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OPSOMMING 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys: 

'n Voorligtingsopgawe 

Gerhard F. Mare 

Doctor Educationis 

Prof. L.J. Jacobs 

UNISA 

Sielkundige Opvoedkunde 

Hedendaagse onderwys staan voor 'n omvattende voorligtings- en opleidingsopgawe om 

die jeug toe te rus om die arbeidsmark as entrepreneurs te betree. Onderwysers word 

toenemend voor die eis gestel om as fasiliteerders op te tree om leerlinge te begelei om 

beter by die eise van veranderende omstandighede, nuwe tegnologie en inligting aan te 

pas. In hierdie konteks vorm entrepreneurskapsgerigte onderwys een van die mees eie

tydse temas wat die onderwys moet aanspreek. 

Hoewel die voorsiening van entrepreneurskapsgerigte onderwys reeds in die nuwe 

Norme en standaarde vir onderwyseropleiding as 'n kruiskurrikulere aangeleentheid 

beskryf word, is die behoefte aan 'n omvattende entrepreneurskapsontwikkelingstrategie 

nog nie voldoende aangespreek nie. In 'n antwoord op hierdie leemte word 'n 

voorgestelde implementeringstrategie vir entrepreneurskapsgerigte onderwys in hierdie 

studie ontwikkel. 

In die verloop van die ondersoek moes daar deeglik rekening gehou word met aspekte 

soos: 

• die rol en betekenis van entrepreneurskap in die Suid-Afrikaanse skolekonteks; 

• faktore wat entrepreneuriese sukses of mislukking onderle; 

• die ontwikkeling van 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid en entrepreneuriese 

vaardighede en 

• plaaslike en oorsese inisiatiewe om entrepreneurskap m die skoolkonteks te 

bevorder. 
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In die empiriese ondersoek is die uitgangspunt gehuldig dat onderwysers se menings van 

deurslaggewende belang is om 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie te rig. 

Onderwysers se menings is in elk van die volgende ondersoekvelde nagevors: 

• Onderwysers se toegerustheid om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge 

te voorsien; 

• Onderwysers se eie implementering van entrepreneurskapsgerigte onderwys; 

• Die behoefte by leerlinge aan entrepreneurskapsgerigte onderwys; 

• Onderwysers se geslaagdheid om entrepreneurskapsgerigte onderwys te 

implementeer; 

• Die aangewesenheid van entrepreneurskapsgerigte onderwys as 'n 

onderwyseropgawe. 

Die navorsingsresultate is aangewend om binne die raamwerk van die Suid-Afrikaanse 

skolekonteks en onderwysbeleid 'n strategie voor te stel om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys te implementeer. Die onderwys kan hierdeur 'n aansienlike bydrae lewer om 

die jeug voor te berei om as volwaardige en verantwoordelike landsburgers hulle plek in 

die samelewing vol te staan. 
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SUMMARY 

Education directed to entrepreneurship: 

a Guidance concern 

Gerhard F. Mare 

Doctor Educationis 

Prof. L.J. Jacobs 

UNISA 

Psychology of Education 

Education today stands before the comprehensive task to empower our youth through 

appropriate guidance and training to enter the job market as entrepreneurs. Teachers are 

increasingly put to the task to act as facilitators in their guidance of the youth to adapt 

more effectively to changing circumstances, new technology and information. Within 

this context, education directed to entrepreneurship forms one of the most timely issues 

that education should address. 

Although the provision of education directed to entrepreneurship has been described as 

a cross curricular concern within the new Norms and standards for teacher education it 

does not provide in the need for a comprehensive strategy to develop entrepreneurship 

in education. In an answer to this deficiency, this study is directed to develop a proposed 

implementation strategy to enhance entrepreneurship in education. 

In the course of this investigation it was needed to thouroughly account with concerns 

such as: 

• the role and significance of entrepreneurship within the South African school 

context; 

• factors which underlie entrepreneurial success or failure; 

• the development of a positive entrepreneurial attitude and entrepreneurial skills and 

• local and foreign initiatives to enhance entrepreneurship within the school context. 
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In the empirical investigation the v1ew is held that teachers opm10ns is of crucial 

importance to give direction towards a strategy to enhance entrepreneurship. Teachers 

views are examened within each of the following fields of investigation: 

• Teachers empoweredness to provide education directed to entrepreneurship to 

students. 

• Teachers own implementation of education directed to entrepreneurship 

• Students need for education directed to entrepreneurship. 

• Teachers sufficiency to implement education directed to entrepreneurship. 

• The appropriateness of education directed to entrepreneurship as a teacher concern. 

The results of the research is applied to propose an implementation strategy to enhance 

education directed to entrepreneurship within the framework of the South African 

school context and policy of education. The conclusion was reached that educators can 

greatly contribute to prepare our youth so that they can take up their positions in the 

community as responsible and able citizens. 

Key terms: 

Entrepreneurship; intrapreneurship; entrepreneurial culture; small, medium and micro 

enterprise development; small business development; informal sector; black business/ 

management; reconstruction and development; economic advancement; teacher training 

policy; business venturing; innovation; entrepreneurial networking. 
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HOOFSTUK l:DIE KONTEKS, PROBLEEMSTELLING 
EN DOEL VAN DIE STUD IE 

1.1. INLEIDING (ORIENTERENDE PERSPEKTIEF) 

:f. Die gesonde ekonomiese ontwikkeling in Suider-Afrika word tans tot 'n groot mate 

lamgele deur 'n emstige tekort aan geskoolde arbeid en entrepreneurs. Volgens Uys 

(1981:39 en 61) en Moolman (1990:13) is die verhouding van entrepreneurs tot ander 

werkers van deurslaggewende belang vir ekonomiese vooruitgang. Vosloo (1992:2) 

meld dat al die welvarende lande dwarsoor die wereld deur 'n entrepreneurskapsgedrewe 

ekonomie gekenmerk word. Hierdie stelling kan veral toegeskryf word aan 

entrepreneurs se vermoe om op 'n deurlopende basis met die veranderende behoeftes en 

omstandighede in die samelewing rekening te hou. 

Suid-Afrika se ekonomie word tradisioneel hoofsaaklik deur die mynbedryf en groot 

industriee gerugsteun. Die werksgeleenthede wat hierdeur tot stand gebring is, het 'n 

werknemergerigtheid in die samelewing laat posneem. Die jeug word tot 'n groot mate 

nog opgevoed om soos werknemers te dink in stede daarvan dat hulle opgevoed word 

om die arbeidsmark as werkskeppers te betree. Te midde van 'n tekort aan 

werksgeleenthede, is kinders en ouers steeds primer gemoeid met moontlike 

werkgewers en die vraag: "Vir wie gaan ek/ my kind eendag werk? ", terwyl die gunstige 

geleenthede wat daar binne 'n eie kleinsakeondememing bestaan, nie genoeg aandag 

geniet nie. Die negatiewe verhouding van entrepreneurs tot ander werkers, kan dus 

hoofsaaklik toegeskryf word aan 'n opvoedingstelsel wat nie daarin slaag om die jeug 

op te voed om soos entrepreneurs te dink en op te tree nie (Vosloo, 1991:19). Die 

onderwys kan in besonder 'n waardevolle rol speel om 'n kultuur te vestig wat 

entrepreneurskap en 'n werkskeppingsgerigtheid by die jeug kan bevorder. Leerlinge 

kan hierdeur beter in staat gestel word om met nuwe inligting, tegnologie en 'n snel 

veranderende samelewing rekening te hou. 

Die oordrewe klem wat gedurende die afgelope dekade op 'n werknemergerigtheid 

geplaas is, het 'n tekort van entrepreneurs op bykans alle samelewingsvlakke te weeg 

gebring. Die beraamde verhouding van entrepreneurs tot ander werkers in Suid-Afrika is 

volgens Moolman (1990:13) in 1990 reeds op 'n verhouding van 1:52 bereken. Hy meld 

verder dat die verhouding van entrepreneurs tot ander werkers oor die afgelope dekade 

verswak het en indien die tendens voortgesit word, sal die geprojekteerde verhouding 

teen die einde van die eeu na 1:76 eskaleer. Hierteenoor is die verhouding van 
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entrepreneurs tot ander werkers binne die meeste ontwikk:elende lande ongeveer 1: 10 

(Moolman, 1990: 13). 

Teen die agtergrond van hierdie statistiek en projeksies bestaan daar 'n omvattende 

voorligtings- en opleidingsopgawe om nuwe beroepstoetreders en die werklose massa as 

entrepreneurs toe te rus. Indien daar voldoende ag geslaan word op hierdie opgawe, 

behoort die statistiek in die toekoms op 'n heel anderse wyse te realiseer. 

Hierdie studie is hoofsaaklik daarop gerig om 'n implementeringstrategie te ontwikk:el 

waardeur leemtes in die voorsiening van entrepreneurskapsgerigte onderwys 

aangespreek kan word. 

