'n professie 

voldoen is nie. Wat die onderwysprofessie betref, was daar enkele van die 

vereistes wat wel tot hul reg gekom het, soos unieke, noodsaaklike 

dienslewering, die belangrikheid van intellektuele vermoens en 

gespesialiseerde opleiding. Vereistes waaraan egter nog nie voldoen is nie, 

was volgens Potgieter outonome besluitneming en die gebrek aan 'n etiese 

kode in die onderwysprofessie. 

- Die professionalisering van die onderwys - Potgieter het professionalisering 

gesien as die verandering wat 'n beroep moes ondergaan om in 'n professie 

te ontwikkel. Faktore wat die professionaliseringsproses van die 

onderwysberoep gekniehalter het, was die gebrek aan statutere mag om 

standaarde vir die beoefening van die onderwysberoep te waarborg, die 
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gebrek aan 'n professionele bewussyn by onderwysers en die ontkenning van 

die onderwysberoep as 'n professie deur instansies buite die beroep self. 

Ter afsluiting het Potgieter onderwysers opgeroep om hulle te beywer vir die 

professionalisering van die onderwysberoep: 

Dit sat ons grootste taak en uitdaging wees om ons lende te omgord 

en die stryd vir volledige professionalisme aan te knoop (Potgieter 

1968:285). 

Omvattende selfbeskikkingsreg vir sowel die individuele praktisyn as die professie 

as geheel, is ook deur prof G J du Toit ( 1970:2) in sy voorsittersrede tydens die 

Twee-en-sewentigste Algemene Jaarvergadering van die TO (8 tot 10 Mei 1970) 

beklemtoon. Omdat onderwysers en daarom ook die onderwysberoep oor geen 

selfbeskikkingsreg beskik het nie, het hy die installing van 'n professionele 

Onderwysersraad bepleit. Hy het voorspel dat die onderwysprofessie minderwaardig 

ten opsigte van ander professies sou bly, tensy die georganiseede onderwysberoep 

volwaardige medeseggenskap oor sake rakende eie belange kon verkry. Hy het 

verder die samewerking met ander erkende onderwysersverenigings as 'n belangrike 

toekomstaak gesien met die oog op die daarstelling van 'n Onderwysersraad. 

Die stryd van die TO om die professionele status van die onderwysberoep erken te 

kry, het veral na die redes van die twee genoemde voorsitters momentum verkry. 

Die TO-Hoofbestuursvergadering wat op 13 Oktober 1973 plaasgevind het, het met 

hernude ems aandag gegee aan die professionele status van die onderwyser. 'n 

Memorandum oor die vereistes vir 'n professie is deur mnre J A van der Walt en G 

J van der Westhuizen opgestel (Landman 1994(d) :81-84). Hierdie memorandum is 

tydens die TO-Hoofbestuursvergadering bespreek. Volgens hierdie memorandum 

sou die volgende aspekte die professionele status van die opvoeder bevorder: 

• die aanwending van kwalifikasies as maatstaf vir die vasstelling van 'n poste

en salarisstruktuur 
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• die totstandkoming van 'n Suid-Afrikaanse Onderwysersraad 

• die ontkoppeling van die onderwys van die staatsdiens 

'n Vierde vereiste is tydens die bogemelde vergadering bygevoeg, naamlik 

• die skep van 'n professionele bewussyn by onderwysers 

Voortvloeiend hieruit is daar eerstens aandag gegee aan die vereistes waaraan 'n 

onderwyser volgens die TO-Hoofbestuur moes voldoen om as 'n professionele 

persoon gereken te kon word. 

• Vir die TO-Hoofbestuur het professionele status verband gehou met 

persoonlikheid en vakkennis. 'n Onderwyser moes te alle tye volwasse en 

eties verantwoordelik optree en moes ook in sy gemeenskap een of meer 

leiersposisies beklee. 

• 'n Onderwyser moes oor gespesialiseerde vakkennis, opvoedingskennis en 

kennis van die kind beskik om as professionele persoon geag te word. Sy 

kennis moes die resultaat van gespesialiseerde opleiding wees. 

Gespesialiseerde studie sou verdieping en verbreding van kennis bring en kon 

'n bydrae lewer om die onderwyser 'n professie eerder as 'n blote beroep te 

laat beoefen. - 'n Onderwyser moes groot persoonlike verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid dra. 'n Afgestudeerde onderwyser moes vir een of twee jaar 

'n proeftydperk deurloop voordat hy 'n permanente aanstelling kon kry. 

Hierna moes hy die volle verantwoordelikheid van sy taak alleen dra. 

• Die groot verskeidenheid sertifikate wat vir verskillende soorte 

onderwysersopleiding toegeken is, was nie bevorderlik vir die erkenning van 

onderwysers as professionele persona nie. Groter eenvormigheid in die 

verband sou die professionele aansien van onderwysers verhoog. - Alie lede van 'n professie moes mutatis mutandis lede van 'n professionele 

vereniging wees. - Die beoefenaars van 'n professie moes seggenskap he in die vasstelling van 
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hulle vergoeding, want geen professionele mens is onmondig nie. Solank as 

wat ander instansies seggenskap het oor die diensvoorwaardes van 

onderwysers, kon daar nie aanspraak gemaak word op professionele status 

vir die onderwysberoep nie. 

Die TO as professionele onderwysersvereniging het in daardie stadium die 

noodsaaklikheid van 'n nasionale statutere liggaam met 'n erekode en inspraak in 

opleiding, sertifisering, onderwysbeleid en diensvoorwaardes beklemtoon (Landman 

1994(d):81-84). 

'n Jarelange ideaal van die TO, naamlik die skepping van 'n Suid-Afrikaanse 

Onderwysersraad vir Blankes, is op 25 Maart 1977 verwerklik. Die hoofdoel van 

hierdie Raad aan wie 'n wye reeks bevoegdhede toegeken is, was om agting vir die 

onderwysberoep en aansien vir onderwysers te bevorder (Mondstuk 19775(58):1 ). 

Met die totstandkoming van die Suid-Afrikaanse Onderwysersraad vir Blankes 

(SAOR) op 25 Maart 1977 (Mondstuk 1977 5(66):4) is daar vir die eerste keer 

statutere erkenning aan die status van die onderwysprofessie gegee. Die SAOR het 

'n mylpaal bereik toe die professionele gedragskode in die Staatskoerant van 29 

September 1978 gepubliseer is (Mondstuk 1978 7(76):7-8). Reeds voor die 

konstituering van die SAOR het die georganiseerde onderwysprofessie onder leiding 

van die Federale Raad van Onderwysersverenigings 'n konsep gedragskode 

opgestel. Verskeie onderwysersverenigings, waaronder ook die TO, het hulle insette 

ten opsigte van 'n gedragskode gelewer. Die doel van die gedragskode is kortliks 

die volgende: 

-
----

om agting vir die onderwys en die onderwysberoep te handhaaf en te 

bevorder 

om die aansien van diegene wat in die onderwysberoep staan, te bevorder 

om die onderwysberoep te verbind tot professionele dienste 

om die onderwysprofessie in staat te stel om gesag oor sy lede uit te oefen 

om groter status aan die onderwys as professie te verleen (kyk Bylae 1 :220). 
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Tekens van doelgerigte pogings van die TO om die aandag toenemend op die 

behoefte aan erkenning van die professionaliteit van die opvoeder en die vereistes 

vir professionaliteit in die onderwysberoep te vestig, is te vinde in 'n artikel, getiteld 

'n Balk in professionele oog?, wat in die Mondstuk (1985 13(152):2) verskyn het. 

Die blote bestaan van 'n professionele gedragskode, onderskryf deur die SAOR was 

egter nie die begin en einde van professionaliteit nie. Die gehalte van die eie 

beoefening van professionaliteit deur opvoeders en die raaksien van leemtes in eie 

mondering moes nooit oorskat word nie. lndien die onderwyser nie die leemtes 

raakgesien het nie, kon dit die oorsaak wees van beskuldigings dat die professie nie 

die balk in sy oog raaksien nie. 

In 'n poging om die professionele beeld van die onderwyser verder te bevorder, het 

prof W A Landman ( 1994(d): 159-160), destydse lid van die TO-Dagbestuur in 

1988 'n dokument getiteld Die onderwyser in die onderwys as professionele 

persoon opgestel. Hierin het hy op drie fundamentele aspekte van professionaliteit 

gewys, naamlik 

---
die professionele status van die onderwyser 

die gehalte van werklewe (van die praktiserende onderwyser) en 

die waarborg van 'n gedragskode. 

Sy skrywe het kortliks op die volgende neergekom: 

- Die professionele status van die onderwyser - Gespesialiseerde opleiding, 

effektiewe taakverrigting en deskundige dienslewering deur deskundige 

persone moes die sentrale begrippe wees waarom 'n definisie van 'n 

professie wentel. Professionele status moes aan 'n beroep en die mense wat 

dit beoefen, gegee word wanneer die beroepsbeoefenaars sodanige 

intensiewe, gespesialiseerde opleiding ondergaan het om hul werk op so 'n 

wyse te verrig dat slegs persona wat dieselfde opleiding deurloop het, hulle 

dit kon nadoen. Hierdie taakverrigting moes gekoppel wees aan die verlening 

van respek en agtig deur die gemeenskap. Die onderwyser, as opgeleide en 
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deskundige, moes in sy daaglikse beroepsbeoefening die onderwys uitbou. 

Die professionele beeld wat hy gereflekteer het, kon 6f 'n bydrae lewer om 

die onderwys as professie uit te bou, 6f om die professie te benadeel. Die 

professionele beeld van die onderwyser as opvoeder moes die van 'n 

volwasse, selfstandige persoon met selfvertroue wees, wat 

verantwoordelikheid kon aanvaar vir die hulpverlening aan kinders op hul weg 

na verantwoordelike volwassenheid. 

• Die gehalte van werklewe (van die praktiserende onderwyser) - Die gehalte 

van die volle werklewe van onderwysers, dit wil se van alle 

werksomstandighede, eise en uitdagings, moes as een van die fundamentele 

komponente van praktiserende onderwysers se professionaliteit gesien word. 

Deur relevante wetgewing moes die staat onderneem om te sorg dat 

onderwysers se werksomstandighede bevorderlik sou wees vir professionele 

dienslewering. Om te bepaal wat die stand van faktore was wat die gehalte 

van onderwysers se werklewe bepaal het, moes daar van tyd tot tyd 

situasie-analises deur onderwysowerhede gedoen word. 

• Die waarborg van 'n gedragskode - Onderwysers is tydens hul taakverrigting 

voortdurend aan hoe verwagtinge onderwerp deur diegene aan wie hulle 'n 

diens lewer, sowel as die bree gemeenskap. Daarom moes daar riglyne wees 

wat vervat kon word in 'n professionele gedragskode vir onderwysers. Dit 

moes 'n bondige beskrywing gee van die wyses en die gees waarin die 

taakverrigting moet geskied. Alleen dan kon professionele effektiwiteit 

gewaarborg word. Roepingsbewuste onderwysers wat bereid sou wees om 

hierdie professionele gedragskode te onderskryf en na te strewe, sou die 

steun en agting van die gemeenskap verdien. Die onderwyser moes horn aan 

die professionele gedragskode met toetrede tot die onderwysberoep verbind 

en dit deur woord en daad onderskryf, want die doel van 'n professionele 

gedragskode was om die agting vir die onderwysprofessie te handhaaf en te 

bevorder. Dit moes 'n konkrete vergestalting wees van 'n persoonlike 

belydenis wat eie is aan 'n onderwyser as professionele persoon. 
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Sedert die laat-tagtigerjare het die volgende ingrypende veranderinge die onderwys 

gekenmerk: onder meer die totstandkoming van 'n nuwe onderwysbedeling, die 

opkoms van onderwysersvakbonde, algemene rasionalisering in die onderwys, 'n 

inkorting van die bestaande getal blanke onderwysposte en die amalgamering van 

skole en koshuise. Dit het 'n gevoel van onsekerheid, ongeborgenheid, onveiligheid 

en onrustigheid met betrekking tot die toekoms van die onderwysprofessie by 

onderwysers gelaat (Mondstuk 1991 20(224) :2). 

Ten spyte van genoemde onsekerhede het die TO voortgegaan om die professio

naliteit van die onderwysberoep te bevorder. Hiervan getuig die referaat van prof 

J F Steyn (vroeer Direkteur:TO-Dienste) in 1991, getiteld, Professionalisering van 

die onderwys. Hy het te midde van al die spanning in die onderwys meer lig gewerp 

op professionalisering as 'n langdurige proses. Weens die betekenisvolheid van sy 

betoog vir hierdie studie word dele daarvan vervolgens woordeliks weergegee: 

Wanneer daar na die professionalisering van die onderwys verwys 

word, word gewoonlik aanvaar dat die onderwys nie die status van 'n 

professie geniet nie, omdat dit nie ten volle aan die kenmerke van 'n 

professie voldoen nie. Die onderwys is egter 'n unieke professie wat 

van ander professies verskil en verder geprofessionaliseer kan en moet 

word (Steyn 1991 :3). 

Volgens prof Steyn is professies nie gelykvormig nie en word die eienskappe van 

professionaliteit verskillend deur professies vergestalt. Die onderwys voldoen ook 

op 'n eiesoortige wyse aan die vereistes vir 'n professie: 

• Die onderwys /ewer 'n unieke en gespesialiseerde diens. 

• Die onderwyspraktisyn beskik oor gespesialiseerde akademiese kennis, 

oor vaardighede en oor norme wat slegs deur intensiewe studie aan 

'n tersiere onderwysinrigting verwerf kan word. 

• Die professionele praktisyn beskik oor professionele outonomie, 

alhoewel lede onderworpe is aan 'n etiese kode wat bepaal hoe hulle 
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diens behoort te /ewer en behoort op te tree. Die onderwysprofessie 

is dus nie vry in die sin van ongebondenheid nie, maar sy 

verantwoordbaarheid setel in 'n selfopgelegde kode. 

• By die professie is 'n strewe na die bevordering van sy status sowe/ 

as die status van die praktisyns, met paslike vergoeding as 'n 

belangrike element wat die status bepaal (Steyn 1991 :3,6). 

Prof Steyn het die volgende faktore ge'identifiseer wat die beeld van die 

onderwysberoep (en dus ook geslaagde professionalisering) kon be'invloed: 

• Konstitusionele veranderinge wat veranderinge op onderwysgebied tot 

gevolg het en die gepaardgaande eis van gelyke toegang en gelyke 

beregtiging in die onderwys 

• Die gebrek aan orde en dissipline, veral in sekere sektore van die 

onderwys, en die geleentheid wat dit vir die onderwyser bied om as 

gesagsfiguur die probleme te herstel wat hom in staat sat stet om by 

die kind paslike ingesteldhede en houdings te skep 

• Die moontlikheid van twee konflikterende ordes in die RSA, naamlik 

die van die onderwyser as professionele persoon en as werker. Die 

gevaar bestaan dat laasgenoemde siening die aard en wese van die 

professionaliteit van die onderwyser en die professionele aard van die 

onderwys kan bedreig. Aksies met die oog op professionalisering is 

dus noodsaaklik (Steyn 1991 :6). 

Volgens prof Steyn was die professionele status van die leerkrag en die 

onderwyspraktyk veranderbaar. Die georganiseerde onderwysprofessie kon 'n 

beslissende aandeel he in die verandering deurdat hulle beskerming aan lede moes 

verleen teen moontlike benadeling deur die owerheid. 

Om professionele status te verwerklik, het prof Steyn 'n aantal riglyne aangedui: 

- Die onderwys moes 'n eie professionele trots, gewete en bewussyn kweek. 
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Dienslewering moes as hoogste prioriteit gestel word. 

Konsensus ten opsigte van professionaliseringsaksies moes deur alle 

opvoeders bereik word. 

Daar moes deeglik aandag gegee word aan sake wat die status van die 

onderwysprofessie positief of negatief kon beTnvloed. 

Die korporatiewe beeld van die georganiseerde professie moes voortdurend 

verbeter en in die kollig geplaas word om daarmee die bydrae wat 

onderwysers in georganiseerde verband in belang van gehalte 

onderwysvoorsiening gelewer het, in die gemeenskap te vertoon (Steyn 

1991:8). 

Deur die jare was die TO deurlopend bewus van die feit dat die status wat aan die 

onderwysprofessie toegeskryf word, lewendig gehou kon word deur 'n eie 

professionele trots, 'n eie professionele bewussyn, gespesialiseerde taakverrigting 

en 'n eie gedragskode. Wanneer die onderwys as professie erken en uitgebou is, 

is die professionaliteit van die onderwyser ook erken en uitgebou. Hierdie 

professionele status wat die onderwyser buite en binne sy beroep beleef het en 

uitgeleef het, was egter nie te skei van 'n dieper outentieke waarde soos 

geroepenheid nie. 

Vervolgens word enkele van die wesenskenmerke van professionaliteit met 

betrekking tot die opvoeder as professionele persoon, soos wat dit deur die TO 

bevorder en uitgebou is, verder ontleed. 
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Wesenskenmerke van professionaliteit met betrekking tot die opvoeder as 
prof essionele persoon 

---Opvoeders is 
professionele praktisyns 
- nie huurlinge nie -
aangesien hul 
professionele status 
verwerf, gedra en 
gevoed word deur 
voortreflike diens en 
kundigheid (Collins 1918:41. 

Beoefening van 
professionaliteit vereis 
wysheid, visie en 
karakter (Onderwysblad 1948 

51 (5751:1-31. Professionele 
status word verwerf en 
gedra deur voortreflike 
diens en deskundigheid 
IOnderwysblad 1951 54(615): 3-71. 

Geroepenheid word as 
fundamenteel geag vir 
die beoefening van 
professionaliteit (Coetzee 
1956:409-413}. 

Om altyd te hou aan die 
bepalings van 'n 
professionele 
gedragskode is 'n 
aanduiding van 
professionele 
beskaafdheid (Mondstuk 1987 
14(1791:2). 

Die verskerping van 
professionaliteit is 
afhanklik van verdere 
opleiding, 
bevorderingskursusse en 
toepaslike kwalifikasies 
!Mondstuk 1973 2(3}:2}. 

TO-lede moet werk aan 
hulle professionele 
status, veral in die vorm 
van lojaliteit en die 
lewering van 
onselfsugtige diens 
(Coetzee 1956:409-413}. 

Onderwysers wat 
roepingsgetrouheid en 
roepingsbewustheid 
openbaar, is die 
onderwysers wat 
uitmuntende 
opvoedings- en 
onderrigwerk verrig 
(Potgieter 1965(a):465-467}. 

Die doel van 'n 
gedragskode is om die 
onderwysberoep te 
verbind tot die lewering 
van professionele 
dienste (Mondstuk 1978 7(761:7-
8}. 

Erkenning van die 
professionaliteit van die 
opvoeder sal volg op 
kwalifikasie
verbetering. 

Professionele 
volwassenheid word 
openbaar wanneer 
aandag gegee word aan 
sake waaraan 
besondere waarde 
geheg word. 

Geroepenheid vorm 
deel van die mondering 
van die opvoeder. 

'n Professionele 
gedragskode is 'n riglyn 
vir 'n professioneel
waardige praktyk wat 
die status van norme 
(behoorlikheidseise) 
het. 
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3.6 SAMEVATTING 

Terugkyk in die verlede van die TO toon die deurlopende pogings van die TO ter 

bevordering van professionaliteit. In sy verhoudinge met onderwysvennote het die 

TO deurgaans 'n hoe premie op professionele samewerking geplaas. Die 

professionele aard en karakter van die TO spreek duidelik uit begrippe soos lojale 

samewerking, mede-verantwoordelikheid en verantwoordelike dialoog. 

Medeseggenskap moet altyd met wedersydse begrip, waardering en respek 

gepaard gaan. 

Verder het die TO voortdurend daarna gestrewe om die professionele status van 

die onderwyser erken te kry. Toereikende onderwysersopleiding was vir die TO die 

vertrekpunt vir professionele beroepsbeoefening en onderwysers is deurlopend 

aangemoeding om hulle kwalifikasies te verbeter. 