1.2. BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM 

Die massamedia is dit eens: Die moontlikhede om die arbeidsmark as 'n werknemer te 

betree, is nie gunstig nie. In die Nuus (1994: 2 Junie) vermeld Trevor Manuel dat die 

Suid-Afrikaanse ekonomie volgens die ander suksesvolle ekonomiee in die wereld gerig 

moet word. Hy meld dat "ons 'n ekonomie moet daarstel wat nuwe werksge/eenthede 

skep". Botha (Agenda, 1994:19 Junie) beklemtoon die rol van 'n toekomstige 

onderwysbedeling om te verseker dat daar 'n nuwe generasie werkverskaffers tot stand 

gebring kan word. Todd (1994:22) meld dat die konsep, "leer sodat jy kan verdien", 'n 

uiters belangrike uitgangspunt in skole behoort te vorm. Hy meld dat die ontwikkeling 

van entrepreneurskap heelwat aandag in 'n toekomstige onderwysbedeling behoort te 

geniet. 

Inligtingsbronne rakende indiensplasingsmoontlikhede vermeld dat slegs 'n gennge 

persentasie beroepstoetreders in hulle aansoeke om betrekkings, sukses behaal. Reeds in 

1993 vermeld die Departement Arbeid in die "My Loopbaan" gids dat slegs sewe uit 

elke honderd skoolverlaters daarin slaag om as 'n werknemer aangestel te word 

(Departement Arbeid, 1993: Voorwoord)."Hilliard (1996:10) meld dat van die beraamde 

340 000 nuwe beroepstoetreders wat jaarliks die arbeidsmark betree net 50 000 in die 

formele sektor in diens geneem kan word. Skoolverlaters, of selfs die wat oor 'n 

naskoolse kwalifikasie beskik, kan hiervolgens nie van 'n vaste betrekking verseker 

wees nie. Hierdie stelling word bekragtig deur die voortdurende terugvoer wat skole van 

leerlinge ontvang wat reeds die skool verlaat het. 
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Teen die agtergrond van die tekort aan beskikbare werksgeleenthede beleef talle 

beroepsvoorligters volgens Swart (1996: onderhoud) 'n verduisterde toekomsperspektief 

by leerlinge. Heelwat leerlinge voel dat hulle aan omstandighede wat in die samelewing 

heers, uitgelewer is. Uitings soos, "Daar is tog nie werk vir my nie" en" Wat help dit my 

om nog te probeer", het al deel van sommige leerlinge se woordeskat geword. Leerlinge 

is bewus van die voortdurende rasionalisasie en beperkte beskikbare werksgeleenthede. 

Talle gesinne is al persoonlik daardeur geraak. Die toekoms word deur die grootste 

hoeveelheid leerlinge as 'n groot onsekerheid beleef, waarin werksekerheid en 

werksekuriteit as iets van die verlede beskou word. 'n Gedagtegang het begin ontstaan 

dat slegs enkele toppresteerders nog in 'n redelike mate van 'n toekoms verseker is. Die 

samelewing het skynbaar nie meer plek vir gemiddelde en swak skoolpresteerders nie. 

Daar bestaan 'n eensgesindheid binne die aanbieding van kursusse, seminare, 

loopbaanuitstallings, tydskrifte, televisieprogramme en boeke dat die oplossing vir die 

werkloosheidsdilemma opgesluit is in individue se vermoe om die arbeidsmark as 

entrepreneurs te betree. Beroepsvoorligters hou, volgens Janse van Vuuren 

(1995:0nderhoud), oor die algemeen nie genoeg rekening met die tekort aan beskikbare 

werksgeleenthede wat in die arbeidsmark bestaan nie. Leerlinge word gevolglik nie 

toereikend georienteer om eie ondememings te begin, of om as werkskeppers op te tree 

me. 

Van wee 'n gebrek aan entrepreneuriese vaardighede, kennis en ervaring, is leerlinge 

dikwels nie bereid om die eise van eie ondememingskap in die gesig te staar nie. Die 

meeste leerlinge wat met die gedagte gekonfronteer word om 'n eie ondememing te 

ontwikkel, glo dat slegs toppresteerders in staat is om eie ondememings te begin, of 

neem die standpunt in dat hulle nie oor genoeg geld beskik om 'n eie ondememing te 

begin nie. Talle leerlinge sal bloot net se dat hulle nie weet hoe om te begin nie. 

Die leerlinge wat vakke uit die ekonomiese studierigting neem, word net aan enkele 

fasette van entrepreneurskap blootgestel. Hoewel die potensiele bydrae van vakke uit die 

ekonomiese studierigting wat leerlinge met entrepreneurskapsvaardighede toerus nie 

onderskat moet word nie, is daar slegs 'n beperkte persentasie van skoolgaande leerlinge 

wat vakke uit 'n ekonomiese studierigting by hulle vakkeuse insluit. Die meerderheid 

leerlinge het gevolglik 'n uiters beperkte blootstelling aan entrepreneurskap. Die beeld 

wat hieruit voortvloei, is dat elke onderwyser 'n voorligtingsopgawe het om 

entrepreneurskap te bevorder. Elke onderwyser staan hiervolgens voor die taak om 



4 

leerlinge voor te berei op die eise van die arbeidsmark soos dit van tyd tot tyd mag 

verander. 

1.3. PROBLEEMONTLEDING 

Die vooruitsigte van skoolverlaters tot beroepstoetrede is tans nie gunstig nie. Daar kan 

met reg gese word dat skoolverlaters huidiglik voor 'n beroepskeusedilemma te staan 

gekom het. Werkloosheid, rasionalisering van poste en onsuksesvolle werksaansoeke is 

aan die orde van die dag en elk dra daartoe by dat leerlinge se beroepstoekoms verder 

verduister word.' Metcalve (1994:3) verwys onder meer na die "depressie mentaliteit" 

wat by leerlinge bestaan. Leerlinge beleef hiervolgens hulself as uitgelewer aan 

omstandighede. 

Zwiegers (1993:370) meld dat die beskikbaarheid van werksgeleenthede in die formele 

sektor tot onder sewe persent afgeneem het. Badenhorst (1991:19) meld ook dat dat die 

werkskeppingsvermoe van die formele sektor nou tot onder sewe geleenthede vir elke 

1 00 toetreders tot die arbeidsmag gedaal het. Die onus berus gevolglik toenemend by 

skoolverlaters om selfonderhoudend te raak en om self-indiensneming te oorweeg. 

Leerlinge behoort opgevoed te word om self as welvaartgenereerders op te tree. Van 

Vuuren (1994:24) stel dit soos volg: "The simple truth is that today people have to 

create their own job opportunities in order to survive". Onderwysers sal as deel van 

hulle voorligtingsopgawe dienooreenkomstig ook meer toegespits moet wees op die 

informele sektor en in besonder daarop gerig moet wees om 'n groter 

entrepreneurskapsbewustheid by leerlinge te ontwikkel. 

Talle skoolverlaters en selfs gegradueerdes staan vandag voor die uitdaging om vir 

hulself werk te skep, eerder as om op ander persone of werkgewende instansies te 

vertrou. Die formele beroepsektor is bloot nie meer in staat om die toenemende aantal 

werklose mense van 'n heenkome te voorsien nie. Neethling (1994:16) meld dat die 

gemeenskap aan geen persoon 'n beroep verskuldig is nie. Indien daar dus nie 'n 

betrekking beskikbaar is nie, sal mense vir hulself werk moet skep. Daar kan dus met 

reg aangeneem word dat die enigste altematief vir die oorgrote massa werksoekers is om 

selfwerksaamheid as 'n beroepsaltematief te oorweeg. Die "My Loopbaan Nuusbrief' 

(1994:1) stel dit soos volg: "Due to the lack of employment opportunities we need to 

change our disposition from being employed by one or the other company, to being 

selfemployed". Leerlinge behoort hiervolgens bewus gemaak te word daarvan dat die 
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verkryging van 'n inkomste 'n verantwoordelikheid is waarvoor hulself aanspreeklikheid 

moet aanvaar. 

Die enigste wyse waarop Suid-Afrika die werkloosheidskwessie effektief kan aanspreek 

en die wankelende ekonomie kan red, is om entrepreneurs te ontwikkel, sodat daar 

mense kan wees wat bereid is om risiko's te neem en die ys te breek om nuwe en 

innoverende ondememings te ontwikkel (V osloo, 1991 :4 7). Die sleutelrol wat 

entrepreneurskap binne die Suid-Afrikaanse ekonomie behoort te vertolk, word volgens 

Vosloo (in Kevin, 1992:109) oor die algemeen onderskat. Dit het onder meer daartoe 

bygedra dat daar in Suid-Afrika te min klein en middelslag ondememings in verhouding 

tot die formele sektor tot stand gebring is. Vosloo (in Kevin, 1992:1 09) stel dit soos 

volg: "The message is abundantly clear: If you want to have a vigorous, expanding 

economy, you must have a vigorous expanding small business sector". Dit is dus 

geensins 'n oordrewe stelling om te maak dat gesonde ekonomiee hoofsaaklik deur 

dinamiese entrepreneuriese aktiwiteit in klein, medium en groot sakesektor gerugsteun 

moet word nie (Vosloo, 1992:1). Van Vuuren (1994:24) meld dat entrepreneurs, vanwee 

hulle welvaartgenererende aard, nie net plaaslik nie, maar intemasionaal, Iande se 

ekonomiee onderle. 