Omdat die TO totale verantwoordelikheid vir die uitbouing en beskerming van die 

professionele beeld van die opvoeder aanvaar het, het hy sy lede voortdurend teen 

onprofessionele optrede gewaarsku. Die opvoedingskarakter van die TO kom he Ider 

te voorskyn uit sy uitsprake met betrekking tot onderwysersvakbonde en 

partypolitieke betrokkenheid. 

Dit is verder opmerklik dat die TO 'n beduidende rol gespeel het in die 

totstandkoming van 'n gedragskode vir onderwysers. 

Wanneer die vereistes van professionaliteit in teorie deurdink en geformuleer is, 

moet dit nog in die praktyk getoets word. Teorie en praktyk staan langs mekaar en 

is saam verantwoordelik vir die betekenisvolle of betekenislose verwerkliking van 

'n fenomeen. In Hoofstuk 5 word die voorafgaande teoretiese vereistes vir 

professioneel-korrekte en professioneel-waardige optrede, soos verwoord deur die 

TO, getoets deur die praktiese toepassing daarvan op die beginsels wat deur die 

TO by salarisonderhandelinge gehandhaaf is, te ondersoek. 
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HOOFSTUK 4 

DIE BETROKKENHEID VAN DIE TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING 
BY ONDERHANDELINGE TEN BEHOEWE VAN VERBETERDE 
ONDERWYSERSALARISSE 
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4. 1 INLEIDING 

In Hoofstuk 3 van die onderhawige navorsing is die bydrae van die TO tot die 

bevordering van die professionaliteit van die opvoeder ondersoek. Hoofstuk 4 sluit 

by die voorafgaande hoofstuk aan deurdat dit wat die TO as professioneel-waardig 

en professioneel-beskaafd gepropageer het, van toepassing gemaak word op die 

wyse waarop die TO 'n sensitiewe aangeleentheid soos salarisonder-handelinge 

hanteer het. Anders gestel: in hierdie hoofstuk word gepoog om aan te toon hoedat 

die TO in sy hantering van salariskwessies die professionaliteit van opvoeders 

beskerm het deur die handhawing van professionele beginsels. 

Die vraag wat nou in hierdie hoofstuk beantwoord moet word is: 
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Die antwoord op hierdie vraag word gesoek by wyse van 'n fenomenologiese 

verbesondering van die beginsels aan die hand waarvan die TO 

salarisaangeleenthede hanteer het. Ter inleiding word 'n kort historiese oorsig van 

die TO se betrokkenheid by formele salarisonderhandelinge (namens sy lede) 

aangebied. Daarna word enkele beginsels met betrekking tot onderhandelinge oor 

onderwysersalarisse as wesenskenmerke van professionele optrede gestel, 

geverifieer en op die praktyk toegepas. Ter wille van duidelikheid en oorsigtelikheid 

word hierdie gegewens in tabelvorm aangebied. In die eerste kolom van elke tabel 

word 'n aantal salarisbeginsels wat deur Landman (1994(9):214-235) onderskei en 

benoem is, gestel. Die tweede kolom van elke tabel verteenwoordig 'n poging om 

die salarisbeginsels te verifieer deur die toepassing van kontradiksie as 'n stap van 

die fenomenologiese metode en in die derde kolom van elke tabel word die 

praktykbetekenis van die betrokke beginsel gegee. 

4.2 HISTORIESE OORSIG 

Soos in Hoofstuk 3 van die onderhawige navorsing is 'n mate van herhaling in 

hierdie hoofstuk onvermydelik. Daar sal in die hieropvolgende uiteensetting egter 

doelbewus gepoog word om oorvleueling en herhaling tot die minimum te beperk 

en waar dit moontlik is, die aandag by wyse van'n kruisverwysing op gegewens 

in Hoofstuk 2 te vestig. 

4.2.1 Die vergoedingspakket van opvoeders: voorstelle en onderhandelinge 

In 'n baie vroee uitgawe van Het Kristelik Schoolblad is reeds beweer dat 'n 

jongmens se keuse ten opsigte van 'n beroep sterk verband hou met die salaris 

wat daaraan gekoppel is. Daarom moes, so is daar geredeneer, die salarispakket 

van onderwysers voortdurend verbeter word om zodoende de lust om zich aan't 

onderwijzersampt te geven bij de jonge mensen in Zuid-Afrika aan te moedigen (Het 

Kristelik Schoolblad ( 1913 14( 163): 10). lnspekteur Klooster, destydse inspekteur 

vir die hele Transvaal (Landman 1994(b): 10), het die wens uitgespreek dat die 

bekwaamheid, ywer, diensjare en kwalifikasies van onderwysers mettertyd by die 
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vasstelling van hul vergoeding in berekening gebring moes word (Het Kristelik 

Schoolblad 1913 14{ 164) :4-6). 

Die VVOOZA-Hoofbestuur het in Mei 1918 'n kommissie benoem om voorstelle te 

maak vir 'n verbeterde salarispakket vir onderwysers. Hierdie kommissie het 'n 

aantal beginsels geformuleer wat daarop neergekom het dat daar geen direkte 

verband tussen salarisse en die getal leerlinge aan wie onderrig verskaf is, moes 

wees nie, dat by die vasstelling van salarisse rekening gehou moes word met die 

kwalifikasies, diensjare en inspeksierapporte van onderwysers en dat die hoof van 

'n skool 'n toelae moes ontvang vir organisasie en administrasie. Die salariskwessie 

is as 'n uiters dringende saak beskou en tydens die Een-en-twintigste Algemene 

Vergadering van die VVOOZA (2 tot 4 April 1918) is daar aan die VVOOZA

Hoofbestuur opdrag gegee om bovermelde salarisvoorstelle by die Departement van 

Onderwys in te dien (Landman 1994(d):253). 

Omdat die VVOOZA gevoel het dat onderwysersverenigings moes saamstaan, is 

hierdie beginsels in September 1918 aan die verteenwoordigers van enkele ander 

onderwysersverenigings voorgele en met enkele wysigings deur almal aanvaar 

(Landman 1994(d):254). 

Hierdie nuwe salarisreeling is in 1919 in beginsel deur die Uitvoerende Komitee van 

Transvaal aanvaar. Die onderwysers het hul dankbaarheid onomwonde uitgespreek: 

Eindelik dan toch verkregen, waarvoor we zo lang gestreden hebben 

(Het Kristelik Schoolblad 1919 20(234):2). 

Gedurende die jare 1930 tot 1942 is die TO se betrokkenheid by 

salarisaangeleenthede gekenmerk deur 'n strawwe bedingingskarakter (kyk Hfst 2, 

afd 2.12). 

Teen die middel van die twintigste eeu het die TO horn onder meer beywer vir 'n 

uitwissing van diskriminasie tussen hoer- en laerskoolonderwysers met betrekking 
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tot salarisse en in Maart 1952 is sy pogings met sukses bekroon: nuwe salarisskale 

waarvolgens alle onderwysers op dieselfde posvlak voortaan dieselfde salarisse sou 

ontvang, is bekend gemaak (Onderwysblad 1952 55(629):25). Tog kon die TO en 

sy lede hulle nie ten volle vereenselwig met die nuwe salarisskale vir onderwysers 

nie. Die TO-Hoofbestuur het daarom, na raadpleging van die lede deur hulle kringe 

en takke, 'n verklaring uitgereik waarin die teleurstelling en afkeuring van die TO 

oor die betrokke skale uitgespreek is. Die TO-beleid, waarvolgens waardige 

strydmetodes aangewend moes word, is egter ook beklemtoon. Die salarisstryd 

moes te alle tye met beslistheid langs konstitusionele wee voortgesit word en nie 

deur staking of soortgelyke strydmetodes bevorder word nie (Onderwysblad 1952 

56(630):20-21 ). Voortspruitend hieruit het die TO ook die volgende standpunte 

gestel: 

• Daar moes 'n plan van aksie opgestel word wat die minste skade aan die 

beeld van die onderwysberoep sou doen en waarmee die grootste voordeel 

vir onderwysers behaal kon word. 

• Monstervergaderings moes in verskeie kringe gehou word sodat lede hul 

kwellings en aspirasies kon bekend maak. 

• 'n Salarisstryd moes ook in belang van die kind aangepak word. In hierdie 

verband is beweer dat onderwysers sedert 1949 aangevoer het 

... dat die salarisse te ontoereikend is om soveel onderwysers aan te 

trek en te behou dat die tekort aangevul kan word. Daardeur sou die 

onderwys en opvoeding van die kind skade ly. Ons het altyd verklaar 

dat ons stry, nie vir onsself nie, maar vir die kind (Onderwysb/ad 

1952 56(630):21). 

In 1956 het die TO die regering opnuut versoek om die vergoedingspakket van 

onderwyspraktisyns te heroorweeg. Sedert 1952 is die salarisse van leerkragte nie 

weer hersien nie, terwyl parlementslede hul eie inkomste met meer as 30 persent 

verhoog het. Daarby het dit geblyk dat goed gekwalifiseerde onderwysers die 

onderwysberoep toenemend verlaat het om betrekkings in ander arbeidsvelde te 
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aanvaaren dat kinders daarondergely het (Onderwysblad 1956 60(684):239-241 ). 

Terselfdertyd het die TO 'n beroep op onderwysers gedoen om nie hul griewe in 

die openbare pers te bespreek nie omdat dit die professionaliteit van onderwysers 

kon ondermyn. Onderwysers is uitgenooi om hul griewe onder die aandag van die 

TO te bring en is daarvan verseker dat die TO op 'n gepaste wyse daaraan sou 

aandag gee (Onderwysblad 1956 60(686):331). 

In 1957 het 'n gevolmagtigde · salariskomitee van die TO 'n program van aksie 

betreffende die salarisaangeleentheid opgestel omdat beroepe op die regering om 

die salarisse van onderwysers te hersien, op dowe ore geval het. 

Demonstrasievergaderings is onder meer gereel en afskrifte van die memorandum 

wat aan die Provinsiale Raadslede oorhandig is, is ook aan taksekretarisse van die 

TO gestuur. Die wyse waarop hierdie demonstrasievergaderings moes geskied, is 

duidelik deur die TO uitgespel: 

Die Salariskomitee ag dit in die belang van ons stryd dat waardige 

gedrag van lede die demonstrasievergaderings moet kenmerk. 

Uitbarstings en onbeheerde taal kan ons goeie saak slegs skade 

berokken. Oortuigende argumente moet die owerhede oorreed, nie 

oproerige gedrag nie ( Onderwysblad 1 9 5 7 61 ( 69 6): 31 9). 

Die doel met die demonstrasievergaderings was nie om te protesteer nie, maar om 

die nadelige gevolge van die onderwyserstekort pertinent onder die aandag van die 

owerheid te bring. Die vergaderings het ordelik verloop en is gekenmerk deur 

waardige ems (Onderwysblad 1957 61 (697):367). 

Sommige onnadenkende onderwysers het die TO daarvan beskuldig dat hy te 

idealisties was om salarisonderhandelinge met welslae te voer omdat hy nie bereid 

was om die fluwee/-handskoen te verruil vir 'n ystervuis nie. Tog het dieselfde 

onderwysers in dieselfde asem gekla dat hul beroep nie as 'n professie geag word 

nie en dat die onderwysprofessie nie die nodige status geniet het nie. Die TO hat 

oproepe om die aanwending van roekelose en gewetenlose metodes om beter 
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salarisse te bekom, as 'n ontstellende teken van vakbondisme in die 

onderwysgeledere betreur. Die TO het gewaarsku dat as daar van die onderwyser 

'n massamens gemaak sou word, hy nie meer opvoeder sou wees nie, maar 

hoogstens gehuurde afrigter (Onderwysblad 1957 61(694):199-201). 

Die TO het geen geheim gemaak daarvan dat hy oortuig was dat die opvoeding van 

die jeug skade sou ly as gevolg van 'n tekort aan onder~ysers nie. Die tekort is 

destyds toegeskryf aan die swak salarisse van onderwysers. Diensdoende 

onderwysers het eenvoudig die onderwysberoep vaarwel toegeroep en 'n nuwe 

beroep in die privaatsektor begin volg terwyl jongmense vanwee die 

onbevredigende vergoedingspakket glad nie aan die onderwys as beroep oorweging 

geskenk het nie. Op die vraag wat die opvoeder moes doen om meer doeltreffende 

salarisskale en diensvoorwaardes te verkry, het die TO nog altyd geantwoord dat 

wat ookal gedoen word, dit nie ten koste van die kind mag geskied het nie. 

Kan hy [die opvoeder- PM] dit ooit oorweeg om die kind, wat vir hom 

dierbaar is, te benadeel, selfs tydelik te benadeel ten einde beter 

salarisse af te dwing? Dit sekerlik nooit nie . ... Sy enigste wapen is 

sy vermoe om te oortuig, en dit is 'n wapen wat geensins te versmaai 

is nie. Op die lange duur bly dit on weerstaanbaar. Dit het in die 

verlede die stryd gewen, en dit sat in die toekoms die stryd weer wen 

(Onderwysblad 1957 61 (694):201). 

Die TO het hierdie belangrike saak herhaaldelik en pertinent onder die aandag van 

die owerhede gebring (Onderwysblad 1957 61(694):199-201 ). 

In Junie 1958 het onderwysers weer eens 'n salarisverhoging ontvang. Van groter 

belang vir hierdie studie is egter dat die TO 'n baie prominente aandeel gehad het 

in die bedinging van die verbeterde salarisskale (Onderwysblad 1958 62(704): 123-

127). 

Retrospektief beskou, was die TO op verskillende wyses by strydvoeringe om 
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verbeterde onderwysersalarisse betrokke. Soms het die TO alleen opgetree soos 

toe hy in 1962 'n aksie ter verandering en/of verbetering van die struktuur van 

beheerposte in die TOD geloods het. Ander kere het die TO met ander 

onderwysersverenigings, soos die Transvaal Teachers' Association (TTA) 

saamgewerk. Die TO het ook verteenwoordigers in die kernkomitees van sommige 

ander onderwysersverenigings en in die salariskomitee van die Federale Raad gehad 

waar almal hul beywer het vir gereelde salarisverhogings vir onderwysers. 

Hierbenewens het die TO dikwels onderhoude met die Direkteur van Onderwys en 

die Administrateur gevoer. Al hierdie pogings was daarop gerig om onder meer die 

volk se beste breinkrag vir die onderwys te werf deur ook die finansiele 

aantrekkingskrag van die onderwysprofessie te verhoog (Onderwysblad 1963 

69(760):383). 

Wanneer die owerheid verbeterde skale en ander finansiele voordele vir 

onderwysers aangekondig het, was die TO meestal die eerste om dank uit te 

spreek teenoor diegene wat dank verdien het. Al het nuwe salarisskale soms met 

anomaliee en ander tekortkominge (soos die leemte ten opsigte van 'n kerf-per-jaar 

aanpassing in 1965) gepaard gegaan, het die TO altyd gepoog om professioneel

verantwoordelik op te tree en sy lede se belange te bevorder (Onderwysblad 1965 

72(793):376). 

In Desember 1965 het die TO in 'n nuusbrief inligting omtrent nuwe salarisskale 

en 'n nuwe aanpassingsmetode versprei. Die TO-studiekomitee oor salarisse het die 

volgende knelpunte en anomaliee in die nuut aangekondigde salarisskale uitgewys. 

• Die nuwe aanpassingsmetode wat bedoel was om reg en billik teenoor alle 

kollegas te wees, het tot gevolg gehad dat 'n onderwyser met ses jaar diens 

een kerf minder salaris sou ontvang as 'n kollega in 'n gelykwaardige pos en 

met presies dieselfde kwalifikasies, maar met slegs vier jaar ervaring. Die TO 

het weer die kerf-per-jaar-diens as aanpassingsmetode bepleit. 

• Die skale vir dames was onbevredigend. Die TO het versoek dat dames wat 

broodwinners van gesinne was, dieselfde salarisse as mans moes ontvang. 
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Dames met vyftien jaar en langer diens moes dieselfde salarisse as mans 

ontvang, soos wat die geval in die staatsdiens was (Onderwysblad 1966 

72(797):543). 

In 'n Onderwysbladvan 1967 (74(814):201-202) het 'n redaksionele berig getiteld 

Professionele optrede verskyn, waarin die redakteur die klem laat val het op 

professioneel-eerbare dialoog met die werkgewer langs die regte kanale. Omdat die 

onderwyser se onderwys- en opvoedingstaak, sy werksomstandighede en sy 

diensvoorwaardes nou met mekaar verbind was, was dit noodsaaklik dat 

wedersydse raadpleging tussen die owerhede en verenigings in 'n groter mate as 

in die verlede moontlik gemaak moes word. Die wyse waarop dit moes geskied is 

ook uitgespel: 

Laat elke onderwyser hom dissiplineer tot streng professioneel-eerbare 

optrede. Laat elkeen met meer doelgerigtheid gebruik maak van die 

regte kanaal (Onderwysblad 1967 74(814):202). 

Ten spyte daarvan dat die TO in 1968 'n openbare veldtog geloods het om die 

nood aan opvoeders onder die aandag van die ouergemeenskap en die 

onderwyserskorps te bring, was die owerheid skynbaar nie oortuig van die ems van 

die saak nie. Twee jaar later is die opmerking selfs in die Provinsiale Raad gemaak 

dat kommer oor die voorsiening van onderwyspersoneel onnodig was. Hierop het 

die TO 'n wetenskaplike ondersoek van die aangeleentheid ge"inisieer. Die 

bevindinge van die ondersoek het in 1974 meegebring dat die salarisplafon van 

opvoeders gelig is, dat die gradient van skale verbeter is en dat vergoeding vir 

addisionele kwalifikasies tot op visehoofvlak toegestaan is. Hierdie 

salarisverhogings waarvoor die georganiseerde onderwysprofessie horn sedert 

1966 beywer het, is met groot dank aanvaar: 

Die nuwe salarisskale wat met terugwerkende krag vanaf 1 Julie 

1974 van toepassing is, lui 'n nuwe era in die salarisgeskiedenis van 

die onderwyser in en hoewel al die vroeere knellende anomaliee nie 
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opgelos kon word nie en daar selfs 'n paar lastige nuwes geskep is, 

is die meeste ooglopende probleme wat vir baie jare ontevredenheid 

en frustrasie gekweek het, uit die weg geruim. Die erkenning van 

kwalifikasies in bevorderingsposte tot by visehoof, getuig van 'n 

progressiewe benadering en hou sterk belofte in vir die stimulering 

van voortgesette studie en die behoud van goed opgeleide 

onderwyspersonee/ in die klaskamers (Mondstuk 19743(27):1). 

In 1975 het die openbare pers en die georganiseerde onderwysprofessie kommer 

oor die salarispakket van onderwysers uitgespreek, veral omdat 70 persent van die 

onderwyserskorps die vorige jaar net 'n 10 persent verhoging gekry het. Na 'n 

omvattende ondersoek van die TO het die owerheid 'n wetenskaplik-gefundeerde, 

professionele salarisstruktuur daargestel wat voorsiening gemaak het vir 'n hoe 

toetree-salaris, snelle vordering en die erkenning van meriete (Mondstuk 1976 

4(47):2). Om 'n professioneel-waardige bydrae te lewer tot pogings ten behoewe 

van salarisverhogings vir opvoeders was klaarblyklik deurgaans 'n saak van intense 

erns vir die TO. 

In 1976 het die Suid-Afrikaanse inflasiekoers die hoogte ingeskiet en nadat die 

destydse Eerste Minister 'n spesiale beroep op staatsdiensamptenare gedoen het 

om die inflasieprobleem die hoof te help bied, het die TO en die FOR besluit om in 

daardie jaar in landsbelang nie op salarisverhogings vir onderwysers aan te dring 

nie (Mondstuk 1976 4(43):2). Teen 1980 het die gemoedere van onderwysers 

egter hoog begin loop omdat salarisverhogings agterwee gebly het. Die TO het 

homself bereid verklaar tot 'n Jang en bittere stryd om groter bedingingsmag by 

salarisonderhandelinge te bekom (Mondstuk 1980 8(95):2). 