Entrepreneurs word volgens Olivier (1994: onderhoud) as die mees koste-effektiewe 

skeppers van nuwe werksgeleenthede beskryf. Vosloo (1992:2) meld ook dat 

entrepreneurs oor die algemeen meer werksgeleenthede as die groot sakesektor verskaf 

per kapitaaleenheid wat in hulle ondememings bele word. Teen hierdie agtergrond kan 

daar dus met Sloan (1985:11) saamgestem word dat die afwesigheid van 'n 

entrepreneurskapsingesteldheid 'n stagnerende effek op ekonomiee kan uitoefen. 

Die Kleinsakesektor word nie net as 'n belangrike verskaffer en skepper van nuwe 

werksgeleenthede beskou nie. Volgens Moolman (in Nasionale Onderwys, 1990:4) dien 

kleinsakeondememings ook as "'n gesonde markfaktor as gevolg van die gesonde 

mededinging wat dit meebring, die innovasie wat dit aanmoedig, die inisiatiewe wat dit 

stimuleer, die diversifikasie van goedere en dienste wat dit meebring en die aanvullende 

rol wat dit met die groot bedryf speel". Die bydrae wat entrepreneurskap lewer om 'n 

beter verspreiding in welvaart te bevorder, kan volgens Vosloo (1992:2) 'n aansienlike 

bydrae lewer om die land se ekonomiese en politieke stabiliteit te bevorder. 

Tog is dit onrusbarend dat daar tot op hede nog nie 'n gekoordineerde nasionale 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie bestaan wat entrepreneurskap op 'n volgehoue 
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bases by skole ontwikkel nie. Bestaande inisiatiewe om entrepreneurskap in skole te 

bevorder kan selde as 'n omvattende strategie beskryf word wat vir beide 

entrepreneurskapsopleiding en geleenthede vir die praktiese toepassing van 

entrepreneurskap voorsiening maak (Vgl. De Coning, 1991:1). 

Daar bestaan nie 'n kitsoplossing waarvolgens daar 'n gunstige verhouding van 

entrepreneurs tot ander werkers tot stand gebring kan word nie. Volgens Kent (1990:3) 

sal'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie oor 'n bree front binne skole en naskoolse 

opleidingsinstansies ontwikkel moet word. So 'n entrepreneurskapsontwikelingstrategie 

sal voorsiening moet maak vir beide entrepreneurskapsopleiding en die ontwikkeling 

van 'n positiewe entrepreneurskapsingesteldheid. Indien skole 'n meer 

entrepreneurskapsgerigte onderwysbenadering wil volg, sal daar dus deeglik met hierdie 

twee komponente rekening gehou moet word. Die rasionaal hier is dat leerlinge nie die 

moontlikheid van 'n eie onderneming sal oorweeg, indien bulle nie met die nodige 

entrepreneuriese kundigheid en vaardigheid toegerus word nie. Die gedagte om self die 

bestuurder van 'n eie onderneming te wees, word oor die algemeen gunstig deur 

leerlinge ontvang. Vir die meeste bly dit egter net 'n droom, aangesien hulle sonder die 

nodige entrepreneurskapsvoorligting en -opleiding nie toegerus is om 'n eie 

onderneming te ontwikkel nie (Van Vuuren, 1994: onderhoud). Daar kan dus met De 

Lange (Departement van Onderwys en Kultuur, 1990:62) saamgestem word dat die 

meeste leerlinge wat die skool verlaat, nog ekonomies ongeletterd is. Die ideaal kan 

gestel word dat daar oor die totale beroepspektrum heen 'n nuwe generasie beroepslui 

ontwikkel word wat op welvaartgenerering, vemuwing en innovering gerig is. 

Hierdie ideaal vereis dat onderwysers toegerus moet wees met die nodige agtergrond, 

kennis en opleiding om 'n positiewe entrepreneurskapsingesteldheid asook 

entrepreneurskapsgerigte vaardighede by leerlinge te ontwikkel. Die feit is egter dat daar 

tot op hede slegs gei'soleerde gevalle bestaan waar onderwyseropleidingsinstansies vir 

entrepreneurskapsgerigte opleiding voorsiening maak. Bestaande inisiatiewe om 

entrepreneurskap in die onderwys te bevorder, is hoofsaaklik daarop gerig om 

entrepreneurskap as 'n kruis-kurrikulere aangeleentheid in die onderwysbeleid in te 

skryf. Daar is egter nog 'n geweldige leemte in die implementering van sodanige beleid, 

in besonder met betrekking tot onderwyser opleiding. 

Sedert Wolmarans (1989:18), Badenhorst (1991:19) en Bouwer (1992:6) se uitsprake 

dat entrepreneurskapsontwikkeling binne skoolverband totaal ontoereikend is, het die 

bevordering van entrepreneurskap in skole nog steeds nie tot sy reg gekom nie. Daar is 
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ook nog nie sprake van 'n nasionale omvattende entrepreneurskapsontwikkelings

program nie. Die gevolg is dat baie skoolverlaters in die aangesig van die bedreiging 

van werkloosheid die arbeidsmark as entrepreneurs m6et betree sonder dat hulle oor die 

nodige agtergrond en vaardigheidskennis beskik (Cant en Machado, 1990:4). Die ideaal 

kan volgens Poolman (1994: onderhoud) gestel word dat elke leerling aan 

entrepreneurskapsontwikkeling blootgestel moet word, ten einde vertroud te raak met 

entrepreneurskapsvaardighede en die onderliggende beginsels om klein 

sakeondememings daar te stel, te bestuur en te ontwikkel. 

Skole kan en behoort dus 'n integrale rol in entrepreneurskapsontwikkeling te vertolk 

(De Coning, 1991:1). Vogens Vosloo (in Badenhorst, 1991:19) word daar wel gepraat 

oor entrepreneurskapsontwikkeling binne skoolverband, maar word daar nog uiters min 

daaromtrent gedoen. Hoewel hierdie stelling nie binne alle skole geregverdig kan word 

nie, is die inisiatiewe om entrepreneurskap by leerlinge te ontwikkel nog hoofsaaklik tot 

individuele skole en enkele organisasies beperk. Tot op hede is daar nog nie werklik 

sprake van 'n nasionale gekoordineerde entrepreneurskapstrategie vir Suid-Afrikaanse 

skole nie. Bestaande inisiatiewe om entrepreneurskap in skole te bevorder is hoofsaaklik 

op geleenthede soos 'n entrepreneurskapsweek of vlooimarkuitstallings beperk en die 

geleenthede vir praktiese entrepreneurskapservaring geskied selde op 'n volgehoue 

basis. Slegs by enkele skole word entrepreneurskap op 'n deurlopende basis by leerlinge 

ontwikkel. Die aanbieding van entrepreneurskap as 'n skoolvak geskied in' sgelyks 

hoofsaaklik nog op eksperimentele vlak. Dit gee daartoe aanleiding dat die bestaande 

skoolstelsel oor die algemeen nie daarin slaag om entrepreneurskapsvaardighede 

voldoende by leerlinge te bevorder nie. 

Ook in die klaskamersituasie bestaan daar talle leemtes. Kent (1990: 13) noem die 

volgende leemtes binne die klaskamer wat grotendeels ook op die Suid-Afrikaanse 

skolekonteks van toepassing gemaak kan word: 

• Leerlinge het beperkte inspraak rakende besluitneming. Onderwysers bepaal meestal 

wat, waar, wanneer en hoe opdragte uitgevoer moet word. 

• Taakvolvoering is in baie opsigte eerder op die vermyding van mislukkings as op die 

bereiking van sukses gerig. 

• Analitiese denke word oorbeklemtoon terwyl innoverende en praktiese denke 

beperkte aandag geniet. 

• Onderwysers dien dikwels nie as positiewe identifikasiefigure nie, aangesien hulself 

ook 'n werknemergeorienteerde denkpatroon volg. 
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Vanuit hierdie konteks word positiewe entrepreneuriese denk- en gedragspatrone beperk 

en leerlinge word oorwegend negatief teenoor entrepreneurskap georienteer. 'n 

Klaskamerklimaat wat vir entrepreneurskap bevorderlik is, vereis volgens Kent 

(1990:13) 'n aansienlike hervormingsprogram waarin daar voorsiening gemaak moet 

word vir sowel die ontwikkeling van 'n positiewe entrepreneurskapsingesteldheid, as 

onderrig in basiese entrepreneurskapsvaardighede. 'n Ondersoekende en verklarende 

ingesteldheid moet benadruk word en leerlinge moet meer geleentheid gebied word om 

prestasie na te streef. Kreatiewe en innoverende gedrag kan volgens Kourilsky (Kent, 

1990:13) aangeprys word, selfs al gee dit nie noodwendig tot korrekte antwoorde en 

resultate aanleiding nie. 

Onderwysers is vanwee die groat hoeveelheid tyd wat hulle met leerlinge bestee, in 'n 

gunstige posisie om 'n positiewe houding teenoor entrepreneurskap by leerlinge te 

kweek, en meer in besonder om leerlinge voor te lig om die moontlikhede van eie 

ondememingskap te oorweeg. Die missie van die Junior Achievement Program (1978:1) 

meld dat sosiale, politiese en ekonomiese vooruitgang vereis dat elke persoon as 'n 

bekwame entrepreneur ontwikkel moet word. Die aanmoediging van entrepreneurs 

behoort in aansluiting hiermee nie net vir 'n akademiese program voorsiening te maak 

nie, maar ook vir die praktiese ontwikkeling van entrepreneurskapsvaardighede. Om 

hierin te slaag, is dit nodig dat onderwysers kan aansluiting vind by leerlinge se unieke 

behoeftes en voorkeure om soos entrepreneurs op te tree. 

Hoewel die onderwys volgens Olivier (1994: onderhoud) in sy langtermyn bemoeienis 

met leerlinge as die belangrikste vennoot in die bevordering van 'n positiewe 

entrepreneurskapsingesteldheid beskou kan word, behoort die gemeenskap in die 

verband 'n aanvullende rol te vertolk. Finansiele instansies en gemeenskapsaksies wat 

met die bevordering van entrepreneurskap gemoeid is, kan 'n belangrike bydrae lewer 

om die spesifieke behoeftes van skole se plaaslike gemeenskappe aan te spreek. Grater 

samewerking tussen skole en die gemeenskap behoort dus as 'n prioriteit gestel te word. 

Besondere aandag sal veral gegee moet word aan die ontwikkeling van 'n 

ondersteuningsnetwerk om entrepreneurskap by leerlinge te bevorder. 

- Die beroepsmoontlikhede wat entrepreneurs kan oorweeg is bykans onbeperk. 

Nagenoeg enige beroepslyn beskik oor uitgebreide moontlikhede vir die ontwikkeling 

van ondememings en proj ekte wat voomemende entrepreneurs kan oorweeg. Die 

diversiteit in beskikbare beroepsmoontlikhede hied op alle opleidingsvlakke aan 

beroepstoetreders die geleentheid om die arbeidsmark as entrepreneurs te betree. 
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Moolman (1990: 1) verwys aansluitend hierby na die dualistiese aard van die Suid

Afrikaanse ekonomie. Aan die een kant bestaan daar 'n eerstewereld situasie wat aan 

relatief goed ontwikkelde, gesofistikeerde tegnologiese ontwikkeling, professionele 

praktyke, hoe lewensstandaarde en 'n hoe opleidingsvlak gekenmerk word. Aan die 

ander kant is daar ook 'n derdewereldkomponent wat oor beperkte lewensmiddele en 'n 

lae opleidingsvlak beskik. Hoewel die proses van regstellende aksie en gelyke 

beregtiging daarop gerig is om die dualistiese aard van die ekonomie op te hef, sal 

onderwysers in die toekoms steeds binne die konteks van die skoolgemeenskap se 

opleidingsvlak en milieu moet differensieer om toepaslike entrepreneurskapsvoorligting 

aan leerlinge te voorsien. 

~Die bestaande navorsing wat intemasionaal en plaaslik gedoen is, kan met groot vrug 

aangewend word om 'n effektiewe entrepreneurskapsontwikkelingsprogram binne die 

skoolkonteks daar te stel. Binne die konteks van die werkloosheidsproblematiek wat 

tans in Suid-Afrika heers kan daar met Nel (1996:207) saamgestem word dat bestaande 

navorsing uitgebou moet word om 'n implementeringstrategie te ontwikkel om 

entrepreneurskap in die onderwys te bevorder. Tydens die ontwikkeling van so 'n 

implementeringstrategie sal daar deeglik met die skoolkonteks en heersende sosio

ekonomiese omstandighede rekening gehou moet word. Die volgende problematiek en 

omstandighede sal veral in ag geneem moet word: 

• Definisies van die begrip entrepreneur word selde vanuit 'n onderwysperspektief 

gedoen. Talle definisies van entrepreneurskap maak byvoorbeeld nie voorsiening vir 

mense wat binne hulle rol as werknemers soos entrepreneurs dink en optree nie. 

• Navorsing wat in ander werelddele gedoen is differensieer selde voldoende om net 

so op die unieke behoeftes en omstandighede wat in Suid-Afrika heers, toegepas te 

word. In die Suid-Afrikaanse konteks sal entrepreneurskapsgerigte voorligting 

byvoorbeeld deeglik met 'n groot diversiteit van kulture rekening moet hou. Op 

ekonomiese terrein sal daar ook met die ontwikkelingsvlak en infrastruktuur van die 

onderskeie plaaslike gemeenskappe rekening gehou moet word. Gemeenskappe wat 

tegnologies goed ontwikkel is, word byvoorbeeld deur prestasiestrewe, en 'n strewe 

na die ontwikkeling van welvaartgenererende ondememings, gekenmerk. 

Hierteenoor is inwoners vanuit 'n ekonomies onderontwikkelde milieu, meer op 

oorlewing en 'n dag-tot-dag bestaan gerig. 

• Bestaande inisiatiewe om entrepreneurskap in skole te ontwikkel is volgens Gumede 

(1995: onderhoud) oordrewe gefokus op hoe tegnologie ontwikkeling en welvarende 

gemeenskappe, terwyl daar beperkte bydraes rondom die rol en ontwikkeling van 

entrepreneurs in ekonomies onderontwikkelde en landelike gebiede bestaan. 
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• In aansluiting met Bengu (News, 1994:18 Mei) se uitspraak dat die onderwys na die 

gemeenskap toe uitgebou moet word, sal 'n implementeringstrategie vu 

entrepreneurskapsontwikkeling deeglik met die behoeftes en voorkeure van 

f>l~slike skoolgemeenskappe moet rekening hou. 

• Navorsing wat vanuit 'n ekonomiese of bestuurswetenskaplike uitgangspunt benader 

is, sal uitgebou moet word om aansluiting te vind by die onderwyskonteks, en in 

besonder die voorligtingsopgawe van onderwysers om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys aan leerlinge te voorsien. 

Die leemtes rondom entrepreneurskapsgerigte onderwys en gebrek aan 

onderwyseropleiding in entrepreneurskap oor die afgelope aantal jare, veroorsaak dat 

daar nog talle wanopvattings rakende entrepreneurskap by leerlinge en onderwysers 

bestaan. Binne die Suid-Afrikaanse skolekonteks bestaan daar onder meer die persepsie 

dat slegs 'n uitgesoekte groepie mense oor entrepreneuriese potensiaal beskik. 

Hierteenoor meld Kent (1990:1) dat die oorgrote meerderheid navorsing wat op 

entrepreneurskap gedoen is, aantoon dat daar heelwat meer mense is wat oor 

entrepreneuriese vermoens beskik as die wat eie ondememings ontwikkel. Hy meld 

verder dat entrepreneurskap nie net tot enkele individue beperk is nie, maar dat die 

onderliggende vaardighede van entrepreneurskap aangeleer of ontwikkel kan word. 

Die waarde wat entrepreneurskap as 'n langtermyn verbintenis tot 'n bepaalde 

beroepsveld inhou, word volgens Mtembu (1995: onderhoud) dikwels nie erken nie. 

Entrepreneurskap word hiervolgens dikwels beskou as 'n wyse om 'n vinnige ekstra 

inkomste te verdien. Die onderwys staan teen hierdie agtergrond voor 'n aansienlike 

voorligtingsopgawe om mites en mispersepsies aangaande entrepreneurskap die nek in 

te slaan en om die voordele van entrepreneurskap as 'n leefwyse by leerlinge in te skerp. 

Van wee die komplekse en dinamiese aard van entrepreneurskap is dit volgens Rushing 

(in Kent, 1990:2) nie altyd moontlik om potensiele entrepreneurs reeds op skoolvlak te 

identifiseer nie. Ondanks die feit dat dit beswaarlik denkbaar is dat aile leerlinge 

opgevoed kan word om hulle eie ondememings te begin, kan alle leerlinge deur 

entrepreneurskapsgerigte onderwys steeds opgevoed word om beter aan te pas by die 

veranderende behoeftes en voorkeure wat binne 'n gemeenskap heers (V gl. White, 

1983:29). 

Uitsprake wat deur ekonome en onderwysowerhede gemaak is, dui aan dat daar 'n sterk 

behoefte aan 'n entrepreneurskapsgedrewe ekonomie in Suid-Afrika bestaan. Enkele van 
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hierdie uitsprake en die onderskeie implikasies daarvan vir entrepreneurskaps

ontwikkeling word vervolgens toegelig. 

Na aanleiding van Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing het Lesley Dean 

(Nuus, 1994:17 Mei) met verwysing na Amerika se bekendstelling dat R600 rniljoen 

dollar in die komende aantal jare in Suid-Afrika ge'investeer sal word, die rol van die 

onderwys soos volg beskryf: "Ons moet mense leer om op hulle eie bene te staan". Die 

investering van die internasionale gemeenskap beteken hiervolgens vir voornemende 

entrepreneurs bloot dat 'n beter omgewing in Suid-Afrika tot stand gebring kan word om 

entrepreneurskap te bevorder. Voornemende entrepreneurs behoort hiervolgens primer 

georienteer te word om self welvaart te skep, eerder as om op toegifte te vertrou. 