Aan die einde van 1981 het 'n nuwe salarisbedeling vir opvoeders 'n werklikheid 

geword. Leiers van die georganiseerde onderwysprofessie het egter dadelik 

gewaarsku dat daar betyds aan nuwe voorstelle vir salarisverbeterings gewerk 

moes word om te voorkom dat daar in die toekoms weer 'n agterstand teenoor die 

res van die staatsdiens opgebou sou word (Mondstuk 1981 9(107):3). 
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In September 1982 het die volgende beskrywingspunt (mosie) voor die Agt-en

sewentigste Algemene Vergadering van die TO gedien: 

Die Algemene Vergadering onderskryf die standpunt soos vervat in die 

Hoofverslag van die RGN-ondersoek na Onderwysvoorsiening in die 

Republiek van Suid-Afrika dat geen ander enkele faktor so bepalend 

is vir die kwaliteit van die korps van onderwysers, dosente en 

instrukteurs nie en versoek die Hoofbestuur om die aanbevelings in 

die betrokke verslag onder die hoof de werwing en keuring, op/eiding, 

voortgesette opleiding en diensomstandighede en diensvoorwaardes 

as 'n saak van dringende prioriteit te hanteer en die implementering 

daarvan op 'n positiewe wyse te bepleit (Landman 1994(d):385). 

Hierdie beskrywingspunt is na die TO-Hoofbestuur verwys wat die volgende ad hoc 

komitee saamgestel het om die werksomstandighede en diensvoorwaardes van 

opvoeders te ondersoek en aanbevelings in die verband te maak: 

Mnr J H F Taute (Voorsitter) 

Mnr C J Booyens 

Mev MW de Witt 

Mev A C Erasmus 

Mnr G P Bothma 

Enkele van die kriteria of uitgangspunte wat by die formulering van gunstige 

diensvoorwaardes en werksomstandighede gegeld het, was die volgende: 

• Die besoldiging van onderwysers moes verband hou met die besoldiging van 

gelykwaardig gekwalifiseerde persona wat poste van vergelykbare 

kompleksiteit in die res van die openbare sektor beklee het. Markfaktore 

moes dus ook in berekening gebring word. Met ander woorde die 

vergoedingspakkette van onderwysers moes voortdurend tred hou met die 

vergoeding verbonde aan soortgelyke poste in sowel die openbare sektor as 
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die sakesektor. 

• Die salarisstruktuur van onderwysers moes opvoeders van gelyke gehalte, 

ongeag geslag of spesialiseringsrigting, na die onderwys trek. 

• Vergoeding moes op wetenskaplike wyse bepaal word (Landman 

1994(d) :387-388). 

Die bovermelde komitee het vervolgens die diensvoorwaardes van onderwysers 

met die van ander staatsdiensamptenare vergelyk. Daar is ook 'n studie van die 

sogenamde Roe Venterverslag gemaak sodat bepaal kon word hoe die 

vergoedingsgrondslag vir onderwysers daargestel is. Die komitee het notules en 

memorandums van die Federale Raad bestudeer om die behoeftes van opvoeders 

duidelik te bepaal. Gesprekke is met die Direkteur: TO-dienste gevoer oor die 

posisie van getroude onderwyseresse, die gehalte van die werklewe van die 

opvoeder, die werksaamhede van liggame soos die Navorsingskomitee vir 

Onderwysstrukture (NAKOS) en die lnterdepartementele Advieskomitee vir 

Onderwysersopleiding(IAIO - later AOO), die betrokkenheid van die TOD by die 

praktiese toepassing van diensvoorwaardebepalings en die identifisering van die 

behoeftes van onderwysers deur TO-besture, TO-takke, hoofdeverenigings en 

skole. 

Nadat deeglike oorweging geskenk is aan al die tersaaklike feite het die komitee tot 

die gevolgtrekking gekom dat die status quo met betrekking tot diensvoorwaardes 

en werksomstandighede nie aan 'n beroep soos die onderwys, waar lang en 

gespesialiseerde opleiding vereis word, erkenning verleen het nie. Die agterstande 

in onderwysersalarisse wat sedert 1981 opgebou het en die dispariteit met 

betrekking tot bepaalde diensvoorwaarde-aspekte tussen mans en dames wat nog 

bestaan het, is van die knelpunte wat ge"identifiseer is. 

Die volgende aanbevelings is deur die komitee gemaak: 

• Die TO moes in samewerking met die Federale Raad steeds voortgaan om 

die diensvoorwaardes eie aan 'n professie te bevorder. 
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• Die TO moes wyses bedink om aan hul lede inligting oor te dra met 

betrekking tot diensvoorwaardes en werksomstandighede. 

• 'n Nuwe raadplegings- en bedingingsmeganisme moes tot stand gebring 

word. 

• Dispariteite in die diensvoorwaardes van mans en dames moes uitgeskakel 

word. 

• Gemotiveerde beskrywingspunte rakende salarisaangeleenthede van TO

takke en hoofdeverenigings moes aan die TO-Bestuur vir verdere oorweging 

voorgele word. 

• Die TO-beleid met betrekking tot 'n gespesialiseerde hantering van 

diensvoorwaarde-aangeleenthede van onderwysers moes nougeset nagekom 

word (Landman 1994(d):385-392). 

In 1989 het onderwysersalarisse weer 'n fokuspunt van regeringsaandag geword. 

In 'n persverklaring het die Minister van Nasionale Opvoeding, Dr G Viljoen, bekend 

gemaak dat die destydse Kabinet besluit het om die agterstand in die salarisse van 

onderwysers met ingang 1 Maart 1990 op te hef. Hierop het die destydse 

voorsitter van die FOR, prof H 0 Maree, namens die georganiseerde 

onderwysprofessie sy dank teenoor die Kabinet uitgespreek. Die FOR het die 

beoogde uitwissing van die salarisagterstand as die logiese kulminasiepunt van 

onderhandelinge wat oor 'n lang tydperk met Minister Viljoen en sy voorganger 

gevoer is, gesien. 

Die aankondiging van minister P G Marais, destydse nuutaangestelde Minister van 

Nasionale Onderwys, met betrekking tot die 1992-salarisaanpassings het positiewe 

reaksie in onderwysersgeledere ontlok. Omdat daar egter 'n lang tyd verloop het 

voordat 'n finale salarisaankondiging gedoen is, is die aktivering van 'n 

arbeidsverhoudingbedeling deur die TO bepleit (Mondstuk 1992 21(240):1 ). 

4.2.2 Salarisdiskriminasie in die onderwysberoep 

Alhoewel daar gedurende die bestaan van die TO bewyse gevind kan word van die 
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TO se deurlopende betrokkenheid by alle vorme van salarisdiskriminasie in die 

onderwysberoep, word daar in die volgende paragrawe ter illustrasie slegs kortliks 

na die ongelyke besoldiging van mans en dames in die onderwys, die bevoordeling 

van hoerskoolleerkragte bo laerskoolleerkragte en die bevoordeling van 

staatsamptenare bo opvoeders verwys. 

4.2.2. 1 Salarisdispariteit ten opsigte van die besoldiging van mans en dames in die 
onderwysberoep 

Oor die jare heen het die TO horn as kampvegter vir gelyke salarisse en 

diensvoorwaardes vir mans en dames in die onderwys beywer. 

In 1918 het die staat spesifieke salarisskale voorgestel waarvolgens mans beter 

besoldig moes word as dames. Dit het nie die goedkeuring van die destydse 

VVOOZA geniet nie (Landman 1994(d):252). Die VVOOZA/TO het toe en ook in 

die jare daarna voortdurend gevra dat die dispariteit tussen die salarisse van mans 

en dames opgehef moes word. 

In 1973 het die gelyke besoldiging van mans en dames in die onderwys die aandag 

van die Direkteur van Onderwys geniet. Die rede wat aangevoer is vir die 

salarisongelykheid tussen opvoeders was dat die man tradisioneel as die 

broodwinner beskou is - nie die vrou nie. Die TO was egter van mening dat 

ongelyke besoldiging van mans en dames in die onderwys nooit op professionele 

grond geregverdig kon word nie (Mondstuk 1973 1 ( 11): 2). 

'n Volledige opname is deur die TO by Transvaalse skole in 1974 gemaak met 

betrekking tot die salarisverhogings wat op 1 Julie 1974 van krag geword het. 

Onder andere is bevind dat 72,04 persent van die onderwysers slegs gedeeltelik 

of glad nie tevrede gestel is met die salarisverhogings nie. Die TO het sy standpunt 

met betrekking tot die gedeeltelike gelykskakeling van die salarisse van mans en 

dames in die onderwysberoep herbevestig en sy opvattings in die verband aan die 

Federale Raad oorgedra: die salarisse van onderwyseresse wat as broodwinners 
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opgetree het, moes onmiddellik aan die van hul manlike ewekniee gelykgestel word; 

die salarisse van onderwyseresse wat bevorderingsposte beklee het, moes 

geleidelik verhoog word tot op dieselfde vlak as die van mans in gelykwaardige 

poste en die salarisskale van mans en dames op assistentvlak moes uiteindelik met 

hoogstens 10 persent verskil. Uit hierdie standpunte van die TO-Hoofbestuur kan 

afgelei word dat die TO deurgaans na pariteit ten aansien van mans en dames se 

salarisse gestreef het (Mondstuk 1975 3(36):3,8). 

Die TO was oortuig daarvan dat dit nie verantwoordbaar was om professionele 

persona wat gelyke dienste lewer en aan wie dieselfde vereistes gestel word, op 

geslagsgedifferensieerde basis te vergoed nie. In 1990 het mnr Gene Louw, 

Minister van Nasionale Opvoeding, aangekondig dat die Kabinet besluit het om alle 

dispariteite met betrekking tot die salarisse van mans en dames in die onderwys uit 

te skakel. Vir die doeleindes van hierdie studie is dit belangrik om daarvan kennis 

te neem dat mnr Louw waardering uitgespreek het teenoor die georganiseerde 

onderwysprofessie en onderwysadviesliggame vir die bydraes wat hulle oor etlike 

jare in hierdie verband gemaak het (Mondstuk 1990 19(221 ):3). 

In 1992 is volle pariteit met mans bewerkstellig toe onderwyseresse met 'n 

kategorie D en laer 'n bykomende salariskerf ontvang het (Mondstuk 1992 

21(240):1). 

4.2.2.2 Bevoordeling van hoerskoolleerkragte bo laerskoolleerkragte 

'n Verdere salarisaangeleentheid wat ontevredenheid by lede van die 

onderwysberoep tot gevolg gehad het, was die kwessie van salarisdiskriminasie 

tussen laer- en hoerskoolonderwysers. 

In 1937 het die TO-Bestuur namens sy lede beswaar gemaak teen die heersende 

salarisbeleid en tot in 1940 is die saak druk bespreek. In 1940 het die 

Onderwyskommissie die mening uitgespreek dat die salarisskale van 

hoerskoolonderwysers hoer moes wees as die van laerskoolonderwysers om 
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eersgenoemdes sodoende aan te moedig om hoer akademiese kwalifikasies te 

behaal. Die vraag wat telkens deur onderwysers gevra is, was of die onderrig in 

hoerskole belangriker was as die onderrig in laerskole. Die TO het hieroor egter 'n 

besliste standpunt ingeneem, naamlik dat die salaris van een groep nie ten koste 

van 'n ander groep verhoog moes word nie. Om te diskrimineer teen enige groep 

onderwysers is as onprofessioneel beskou (Onderwysblad 1940 41(478):21-22). 

Die TO was altyd 'n voorstander van eenheid ten opsigte van salarisverhogings. Dit 

het egter nie altyd gerealiseer nie: 

Dis 'n eienaardige verskynsel dat verskillende groepe onderwysers by 

verskillende salarishersienings om die beurt bokant die andere 

begunstig word. Nou is dit diegene met die laagste, dan weer diegene 

met die hoogste kwalifikasies; nou is dit assistente, dan weer hoofde 

(Onderwysblad 1951 55(624):1-3). 

Soos telkens in die verlede was dit die TO wat keer op keer 'n kommissie aangestel 

het om alternatiewe salarisskale saam te stel en aan die Provinsiale 

Onderwyskommissie vir oorweging voor te le. Eers op 5 Maart 1952 is nuwe 

salarisskale vir onderwysers in Transvaal ingestel wat die uiteindelike gelykstelling 

van salarisskale vir hoer- en laerskoolonderwysers as een van die voordele van 

hierdie salarisskale tot gevolg gehad het (Onderwysblad 1952 55(629);25). 

4.2.2.3 Bevoordeling van staatsamptenare 

As gevolg van die geldskaarste tydens die Depressiejare, wat soos 'n donkerwolk 

oor die land gehang het, het die regering, volgens die TO, sy verlangende oii op die 

traktement van die skoolmeester (Erasmus 1931 (a):9) gerig en 'n 

salarisvermindering gedurende 1932, 1933 en 1934 ingestel. Hieroor was 

onderwysers baie ongelukkig. Die destydse Algemene Sekretaris van die TO, L J 

Erasmus ( 1931 (b):9-17), het in Die Kristelike Skoolblad 'n skrywe gerig waarin hy 

salarisdiskriminasie teen die onderwysberoep in die voorafgaande 9 jaar uiteengesit 
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het. Hy het die volgende feite aangehaal: 

---
In 1922 is onderwysers se salarisse met vyf persent verminder. 

In 1926 is 'n nuwe, verlaagde salarisskaal vir onderwysers ingestel. 

In 1927 is die pensioen-bydraes verhoog wat, al sou dit op die lang duur tot 

die voordeel van onderwysers strek, dit onmiddellik die maandelikse 

inkomste verminder het. 

• In 1928 is langverlofvoorregte van onderwysers ingekort wat die 

Transvaalse Provinsie bevoordeel het. 

• In 1930 is graadtoelaes weggeneem. 

• In 1930 is die toelaes van visehoofde ingekort. 

• In 1930 is die toelaes van waarnemende skoolhoofde weggeneem. 

• In 1930 is die toelaes van Demonstrasieskole afgeskaf. 

• Ander benadeling soos die opskorting van langverlof, huishuurverhogings, 

toelaes aan intermediere onderwys, landbou-toelaes, inkrimping en in 

sommige gevalle totale afskaffing van klimaatstoelaes en 

onderwyserstekorte het in die 9 jaar plaasgevind. 

Volgens Erasmus moes onderwysers veertien keer in 9 jaar opofferings met 

betrekking tot hul vergoedingspakket maak, in teenstelling met die enkele keer van 

siviele amptenare met wie die beroep van die onderwyser vergelyk is. 

In 1932 is onderwysers ingelig dat die vyf persent salarisvermindering 'n 

permanente reeling sou bly terwyl ander staatsdiensamptenare die belofte ontvang 

het dat die vermindering slegs vir 'n tydperk van een jaar op hulle van toepassing 

sou wees (Kristelike Skoolblad, Die 1932 33(388) :43). Die georganiseerde 

onderwysprofessie, waarby die TO ingesluit was, het alle vorme van 

salarisdiskriminasie sterk afgewys en in 1934 het die Administrateur, mnr S P 

Bekker, verklaar dat die salarisvermindering slegs 'n tydelike maatreel was 

(Kristelike Skoolblad, Die 1934 36(412):23). In 1937 het die owerheid 

aangekondig dat die gedeeltes van onderwysers se salarisse wat gedurende 1932 

tot 1934 van hulle weerhou is, terugbetaal sou word. Oor hierdie aankondiging het 
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die TO soos volg gereageer: 

Die gunstige uitslag van die onderhandelinge is volgens die beskeie 

mening van u Hoofbestuur, te danke aan die verstandige en taktvolle 

wyse waarop die amptelike verteenwoordigers van die georganiseerde 

professie die saak deurgaans by die betrokke outoriteite bepleit het. 

'n Woord van innige dank aan Sy Edele die Administrateur in 

Uitvoerende Komitee en aan die Provinsiale Raad (Christelike 

Skoolblad, Die 1937 39(446): 16). 

Nie net ten opsigte van die bevoordeling van staatsamptenare bo leerkragte nie, 

maar ook die bevoordeling van hoerskoolleerkragte bo laerskoolleerkragte met 

betrekking tot salarisaanpassings was vir die TO onaanvaarbaar. 

Uit 'n terugskou op die TO se eeulange betrokkenheid by onderhandelinge ten 

behoewe van salarisverbeterings vir onderwysers kan afgelei word dat die TO 

deurgaans lojaal was teenoor sy lede, dat hy deurgaans professioneel opgetree en 

terselfdertyd die professionele beeld van die onderwyser bevorder het. 

Verskeie beginsels wat die vermelde salarisonderhandelinge onderle het en wat met 

professionaliteit in verband gebring kan word, is vroeer reeds deur Landman 

( 1994(g): 214-235) uit die handelinge van die TO in sy betrokkenheid by 

salariskwessies oor tyd heen afgelei. In die volgende afdeling word 'n poging 

aangewend om die essensiestatus van el keen van hierdie ge"identifiseerde beginsels 

te bevestig. Die gegewens word ter wille van oorsigtelikheid in die vorm van tabelle 

aangebied en daar word van kontradiksiestelling as verifikasietegniek (kyk Hfst 1, 

afd 1.7.2.2) gebruik gemaak. Die eerste kolom van elke tabel bevat 'n beskrywing 

van die betrokke beginsel, die tweede kolom bevat die resultaat van pogings om 

die kontradiksie van die beginsel te stel en die derde kolom bevat 'n aanduiding van 

die praktykbetekenis wat die bepaalde beginsel moontlik kan inhou (Onderhoud met 

prof W A Landman 1994(h) September). Soos in die geval van die tabelle in 

Hoofstuk 3 is die uitsprake in die derde kolom, naamlik Praktykbetekenis, weer in 
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die vorm van riglyne, waarskuwings of aanbevelings. 

4.3 POGING TOT 'N VERIFIKASIE VAN SALARISBEGINSELS DEUR 
KONTRADIKSIESTELLING EN 'N AANDUIDING VAN DIE 
PRAKTYKBETEKENIS DAARVAN 

4.3.1 Beginsels met betrekking tot professionaliteit 

4.3. 1. 1 Beginsels met betrekking tot professionele beskaafdheid 

---Die georganiseerde 
professie moet homself 
telkens afvra of hy 
steeds die toets van 
eerbare en van 
verantwoorde Ii ke 
optrede, dus van 
professionele 
beskaafdheid deurstaan 
(Mondstuk 1977 5(57):2). 

Redelikheid, sinvolle 
bevraging, kalmte en 
idealisme laat 
professione le 
beskaafdheid seevier 
(Mondstuk 1979 8(88):2). 

Verdraagsaamheid in 
plaas van buig-of-bars 
eise getuig van 
professionele 
beskaafdheid IMondstuk 1976 
4(43):2). 

Afwesigheid van 
periodieke 
selfbeoordeling is 
toelaatbaar. 

Beskaafdheid volg op 
onredelikheid, sinlose 
bevraging, onrustigheid 
en 'n gebrek aan 
idealisme. 

Onverdraagsaamheid in 
die vorm van buig-of
bars eise is geregverdig. 

Skerp selfbeoordeling is 
'n teken van 
professionele 
volwassenheid wat 'n 
besondere voorwaarde 
is vir professionele 
beskaafdheid. 

Redelikheid, sinvolle 
vraagstelling, kalmte en 
idealisme is essensies 
van professioneel
beskaafde praktyke. 

Verdraagsaamheid 
betaken nie slapheid of 
vertrapping nie, maar 
gee blyke van 'n 
gereedheid om tot 
professioneel
verantwoordelike 
handeling oor te gaan 
wanneer dit nodig 
word. 
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Skerp bewoording is Skerp bewoording op Skerp bewoording in 'n 
toelaatbaar mits dit nie onbeskaafde wyse werp professionele kleed trek 
professionele vrugte af. aandag en word 
beskaafdheid in die waardeer en 
gedrang bring nie !Mondstuk gerespekteer. 
1988 17(189):2). 

Professionele Professionele ordelikheid Die krag van 
ordelikheid en en beskaafdheid word professionele 
beskaafdheid moet nie as swakheid bestempel. ordelikheid en 
as swakheid bestempel beskaafdheid kom tot 
WOrd nie (Onderwysblad 1956 verwerkliking wanneer 
60(684):239). salarisaksies hul loop 

begin neem. 

4.3. 1.2 Beginsels met betrekking tot waardigheid en selfrespek 

---Onderhandelinge met 
betrekking tot 
salariseise moet 
professioneel-waardig 
gevoer word, dit wil se 
met beslistheid langs 
konstitusionele wee 
(Onderwysb/ad 1952 56(630):20). 

'n Sinvolle salarisaksie 
vereis eendragtige en 
waardige professionele 
Optrede IOnderwysblad 1956 
60(685):279). 

Professionele 
waardigheid moet te 
alle tye behou word 
(Onderwysb/ad 1956 60(6851:279). 

Minagting van 
konstitusionele wee is 
'n professie waardig. 

Verdeeldheid is 
kenmerkend van 
professionele optrede. 

Professionele 
waardigheid verskyn 
slegs sporadies. 

'n Vasgelopenheid met 
betrekking tot 
salarisonderhandelinge 
lei betrokkenes op 
dwaalwee. 

Verdeeldheid het so 'n 
verlammende 
uitwerking dat dit ten 
alle koste by 
salarisaksies voorkom 
moet word. 

'n Sporadiese 
verskyning van 
professionele 
waardigheid maak geen 
indruk op besluitnemers 
nie. 
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Om 'n program van Ongeordendheid en Doellose en koerslose 
aksie op te stel, is onordelikheid bevorder manse word nie met 
professioneel-waardig 'n program van aksie. agting behandel nie. 
omdat dit 
ongeordendheid en 
onordelikheid uitskakel 
(Onderwysb/ad 1957 61(696):319). 

Professioneel-waardige Om die openbare pers Werklike besluitnemers 
salarisaksies word nie in as beslegtingskanaal te word onnodig 
die openbare pers gebruik dui op geantagoniseer 
besleg nie (Onderwysblad 1957 professionele wanneer die openbare 
61 (6961:319). waardigheid. pers ontydig by 

salarisaksies betrek 
word. 

Uitskakeling van emosie Emosionaliteit bevorder Onbeskaafdheid skrik 
dra by tot professionele professionele belanghebbendes af. 
waardigheid IMondstuk 1972 waardigheid. 
1(3):2). 

Dit is professioneel Aanmoediging van Agterdog wat 
waardig om nie agterdog verhelder antagonisme voed, 
agterdog te saai of aan oorspronklike moet as nie-
te blaas nie, maar om doelstellinge. aanvaarbaar afgewys 
die ware toedrag van word. 
Sake te Stel (Mondstuk 1977 
5(57):2). 

Professionele Gebrek aan waagmoed Sonder waagmoed 
waardigheid impliseer is 'n kenmerk van stagneer alle 
dat daar soms gewaag professionaliteit. betrokkenes by 
moet WOrd (Mondstuk 1979 salariskwessies. 
8(88):21. 

Professionele selfrespek Professionele selfrespek Wanneer antagonisme 
moet behou word al sou gedy wanneer 'n gewek word, sneuwel 
dit lei tot 'n ernstige dispuut ontstaan. samewerking. 
dispuut IMondstuk 1984 
12(144):2). 

'n Stryd om 'n 'n Stryd ter wille van 'n Besluitnemers steur 
geregverdigde saak geregverdigde saak hulle nie aan lamsakke 
moet ter wille van die doen afbreuk aan nie. 
behoud van professionele 
professionele waardigheid. 
waardigheid 
aangeknoop word 
(Mondstuk 1988 17(189):2). 
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Onderwysers eis nie Eise om witbroodjie- Onverantwoordbare 
witbroodjie-behandeling behandeling is eisestelling kan as 'n 
nie, maar wel 'n geregverdigde eise. vorm van 
regverdige bedeling wat onbeskaafdheid 
professioneel waardig is ge'ignoreer word. 
(Mondstuk 1976 4(46):2). 

4.3.1.3 Beginsels met betrekking tot professioneel-verantwoordelike optrede 

---Professioneel
verantwoordelike 
optrede impliseer 
waardering vir 
eienskappe soos kalmte 
en geduld (Onderwysblad 1951 

55(622):27). 

Om nie op die louere te 
rus nie, getuig van 
professioneel
verantwoordelike 
Optrede (Mondstuk 1981 
9(104):2). 

Dit is professioneel
verantwoordelik om 
salariseise te stel ter 
wille van die sinvolle 
voortbestaan van die 
professie (Mondstuk 1989 
18(210):2). 

Professioneel
verantwoordelike 
optrede vereis 
miskenning van 
eienskappe soos kalmte 
en geduld. 

Om op die louere te rus 
kan as professioneel
verantwoordelike 
optrede beskou word. 

Salariseise raak nie die 
voortbestaan van die 
professie nie. 

Onstuimigheid vernietig 
positiwiteit. 

Passiwiteit word 
verkeerdelik vertolk as 
tevredenheid, terwyl 
onvergenoegdheid 
mettertyd tot 
uitbarsting kom. 

Stryd ter wille van stryd 
wek weerstand wat 
uiteindelik tot niks nie 
lei. 

4.3. 1.4 Beginsels met betrekking tot professioneel-geregverdigde handelinge 

---Om salarisaksies sterk 
en met oortuiging uit te 
voer is professioneel 
geregverdig Wondstuk 1981 
9(104):2). 

Swak en onoortuigende 
uitvoering van 
salarisaksies bevorder 
professioneel
geregverdigde 
handelinge. 

Onsekere handelinge 
word vertolk as swak 
en maklik afwysbare 
handelinge. 
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Vergelyking van 'n eie Vergelyking van 'n eie Deur nie salarisse te 
salarisposisie met die salarisposisie met die vergelyk nie word 
van ander vergelykbare van ander sektore is ongerymdhede soms 
sektore is sowel onnodig. misgekyk. Ontkenning 
geregverdig as van gelykwaardigheid is 
nOOdSaaklik (Mondstuk 1982 verder 'n erkenning dat 
10(1181:2). diskriminasie 

goedkeurenswaardig is. 

Loopbaanvordering is 'n Geen verwagting mbt Afwesigheid van 
belangrike komponent salarisverbetering afwagting (hoop) lei tot 
van enige bestaan ten opsigte van nie-omgee-nie. 
Salarisbedeling (Mondstuk loopbaanvordering nie. 
1984 13( 1451:21. 

4.3.1.5 Beginsels met betrekking tot professioneel-aanvaarbare handelinge 

---Salariseise moet deur 
realisme getemper word 
(Onderwysblad 1943 45(524): 131. 

Pontius-na-Pilatus
speletjies by 
salarisonderhandelinge 
dui nie op professioneel
aanvaarbare handelinge 
nie (Onderwysblad 1957 
61 (6951:2431. 

Die hantering van 
salariskwessies mag 
nooit die beeld van 'n 
professie aantas nie 
(Mondstuk 1989 18(2081: 1, 11 I. 

Dat die onderwys 'n 
sleutelprofessie is, 
behoort weerspieel te 
word in sy 
Salarisbedeling (Mondstuk 

199019(2111:1,10). 

'n Afwysing van 
realisme ten aansien van 
salariseise lei tot 
suksesvolle 
salarisonderhandelinge. 

'n Handhawing van 
Pontius-na-Pilatus
speletjies bevorder 
professionee 1-
aanvaarbare handelinge. 

'n Hantering van 
salariskwessies op 'n 
wyse wat die beeld van 
'n professie aantas, is 
goedkeurenswaardig. 

Ontkenning dat die 
onderwys 'n 
sleutelprofessie is, moet 
weerspieel word in sy 
salarisbedeling. 

Die irreele en 
onwesenlike wek 
werklikheidsontroue 
eise wat geen kans op 
oorlewing het nie. 

Spelery vernietig 
ernssituasies en lei tot 
frustrasie. 

'n Skending van 
professionaliteit wek 
teenstand en 
weerstand. 

Ontkenning van die 
verband tussen 
professionaliteit en 
vergoeding is 'n vorm 
van skending van 
menswaardigheid. 
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Gelyke beregtiging Ongelyke beregtiging 'n Afwys van gelyke 
vereis die raaksien van hou nie verband met die beregtiging is 'n 
verskille in sienswyse miskyk van verskille in ontkenning van die sin 
by verskillende sienswyse by van menswaardigheid. 
belangegroepe (Onderwysbtad verskillende 
1951 55(625):32-33). belangegroepe nie. 

Lapwerk as 'n oplossing Lapwerk kan aanvaar Om lapwerk as 'n egte 
vir probleme moet word as 'n oplossing vir oplossing vir probleme 
afgewyS WOrd (Mondstuk prob le me. te beskou, is om 
1972 1 (3):5). na'iwiteit te aanvaar as 

wysheid. 

'n Goelery met woorde 'n Goelery met woorde Partypolitiekery lei tot 
en partypolitieke en partypolitieke weersin en 'n 
opportunisme moet opportunisme hou antagonisering van 
Verwerp WOrd (Mondstuk heelwat betekenis vir aanvanklik 
1980 8(94):2). salarisonderhandelinge goedgesindes. 

in. 

Uitwissing van Dat die uitwissing van Besluitloosheid oor 
agterstande is 'n agterstande 'n agterstand-regstelling 
professionele reg (Mondstuk professionele reg is, is lei tot skeptisisme. 
1990 19(213):3). te betwyfel. 

Geluk en tevredenheid Geluk en tevredenheid Geringskatting van 
is voorvereistes vir hou nie verband met geluk en tevredenheid 
kwaliteit professionele kwaliteit professionele lei tot onverge-
diens (Erasmus 1931(bl diens nie. noegdheid wat 
33(380): 13). professionele handeling 

verlam. 

Die onderwyser se Die behartiging van 'n Miskyk daarvan dat 
professionele status kindbelange word nie kindbelange 
moet in belang van die gedra deur die erkenning onderwyserserkenning 
kind erken en aanvaar van die professionele noodsaak, lei tot 
WOrd (Onderwysblad 1944 status van onderwysers simplistiese probleem-
45(527):4). nie. oplossings. 

Dit is professioneel- Dit is professioneel Swak behandeling en 
onwaardig om altyd korrek om altyd agter in verwaarlosing vernietig 
agter in die tou te staan die tou te staan by voornemens om altyd 
by salarishersiening salarishersiening. professioneel korrek op 
(Onderwysb/ad 1956 60(684):239). te tree. 
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Georganiseerde optrede Georganiseerde optrede Onprofessioneel-
deur die professie moet deur die professie moet georganiseerde optrede 
met professionele met onwaardigheid en lei tot onbeskaafde 
waardigheid en onverantwoordelikheid oplossings. 
verantwoordelikheid gepaard gaan. 
geskied (Mondstuk 1992 
21(239):7). 

4.3.2 Beginsels ten opsigte van onderhandelinge 

4.3.2. 1 lnagneming van beginsels wat professionaliteitskenmerke vertoon 

---'n Duidelike en 
oortuigende 
uiteensetting van 
standpunte is beide 'n 
vereiste en voorvereiste 
vir suksesvolle 
onderhandelinge U<ristelike 

Skoolblad, Die 1924 25(290): 18-20). 

Beginselsake moet 
duidelik ge'identifiseer 
en gemotiveer word en 
dan moet sterk 
standpunt daarvoor 
ingeneem word 
(Onderwysblad 1946 481551):25). 

Algemene en 
standhoudende 
beginsels moet die 
infrastruktuur vorm vir 
enige salarisaksie 
(Onderwysblad 1951 55(624):1). 

Standpuntuiteensetting 
dien geen doel nie. 

Beginselstelling en 
standpunt-inname is 'n 
vermorsing van tyd en 
energie. 

Opportunisme kan 
bevrugtend inwerk op 
salarisaksies. 

Gebrekkige 
standpuntstelling lei tot 
koersloosheid en 
onsekere besluitneming. 

Standpuntloosheid en 
beginselloosheid laat 
onderhandeling en 
bedinging stagneer. 

Opportunisme laat 
onderhandeling en 
bedinging verval in 'n 
beginsellose gekletsery. 
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4.3.2.2 Beginsels met betrekking tot wetenskaplikheid as professionele eis 

---'n Professie kan nie 
anders as om 
wetenskaplik
gefundeerde salaris
skale te bepleit nie 
(Onderwysblad 1966 72(797):543). 

Propagandistiese, 
oordrewe verklarings 
dien geen doel nie, 
maar beredeneerde en 
wetenskaplike 
argumente wel 
(Onderwysblad 1951 55(624):1). 

Wetenskaplike 
ondersoek van 
vergoedingspakkette 
het 'n kalmerende effek 
(Mondstuk 1980 8(99):3). 

Salarisprobleme kan 
dikwels opgelos word 
deur nougesette 
wetenskaplike 
Ondersoek (Onderwysblad 1945 

48(545):4). 

lndien daar van 
agterstande gepraat 
word moet dit op 
wetenskaplike gronde 
berus !Mondstuk 1983 12(134l:2l. 

Voordat kommentaar 
gelewer kan word oor 
'n bestaande situasie 
moet die situasie eers 
skerp ontleed word 
sodat die essensies 
daarvan raakgesien kan 
word (Mondstuk 1977 5(57):1). 

'n Professie het nie 
wetenskaplik
gefundeerde salarisskale 
nodig nie. 

Welberedeneerde en 
wetenskaplike 
argumente het dieselfde 
(positiewe) effek as 
propaganda en 
oordrywing. 

Wetenskaplike 
ondersoek van 
vergoedingspakkette 
wek net frustrasie en 
aggressie. 

Wetenskaplike 
ondersoek maak nie 'n 
betekenisvolle bydrae 
tot probleemoplossing 
nie. 

Vermeende 
(denkbeeldige) en 
ongegronde agterstande 
is 'n toereikende rede vir 
'n salarisaksie. 

Situasie-analises en 
essensie-openbaring 
verg te veel tyd en 
energie en moet dus 
gelaat word. 

'n Ontkenning van die 
noodsaaklikheid van 
wetenskaplikheid lei tot 
'n blindheid vir 
essensiele sake. 

Propaganda en 
oordrywing versmoor 
helder en koelkop denke 
en het chaos as 
uitkoms. 

Geringskatting van 
wetenskaplike 
ondersoek is bevorderlik 
vir oppervlakkigheid en 
na·iwiteit. 

Wetenskaplik
gefundeerde 
probleemoplossing het 
'n besondere 
moontlikheid om 
suksesvol te wees. 

Denkbeeldige 
agterstande wek 
moeilik beheerbare 
emosies op en verswak 
kommunikasie. 

Situasie-domheid en 
essensie-blindheid maak 
sinvolle kommentaar 
onmoontlik. 
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Helder beskrywing van Verantwoordelike Om nie te begryp nie is 
'n salarissituasie lei tot besluitneming kan om oplossings in die 
begryping wat geskied sonder duisternis te probeer 
verantwoordelike begryping. vind. 
besluitneming bevorder 
(Mondstuk 1977 5(57):1). 

4.3.2.3 Beginsels met betrekking tot professioneel-aanvaarbare onderhandeling 

---Die oophou van 
onderhandelingskanale 
en 'n simpatieke 
aanhoor van die 
belanghebbendes is 
kenmerke van 
professioneel
aanvaarbare 
onderhandeling (Mondstuk 

1980 8(95):2). 

Effektiewe 
onderhandelinge 
impliseer flinke, 
daadkragtige handelinge 
(Mondstuk 1980 8(95):2). 

lnkonsekwente en ad 
hoc hantering van 
onderhandelinge en 
besluitneming is 
professioneel 
afkeurenswaardig 
(Mondstuk 1987 14(1791:21. 

Persoonlike gesprek en 
mondelinge vertoe is 
onontbeerlik waar 'n 
saak pertinent onder die 
aandag gebring moet 
WOrd (Onderwysblad 1951 

55(622):27). 

Onderhandelingskanale 
kan oopgedwing word 
deur massa-optrede. 

Enige onderhandeling 
wek frustrasie en 
daarom is drastiese 
optrede 'n beter uitweg. 

lnkonsekwentheid en ad 
hoc hantering van 
belangrike 
aangeleenthede het 
geen negatiewe 
uitwerking op 
onderhandeling nie. 

Persoonlike 
gesprekvoering 
regverdig nie die tyd en 
energie wat daaraan 
bestee word nie. 

Massa-optrede 
belemmer die 
onderhandelingskanale 
en kan laasgenoemde 
selfs vernietig. 

Flinke onderhandeling 
het 'n frustrasie
dempende uitwerking. 

Die sukses van 
onderhandelinge hang 
van logiese en 
sistematiese optrede 
deur die betrokkenes af. 

Dit is persoonlike 
insette wat die 
onderhandelingsproses 
voortstu. 
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Samesprekings en Professionele Professioneel-geleide 
onderhoude is die instrumente het nie gesprekke en 
effektiefste dieselfde trefkrag as raadpleging het 
professionele massa-aksie nie. besondere trefkrag. 
instrumente wanneer dit 
gaan om 'n beslegting 
Van Salariseise !TO-Nuusbrief 

1970 (27): 1). 

Salariseise moet altyd Opvolging van bydraes Voortdurende kontrole 
opgevolg word met tot salarisonder- van wat met bydraes 
onderhoude ter handelinge is 'n tot salarisonder-
motivering daarvan !To- vermorsing van tyd. handelinge gebeur 
Nuusbrief 1971 (31):2). verseker dat dit 

toereikende aandag 
geniet. 

Oortuigende argumente Argumente wat nie deur Beskaafde argumen-
wat gedra word deur massa-druk gerugsteun tering wat met 
waardige en beskaafde word nie, het geen kans oortuiging gestel word 
gedrag, vergroot die op sukses nie. dra betekenisvol by tot 
kanse op sukses die effektiewe verloop 
(Onderwysblad 1957 61(696):319). van die 

onderhandelingsweg. 

Respek moet getoon Geordende Geordende 
word vir geordende beraadslaging is 'n vorm beraadslaging werk 
beraadslaging (Mondstuk van swakheid wat nie versterkend in op die 
1988 17(189):2). agting afdwing nie. onderhandelingsweg. 

Partypolitiekery en Aanmoediging van enige Opportunisme van 
partypolitieke vorm van opportunisme welke aard ook al kan 
opportunisme by die bevorder die die onderhandel-
hersiening van onderhandelingsweg. ingsweg kelder. 
onderwysersalarisse is 
professioneel 
onaanvaarbaar (Mondstuk 

1987 15(178):1). 

Onder-die-oppervlakte Deursigtigheid is nie Ondeursigtigheid wek 
smeuling en verharding bevorderlik vir die agterdog wat 'n 
werk verlammend in op onderhandelingsweg hindernis kan wees op 
onderhandelaars en nie. die onderhandel-
stimuleer ingsweg. 
onprofessionele optrede 
(Mondstuk 1980 8(99):2). 
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Verantwoordelike Onverantwoordelike Die professioneel-
optrede wat optrede soos die skadelike is ook die 
professioneel volgende skaad onderhandelinge-
bevorderlik is en wat professionaliteit nie beskadigende. 
nagevolg behoort te noodwendig nie: 
word is die volgende: 

- vermyding van - moedswillige 
moedswillige skoorsoekerig-
skoorsoekerigheid heid 

- openheid van - 'n onwil om goeie 
gemoed bedoelings te 

aanvaar 

- afkeer van fout- - foutvinderigheid 
vinderigheid 

- afwys van - partypolitieke 
partypolitieke bemoeienis. 
bemoeienis 
(Mondstuk 1980 8(99):2). 

Vir mense wat Besluitnemers het geen Suiwer en verstandige 
professioneel ingestel erg aan die semantiese besluitneming word 
is, het woorde waarde van woorde nie. gedra deur definitiewe 
spesifieke, presiese en helder betekenisse 
betekenisse IMondstuk 1980 9 van woorde. 
(102):1). 