Minister Naido (Nuus, 1994:26 Mei) wat aangewys is om in beheer van die Heropbou 

en Ontwikkelingsprogram (HOP) te staan, meld dat die onderskeie komponente wat 

deur die program geraak word, elk 'n eie bydrae moet lewer om die program te 

implementeer. Met verwysing na die onderwys meld hy die volgende: "Die onderwys 

moet vra hoe die Heropbou en Ontwikkelingsprogram sy eie gemaak kan word''. 

Metcalfe (1994:9) meld in hierdie verband dat leerlinge en onderwysers op die volgende 

vrae antwoorde moet vind in die soeke daarna om eie aanspreeklikheid vir die Heropbou 

en Ontwikkelingsprogram te aanvaar: 

• Hoe kan skole se hulpbronne die beste aangewend word om die land as 'n geheel, 

maar ook die plaaslike provinsie en gemeenskap, te ontwikkel? 

• Watter bydraes kan tot die Heropbou en Ontwikkelingsprogram se 

sleutelprogramme gemaak word, veral in die strewe om die basiese behoeftes van 

mense tegemoet te kom, mensepotensiaal te ontwikkel en om 'n groter demokratiese 

begronding in die gemeenskap te bevorder? 

• Hoe kan groter interaksie tussen skole en ander instansies bewerkstellig word om 'n 

beter netwerk van hulpbronne daar te stel? 

• Hoe kan vernuwing en kreatiwiteit aangespoor word? 

• Hoe kan ons verseker dat kurrikula relevant is en toegespits is op die heropbou en 

ontwikkeling van Suid-Afrika? 

• Op welke wyse kan ons verseker dat besluitneming sodoende gedemokratiseer word 

dat daar aan groepe wat kleiner inspraak het, gelykwaardige erkennig verleen sal 

word? 

Die vraag ontstaan noodwendig of onderwysers en leerlinge vir hierdie taak toegerus is 

en of die onderwysstelsel soos dit tans bestaan, wel daarvoor voorsiening maak om die 
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milieu daar te stel om antwoorde op hierdie vrae te hied. Daar sal deeglik rekening 

gehou moet word met die onderwysers wat van hierdie aspekte nie noodwendig as deel 

van hulle opgawe beskou nie. 

Trevor Manuel (Nuus, 1994:2 Junie) beklemtoon dat die Suid-Afrikaanse ekonomie 

hom volgens die ander suksesvolle ekonomiee in die wereld moet rig. Sy uitspraak, 

"Ons moet 'n ekonomie daarstel wat nuwe werksge/eenthede skep", kan sterk met 'n 

~ntrepreneurskapsgedrewe ekonomie versoen word. Daar is reeds aangetoon dat 

entrepreneurs die grootste skeppers van nuwe werksgeleenthede in al die wereld se 

suksesvolste ekonomiee is (Vgl. Vosloo, 1991:47). 

Die staatspresident, mnr. Nelson Mandela (Nuus, 1994:4 Junie), meld dat Suid-Afrika 

die fondasie vir 'n welvarende samelewing moet le. Hy meld dat die kwessie van 

werkskepping en opleiding besondere aandag moet geniet. Werkskepping sal veral op 

die werklose jeug toegespits moet word. Die jeug word hiervolgens as die kosbaarste 

besitting van die land beskou, waarsonder daar geen toekoms kan wees nie. Die jeug 

behoort dus die sentrale punt te vorm waarom die Heropbou en Ontwikkelingsproram 

gebou moet word. Sy uitspraak, "We stand before the mamoth task of restoring the loss 

of confidence in the South African economy" (in Nuus, 1994:9 Junie) onderskryf die 

omvang van die taak waarvoor die land te staan kom. Entrepreneurskapsgerigte 

onderwys kan hier 'n deurslaggewende rol vertolk deur 'n bydrae te lewer om die jeug 

vir die eise van die arbeidsmark toe te rus. 

Van Vuuren (1994:24) meld dat entrepreneurs nie net in Suid-Afrika nie, maar regoor 

die wereld, die hoeksteen van Iande se toekomstige ekonomiese ontwikkeling vorm. 

Metcalfe (Agenda, 1994:19 Junie), beklemtoon die belangrikheid van kwaliteit 

onderwys. Bestaande vakke moet meer beroepsgerig aangepas word om in die 

gemeenskap se behoeftes te voorsien. Volgens haar doen die bestaande onderwysstelsel 

nie sy rol gestand om beroepsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien nie. Dit gee 

volgens haar daartoe aanleiding dat 'n depressie-mentaliteit onder leerlinge heers. 

Nkosi (Agenda, 1994:19 Junie) meld dat die bestaande leerplanne deur intensiewe 

opleidingsprogram~ne vanuit die besigheidswereld ondersteun moet word om die 

sogenaamde "lost generation" in nie-blanke skole op te hef. 
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Botha (Agenda, 1994:19 Junie) beklemtoon 'n toekomstige onderwysbedeling se rol om 

te verseker dat daar 'n nuwe generasie werkverskaffers tot stand gebring kan word. Sy 

uitspraak "onderwys moet be/e in toekomstige werkverskaffers", kom in beginsel reeds 

neer op 'n motivering tot entrepreneurskapsontwikkeling in skole. 

Teen die agtergrond van hierdie positiewe verwikkelinge, kan daar met redelike 

sekerheid aanvaar word dat die tyd ryp is dat 'n omvattende 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie binne die onderwysstelsel tot stand gebring 

moet word. In talle opsigte blyk dit dat entrepreneurskapsontwikkeling 'n belangrike 

bydrae kan lewer om in die ekonomiese, maatskaplike en onderwysbehoeftes van Suid

Afrika te voorsien. 

1.4. PROBLEEMSTELLING 

Met in agneming van die voorafgaande probleemontleding, kan die volgende primere 

vrae gestel word: 

1.4.1. Primere probleemstelling 

• Hoe behoort 'n strategie wat daarop gerig is om entrepreneurskap in skole te 

bevorder daar uit te sien? 

• Wat is die aard van die behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys? 

• Hoe sien onderwysers se menings rakende entrepreneurskapsgerigte onderwys tans 

daar uit? 

1.4.2. Subdoelwitte 

Wat is onderwysers se mening aangaande 

• hulle toegerustheid om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te 

voorsien? 

• hulle eie implementering van entrepreneurskapsgerigte onderwys? 

• leerlinge se behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys? 

• onderwysers oor die algemeen se geslaagdheid om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys c..m leerlinge te voorsien? 

• die aard van hulle opgawe om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te 

voorsien? 
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Ter toeligting van die bogenoemde probleemstelling sal die volgende vraagstukke 

vanuit die literatuur toegelig moet word: 

• Wat word onder die begrippe "entrepreneur" en "entrepreneurs/cap" verstaan?. 

• Wat is die huidige stand van entrepreneurskapsontwikkeling in Suid-Afrika?. 

• Watter rol kan entrepreneurskapsontwikkeling vertolk om die huidige maatskaplike 

en ekonomiese behoeftes van Suid-Afrika aan te spreek?. 

• Watter leemtes bestaan daar in leerlinge se konsep van entrepreneurskap? 

• Watter faktore onderle entrepreneuriese sukses of mislukking? 

• Watter faktore moet in 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie in berekening 

gebring word? 

• Hoe sien entrepreneurskapsontwikkeling binne die skolekonteks tans daaruit? 

1.5. DOEL VAN DIE STUD IE 

1. 5 .1. Oorkoepelende doelstelling 

Die doel van hierdie studie is om onderwysers se menings met betrekking tot 

entrepreneurskapsgerigte onderwys by wyse van 'n meningsopname te verken. Die 

navorsing word as 'n loodsondersoek onderneem wat daarop gerig is om 'n omvattende 

implementeringstrategie te ontwikkel om entrepreneurskap in die onderwys te bevorder. 

Vir die doel van hierdie studie word daar hoofsaaklik op die Hercules- en omliggende 

geografiese area gekonsentreer, waar die voorgestelde implementeringstrategie 

eersdaags op 'n mikrovlak toegepas gaan word. Die studie sluit aan by 'n nasionale 

inisiatief ( wat deur die minister van onderwys aanbeveel is) wat daarop gerig is om 

"Ekonomiese Opvoeding" binne die skoolkurrikulum te ondersoek. Die aanbevelings en 

gevolgtrekkings wat uit die studie voortvloei, sal onder meer as 'n 

implementeringstrategie aan owerheidswee voorgele word (Vgl. bylae 4). Die studie is 

in besonder daarop gerig om as 'n impetus te dien om entrepreneurskap in die onderwys 

te bevorder. 

1.5.2. Onderliggende doelstellings 

Onderliggend aan die bogenoemde doelstelling word die volgende aspekte vanuit die 

literatuurstudie toebdig: 

• 'n Wetenskaplike deurskouing, beskrywing, uitleg en interpretasie van die 

navorsingstema 

• 'n Omskrywing van die woorde "entrepreneur" en "entrepreneurs/cap". 
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• 'n Beskrywing van die huidige stand van entrepreneurskapsontwikkeling soos wat 

dit binne die Suid-Afrikaanse konteks bestaan. 