Geloofwaardigheid en Onbetroubare en Betroubaarheid en 'n 
sinvolle kommunikasie aggressiewe nie-aanvalsgesindheid 
is hoekstene van die kommunikasie is 'n dra by tot 'n sinvolle 
onderhandelings- essensiele komponent onderhandelings-
prosesse IMondstuk 1992 van die onderhandel- verloop. 
21(239):7). ingsproses. 

4.3.2.4 Beginsels met betrekking tot professioneel-aanvaarbare bedinging 

---Die status van die 
onderwysprofessie 
moet met elke 
bedinging gedien word 
(Mondstuk 1981 9(104):2). 

Die status van die 
onderwysprofessie moet 
nie in ag geneem word 
by bedinging nie. 

Onderwyserstatus gee 
aansien aan die 
bedingingsproses. 
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Bedingingsmeganismes Aggressiewe Aanwending van 
moet geskep word en bedingingsdruk lewer moderne werkwyses by 
moet voortdurend resultate. onderhandelinge 
modern bly (Mondstuk 1981 verhoog die 
9(104):2). moontlikheid van 

sukses met die 
bedinging. 

Positiewe benutting van lgnorering van Die teleurstelling wat 
bestaande bestaande volg wanneer 
adviesstrukture is adviesstrukture is bestaande 
professioneel geoorloof. adviesstrukture op die 
aanvaarbaar (Mondstuk 1992 agtergrond geskuif 
21 (239):1,7). word, wek gramskap. 

Onderwysers verwag Onderwysers verwag Skerp bedinging lewer 
van die vereniging dat die vereniging resultate van hoer en 
waaraan hulle behoort waaraan hulle behoort blywender kwaliteit as 
om horn in skerp vakbonddruk sal die wat deur 
bedinging te begewe uitoefen om spoedige onverantwoordelike 
(Mondstuk 1987 15(176): 1, 11). resultate te lewer. druk behaal word. 

Bedinging wat volgens Om by neergelegde reels Reelmatigheid en agting 
neergelegde reels te hou, dui op daarvoor is tekens van 
verloop en waaraan al onsekerheid en lei tot professionele 
die belanghebbendes frustrasie. beskaafdheid. 
gebind is, is 
professioneel 
aanvaarbaar (Mondstuk 1987 
14(179):2). 

4.3.2.5 Beginsels met betrekking tot professioneel-gekeurde voorstelle en 
insette 

---Dit dui op professionele 
optrede indien 
voorstelle met 
betrekking tot 
veranderde salarisskale 
slegs langs die regte 
kanale gemaak word 
IOnderwysblad 1956 60(6861:3311. 

Die enigste regte kanale 
is die van intimidasie, 
massa-druk en geweld. 

lntimidasie, massa-druk 
en geweld is vorme van 
onbeskaafdheid en wek 
weerstand. Dit vernietig 
ook bestaande kanale 
vir die hantering van 
salarisvoorstelle. 
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Raadpleging van die Die onderwyserskorps Sinvolle professioneel-
onderwyserskorps moet moet slegs geraadpleeg waardige en beskaafde 
versoeke voorafgaan 1ro- word om massa-druk en raadpleging is een van 
Nuusbrief 1970 (22): 1). stakings te organiseer. die beste wyses om 

onderwysers 'n aandeel 
aan salarisonder-
handelinge te laat kry. 

Die skep van strukture Stakings en die wys van Tandewys kan as 'n 
om op 'n beplande tande lewer beter primitiewe handeling 
wyse kommentaar en resultate tydens beskou word wat net 
ander bydraes tot onderhandelinge as die tot frustrasie, 
onderhandelinge te skep en aanwending van negatiwiteit en 
hanteer is bevorderlik funksionele strukture. aggressie lei. 
vir die status van die 
onderwysprofessie 
IMondstuk 1981 9(104):2). 

Onderwysersverenigings Gespesialiseerdheid en Ontkenning van die 
moet op 'n kennisagtergrond is betekenis van 
gespesialiseerde wyse bloot luukses wat 'n gespesialiseerde kennis 
salarisvoorstelle remmende effek op is 'n vorm van na'iwiteit 
formuleer (Mondstuk 1984 salarisonderhandelinge wat salarisvoorstelle hul 
13(145):2). het. seggingskrag grootliks 

ontneem. 

4.3.3 Beginsels rakende die optrede van die owerheid by onderhandelinge oor 
salarisaangeleenthede van opvoeders 

---Diskriminasie teen enige 
groep onderwysers 
moet beveg word op 
grond daarvan dat dit as 
onprofessioneel beskou 
kan WOrd IOnderwysblad 1940 

41 (479):221. 

Professioneel-hanteerde 
salarisonderhandelinge 
tussen onderwys
owerhede en 
onderwysers wek 
vrugbare spanning 
(Onderwysblad 1943 45(524):15). 

Diskriminasie teen 
onderwysers wat 
byvoorbeeld aan sekere 
rassegroepe behoort, is 
toelaatbaar en 
goedkeurenswaardig. 

Salarisaksies plaas die 
verhouding tussen 
onderwysowerhede en 
onderwysers onder 
negatiewe spanning. 

Diskriminasie van welke 
aard ookal is 
onaanvaarbaar 
aangesien dit op 'n 
skending van 
menseregte neerkom. 

Spanning kan soms 
verhoudinge versterk. 
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Tensy die owerheid die Daar kan nie by 'n Owerheid moet deur 
vertroue wat in hom voorbaat aanvaar word die wyse van hantering 
gestel word skend, dat vertroue in die van onderwysprobleme 
moet hy nie gewantrou owerhede geregverdig is onomwonde toon dat 
WOrd nie (Onderwysblad 1951 nie. hy vertrouenswaardig 
55(622):27). is. 

Die professie moet as 'n Seksionele hantering Diskriminasie teen 
geheel hanteer word by van salarisaange- welke seksie van die 
salarishersiening leenthede is onderwysprofessie 
(Onderwysblad 1951 55(624): 1-3) professioneel- ookal (byvoorbeeld teen 
want die onderwys is 'n verantwoordbaar. vroue) is op 
eenheid en benadeling professionele gronde 
van een deel daarvan onaanvaarbaar. 
wreek hom op die hele 
Stelsel (Onderwysblad 1958 

62(705): 133-135). 

Groepbelange moet Groepbelange dra min Groepbelange moet 
objektief en met die gewig en mag maar skerp ge"identifiseer en 
nodige omsigtigheid teen mekaar afgespeel dan nie-diskriminerend 
hanteer WOrd (Onderwysblad word. hanteer word. 
1955 59(674):319). 

Oirekte skakellng tussen Vla-dle-pers-hanterlng Die onderwysprofessie 
die owerhede en die van sake is effektief benodig nie 
onderwysprofessie is vanwee die tussengangers nie, 
nOOdSaaklik (TO-Nuusbrief deursigtigheid daarvan. maar verkies direkte 
1971 (31):1). kommunikasie met die 

besluitnemers. 

Dit is professioneel Dit is toereikend indien Enige vorm van 
verantwoordbaar indien slegs dele (groepe) van verdeling wat die 
die georganiseerde die professie by moontlikheid van 
professie ten volle salarisaksies in ag diskriminasie inhou is 
geken word in enige geneem word. professioneel-
salarisvasstelling ffo- onaanvaarbaar. 
Nuusbrief 1971 (31):1). 

Dit is gepas in di en die Dit is vir die owerhede Evaluering van die 
owerhede twyfel of om 't ewe of stand van 
onderwysers tevrede onderwysers tevrede onderwyserstevreden-
gaan wees met 'n gaan wees met 'n heid is 'n verstandige 
hersiene salarisaanbod hersiene salarisaanbod. handeling wat 
(Mondstuk 1974 3(27):2). toekomsbetekenis het. 
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'n Regering se hoe 'n Regering se agting vir Ontoepaslike 
agting vir die onderwys die onderwys en die onderwysersa larisse 
moet weerspieel word salarisstruktuur van impliseer dat die 
in 'n ooreenstemmende onderwysers het niks betrokke owerhede min 
salarisstruktuur IMondstuk met mekaar te make agting vir die onderwys 
1976 5(511:5). nie. het. 

'n Professie het die reg 'n Professie het geen Professionele 
om te verwag dat reg om enige eis te stel verantwoordelikheid 
amptelike ondernemings nie. vereis dat 
gestand gedoen word verantwoordbare eise 
(Mondstuk 1977 5(571:2). op professioneel-

beskaafde wyse gestel 
moet word. 

'n Regering wat nalaat Geen optrede van 'n Agting vir 
om duidelike antwoorde regering mag as professionaliteit is 'n 
op vrae en eise te onprofessionele optrede besondere maatstaf 
verstrek, tree gereken word nie. waarmee 
onprofessioneel op regeringsoptrede 
(Mondstuk 1977 5(57):2). beoordeel word. 

Openhartigheid wek Ondeursigtigheid skaad Onkreukbaarheid by 
vertroue in die nie die integriteit van besluitnemers word 
integriteit van die besluitnemers nie. waardeer en wek agting 
besluitnemers !Mondstuk vir hulle. 
1981 9(1041:21. 

Om die owerheid Weerhouding van Relevante inligting dien 
volledig ingelig te hou, inligting van die as onmisbare ligveld vir 
is 'n gesonde strategie owerheid, sal geen alle kommunikasie 
(Mondstuk 1983 12(134):2). verskil aan die tussen die owerheid en 

besluitneming maak nie. die onderwysprofessie. 

Vooraf waarskuwing 'n Regering hoef horn Professioneel-
aan 'n regering oor wat nie te steur aan verantwoordelike 
mag gebeur indien hy vroegtydige waarskuwings moet 
troubreuk gaan pleeg, is waarskuwings nie. met die nodige erns 
professioneel bejeen word, anders sal 
verantwoordelik (Mondstuk verhoudinge tot niet 
1984 12(140):2). gaan. 
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Dit is professioneel- Kennis van onderwysers lnagneming van 
verantwoordelik om dit se verwagtinge lewer realistiese en 
aan 'n owerheid te stel nie werklik 'n bydrae tot professioneel-
dat onderwysers 'n owerheid se verantwoordelike 
bepaalde verwagtinge besluitneming nie. verwagtinge, betaken 
koester en dan duidelik om te werk vir 
te stel wat daardie tevredenheid. 
verwagtinge behels 
(Mondstuk 1987 15(178):1). 

Sterk owerheidshan- Daar bestaan geen Die kwaliteit van die 
tering van salaris- verband tussen swak georganiseerde 
besluitneming is 'n owerheidshantering van onderwysprofessie se 
refleksie van die salarisbesluitneming en insette moet korreleer 
kwaliteit van die insette die kwaliteit van die en sinchroniseer met 
van die georganiseerde insette van die die kwaliteit van 
onderwysprofessie georganiseerde owerheidshantering. 
(Mondstuk 1987 14(179):2). onderwysprofessie nie. 

Die uitspreek van Die voortdurende Effektiewe aanwending 
wantroue in 'n uitspreek van wantroue van gevoelens van 
owerheid moet slegs in die owerheid is wantroue kan lei tot 
geskied wanneer die bevorderlik vir positiewe resultate. 
hoop laat vaar is dat onderhandelinge. 
vordering gemaak kan 
word met 
Onderhandelinge (Mondstuk 

1988 17(189):3). 

Onderwysbeheer- Handhawing van Handhawing van 
owerhede moet sorg tersaaklike tersaaklike 
dat tersaaklike beleids- beleidsmaatreels is geen beleidsmaatreels vorm 
maatreels gehandhaaf waarborg vir die basis vir die skep 
word (Mondstuk 1989 18(208):1). tevredenheid nie. van tevredenheid. 

4.3.4 Beginsels met betrekking tot anomaliee, misstande en tekortkominge 

---Salarisspanninge 
vanwee anomaliee lei 
tot verskerpte handeling 
(Onderwysblad 1945 48(545):3-4). 

Salarisspanninge 
vanwee anomaliee werk 
inersie in die hand en 
skep stagnasie. 

Salarisspanninge moet 
so hanteer word dat dit 
oproep tot daadwerklike 
optrede. 
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Anomaliee en knelpunte Oplossings vir anomaliee Ge"identifiseerde 
moet skerp en knelpunte dra nie by anomaliee moet spoedig 
ge"identifiseer en tot tevredenheid nie. en effektief hanteer 
oplossings moet aan die word ten einde 
hand gedoen word tevredenheid te laat 
(Onderwysblad 1965 72(793):376). gedy. 

Dit moet oortuigend 'n Motivering waarom 'n Motivering waarom 
gemotiveer word sekere sake as sekere sake as 
waarom sekere sake as knelpunte beskou word knelpunte beskou word, 
knelpunte ge"identifiseer lewer nie 'n bydrae tot lei tot 'n helderder 
is (Onderwysblad 1966 72(797):543). die heldere identifisering identifisering en 'n 

van knelpunte nie. vrugbaarder hantering 
daarvan. 

Om met agterstande Dit is deel van Om saam te leef met 
saam te moet lewe, is professionele uitskakelbare 
professioneel onwaardig verantwoordelikheid om agterstande, is om 'n 
(Mondstuk 1990 19(213):3). met agterstande saam professionele hensopper 

te lewe. te wees. 

4.3.5 Beginsels met betrekking tot inligting 

4.3.5.1 Beginsels met betrekking tot inligting as basis vir professioneel-geleide 
salarisaksies 

---'n Onderwysers
vereniging moet fyn 
luister na dit wat sy 
lede Se (Mondstuk 1982 
10(115):2). 

Feite uit 'n betroubare 
en volledige databasis 
vorm die hoekstene van 
gesonde, ewewigtige 
SalariSVOOrStelle (Mondstuk 

1983 12(134):2). 

Om te verneem wat lede 
se, verg te veel 
inspanning van 'n 
onderwysersvereniging 
om die moeite te 
regverdig. 

Volledigheid van 'n 
databasis waarborg nie 
'n doeltreffende 
salarisaksie nie. 

'n Vereniging is die 
somtotaal van sy lede 
en daarom moet die 
ledestem duidelik 
gehoor en korrek 
ge"interpreteer word. 

Betroubare en volledige 
databasisse vorm 'n 
deel van die 
oortuigingskrag van 
argumente tydens 
salarisaksies. 
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Relevante en tersaaklike Begryping van finansiele Die kwaliteit van 
inligting bevorder omstandighede bevorder inligting sinchroniseer 
begryping van finansiele nie 'n gesonde oordeel met die kwaliteit van 
omstandighede en oor salarisaange- begryping en daarom 
besluite (Mondstuk 1989 leenthede nie. moet inligting altyd 
18(208):1). relevant en resent 

wees. 

Helder analise lei tot Begryping sonder helder Die kwaliteit van 
toereikende begryping analise is moontlik. analises word 
(Mondstuk 1992 21 (237):2). weerspieel in die 

kwaliteit van begryping 
en daarom moet 
analises wetenskaplik 
verantwoordbaar wees. 

4.3.5.2 Beginsels met betrekking tot verspreiding van inligting oor salarisse 

---lnligting oor salarisse 
moet vinnig versprei 
word ten einde gerugte 
te VOOrkom (Onderwysblad 

1966 72(795):469). 

Salarisaankondigings 
moet so geskied dat 
betroubare afleidings 
gemaak kan word 
(Mondstuk 1974 3(25):5). 

lnligting moet nooit 
seksioneel bekend 
gemaak word nie (Mondstuk 

1974 3(25):5). 

Die snelheid waarmee 
inligting versprei word 
korreleer nie met die 
verspreiding van gerugte 
nie. 

Onbetroubare afleidings 
ten opsigte van 
salarisaan kondigings 
hou geen gevaar in nie. 

Seksionele 
bekendmaking van 
inligting kan positief 
beleef word. 

Die snelheid waarmee 
inligting versprei word 
korreleer positief met 
die voorkoming van 
gerugte. 

Betroubare afleidings 
waarborg korrekte 
interpretasies wat 
onsekerheid teenwerk. 
Afleidings moet deur 
kundiges vir nie
kundiges gemaak word. 

Seksionele 
bekendmaking van 
inligting is 'n vorm van 
diskriminasie wat nie 
die professionele 
waardigheid dien nie. 



162 

Dit is in die openbare Jan en Alleman het niks Deskundige 
belang dat die professie te make met die bekendmaking sodat 
soms die inhoud van sy salarisse van relevansie blyk, kan 
vergoedingspakket onderwysers nie. soms tot voordeel van 
bekend maak (Mondstuk 1988 die professie wees. 
17(188):2). 

Die essensie van die Om oningeligtheid te Oningeligtheid verberg 
onderhandelings moet probeer besweer is nie die essensiele en die 
openbaar gemaak word die moeite werd nie. essensiele wat verborge 
IMondstuk 1988 17(189):2). is, kan nie 'n bydrae 

maak tot 'n suksesvolle 
salarisaksie nie. 

4.3.6 Beginsels met betrekking tot die tyd waarop en waarbinne 
salarisonderhandelinge moet plaasvind 

4.3.6.1 Beginsels wat verwys na die geskikte tyd vir professioneel-ge"inspireerde 
handeling 

---Daar moet nie eers 
gewag word totdat 'n 
noodtoestand opduik 
voordat daar met 
beplanning vir 'n nuwe 
salarisstruktuur begin 
WOrd nie (TO-Nuusbrief 1972 
(43):1). 

Die vasstelling van 
datums waarop sekere 
handelinge moet 
plaasvind verseker 'n 
sinvolle verloop van die 
onderhandelingsproses 
(Mondstuk 1992 21(239):1,7). 

Om slegs te handel 
wanneer 'n 
noodtoestand ontstaan, 
is 'n teken van 
professionaliteit. 

'n Bepaling van spertye 
be"invloed nie die 
tydsverloop van die 
onderhandelingsproses 
nie. 

'n Professie wat 'n 
noodtoestand nodig het 
om horn wakker te 
skud, kan deur die eie 
onverantwoordelikheid 
tot niet gaan. 

Spertye het vanwee die 
dissiplinerende 
betekenis daarvan 
besondere sin vir 
professionele 
verantwoordelikheid. 
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4.3.6.2 Beginsels met betrekking tot die historiese beeld van professionaliteit 

---Dit is professioneel 
verantwoordelik om van 
tyd tot tyd die geheue 
te verfris ten opsigte 
van salarisaksies (Mondstuk 

1976 4(47):21. 

Verfrissing van geheue 
dra daartoe by om 'n 
saak in die regte 
professionele 
perspektief te hou 
(Mondstuk 1976 4(47):2). 

Strategiee moet 
voortdurend aangepas 
word om te pas by 
eietydse omstandighede 
(Mondstuk 1982 10(115):2). 

Salarisaksies is hede
aangeleenthede en hou 
geen verband met die 
verlede nie. 

Verwysings na die 
verlede dra nie by tot 'n 
professionele 
perspektief nie. 

Strategiee wat in die 
verlede goed gewerk 
het, sal dit ook in die 
toekoms doen. 

Geheueverfrissing is 'n 
sinvolle voorbereiding 
en gereedmaking vir 'n 
salarisaksie. 

Elke professionele 
perspektief het 'n 
historiese aanloop wat 
eerbiedig moet word 
sodat daar nie in 
opportunisme verval 
word nie. 

Volgehoue, tersaaklike 
en relevante 
aanpassings verseker 
snelle probleem
oplossing. 

4.3. 7 Beginsels met betrekking tot die werwing eri behoud van opvoeders 

---Salarisskale moet onder 
meer aangewend kan 
word by die werwing 
van onderwysstudente 
(Onderwysblad 1956 60(684):241). 

Besoldiging van die 
hoogste poste be'invloed 
die werwing van 
voornemende 
OnderwyserS lOnderwysblad 

1963 70(762):3-4). 

Onderwysstudente kan 
gewerf word sonder om 
na salarisskale te 
verwys. 

Voornemende 
onderwysers stel geen 
belang in die besoldiging 
van die hoogste 
onderwysposte nie. 

Potensiele 
onderwysstudente vra 
dikwels (meestal) na 
salarisskale. 

Potensiele 
onderwysstudente vra 
dikwels (meestal) na 
promosiegeleenthede. 
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Daar is 'n direkte 'n Bepaalde 'n Baie hoe persentasie 
verband tussen die salarisbedeling speel bedankings kan aan 'n 
salarisbedeling, geen rol by bedankings onbevredigende 
bedankings en werwing en werwing nie. salarisbedeling 
(TO-Nuusbrief 1971 (31):1). toegeskryf word. 