• 'n Ontleding van die behoefte wat daar tans in Suid-Afrika aan 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie, en in besonder die verskaffing van 

toereikende entrepreneurskapsgerigte voorligting, by leerlinge bestaan. 

• 'n Bepaling van die huidige stand van onderwysers se entrepreneurskaps

georienteerdheid. 

• 'n Beskrywing van faktore wat entrepreneuriese sukses en mislukking onderle. 

• 'n Ontleding van faktore wat in 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie m 

berekening gebring moet word. 

• 'n Beskrywing van entrepreneurskapsontwikkeling soos wat dit tans binne die 

skolekonteks daaruitsien. 

• 'n Beskrywing van faktore wat in 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie in 

berekening gebring moet word. 

• 'n Bepaling van die huidige stand van entrepreneurskapsontwikkeling binne die 

Suid-Afrikaanse skolekonteks. 

• 'n Verkenning van die huidige stand van onderwysers se menings met betrekking tot 

entrepreneurskapsgerigte onderwys. 

1.6. METODE VAN ONDERSOEK 

1.6.1. Literatuurstudie 

By wyse van 'n literatuurstudie word die konstruk entrepreneurskap, faktore wat 

entrepreneuriese sukses of mislukking onderle, die rol van onderwysers ter bevordering 

van entrepreneurskapsgerigte onderwys en moontlike strategiee om entrepreneurskap in 

skole te ontwikkel, ondersoek. Die literatuurstudie is in hoofsaak daarop gerig om die 

huidige stand van entrepreneurskapsontwikkeling in skole te deurskou. Leemtes in die 

beskikbare studiemateriaal, veral met betrekking tot die ontwikkeling van 'n omvattende 

gekoordineerde entrepreneurskapsontwikkelingstrategie, word deur die menings van 

entrepreneurskapskundiges vanuit die onderwys en sakewereld aangevul (sien bylae 3). 

Vir hierdie doel is daar van onderhoude gebruik gemaak. 

1.6.2. Navorsings!-fogram 

Navorsing geskied by wyse van 'n opname waardeur die menings van onderwysers 

aangaande die implementering van 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie, 
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ondersoek word. Die navorsingsresultate word geevalueer soos dit op hoer- en 

laerskoolonderwysers vanuit Afrikaans- en Engelsmedium skole betrekking het (V gl. 

6.4.2). 'n Entrepreneurskapsontwikkelingstrategie word vervolgens daargestel ten einde 

die geYdentifiseerde behoeftes van onderwysers aan te spreek. 

1. 7. BEGRIPSVERHELDERING 

Alvorens die ontwikkeling van 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie ondersoek 

word, 1s dit nodig om die begrippe, entrepreneur, entrepreneuries, 

entrepreneurskapsontwikkeling en entrepreneurskapsontwikkelingstrategie eers nader 

toe te lig. 

1. 7 .1. Entrepreneur 

'n Bestudering van die begrip "entrepreneur" toon aan dat daar nog heelwat kontroversie 

en gefragmenteerdheid rondom die gebruik van die begrip bestaan. Die woord 

"entrepreneur" word in sekere gevalle aan enige persoon wat aan die bestuur van 'n 

ondememing staan, toegedig. Ander definierings sal dit egter duidelik stel dat die 

bestuurder van 'n klein sakeondememing nie noodwendig 'n entrepreneur is nie, maar 

dat die woord "entrepreneur" spesifiek verwys na persone wat die risiko ondemeem om 

'n eie ondememing tot stand te bring (Cunningham & Lischeron, 1991:45). Die 

laasgenoemde siening sluit aan by 'n semanties-etimologiese verklaring van die begrip 

"entrepreneurs/cap". Hiervolgens is die woord entrepreneur van die Franse woord 

"entreprendre" afgelei, wat beteken om 'n risiko te ondemeem (Burch, 1986:4). 

Navorsers se klem in hul interpretasie van 'n entrepreneur verskil van mekaar, maar daar 

bestaan tog ook ooreenkomste in hul beskrywings. Die woord "entrepreneur" word 

byvoorbeeld telkens in verband gebring met 'n persoon wat verandering as 'n geleentheid 

kan benut, innovering, prestasiestrewe en die aanvaarding van risiko's (Y arzebinski, 

1992:32). Haese (1993:32) toon aan dat entrepreneurs persone is wat waag om te wen, 

mense wat selfvertroue en inisiatief het en in hulself en hul drome glo. Gartner 

(1990:21) ondersteun die gedagte dat 'n entrepreneur oor sekere persoonseienskappe en 

vermoens beskik. Entrepreneurskap word volgens hom veral toegeskryf aan faktore soos 

risikonemin.g, innovering, neem van beheer, outonomie, toegewydheid, visie en 

kreatiwiteit. 
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Om 'n lewensvatbare definisie te ontwerp wat alle leerlinge se behoeftes en voorkeure 

aanspreek en wat rekening hou met die unieke aard van die Suid-Afrikaanse 

ekonomiese- en skolekonteks, is dus geen eenvoudige taak nie. 'n Te eng definiering wat 

nie voorsiening maak vir entrepreneuriese gedrag en denke binne die korporatiewe 

sektor nie, kan onder meer daartoe aanleiding gee dat leerlinge wat eerder 'n beroep as 

werknemer verkies, uitgesluit word. In die begripsomskrywing van die woord 

"entrepreneurskap", moet daar dus eerder gepoog word om die velerlei fasette 

onderliggend aan entrepreneurskap toe te lig en te integreer. Hierdeur kan 

"intrapreneurskap" en "ekstrapreneurskap" (Vgl. 2.2.2) as fasette van entrepreneurskap 

uitgelig word. Op hierdie wyse kan 'n aanknopingspunt met elke leerling se unieke 

behoeftes en voorkeure gevind word en kan die noodsaaklikheid van entrepreneuriese 

gedrag en denke op aile samelewingsvlakke en in aile beroepsopsette bekragtig word. 

In die omskrywing van die begrip entrepreneur behoort daar dus 'n integrerende 

benadering gevolg te word. Die onderskeie teoriee neig om verskillende aspekte van die 

entrepreneur se funksie te beskryf (Mahadea, 1991 : 19). Daar word dus telkens 'n ander 

faset van entrepreneurskap beklemtoon. 'n Operasionele defmisie van die woord 

"entrepreneur" kan teen hierdie agtergrond soos volg gestel word: 

'n Entrepreneur is 'n persoon wat vernuwing inisieer deur sy innoverende optrede en 

gerigtheid op die benutting van geleenthede in sy strewe om welvaart te genereer. 

Onderliggend aan hierdie definisie is die volgende sleutelbegrippe veral van belang: 

• Persoon: Entrepreneurs is individue wat entrepreneuriese gedrag en denke 

openbaar. 

• Vernuwing: Schumpter (in Huefner, 1991:20) het reeds in 1934 die entrepreneur se 

rol beskryf as iemand wat geleenthede (wat tydens veranderende omstandighede 

ontstaan) benut om vemuwing teweeg te bring. 

• Inisiatief (inisieer): Entrepreneurs is self die oorsprong van die idees en handelinge 

wat in nuwe ondememings in praktyk gebring word. 

• Innoverende optrede: Een van die uitstaande kenmerke van entrepreneurs is hulle 

vermoe om oorspronklike idees en nuwe werkswyses tot uitvoer te bring en toe te 

pas (Y arzebinski, 1992:33). 

• Be.mtting van geleenthede: Kirstner (in Ricketts, 1987:60) meld dat entrepreneurs 

voortdurend op die identifisering en benutting van geleenthede gerig is. 

• Welvaartgenererend: Die entrepreneur is in die eerste plek op selfversorgendheid 

ingestel, maar vertolk in dieselfde situasie ook 'n welvaartgenererende rol binne die 



18 

bree ekonomiese konteks. Binne die konteks van sy ondememing kan die 

entrepreneur ook as 'n werkskepper optree, namate die behoefte ontstaan om ander 

werknemers in diens te neem. 

1. 7 .2. Entrepreneuries 

Die woord "entrepreneuries" kan as 'n verbuigbare vorm (byvoeglike naamwoord) van 

die woord "entrepreneur" beskou word. In die verdere verloop van hierdie studie sal 

daar van tyd tot tyd van begrippe soos entrepreneuriese gedrag, entrepreneuriese 

ingesteldheid, entrepreneuriese vaardighede, ensovoorts, gebruik gemaak word. Die 

veronderstelling waar die begrip gebruik word, is gevolglik dat die persoon (of persone) 

soos 'n entrepreneur optree en hom as sulks gedra. 

1. 7.3. Entrepreneurskapsontwikkeling 

"Entrepreneurskapsontwikkeling" kan volgens De Coning (1991:2) beskou word as die 

voorbereiding van werkers sodat hulle in staat sal wees om saam met die organisasie te 

beweeg soos wat die organisasie ontwikkel, verander en groei. Die kuns om by 

veranderende omstandighede, tegnologie en inligting aan te pas, of om die geleenthede 

wat daaruit ontstaan te identifiseer en te ontgin, vorm volgens hom 'n integrale faset van 

entrepreneurskapsontwikkeling. Winstanley ( 1990: 14) voeg hieraan toe dat 

entrepreneurskapsontwikkeling daarop gerig moet wees om 'n beter lewenskwaliteit in 'n 

gemeenskap te weeg te bring. Entrepreneurskapsontwikkeling moet volgens hom daarop 

toegespits wees om innovering te benadruk. Innovering dien hierin as 'n medium 

waardeur 'n vemuwingsgerigte en welvaartgenererende ingesteldheid bevorder kan 

word. 