Behoud van goeie Salarisaanpassings het Opgeleide personeel is 
personeel behoort die niks te make met die 'n onvervangbare 
leidraad by behoud van goeie belegging wat met 
salarisaanpassings te personeel nie. groot verantwoorde-
Wees (Onderwysblad 1956 likheid hanteer en 
60(684):239). dienooreenkomstig 

vergoed moet word. 

Salarisse moet sorg dat Salarisse het geen Die vergoedingspakket 
die onderwysprofessie invloed op die is een van die aspekte 
'n sterk aantrek- aantrekkingskrag en wat 'n professie 
kingskrag en houkrag houkrag van die aantreklik maak. 
Sal he (Onderwysblad 1963 onderwysberoep nie. 
70(762):3). 

Betydse regstellings van Regstellings van Die regstelling van 
salarisse kan 'n salarisse kan oor 'n salarisse voordat 
positiewe uitwerking op uitgerekte tydperk bedankings begin 
die behoud van geskied sonder om die toeneelll, is 'n wyse 
personeel he (Mondstuk 1990 houkrag van die beleid. 
19(211):1). onderwys te be'invloed. 

Salarisse moet Onderwysbehoeftes het 'n ldentifisering van 
sinchroniseer met geen plek in die bepaling onderwysbehoeftes gee 
onderwysbehoeftes van salarisse nie. dikwels 'n sterk 
(Onderwysblad 1955 59(674):319). aanduiding van 

knelpunte. 

Die onderwysberoep Die onderwysberoep kan Die onderwysprofessie 
mag en moet aanspraak floreer sonder moet deur 'n 
maak op die beste buitengewone breinkrag. aantreklike 
breinkrag en hierdie vergoedingspakket, 
breinkrag moet deur diensvoorwaardes en 
goeie salarisse na die werksomstandighede 
onderwys getrek word geskikte breinkrag trek. 
(Onderwysblad 1963 70(762):3-4). 

'n Sinvolle salaris- 'n Sinvolle salaris- Salarisaanpassings en 
bedeling waarborg die bedeling is nie 'n regstellings moet gemik 
gedying van die waarborg vir die gedying wees op 'n gedying en 
onderwysprofessie van die onderwys- uitbouing van die 
(Onderwysblad 1963 70(762):3-41. professie nie. onderwysprofessie. 
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Salarisskale moet as 'n Salarisskale hoef nie Aantreklike salarisskale 
aansporing vir aansporingsmaatreels te verhoog die trekkrag 
onderwysers dien bevat om effektief te van die onderwys-
(Onderwysblad 1946 48(551):25). wees nie. professie. 

4.3.8 Beginsels wat betrekking het op die ekonomie 

---Die verwagting dat die 
onderwys 'n prioriteit 
moet wees binne die 
raamwerk van die 
heersende ekonomie is 
'n professionele vereiste 
(Mondstuk 1988 17(188):3). 

Onderwys kan nooit 'n 
prioriteit in die 
ekonomiese stelsel wees 
nie. 

Salarisse moet gekoppel Devaluasie en 
wees aan faktore wat lewenskoste is nie 
die waarde van geld determinante van 'n 
be'invloed, soos salarisstruktuur nie. 
devaluasie en 
lewenskoste <ro-Nuusbriet 
1972 (43):1). 

Handhawing van 
koopkrag en mark
verwantheid is 
besondere salaris
waardes (Mondstuk 1987 
15(180):1). 

Menslike hulpbronne 
mag nooit opgeoffer 
word in die stryd teen 
inflasie nie (Mondstuk 1988 

17(1891:21. 

Belastingimplikasies 
moet by die oorweging 
van salarisse in ag 
geneem WOrd (Mondstuk 1989 
18(203):5). 

Handhawing van 
koopkrag en mark
verwantheid is nie 
determinante van 'n 
salarisstruktuur nie. 

Mensekraghulpbronne is 
nie 'n land se 
kosbaarste besit nie. 

Die belasting- en 
salarisposisie van 
betrokkenes hoef nie 
langs mekaar gestel te 
word nie. 

Prioriteit-toekenning aan 
die onderwys is in 
landsbelang en het 
toekomsbetekenis. 

Alles wat geldwaarde 
erodeer, moet in 
berekening gebring 
word tydens 
salarisaanpassings. 

lnagneming van 
salariswaardes verseker 
'n vergoedingspakket 
wat tevrede sal stel. 

Besluitnemers wat deur 
hulle optrede 
mensekraghulpbronne 
verswak, mag as 
kortsigtig beskryf word. 

Salarisverhogings wat 
deur belasting 
geneutraliseer word, 
wek woede en 
antagonisme. 
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Aantasting van die Dit is vir die belang van 'n Ontoereikende 
professionele karakter 'n land om 't ewe of die salarisbedeling is 'n 
van die onderwys kan professionele karakter direkte aanslag op die 
skadelik vir die land van die onderwys professionele wese van 
Wees (Mondstuk 1989 18(2091:2). gehandhaaf word of nie. die onderwys. 

Onderwysbelang en 
landsbelang 
sinchroniseer so innig 
dat dit nooit van 
mekaar geskei mag 
word nie. 

Onderwys is kultuur- Kultuuroordrag het geen Selfbehoud deur 
oordrag wat sin gee aan verband met kultuurbehoud en 
die strewe tot volksbehoud nie. kultuuroordrag is vir 'n 
selfbehoud en daarom nasie 'n sinvolle 
mag die onderwys- onderneming. 
stelsel in landsbelang 
nie skade lei nie (Mondstuk 

1976 5(51):2). 

4.3.9 Beginsels met betrekking tot opleiding en kwalifikasies 

---'n Salarisstruktuur 
behoort verdere studie 
aan te moedig (flet Kristelik 

Schoolblad 1918 19(220): 13-16). 

Behoorlike vergoeding 
vir paslik 
gekwalifiseerde 
onderwysers is deel van 
'n sinvolle 
oorlewingstrategie 
(Onderwysblad 1956 60(684):239-
241). 

Die uitvoering van enige 
skoolprogram vereis 
toepaslik opgeleide 
Onderwysers (Mondstuk 1976 
5(51):5). 

Verdere studie behoort 
nie met salaris
aanpassing beloon te 
word nie. 

Vergoeding wat met 
kwalifikasies 
sinchroniseer is vreemd 
aan 'n oorlewing
strategie. 

Die skoolprogram sal 
toereikend uitgevoer kan 
word al sou paslik 
opgeleide onderwysers 
ontbreek. 

Salarisse wat aan 
kwa lifikasieverbetering 
gekoppel is, het beter 
toegeruste onderwysers 
as dividend. 

Dit is die relevant 
gekwalifiseerde 
onderwyser wat 
oorlewing van die 
onderwys (en daarmee 
van die nasie) 
sal verseker. 

Onderwysers met 
relevante opleiding 
verseker die optimale 
uitvoering van 
onderwysprogramme. 
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Negatiewe klimaat- Negatiewe klimaat- Beroepspesifieke 
skepping kan skepping sal 'n saak evaluering van die 
beroepspesifieke soos beroepspesifieke vergoedingspakket is 'n 
hantering van hantering van sinvolle onderneming 
salarisaangeleenthede salarisaangeleenthede mits dit nie tot 
benadeel IMondstuk 1984 geensins benadeel nie. diskriminasie aanleiding 
121140):2). gee nie. 

4.3. 10 Beginsels met betrekking tot die aanpassing van salarisse en implementering 
van salarisverhogings 

---'n Billike wyse van 
salarisaanpassing is die 
kerf-per-jaar
diensaanpassing 
IOnderwysblad 1965 72(793):376). 

Die positiewe effek wat 
salarisverhogings kan 
he, gaan verlore indien 
dit nie kort na die 
aankondiging daarvan 
ge"implementeer word 
nie (Mondstuk 1972 1 (3):2). 

Dit dui op 
verantwoordelike 
optrede wanneer die 
belangrikheid van 'n 
geskikte 
implementeringsdatum 
vir salarisaanpassings 
UitgewyS WOrd (Mondstuk 

1984 12(144):2). 

Die wyse waarop 
salarisaanpassings te 
weeg gebring word, 
raak nie die billikheid 
daarvan nie. 

Vertraagde 
implementering van 
salarisverhogings 
benadeel nie die 
positiewe effek daarvan 
nie. 

Die belangrikheid van 
die implementerings
datum hoef nie tydens 
salarisonderhandelinge 
uitgewys en bekend 
gemaak te word nie. 

Billike salaris
aanpassings verseker 
die aanvaarbaarheid en 
effektiwiteit daarvan. 

Vertraagde implemen
tering van salarisver
hogings benadeel die 
positiewe effek 
daarvan. Verarming 
deur 'n foutiewe 
implementeringsdatum 
kan onder geen 
omstandighede 
goedgekeur word nie en 
wek woede. 

Dit dui op 
professioneel
verantwoordelike 
optrede wanneer die 
erns van die 
implementeringsdatum, 
wat net so belangrik is 
as die aankondiging van 
'n nuwe salarisbedeling, 
uitgewys word. 
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4.3. 11 Beginsels met betrekking tot toekomsverwagtinge 

:::::::::::::::::::·:::::·:·:·:·:·:;:·:·:·:·:·:::::;:·:·:·:::·:::·:·:·:·:::·:::::·:·:·:·:·:::·:·:::;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·::::::::::: :;:;:;:;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:·:·:·:-:;:·:·:·:·:;:·:;:·:·:·:·:·:::·:·:;:;:;:·:::·:·:;:·:·:·:;:;:·:;:·:;:·:;:;:;:·:;:;:;:;:·:······.···,·.···. •,•,·,·-:·:···:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: 

---"Ons verlang na die dag 
wanneer die professie 
tevrede en ge/ukkig sal 
wees, wanneer hy weer 
in staat sal wees om sy 
voile aandag op die 
opvoeding van die jeug 
te kan toespits. " 
Sodanige ingesteldheid 
is professioneel
aanvaarbaar IOnderwysblad 

1945 471541):101. 

'n Professionele liggaam 
by wie hoop op die toe
koms altyd lewendig is, 
sien daardie hoop raak 
en WYS dit Uit IMondstuk 
1980 9(971:21. 

'n Onderwysbewust
heid wat kulmineer in 'n 
salarisbewustheid moet 
gewek word en wel op 
professionee 1-
verantwoorde Ii ke wyse 
IOnderwysblad 1963 70(7621:31. 

Skep van verwagtinge 
kan gevaarlik wees 
indien dit onrealisties is, 
maar kan ook dien om 
spanning te verlig 
(Mondstuk 1976 4(461:21. 

Groot versigtigheid 
moet aan die dag gele 
word met die skep van 
Verwagtinge (Mondstuk 1977 
51571:21. 

Of onderwysers hul 
volle aandag aan die 
opvoeding van kinders 
verleen, is nie afhanklik 
van die tevredenheid en 
gelukkigheid van die 
betrokke onderwysers 
nie. 

Hoop op die toekoms 
het geen 
noemenswaardige 
betekenis nie. 

'n Salarisbewustheid 
hoef nie gewek te word 
nie, aangesien dit 
spontaan ontstaan. 

Die skep van 
onrealistiese 
verwagtinge sal nie 'n 
onvrugbare spanning 
wek nie. 

Onbeperkte verwagtinge 
kan maar geskep word 
aangesien dit die 
betrokkenes daarby 
geensins be'invloed nie. 

'n Tevrede onder
wyserskorps kan sy 
volle aandag aan 
kindbelange en die 
behoorlike grootwording 
van kinders skenk. 

Die verwagting van 'n 
hoopvolle toekoms 
spoor aan tot 
professioneel-waardige 
diens. 

Voorspelling kan 'n 
bruikbare middel wees 
vir die opwek van 'n 
sa larisbewustheid. 

Realistiese verwagtinge 
skep 'n vrugbare 
spanning wat op 
professioneel-beskaafde 
wyse gemobiliseer moet 
word. 

Verwagtinge moet 
beoordeel word in 
terme van realisme 
(haalbaarheid) en 
professionele 
verantwoordelikheid. 
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Gerugte wat Die aanwending van Gerugte verteenwoordig 
verwagtinge skep is 'n gerugte wat 'n aanslag op 
besondere vorm van verwagtinge skep is 'n professionele 
misdadigheid (Mondstuk 1987 aanvaarbare strategie. waardigheid en moet 
15(1761: 1 I. bes I is vermy word. 

Verantwoordelike Geduldigheid is 'n vorm Geduldigheid is 'n vorm 
versekerings aan van swakheid en moet van professionaliteit 
onderwysers wek die vervang word met wat deur 
voorneme om geduldig ongeduldigheid. verantwoordelike 
te Wees (Mondstuk 1984 versekerings 
12(1401:21. aangemoedig word. 

4.3. 12 Beginsels met betrekking tot die vrou in die onderwys 

---Dit is professioneel 
korrek dat mans en 
dames gelyke salarisse 
vir gelyke werk verdien 
(Mondstuk 1975 3(361:31. 

Pariteitsprobleme moet 
duidelik ge"identifiseer 
en geformuleer word 
(Onderwysblad 1945 48(5451:3-41. 

Sodra daar van pariteit 
sprake is, word 
spanninge gewek 
(Onderwysblad 1945 48(5451:3-41. 

Dames beklee 'n 
minderwaardige posisie 
en het dus geen reg om 
aan te dring op gelyke 
besoldiging nie. 
Ongelyke besoldiging 
van mans en dames in 
die onderwys is 
professioneel 
regverdigbaar. 

Pariteitsprobleme moet 
ge"ignoreer word. 

Om spanninge te 
voorkom moet 
salarispariteit ge"ignoreer 
word. 

lemand wat teen dames 
wil diskrimineer, het 
geen benul van 
dienslewering in die 
onderwys nie. 
Professionaliteit stel 
gelykluidende en 
gelykwaardige vrae aan 
al die beoefenaars 
daarvan en verwag 'n 
gelyke opneem van 
verantwoordelikheid. 

Pariteitsprobleme is 
outentieke probleme en 
kan nooit weggedink of 
weggehandel word nie. 

Spanninge 
voortspruitend uit 
salarisdispariteite is 
gesonde spanninge wat 
die aandag op die 
menswaardigheid van 
die vrou in die 
onderwys kan vestig. 
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Vrae ten aansien van Dubbetsinnigheid kan Pariteitsvrae vereis 
pariteit vereis daartoe bydra dat duidelike en betroubare 
ondubbelsinnige pariteitsprobleme antwoorde sodat atte 
antwoorde IOnderwysblad 1945 vervaag. agterdog uitgeskakel 
48(545):3-4). kan word. 

4.3. 13 Beginsels met betrekking tot die posisie van leerlinge 

---Die belange van 
leertinge mag nooit by 
onderhandelinge oor 
onderwysersalarisse uit 
die oog verloor word nie 
(Onderwysblad 1956 60(684):239-
241). 

Ter wille van leerlinge 
moet daar buite die 
sfeer van die ktaskamer 
oor satarisse 
onderhandet word 
(Onderwysb/ad 1956 60(685):277). 

Onderwysersalarisse het 
niks met kindbelange te 
make nie. 

Salarisonderhandelinge 
wat na die ktaskamer 
uitgebrei word is gepas 
want dit maak van 
kinders vennote. 

Skoolonderwys is 
kindgesentreerd en 
daarom moet 
kindbelange nie by die 
vasstelling van 
tersaaklike 
vergoedingspakkette uit 
die oog verloor word 
nie. 

Kinders is 
belanghebbendes by die 
uitkomste van 
satarisonderhandelinge, 
maar mag nooit 
misbruik word nie. 

4.3. 14 Beginsels met betrekking tot opofferinge deur opvoeders ten opsigte van 
salarisse 

---Eerbaarheid en 
verantwoordelikheid 
werk dikwels mee tot 'n 
bereidwilligheid om 
bepaalde opofferinge te 
maak (Mondstuk 1976 4(43):2). 

Om bepaalde 
opofferinge te maak dui 
op 'n swakheid en moet 
deur selfsugtige 
vakbondisme vervang 
word. 

Realistiese opofferinge 
wat as relevant beleef 
word, weerspieet 
professionele 
verantwoordelikheid. 



171 

lndien finansiele Omdat hulle besondere 'n Eweredige 
opofferinge gevra word geroepenes is, kan verspreiding van enige 
en die las eweredig onderwysers opofferingslas voorkom 
versprei word oor alle uitgesonder word om onmenswaardige 
beroepe (Mondstuk 1975 4(39l:4l opofferinge te maak. diskriminasie. 
gee onderwysers nie 
om om offers te bring 
nie. Hulle wil egter nie 
die enigste groep wees 
wat daarvoor 
uitgesonder word nie 
IMondstuk 1984 12(144):2). 

4.3.15 Beginsels met betrekking tot dankbaarheid van die opvoeder vir 
vergoeding 

---Professionele optimisme 
impliseer dat ligpunte 
wat bestaan met 
dankbaarheid 
raakgesien WOrd (Mondstuk 

1980 8(94): 131. 

Wanneer dank 
uitgespreek word, moet 
dit spoedig en met 
entoesiasme gedoen 
WOrd IOnderwysblad 1958 
62(7091:265). 

Billikheid en 
regverdigheid wat 
raakgesien word, moet 
met waardering bekend 
gemaak word IMondstuk 1982 
10(1181:21. 

4.4 SAMEVATTING 

Dankbaarheid verlam en 
moet vervang word deur 
selfsugtige 
vakbondondersteunde 
eise. 

Spoedige en 
entoesiastiese 
dankbetuigings het nie 
naastenby die effek wat 
beskuldigings en 
verwyte het nie. 

Billikheid en 
regverdigheid wat 
raakgesien word, kan 
ge"ignoreer word omdat 
dit onbenullige sake is. 

Dankbaarheid is 'n 
besondere uiting van 
beskaafdheid en roep 
op tot 'n waardering vir 
die positiewe. 

Dank wat te laat en 
sonder entoesiame 
uitgespreek word het 
weinig positiewe effek. 

Billikheid en 
regverdigheid word 
deur die professioneel
waardige mens 
raakgesien en ook 
waardeer. 

Die jarelange betrokkenheid van die TO by onderhandelinge ten behoewe van 

verbeterde onderwysersalarisse getuig van salarisaksies wat sonder uitsondering 
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aan die vereistes vir professioneel-korrekte optrede voldoen. 

Kommissies is deur die TO benoem wat voorstelle vir verbeterde salarispakkette 

moes maak. Planne vir aksies wat die beeld van die onderwysberoep nie sou skaad 

nie en waarmee die grootste voordeel behaal kon word, is beraam. 

Salarisdiskriminasie is altyd teengestaan. Salarisdispariteit en bevoordeling van een 

groep bo 'n ander was onaanvaarbaar en die TO het horn beywer vir die regstelling 

daarvan. 

Die idees onder opvoeders ten gunste van vakbondisme is telkens deur die TO 

veroordeel omdat die TO geglo het en steeds glo dat geen optrede ter verkryging 

van bepaalde voordele ten koste van die kind mag geskied nie. Een van die leuses 

van die TO was (is) dat bedinging in die vorm van persoonlike gesprekvoering, 

langs die regte kanale, onontbeerlik is waar 'n saak pertinent onder die aandag van 

die besluitnemers gebring moet word. 'n Duidelike en oortuigende uiteensetting van 

standpunte, wat vanwee 'n wetenskaplike ondersoek verantwoordbaar is, is 'n 

voorvereiste vir professioneel-waardige optrede. 

In die slothoofstuk wat volg, word gekyk of die doelstellings, wat in Hoofstuk 1 en 

aan die begin van Hoofstukke 2, 3 en 4 gestel is, verwerklik is. Daarna word 

gepoog om 'n toekomsperspektief te stel met betrekking tot die rol van die TO en 

die handhawing van professionaliteit in die onderwys. 
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5. 1 INLEIDING 

In die eerste hoofstuk van hierdie verhandeling is bogenoemde doelwitte gestel en 

in die daaropvolgende hoofstukke is daar gepoog om die doelwitte sistematies aan 

die hand van vrae te bereik. In hierdie hoofstuk word onder meer gevolgtrekkings 

ten opsigte van die aandeel van die TO in die bevordering van professionaliteit 

gemaak. 

5.2 AANDEEL VAN DIE TO IN DIE BEVORDERING VAN PROFESSIONALITEIT: 
'N EVALUERING 

Uit die gegewens wat in hierdie verhandeling aangebied is, kan onder meer afgelei 

word dat die TO gedurende die eerste eeu van sy bestaan enersyds met uitdagende 

en ingrypende gebeure ten opsigte van professionaliteit te doen gekry het en 

andersyds getrou aan dit wat hy vir homself as roeping, beginsels en doelstellings 
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gestel het, geen steen onaangeraak gelaat het nie om die professionaliteit van die 

opvoeder te beskerm en uit te bou. Dit is onder meer gedoen deur professionele 

leiding aan sy lede te gee, bedingingskanale effektief te benut en te poog om 

eenheid binne die onderwys te bevorder. 

Hierdeur is die aard en wese van professionaliteit skerp in relief geplaas en is die 

wyse waarop die TO in sy handelinge en uitsprake aan die onderskeie kenmerke 

gestalte gegee het, blootgele. Op grond van hierdie uiteensetting kan beweer word 

dat die TO gedurende die eerste eeu van sy bestaan 'n outentieke professionele 

vereniging was wat gestalte gegee het aan professioneel-beskaafde en 

professioneel-verantwoordeli ke verhoudinge. 

Veral in Hoofstukke 3 en 4 van die onderhawige verhandeling is 

• 'n wye reeks kenmerke van professionaliteit ge"identifiseer en beskryf 

• 'n poging aangewend om die status van die betrokke kenmerke vas te stel 

deur dit onder meer aan hermeneutiese vraagstelling te onderwerp, oor 

kontradiksiestellings te besin en aan die toepassing daarvan in die praktyk 

aandag te skenk 

• 'n uitleg gegee van die sinsamehange tussen die kenmerke van 

professionaliteit en (a) professionele verhoudinge van die TO met vennote 

in die onderwys, (b) onderwysersopleiding, (c) onprofessionele optrede van 

leerkragte, (d) die uitbouing van die professionele beeld van die opvoeder en 

(e) die hantering van salarisaangeleenthede. 

lndien 'n onderwysersvereniging op professionaliteit wil aanspraak maak, is die 

aangaan van professioneel-verantwoordelike en professioneel-beskaafde 

vennootskappe met ge"identifiseerde belanghebbendes 'n vereiste. Al was die 

handhawing van eie outonomie 'n prioriteit vir die TO, washy skerp daarvan bewus 

dat hy nie sy roeping sinvol sou kon vervul deur in isolasie te handel nie. lsolasie 
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lei immers net tot stagnering en agteruitgang. Professioneel-verantwoordbare 

samewerking met onderwysrolspelers was daarom kenmerkend van die aktiwiteite 

van die TO en van die leiersrol wat hy in die onderwys gespeel het. 

Verder het 'n opvoedingskarakter deur die jare kenmerkend van die TO geword. Die 

TO het die vereistes vir die beoefening van 'n professie voortdurend onder die 

aandag van opvoeders gebring. Opvoeders is aangemoedig tot die beoefening van 

'n praktyk wat van integriteit getuig. Wat veral opval is die professionele wyse 

waarop die TO die beeld van die onderwysberoep vanaf sy stigtingsdag bevorder 

het. TO-leiers het opvoeders voortdurend aangespoor tot verantwoordelike, 

professionele volwassenheid en die gedying van 'n professionele bewussyn. 

Deur sy hulp met die totstandbrenging van en die lewering van insette in 

verskillende onderwysliggame, opleidingsinstansies en deur sy bydraes tot die 

formulering van 'n gedragskode vir opvoeders, het die TO die onderwyser gesteun 

en begelei tot meerdere volwasse optrede en die openbaring van eties

verantV\loordelike keuses. Daarmee is die professionaliteit van laasgenoemde 

verskerp. 

As moederprofessie het die onderwys deur die jare op professionele status 

aanspraak gemaak. Die TO het telkemale uitgewys dat die beroepstatus van die 

onderwyser bepaal word deur die gehalte van die persona wat die beroep beoefen 

het, die wyse waarop hulle die beroep beoefen het en die mate van 

gespesialiseerde opleiding wat hulle ontvang het. Onderwysstudente is voortdurend 

deur TO-leiers aangespoor tot volgehoue studie, kwalifikasieverbetering en die 

volstaan van 'n volwaardige plek in die onderwys. In die praktyk het dit egter 

geblyk dat die onderwysprofessie, ten spyte van die TO se pogings om die teendeel 

te bereik, nie dieselfde professionele status geniet het en in meer as een opsig nie 

gelyk gestel kon word aan die mediese en juridiese professies nie. 
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Die TO het dit nietemin voortdurend beklemtoon dat alles in die stryd gewerp moes 

word om op uitmuntende wyse te voldoen aan die vereistes wat aan 'n professie 

gestel word. 

Gespesialiseerde opleiding het 'n fundamentele rol by die aanmoediging van 

aspirant-opvoeders tot professionele bekwaamheid gespeel. Die TO het geoordeel 

dat die professionele bewussyn van die student reeds tydens die opleidingsjare 

gewek moes word. Die onderwyser moes 'n deskundige, 'n meester op sy gebied 

wees. Hy moes oor gespesialiseerde vakkennis sowel as opvoedingskennis beskik. 

Sy verworwe kennis moes die uitkoms van gespesialiseerde opleiding en 

gespesialiseerde studie wees. Eenvormige sertifisering sou moontlik ook 'n bydrae 

fewer tot die bevordering van die professionaliteit van die opvoeder. 

Teen die einde van die eerste eeu van die bestaan van die TO - 'n tydsgewrig wat 

onder meer deur vakbondbedrywighede gekenmerk is en word - het dit vir die TO 

nog noodsaakliker geword dat die opvoeder as professionele persoon onder alle 

omstandighede en te alle tye sy professionele beeld beskerm en uitbou. Die woorde 

van prof J F Steyn (tans Besturende Direkteur: TO-Groep), tydens die TO-kongres 

in 1991 kan in die verband herhaal word: 

Die onderwys is ... 'n unieke professie wat van ander professies 

verskil en [ wat-PM] verder geprofessionaliseer kan en moet word 

(Steyn 1991 20(228):3). 

Daar kan verder beweer word dat die TO daarin geslaag het om: 

• die belangrike verband tussen onderwysersopleiding en professionaliteit uit 

te wys en te beklemtoon 

• onprofessionele idees en optredes van beoefenaars van die onderwysberoep 

te identifiseer en aan te spreek 



-
-

179 

'n onbetwisbare bydrae te maak tot die uitbouing van die professionele beeld 

en status van opvoeders 

'n professionele gedragskode vir onderwysers tot stand te bring 

Dat die TO horn ook gedurende die afgelope eeu op professionele wyse beywer het 

vir die verbetering van die salarisskale van opvoeders kan moeilik betwis word. 

Telkens wanneer die salarisse van onderwysers 'n agterstand opgebou het, het die 

TO aangedring op 'n wetenskaplike ondersoek na die aangeleentheid. Uit 'n 

sistematiese deurskouing van die verlede van die TO kan afgelei word dat die 

deurlopende bedinging van die TO om beter salarisstrukture vir onderwysers 

telkens uitgeloop het op die aankondiging van nuwe salarisstrukture en/of -skale. 

Die beginsels wat onderskei en waarvolgens salarisaksies geloods is, kan getipeer 

word as besondere wesenskenmerke van professionaliteit met werklikheidstatus. 

Nie alleen het die TO se deelname aan salarisaksies geskied in die ligveld van die 

wesenskenmerke van professionaliteit nie, maar die beginsels wat die salarisaksies 

van die TO sedert 1893 onderle het, is waardig om as kenmerke van 

professionaliteit uitgewys te word. Op grond daarvan dat hierdie wesenskenmerke 

werklikheidstatus geniet en afgelei is uit die handelinge van die TO, kan aanvaar 

word dat die TO oor die eerste eeu van sy bestaan 'n outentieke professionele 

vereniging was wat altyd die belange van sy lede hoog geag het. 

In Hoofstuk 1 van die onderhawige navorsing is aangetoon dat 'n wesenskenmerk 

'n werklikheid is wat openbaar en verwerklik kan word (kyk Hfst 1, afd 1.6.4). In 

die lig daarvan is dit in die vooruitsig gestel dat die praktykwaarde van 

wesenskenmerke wat in die loop van die studie onderskei en/of bespreek word, ook 

oorweging sal geniet (kyk Hfst 1, afd 1.2). Dit lyk daarom gepas om vervolgens 

ook aan die bevindings en gevolgtrekkings met betrekking tot die praktykbetekenis 

van die wesenskenmerke van professionaliteit aandag te skenk. 
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5.3 PROFESSIONALITEIT IN DIE PRAKTYK 

Wesenskenmerke is onontbeerlik indien 'n fenomeen (soos professionaliteit) as 

fundamentele aangeleentheid geevalueer moet word. Deur middel daarvan kan die 

funksionerende werklikheid (praktykbetekenis) van aspekte van die fenomeen 

beklemtoon word terwyl die blootlegging van die praktykbetekenis van die betrokke 

aspekte as aanbevelings vir praktykverbetering beskou kan word. 

5.3.1 Die verhouding tussen die TO en enkele onderwysvennote as 'n professionele 
verhouding 

'n Professioneel-verantwoordelike openheid vir die standpunte van en uitreik na 

vennote loop normaalweg uit op uitmuntende samewerking en dienslewering. 

Verder verseker mede-verantwoordelikheid, wedersydse vertroue en agting vir 

beginselverskille meestal die verwerkliking van sinvolle vennootskappe. 'n 

Vennootskap vereis dat al die betrokkenes op 'n eerbare wyse aan onderlinge 

dialoog sal deelneem deur die professionele benutting van bedingingskanale. Dit dui 

onder meer op 'n wedersydse erkenning en aanvaarding van verantwoordelikheid 

vir probleemoplossing. Skoling ten opsigte van sinvolle vennootskappe is nodig 

waar die selfbeskerming van 'n professie en die instandhouding van soewereiniteit 

in eie kring dit vereis. 

5.3.2 Die verband tussen onderwysersopleiding en professionaliteit 

Die kwaliteit van professionaliteit in die onderwys word onder meer gedra deur 

wetenskaplik-verantwoorde onderwysersopleiding. Die skep van 'n professionele 

bewussyn moet tydens die opleiding van opvoeders 'n prominente plek in die 

kurrikulum inneem. Voortdurende opleiding waarborg die instandhouding en 

uitbouing van professionaliteit. 
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5.3.3 Professionaliteit en die rol van vakbonde en partypolitiek 

Professioneel-besielde onderhandeling en bedinging besit besondere 

oortuigingskrag. Dit is 'n vorm van anti-vakbondisme wat altyd agting wek en wat 

spanningslose en positiewe werksverhoudinge· bevorder. Professionaliteit wat op 

dienslewering gebou is, is die beste teenvoeter vir vernederende dispute, 

negatiwiteit en partypolitieke agterdogsaaiery. Professionele beskaafdheid, 

waardigheid en selfrespek is rigtingwysers vir professioneel-verantwoordelike, 

professioneel-geregverdigde en professioneel-aanvaarbare onderhandelinge. 

5.3.4 Die opvoeder as professionele persoon 

Professionele rypheid word geopenbaar wanneer roepingsbewustheid en 

roepingsgetrouheid sowel as arbeidsbewustheid en arbeidsgetrouheid in samehang 

met onverganklike waardes, deel van die mondering van opvoeders vorm. 

Professionele beskaafdheid impliseer onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan 'n 

gedragskode waarin die professionele etiek van die professie onverskraald en 

onverduisterd spreek. 

5.3.5 Die verband tussen professionaliteit en die salarisse van opvoeders 

In Hoofstuk 5 is bostaande, meer algemene kenmerke van professionaliteit 

enigermate verbesonder deur dit op die beginsels wat die TO tydens 

salarisonderhandelings gehandhaaf het, van toepassing te maak. Die volgende 

addisionele en/of samevattende opmerkings kan in die verband gemaak word: 

Salarisaangeleenthede in die onderwysprofessie is uiters sensitiewe aangeleenthede 

veral omdat die gemeenskap dikwels die diens wat opvoeders lewer oorbeklemtoon 

ten koste van die materiele belange van die diensverskaffers. So 'n gesindheid 

ondermyn die professionaliteit van die opvoeder. Dit is belangrik dat daar na die 

belange van onderwyspraktisyns op professionele wyse omgesien word, want 'n 

ontoereikende salarisbedeling is 'n direkte aanslag op die professionele wese van 
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die onderwysberoep. Vervolgens gaan enkele redes waarom toereikende vergoeding 

(salarisonderhandelinge) belangrik is, bespreek word. 

'n Belangrike rede waarom die materiele belange van opvoeders bevorder moet 

word, is dat die kwaliteit van die onderwysberoep gewaarborg moet word. 'n 

Vergoedingspakket is een van die aspekte wat 'n professie aantreklik maak. Dit 

bepaal onder meer die aantal voornemende studente want potensiele onderwysers 

doen meestal navraag daaroor. Verder kan 'n baie hoe persentasie bedankings aan 

'n onbevredigende salarisbedeling toegeskryf word. Opgeleide personeel is 'n 

kosbare belegging wat met groot verantwoordelikheid hanteer en 

dienooreenkomstig vergoed moet word want sodoende kan geskikte breinkrag na 

die onderwysberoep getrek word. Die kwaliteit van onderwys word bedreig deur 

die feit dat 'n buitengewoon hoe persentasie goed gekwalifiseerde opvoeders die 

onderwysberoep as gevolg van ontoereikende besoldiging verlaat. Hierdie leerkragte 

verlaat die onderwysberoep omdat hulle 'n voordeliger vergoedingspakket elders 

kan ontvang. Dit is daarom belangrik dat salarisregstellings vroegtydig sal geskied. 

'n Verdere rede vir salarisonderhandelinge word gevind in die opbou van 

agterstande. Die TO het tereg daarop gewys dat die uitwissing van agterstande 'n 

professionele reg is. Wanneer 'n eie salarisposisie met die van ander vergelykbare 

sektore in verband gebring word, kan ongerymdhede betyds raakgesien word. Om 

met uitskakelbare agterstande te moet saam lewe, kom neer op 'n aantasting van 

menswaardigheid. In aansluiting hierby word diskriminasie teen enige groep binne 

die onderwysberoep sowel as 'n bevoordeling van groepe buite die 

onderwysberoep waarmee onderwysersalarisse vergelyk kan word, afgekeur. 

Groepbelange moat skerp ge"identifiseer word en dan nie-diskriminerend hanteer 

word. Ongelyke besoldiging tussen byvoorbeeld mans en dames dui op 'n onkunde 

met betrekking tot dienslewering. Professionaliteit stel gelykluidende en 

gelykwaardige vrae aan al die beoefenaars daarvan en verwag 'n gelyke opneem 

van verantwoordelikheid. 

Kwalifikasieverbetering behoort ook aanleiding te gee tot salarishersiening. Die 
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toenemende bekwaammaking van leerkragte deur verdere opleiding moet uitloop 

op salarisverbetering, want salarisse wat aan kwalifikasieverbetering gekoppel is, 

lewer beter toegeruste onderwysers as dividend. Daardeur word optimale 

diensbaarheid en die oorlewing van die onderwysberoep (en van die nasie) 

verseker. 

Daar kan genoeg redes gevind word waarom dit belangrik is om in te tree vir die 

finansiele belange van opvoeders. Die wyse waarop dit gedoen behoort te word 

kan egter op professionele of onprofessionele handelinge uitloop. Die professionele 

beeld van die opvoeder en die onderwysberoep mag nooit geskend word nie, want 

'n skending van professionaliteit wek teenstand en weerstand. Alhoewel kinders 

ook belanghebbendes by die uitkomste van salarisonderhandelinge is, mag hulle 

nooit misbruik word om salarishersiening af te dwing nie. 

Salarisspanninge vanwee anomaliee en tekortkominge moet so hanteer word dat 

dit oproep tot spoedige, daadwerklike en effektiewe optrede. Salarisvoorstelle wat 

verkry is uit betroubare en volledige databasisse vorm deel van die oortuigingskrag 

van onderhandelingsargumente tydens salarisaksies. Persoonlike kommunikasie in 

die vorm van skerp, onbevreesde, duidelike en tersaaklike standpuntstelling dui op 

koersvastheid en professionele wakkerheid. 

lndien 'n salarisbewustheid kulmineer in 'n onderwysbewustheid, word realistiese, 

haalbare verwagtinge geskep. Professioneel-ordelike bedinging moet nie as 'n 

minderwaardige of onbeholpe handeling beskou word nie, want die krag van 

professionele ordelikheid is 'n kleed wat aandag trek en gerespekteer word. 

Professionaliteit vereis dat verantwoordbare eise op professioneel-beskaafde wyse 

gestel moet word aan die hand van professioneel-waardige, professioneel

verantwoordelike en professioneel-aanvaarbare bedinging en onderhandeling. 

Geringskatting van die geluk en tevredenheid van onderwysers lei tot 

onvergenoegdheid wat professionele taakverrigting verlam. Billike en regverdige 

vergoeding word deur onderwysers, as professioneel-waardige mense raakgesien 
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en waardeer. 'n Tevrede onderwyserskorps kan sy volle aandag aan die opvoeding 

en onderrig van kinders skenk. 

In Hoofstuk 1, afd 1.6.3 is die standpunte van Spies, De Witt en Maharaj oor die 

betekenis van die begripprofessie (resp professioneel, professionaliteit) weergegee. 

Die wesenskenmerke van professionaliteit wat in hierdie studie onderskei en verder 

ontleed is, kan beskou word as enersyds 'n bevestiging van die korrektheid van 

bovermelde standpunte en andersyds as 'n uitbreiding en verfyning daarvan. 

Wat die toepassing van hierdie omskrywing en kenmerke van professionaliteit op 

die uitsprake en aktiwiteite van die TO betref, kan op grond van die gegewens wat 

tot op hierdie stadium aangebied is, beweer word dat die TO 

• as 'n waarlik/outentieke professionele liggaam beskou kan word 

• deur die geskiedenis heen die beginsels/kenmerke van professionaliteit 

uitgeleef het 

• oor tyd heen diepere betekenis aan die begrip professie verleen het 

• in 'n baie groot mate daarin geslaag het om alle opvoeders maar veral sy 

lede, van die eise van professionele gedrag bewus te maak en hulle tot die 

professionele beoefening van hul beroep aan te spoor 

• die professionaliteit van die onderwysberoep bevorder het 

5.4 SAL DIE TO IN DIE TOEKOMS STEEDS IN STAAT WEES OM 
PROFESSIONALITEIT EN DIE BELANGE VAN SY LEDE TE BEVORDER? 

Aangesien die toekomsperspektief van die TO geraak word deur uitsprake wat in 

die Witskrif oor onderwys en opleiding (nr 16313 van 15 Maart 1995) gemaak is, 

word enkele van die uitsprake vervolgens van naderby beskou. 

5.4. 1 Witskrifuitsprake oor professionaliteit 

'n Witskrif is 'n konsepbeleidstuk van 'n regering wat gewoonlik aan 
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belanghebbendes voorgele word vir kommentaar voordat die beleid self gefinaliseer 

word. 

In die volgende evaluering sal terme soos onderwysersorganisasies, professionele 

op/eiding van opleiers en opvoeders, professionele organisasies, georganiseerde 

onderwysprofessie en professione/e ontwikkeling beskou word as verwysings na 

die professionaliteit van die onderwyser. 

5.4. 1. 1 Professionele opleiding van opleiers en opvoeders. 