Uit die bogenoemde kan afgelei word dat 'n entrepreneurskapsontwikkelingsprogram vir 

beide entrepreneurskapsopleiding en die ontwikkeling van 'n positiewe 

entrepreneurskapsingesteldheid moet voorsiening maak. Hierdie twee 

sleutelkomponente wat entrepreneurskapsontwikkeling onderle, word vervolgens 

toegelig. 

1.7.3.1. EntrepreneurskaJSOpleiding 

Navorsers is dit eens dat entrepreneurskapsopleiding en die gepaardgaande aanleer en 

inoefening van entrepreneuriese vaardighede heelwat kan hydra tot die ontwikkeling en 
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vormmg van entrepreneurs (Bekker, 1987:7 & Moolman, 1988:3). Winstanley 

( 1990: 14) meld dat opleiding oor 'n relatief kort tydsduur plaasvind, waartydens daar op 

die onderrig van spesifieke vaardighede gekonsentreer word. Die doel kan gestel word 

dat elke leerling vertroud gemaak word met die basiese vaardighede en kundighede 

waaraan 'n entrepreneur blootgestel kan word. Daar kan dus met Walters (in Theron, 

1990:11) saamgestem word dat daar 'n dringende behoefte aan 'n veranderde 

onderwysstruktuur bestaan, waarin elke leerling georienteer kan word aangaande basiese 

ekonomiese prosesse wat welvaartskepping, produktiwiteit en tegnologiese 

ontwikkeling onderle. 

1.7.3.2. Entrepreneurskapsingesteldheid 

Die woord entrepreneurskapsingesteldheid het betrekking op 'n persoon se denk-en 

gedragspatrone soos dit in relasie tot entrepreneurskap staan. Om 'n ingesteldheid daar te 

stel wat bevorderlik vir entrepreneurskap is, moet die waardes en norme wat die 

gemeenskap huldig, gerig word sodat entrepreneurskap deel van die inwoners se 

verwysingsraamwerk vonn. Om 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid te 

bewerkstellig, moet leerlinge oor 'n positiewe orientasie beskik aangaande die faktore 

wat entrepreneuriese sukses of mislukking onderle. Leerlinge moet hiervolgens 

aangemoedig word om die gunstige geleenthede wat daar bestaan om die arbeidsmark as 

entrepreneurs te betree, te oorweeg. 

1.8. VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK 

Die struktuur van die studie is soos volg: 

• 'n Oorsig word gegee oor die navorsingsterrein. Die probleemarea word afgebaken 

en ontleed. Daar word beweeg na 'n probleemstelling, en die doel van die studie 

word geformuleer. Die navorsingstema en enkele begrippe word toegelig 

(HOOFSTUK EEN). 

• Die begrip entrepreneur word in die bree ondersoek, met besondere verwysing na die 

Suid-Afrikaanse konteks (HOOFSTUK TWEE). 

• Die onderkeie faktore wat entrepreneuriese sukses of mislukking onderle, word 

toegelig (HOOFSTUK DRIE). 

• Die rol van die onderw_. ser in die entrepreneurskapsontwikkelingsproses word uit 

die literatuur beskryf met besondere verwysing na die ontwikkeling van 'n positiewe 

entrepreneurskapsingesteldheid en opleiding van leerlinge m basiese 

entrepreneuriese vaardighede (HOOFSTUK VIER). 
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• Moontlike strategiee vir die implementering van entrepreneurskapsontwikkeling 

binne die Suid-Afrikaanse skolekonteks word bespreek (HOOFSTUK VYF). 

• 'n Navorsingsontwerp word saamgestel en bespreek en hipoteses word gestel 

(HOOFSTUK SES). 

• 'n Meningsopname word onder onderwysers by skole gemaak. By wyse van 

kwantitatiewe en kwalitatiewe evaluering word die menings van onderwysers 

aangaande entrepreneurskapsgerigte onderwys ondersoek (HOOFSTUK SEWE). 

• 'n Algemene oorsig en enkele gemotiveerde aanbevelings word gemaak op die 

bevindinge soos dit vanuit die literatuurstudie en empiriese ondersoek na vore getree 

het. In die lig van die behoeftes wat uit die navorsing na vore getree het, word 'n 

implementeringstrategie voorgestel om entrepreneurskap in skole te bevorder 

(HOOFSTUK AGT). 

1.9. SAMEV ATTEND 

In hierdie hoofstuk is die navorsingstema verklaar. Daar is aangetoon dat 

entrepreneurskapsontwikkeling uit twee komponente bestaan, naamlik 

entrepreneurskapsopleiding en die ontwikkeling van 'n positiewe entrepreneuriese 

ingesteldheid. Tydens die ontwikkeling van 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie 

sal beide hierdie aspekte deeglik in berekening gebring moet word. Die werkterrein is 

afgebaken en in die probleemstelling is daar voorlopig aangetoon dat daar 'n behoefte 

aan 'n meer entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaan. Die ontwikkeling van 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie word binne die huidige ekonomiese konteks in 

Suid-Afrika as 'n onmisbare faset van 'n toekomstige onderwysbedeling beskou. Die 

grondslag vir die bevordering van entrepreneurskap in die onderwys is reeds gele met 

die aanvaarding van 'n voorstel aan Nasionale Onderwys om die implementering van 

"Ekonomiese Onderwys" oor 'n tydperk van vier jaar te ondersoek. Ook in die nuwe 

"Norme en standaarde vir onderwyseropleiding' word entrepreneurskap as 'n 

kruiskurrikulere aangeleentheid beskryf. Die implikasie hiervan is dat elke onderwyser 

'n opgawe het om entrepreneurskapsgerigte voorligting aan leerlinge te voorsien, en dat 

entrepreneurskapsgerigte onderwys ook deel van elke onderwyser se opleiding behoort 

te vorrn. 
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HOOFSTUK 2:ENTREPRENEURSKAP IN DIE SUID
AFRIKAANSE KONTEKS 

2.1. INLEIDING 

Alvorens 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie ontwikkel kan word, is dit nodig dat 

die begrip "entrepreneurs/cap" eers nader toegelig word. Dit is veral belangrik om te let 

op die intemasionale vertolkings en betekenisse wat deur navorsers aan 

entrepreneurskap toegedig word. Die wyse waarop die konstruk entrepreneurskap oor 

die afgelope twee dekades ontwikkel het, dien hierin as 'n waardevolle rigtingwyser om 

aan te toon hoe entrepreneurskap binne die Suid-Afrikaanse skolekonteks aangespreek 

kan word. 

Besondere aandag sal veral gegee moet word aan die onderskeie benaderings wat in 

entrepreneurskapsnavorsing gevolg word. Die begrip "entrepreneurs/cap" is 'n relatief 

nuwe toevoeging tot die literatuur, wat eers gedurende die afgelope twee dekades op die 

voorgrond getree het. Tog kan daar reeds 'n duidelik waameembare ontwikkeling in die 

aanwending en gebruikswaarde van die begrip "entrepreneurs/cap" waargeneem word. 

Die verskillende invalshoeke wat deur navorsers oor die afgelope paar jaar gevolg is, 

lewer waardevolle insigte wat entrepreneurskap telkens uit 'n nuwe invalshoek toelig. 

Dit dien ook as 'n impetus om verdere navorsing te rig. 

Daar bestaan egter ook heelwat kontroversie, mispersepsies en teenstrydigheid rondom 

die wyse waarop die begrip "entrepreneurs/cap" aangewend word. In die verdere verloop 

van hierdie hoofstuk sal daar gepoog word om hierdie kontroversie in perspektief te 

plaas met besondere klem op die wyse waarop entrepreneurskap in die Suid-Afrikaanse 

skolekonteks gebruik kan word. 

In die Suid-Afrikaanse skolekonteks sal daar deeglik rekening gehou moet word met die 

unieke ekonomiese, politieke en maatskaplike situasie wat in Suid-Afrika heers. Die 

voorsiening van entrepreneurskapsgerigte voorligting stel onderwysers voor die eis om 

met 'n wye spektrum van moontlike toepassingsvelde, wat vanaf laevlak tegnologiese 

ontwikkeling tot hoe vlak tegnologiese ontwikkeling en professionele dienste strek, 

rekening te hou. 
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2.2. BEGRIPSVERHELDERING: ENTREPRENEURSKAP 

'n Definiering van die begrip entrepreneurskap is geen eenvoudige taak nie. Y arzebinski 

(1992:32) bestempel die woord entrepreneur as " ... an overused buzz word". 'n Studie 

van die onderskeie teoriee en menings wat daar aangaande entrepreneurskap bestaan, 

bring uiteenlopende standpunte na vore. Dit is dus ter aanvang van hierdie studie nodig 

om die onderskeie uitgangspunte wat daar aangaande entrepreneurskap bestaan, in 

perspektief te stel. Hierdeur word die eerste stap geneem om 'n werkdefinisie vir die 

Suid-Afrikaanse skolekonteks te ontwikkel. 