Die Ministerie beskou onderwyseropvoeding (met inbegrip van die 

professionele opvoeding van opleiers en opvoeders} as een van die 

sentrale pi/are van 'n nasionale strategie vir die ontwikkeling van 

menslike hulpbronne, en die groei van professione/e kundigheid en 

selfvertroue is die sleutel tot onderwyserontwikkeling ( Witskrif 

1995:30). 

Onderwysdeskundigheid is en was volgens die TO nog altyd 'n vereiste vir 

professionaliteit en die verwagting word deur die TO uitgespreek dat daar in die 

onderwysersopleiding besondere aandag gegee sal word aan die betekenis van 

professionaliteit en veral aan 'n bestudering van professionele gedragskodes 

(Onderhoud met prof WA Landman 1995 Mei). 

5.4. 1.2 Gelykheid van geslagte 

Die Ministerie vertrou dat daar 'n sterk vennootskap tussen hom en 

die provinsiale onderwysministeries sal ontwikkel oor hierdie kwessie, 

[die gelykheid/gelykskakeling van geslagte - PM] ..... Die begrip en 

steun van organisasies van die onderwysprofessie . . . . . sal sterk 

verwelkom word (Witskrif 1995:46). 

Daar sal in die toekoms ernstig aandag gegee moet word aan die ontwikkeling van 
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noue samewerking met die georganiseerde onderwysprofessie ter bevordering van 

die gelyke behandeling van mans en dames in die onderwysberoep. 

Wanneer daar gelet word op die bydrae van die TO tot die opheffing van 

dispariteite ten opsigte van die salarisse van mans en dames (kyk Hfst 4, afd 

4.2.2.1) kan afgelei word dat die TO vir baie jare met groot sukses verkondig dat 

geslagsdiskriminasie op grond van veral professionele oorwegings uitgeskakel moet 

word. Die TO beskik oor baie ervaring met betrekking tot die ontwikkeling van die 

professionaliteit van die vrou in die onderwys en kan 'n betekenisvolle bydrae tot 

die verdere professionalisering van die onderwys lewer indien hy toegelaat sou 

word om die Ministerie van Onderwys in die verband te adviseer (Onderhoud met 

prof W A Landman 1995 Mei). 

5.4. 1.3 Konsultasie met die georganiseerde onderwysprofessie 

Advisering deur belanghebbendes, soos die georganiseerde onderwysprofessie, 

word in die Witskrif hoog aangeslaan: 

Ter voorbereiding vir die totstandbrenging van die nuwe strukture sal 

die Ministerie om advies vra by 'n wye spektrum van 

belanghebbendes in onderwys en opleiding, met inbegrip van veral die 

georganiseerde onderwysprofessie ... (Witskrif 1995:57). 

In die beoefening van egte onderwysvennootskap word besondere waarde geheg 

aan 'n beleid van konsultasie, professionele raadpleging, professioneel-eerbare 

dialoog en doelgerigte en eendragtige samewerking ten aansien van die hantering 

van probleme (Onderhoud met prof WA Landman 1995 Mei). 

Met betrekking tot die vergoedingspakket van opvoeders word daar in die Witskrif 

melding gemaak van die herstukturering van onderwysers se vergoedingspakket en 

die verband tussen salarisvlak en kwalifikasieverbetering. 
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5.4. 1.4 Toekomstige salarisaksies: herstrukturering van opvoeders se 
vergoedingspakkette 

Herstrukturering van onderwysers se besoldiging sal die ingeboude 

toenamekoers van die salarisrekening verlangsaam. Hierdie maatreel, 

waaraan daar gesamentlik met die georganiseerde onderwysprofessie 

gewerk sal word, is in ooreenstemming met die Regering se beleid vir 

die herstrukturering van graderingstrukture en loopbane in die 

Staatsdiens. Sulke veranderinge sal noodwendig tyd neem om teweeg 

te bring, en sal onderhandelinge in die Raad op Arbeidsverhoudinge 

in die Onderwys vereis (Witskrif 1995:66). 

Die TO neem met dank kennis dat onderhandelinge met die RAVO as noodsaaklik 

geag word en dat die vergoedingspakket van opvoeders in samewerking met die 

georganiseerde onderwysprofessie herstruktureer moet word. 

Die georganiseerde onderwysprofessie beskik oor onmisbare waardevolle ervaring 

ten aansien van salarisstrukture en die rasionalisering daarvan. Die professie weet 

presies wat bedoel word met 'n voortdurende monitering van salarisaangeleenthede 

en weet dat bevredigende vergoedingspakket-reelings bevorderlik is vir die lewering 

van professioneel-aanvaarbare di ens ( Onderhoud met prof W A Landman 1995 

Mei). 

5.4. 1.5 Outomatiese skakeling tussen salarisvlak en kwalifikasieverbetering 

Dit is ook van die uiterste belang dat die struktuur van onderwysers 

se vergoeding radikaa/ verander word ten einde 'n spiraal van 

salariskoste wat nie gehandhaaf kan word nie, te voorkom. Die getal 

salarisgrade moet verminder word, die laagste salarisvlakke moet 

verhoog word, en die outomatiese skakeling tussen salarisvlak en 

kwalifikasieverwerwing moet verbreek word. Dit is duidelik 

aangeleenthede vir onderhandeling (Witskrif 1995:65). 
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Die TO voel beswaard daaroor dat die vergoedingspakket van onder- of 

ongekwalifiseede opvoeders buitengewoon verbeter word sander dat 'n 

teenprestasie in die vorm van die verwerwing van 'n toepaslike of verdere 

kwalifikasie gelewer word. Dit word ervaar as die teelaarde vir die skep van 'n 

derdewereldse insentieflose klimaat. 

Die TO wil en behoort horn op professionele gronde te distansieer van so 'n 

simplistiese benadering tot die oplossing van finansiele probleme in die onderwys. 

Daar behoort veral gewaak te word teen die tendens om die onderwysprofessie 

sonder meer met ander betrekkings waarvan die diensvereistes, salarisvlakke en 

werkskompleksiteit nie vergelykbaar is nie, te vergelyk. Die verband tussen 

salarisvlak en kwalifikasieverbetering mag nie ontken word nie - dit kan verreikende 

gevolge vir die beroeps- en loopbaankeuse van toekomstige, potensiele opvoeders 

inhou (Onderhoud met prof WA Landman 1995 Mei). 

In die lig van die kriptiese aantekeninge wat hierbo (afd 5.4.1.1 tot 5.4.1.5) 

verskaf is, wil dit voorkom asof die TO dit in die toekoms moontlik moeiliker as in 

die verlede mag vind om die professionaliteit van sy lede te bevorder. Teen so 'n 

agtergrond kan moontlik gevra word: 

5.4.2 Die toekomstige rol van die TO 

Sedert 1994 bestaan die TO uit 'n Uitvoerende Raad en vier assosiaat

ledeverenigings volgens streke (kyk Hfst 2, afd 2. 18). Die selfopgelegde taak om 

lede van die verenigings in te lig en ingelig te hou betreffende eie dienslewering en 

diensvoordele (Mondstuk 1994 23(267): 1), getuig van die professionele 

diensleweringskarakter van die TO. Hierdie dienslewering met verwysing na 

professionaliteit en diensvoorwaardes sal, soos in die verlede, steeds met dieselfde 

ems gelewer word (Mondstuk 1994 23(265):3). 
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Reeds tydens die eerste vergadering van die Uitvoerende Raad van die TO en die 

assosiaat-ledeverenigings se eerste amptelike Hoofbestuursvergadering is stra

tegiee bepaal met betrekking tot kommunikasie met lede op grondvlak. Tydens die 

vergaderings van die assosiaat-ledeverenigings het die volgende sake, wat onder 

meer die professionaliteit van opvoeders en die onderwysberoep raak, ernstige 

aandag geniet: 

• toekomstige funksionering van die belangegroepe in die provinsies waar die 

assosiaat-ledeverenigings betrokke is 

• inskakeling van onderwysers van ander verenigings by die werksaamhede 

van die Suid-Afrikaanse Onderwysersverenigings 

• toekomstige beplanning en effektiewe gebruik van Mondstuk as blad om reg 

te laat geskied aan die behoeftes van die assosiaat-ledeverenigings 

• evaluering van die huidige funksionering van kringe en takke met spesiale 

verwysing na geografiese indelings wat van toepassing is 

• deelname aan forums en werksgroepe deur die Suid-Afrikaanse 

Onderwysersverenigings (assosiaat-ledeverenigings) onder die nuwe 

streeksbedeling 

• skakeling, onderhandeling en bedinging met lede van die Uitvoerende Raad 

(Mondstuk 199423(267):1 ). 

Op nasionale vlak sal die TO die belange van die onderwys in die algemeen en die 

belange van sy lede, wat betref professionaliteit en diensvoorwaardes kan beskerm 

deur sy betrokkenheid by die aktiwiteite van NAPOSA en op plaaslike vlak deur die 

bedrywighede van sy vier assosiaat-ledeverenigings. Die TO, wat vanuit sy 

dienssentrum te Garsfontein funksioneer, sal die moedervereniging bly en dit 

waartoe hy horn verbind het, naamlik professionele dienslewering op alle terreine 

bly bevorder (Onderhoud met mnr C F Bouwer 1995 Januarie). 

Die TO het, as deel van die Afrikaanse georganiseerde onderwysprofessie voor 

nuwe uitdagings en nuwe ideale te staan gekom. Prof P A Kruger, huidige 

voorsitter van die TO, het tydens 'n Buitengewone Vergadering van die TO op 17 
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September 1994, verskeie uitdagings uitgespel. 

Uitreiking, nie net na sy eie lede en sy eie werksterrein nie, maar na ander burgers 

van die land, sal 'n prioriteit moet wees. Daar is anderskleurige kollegas wat ook 

Afrikaans praat. Omdat taal 'n sterk samebindende krag besit kan nuwe 

verhoudings en alliansies gevorm word (Kruger 1994:8-9). 

'n Verdere onvermydelike uitdaging is die hersiening van 'n visie en 'n missie vir 

die toekoms. Elkeen van die vier assosiaat-ledeverenigings in die vier streke moet 

sy eie visie en missie formuleer. Operasionele doelwitte wat van daaglikse 

beplanning en realisme getuig, is voorwaardes vir die totstandkoming van 

toekomsideale en toekomstake (Kruger 1994:9-10, 14). 

Prof J F Steyn, Besturende Direkteur: TO-Groep, het ook verskeie uitdagings 

tydens genoemde vergadering ge'identifiseer. Hy het onder meer die aandag 

gevestig op die belangrikheid van goed gestruktureerde funksionele 

onderwysersverenigings met die lewering van 'n volledige diens, die identifisering 

van bondgenote, alliansievorming met eendersdenkende organisasies en die 

verkryging van amptelike erkenning met die geleentheid tot inspraak en deelname 

op gelyke voet by die amptelike beheer-owerhede (Steyn 1994:3). 

Met professionaliteit as visie van die TO het prof J F Steyn ( 1994: 2) die volgende 

ideale van die Afrikaneronderwyser gestel: 

-
-
-
-

dat die onderwysstetset Christetik is en ook 'n Christelike waardestetset sat 

weerspieet ... 

dat onderwys met 'n Christelike etos en karakter steeds 'n ptek in Suid

Afrika sat he ... 

dat votkseie etemente soos taat, godsdiens, kuttuur, geskiedenis en tradisies 

votwaardige erkenning in 'n onderwysstetset sat geniet ... 

dat die onderwyser 'n professionete gedragskode handhaaf en met 

professionaliteit 'n steutelrot in die onderwys sat vervut ... 
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• dat 'n selfstandige Afrikaanse onderwysprofessie binne die bree 

georganiseerde onderwysprofessie gevestig word om benewens bree 

onderwysbelang, die belange van die Afrikaneronderwyser en -kind te 

dien ... 

• dat 'n bree en hartlike samewerking met a/le belanghebbendes in die 

onderwys gevestig word ... 

In die lig van die voorafgaande getuienis van 'n strewe na, en uitbouing van 

professionaliteit deur die TO aan die hand van doelgerigte, professionele 

dienslewering, kan beweer word dat die TO in sy nuwe gestruktureerdheid met sy 

verteenwoordiging op die RAVO en die NAPOSA van voorneme is om, soos in die 

verlede, die professionele belange van leerkragte steeds op professionele wyse te 

handhaaf en te bevorder, dat die TO horn bewys het as 'n vereniging wat 

beginselvas kan saamwerk met onderwysvennote waar hy daarvan oortuig is dat 

die regte koers ingeslaan word en dat hy by veranderende omstandighede kan 

aanpas. Daarom het die TO as onderwysersvereniging aan die begin van sy tweede 

eeu steeds 'n plek om vol te staan en 'n taak om te verrig. 

Die volgende aanhaling uit Gebed vir die Tweede Eeu van die TO, geskryf deur prof 

WA Landman, verwoord die vertroue waarmee die TO die toekoms inwag: 

Ons Vereniging gaan met vertroue sy tweede eeu 

tegemoet omdat hy glo dat die seen van Hom wat in die 

braambos woon tot in lengte van dae oor die Vereniging 

sal kom en hy tot seen vir ons kinders sal wees! (kyk 

Bylae 2:221 ). 
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Prof essionele Erereels van die TO 

Verpligtinge met hetrekking tot Volkstrudisies 

» Ons glo dat die diepste verborgenhede omtrent die 
wese en bestemming van die mens in die Heilige 
Skrif geopenbaar is en aanvaar die woord van God 
as die grondslag van ans strewe. 

» Ons glo dat opvoeding Christelik en nasionaal moet 
wees. 

» Ons glo dat by die kind agting vir die voorgeslagte 
en waardering vir hulle goeie voorbeeld en lewe van 
toewyding aangekweek moet word. • 

Verpligtinge teenoor die Kind 

» Ons glo dat die onderwyser geroepe is tot positiewe 
karaktervorming by die jeug. 

» Ons glo dat 'n kind vatbaar is vir goeie indrukke en 
dat hy die vermoe besit om ender leiding tot 'n 
nuttige en selfstandige burger van die Staat te 
ontwikkel. 

» Ons glo dat elke kind 'n billike kans in die le'(v'e moet 
kry. 

» Ons glo dat daar 'n verpligting op ons rus om die 
kind met liefde, grootmoedigheid en regverdigheid 
te bejeen. 

Verpligtinge teenoor Ouers en die Samelewing 

» Ons glo in die waarde van huislike en kerklike op
voeding en in 'n noue samewerking tussen skool, 
huis en kerk. 

» Ons glo dat 'n skoal die gees van 'n fatsoenlike 
huislike lewe moet weerspie~I. 

» Ons glo in moedertaalonderwys wat gegee word in 
'n skoal waar elke kind opgevoed kan word volgens 
die eenheidsbeskouing van ouers betreffende 'n 
Christelik-maatskaplike lewe. 

» Ons glo dat dit wenslik is om ons te vereenselwig 
met organisasies wat die heil van die kind beoog. 

» Ons glo dat ans 'n nuttige diens aan die samelewing 
in die algemeen kan bewys deur aan maatskaplike 
bedrywighede deel te neem. 

Verpligtinge teenoor die Professie en Ko1Jegas 

» Ons glo in die voortreflikheid van die onderwyspro
fessie en strewe daarna om vir ons 'n waardige 
status te verseker deur eerlike werk te lewer. 

» Ons glo in 'n hartlike samewerking en 'n eensge
sinde strewe tussen lede van dieselfde professie. 

» Ons glo dat een kollega dit aan 'n ander kollega 
verskuldig is om sy belange te eerbiedig, en dat dit 
onprofessioneel is om dislojaal te wees. 

» Ons glo dat dit beter is om onderling diensvaardig
heid te betoon as om eie voordeel te seek. 

Verpligtinge teenoor Onsself 

» Ons glo dat 'n onderwyser 'n geed ingeligte persoon 
moet wees, sodat hy as raadgewer in sy omgewing 
kan optree. 

» Ons glo dat 'n onderwyser voortdurend moet ontwik
kel tot 'n beter onderwyskrag, en dat hy dus middele 
meet beproef om sy bekwaamhede tot grater ont
plooiing te bring. 

» Ons glo dat die eer van ons professie gehandhaaf 
moet word.Ons glo dat dit waardig is om verantwoor
delikhede te aanvaar en in die uitvoering van ons 
pligte getrou te wees. 

» Ons glo in die waarde van eie voorbeeld tot verede
ling van die gemeenskaplike gedrag. 

» Ons glo dat ons beloning gevind moet word in die 
voldoening wat gesmaak word by die lewering van 
ons dienste en by die waarneming van die ontwik
keling van die kind. 

» Ons glo dat die onderwyser geregtig is op 'n voile 
maatskaplike lewe, dat enige beperking op sy vry
heid, buite en behalwe ons verklaarde etiese verplig
tinge, ons professie onwaardig is, en dat dit die 
strewe van die Vereniging moet wees om naas die 
heil van die kind, ook die welsyn van die onderwyser 
te seek en te bevorder. 

' 
Verpligting teenoor Owerhede 

» Ons glo in 'n goeie verhouding tussen die on
derwyserskorps en liggame en persone wat beheer 
oor onderwyssake het. · 
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Transvaalse 
Ondenvysersvereniging 

Gebed vir die Tweede Eeu 

Here, onse God, 
enlgste God van ons voorvaders 

en van ons nageslagte, 

Die Transvaalse Onderwysersvereniging is dankbaar vir die voorreg wat U horn vergun om een eeu van sinvolle 
bestaan, van stryd en oorwinning, te kon voltooi. •ons Vereniging gaan met vertroue sy tweede eeu tegemoet 
omdat hy glo dat die seen van Hom wat in die braambos woon tot in lengte van dae oor die Vereniging sal 
kom en hy tot seen vir ons kinders sal wees! 

Ons Vereniging erken dat geloof in U tot die hart kom deur die horende oor en sienende oog en dat diegene 
wat arbei om die menslike verstand te ontwikkel en te versterk, deurwagters in die voorportaal is. 

Ons is dankbaar dat daar onderwysers en onderwyseresse is wat leerlinge kan help om lewende water te put 
uit die diep put van Goddelike openbaring en om leerlinge deur kennismaking met God se Woord te verryk 
met skatte wat beter is as baie fyn goud. · 

Ons dank U dat u ··n verlange wek in die harte van onderwysers, voortvloeiende uit die hart van die Vader van 
die ligte wat instroom in die hande van Sy mensekinders wat daardeur Sy medewerkers word. 

Here onse God, mag U aan ons die genade gee om tabernakels te bou, vir Jesus Christus en vir die drie 
beskermengele, geloof, liefde en hoop lang§ die weg van die opvoeding wat verby die Kruis loop wat ook vir 
die jeug van Suid-Afrika die enigste boom van die !ewe is. 

Maak ons vaardig om dit te doen wat reg is, om ten alle tye bereid te wees om te doen wat U welgevallig is, 
sodat ans 'n navolgenswaardige voorbeeld kan wees wat U oog nie hoef te vrees nie; volgens die menslikheid 
wat Jesus Christus ons gewys het. 

Mag die Here God ons genade gee om aan ons ho~ roeping getrou te wees, om verantwoordelikheid vir ons 
Volk te aanvaar en horn te lei op die weg wat God vir horn bestem het, en om die Vereniging wat deur U wil 
ontstaan het en in stand gehou word roepingsgetrou te dien. 

Afrikaneronderwysers is dankbaar dat U hulle Vereniging laat insien hoe dat opvoedende onderwys 'n 
besondere weg is waarlangs U skeppingsplan verloop en daarom moet opvoeding geskied in die lig van : 

X 'n belydenis dat uit God, deur God en tot God alles is. 

X geloof, dat God wat eenmaal die Woord gespreek het en alles wat is, het ontstaan, weer die Woord 
sal spreek en alles sal anders wees. 

'n begeerte, dat die Transvaalse Onderwysersvereniging ook in die toekoms 'n waardige draer van 
die Christelik en nasionale gedagte sal wees. 

Laat U liefde en genade ons omvou, sodat daar eendag deur elke onderwyser en onderwyseres positief 
geantwoord sal kan word op die Goddelike vraag : Wat het jy gemaak met My eer wat Ek aan jou toevertrou 
het. 

-Amen-

Perskor Pretoria 