2.2.1. Ontwikkeling van die begrip: Entrepreneurskap 

Sedert Cantillon (in Hisrich, 1986:96 & Moolman, 1991 :2) die begrip "entrependre" in 

1802 begin gebruik het om persone te beskryf wat produkte aankoop om dit teen 'n wins 

te verkoop, is die begrip aansienlik deur sy navolgers en ander navorsers op die terrein 

van entrepreneurskap verhelder. Say (in Hisrich, 1986:16), 'n Franse ekonoom bou voort 

op Cantillon se konsep van entrepreneurskap. Hy beskryf die entrepreneur as die 

persoon wat die onderskeie produksiefaktore bymekaar bring, sodat nuwe produkte 

ontwikkel word. Hy tref verder ook 'n onderskeid tussen die entrepreneur en ander 

kapitaliste se wyse van denke en funksionering. 

Knight (in Ricketts, 1987:47) gee in 1911 verdere betekenis aan die begrip 

entrepreneurskap deur dit met risikoaanvaarding, onsekerheid en winsneming in 

verband te bring. Hy beskou die aanvaarding van risiko's en onsekerhede as die 

deurslaggewende fakore wat entrepreneurs in staat stel om wins te genereer. Die 

ontstaan van risiko's en onsekerhede word deur hom toegeskryf aan die afwesigheid van 

voldoende kennis en beskikbare hulpbronne te midde waarvan entrepreneurs dikwels 

funksioneer. 

Die werk van Joseph Schumpter (in Huefner,1991:20) gee in 1934 nuwe betekenis aan 

entrepreneurskap deurdat hy dit met innovering en vemuwing in verband bring. Hy 

beklemtoon die entrepreneur se ingesteldheid om telkens nuwe werkswyses en idees ten 

uitvoer te bring. Hy tref ook onderskeid tussen besigheidsbestuurders in die algemeen en 

innoverende entrepreneurs. Hy beskou 'n entrepreneur as " ... an extraordinary prrson 

who brings about extraordinary events" (Ricketts, 1987:58). Die funksie van die 

entrepreneur is volgens Schrumpter om bestaande produksieprosesse te hervorm deur 

die aanwending van hulpbronne, tegnologie en nuwe produkte (Ricketts, 1987:59) Hy 
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verwys onder meer na die entrepreneur se gerigtheid om nuwe goedere en dienste te 

verskaf, nuwe produksiemetodes daar te stel, nuwe markte te eksploreer, nuwe bronne 

en rou-materiale te benut en nuwe organisasiestrukture in enige industrie of 

onderneming tot stand te bring (Huefner, 1991 :20). Hierdeur beslayfhy die entrepreneur 

as die dryfveer in ekonomiese veranderinge en word entrepreneurs as die belangrikste 

bydraers tot ekonomiese vooruitgang en vernuwing vermeld (Vgl. Smith, 1983:3). 

McClelland (in Scott & Shaver, 1991 :23) laat die klem in 1961 vanaf die entrepreneur se 

innoverende handelinge na sy persoonseienskappe verskuif. Hy beklemtoon onder meer 

die entrepreneur se prestasiegerigtheid, die voorkeur wat hy aan uitdagings gee en sy 

aanvaarding van persoonlike verantwoordelikheid, innovering en inisiatief. Sy 

denkrigting vind aanvanklik groot byval, sodat daar in die jare na 1961 heelwat 

navorsing omtrent die entrepreneur se persoonlikheid gedoen is (Vgl. 2.3.1). 

Kirzner (in Ricketts, 1987 :60) bring in 1973 entrepreneurskap in verband met enige 

persoon wat op grond van sy besondere kennis geleenthede ontwikkel met die doel om 

voordeel daaruit te trek. Hy le besondere klem op die entrepreneur se teenwoordigheid 

van gees en sy voortdurende bewustheid van moontlike geleenthede wat benut kan 

word. Entrepreneurskap hou volgens hom nie noodwendig verband met die eienaarskap 

van 'n eie besigheid nie, maar enige persoon wat geleenthede identifiseer en benut, kan 

as 'n entrepreneur gesien word. 

'n Gebrek aan ooreenstemming tussen verskeie navorsers oor die persoonseienskappe 

wat hulle noodsaaklik beskou vir entrepreneuriese sukses (V gl. Tabel 2.1 ), gee daartoe 

aanleiding dat Gartner (1990:15) in 1988 die standpunt inneem dat die entrepreneur se 

werkwyse en ingesteldheid eerder sentraal in die definiering van entrepreneurskap moet 

staan. Hy beslayf entrepreneurs as individue wat nuwe ondernemings skep en praktyke 

daarstel wat daarop gerig is om die omvang van ondernemings te laat toeneem (Johnson, 

1990:39). 

Aangesien 'n entrepreneur se werkwyse as sodanig nie in isolasie kan bestaan nie, poog 

meer resente navorsers om persoonseienskappe, demografiese besonderhede en aspekte 

van die sosio-ekonomiese konteks met entrepreneurskap in verband te bring (Scott & · 

Shaver, 1991:23). Hiervolgens word die entrepreneur se werkwyse (as voortbr=nger van 

entrepreneuriese sukses) as 'n uitvloeisel van sy persoonseienskappe, agtergrond en 

sosio-ekonomiese milieu beskou. 
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Uit die bogenoemde agtergrond kan daar 'n duidelike ontwikkeling waargeneem word in 

die betekenis wat navorsers aan entrepreneurskap toedig. Die onderskeie perspektiewe 

waaruit navorsers entrepreneurskap benader het, beskryf entrepreneurskap as 'n 

komplekse fenomeen waarvoor daar nog nie 'n algemeen aanvaarde definisie tot stand 

gebring kon word nie (Vgl. Wood, 1988:13; Timmons, 1992:3 & Koa, 1989:91). Die 

gebrek aan ooreenstemming kan primer toegeskryf word aan die diversiteit van 

uitgangspunte wat gehandhaaf word en die geneigdheid wat navorsers het om op 'n 

bepaalde faset van entrepreneurskap te fokus. Die begrip entrepreneurskap soos wat dit 

huidiglik in die algemene spreektaal voorkom, is hiervolgens 'n voortvloeisel van 'n 

verskeidenheid perspektiewe waardeur navorsers die begrip beskryf. In 'n poging om 

besondere fasette van entrepreneurskap meer akkuraat aan te wend, het talle navorsers 

met begripsonderskeidinge na vore gekom om die onderskeie deelaspekte of 

toepassingswaardes van entrepreneurskap te beskryf. Enkele van hierdie 

begripsonderskeidinge word vervolgens toegelig. 

2.2.2. Onderskeidinge in die begrip entrepreneur 

Die gebrek aan eenstemmigheid rondom die begrip entrepreneur gee daartoe aanleiding 

dat navorsers begin het om tussen verskillende "soorte entrepreneurs" te onderskei. 

Hierdie onderskeidinge is onder meer daarop gerig om te onderskei tussen persone wat 

as werknemers entrepreneuries optree, of om die kwaliteit van entrepreneuriese gedrag 

te beskryf. 

Botha (1983:8-9) onderskei hiervolgens tussen die "onafhanklike entrepreneur", wat as 

eienaar en inisieerder van die ondememing optree en die "bestuurder-entrepreneur", 

wat in 'n bestuurende hoedanigheid entrepreneuries optree. Hiervolgens word 

entrepreneurskap nie uitsluitlik aan eie ondememingskap toegedig nie, maar kan 'n 

persoon ook entrepreneuries binne die korporatiewe sektor optree. Om 'n teoretiese 

onderskeid tussen die eienaar-entrepreneur en die bestuurder-entrepreneur te trek, 

verwys navorsers na die "intrapreneur" indien daar na 'n persoon verwys word wat binne 

die korporatiewe sektor entrepreneuries optree. Talle navorsers wat op die intrapreneur 

toegespits is, gee gevolglik 'n breedvoerige uiteensetting van entrepreneuriese optrede, 

eienskappe en ingesteldhede (Vgl. Struwig 1991:35). 
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Kroon en Moolman ( 1990: 11, 12) hied 'n meer breedvoerige uiteensetting van moontlike 

entrepreneurskapsonderskeidinge: 

• INTRAPRENEUR: Dit is die persoon wat binne die ondememing waann hy 

werksaam is nuwe inisiatiewe implementeer. Die intrapreneur is die kreatiewe 

ontwerper van nuwe idees wat welvaart binne bestaande ondememings kan genereer 

(Pinchot, 1986: Voorwoord). Aansluitend hierby defmieer Cornwall en Perlman 

(1990:176) die intrapreneur soos volg: "Intrapreneurs are people who are 

entrepreneurs, employed by and working within the constraints and support of 

complex organizations ... ". Die intrapreneur is as't ware 'n entrepreneur wat binne 'n 

korporatiewe situasie in diens geneem is (Struwig, 1991 :4). 

• EKSTRAPRENEUR: Indien 'n persoon nie die geleentheid gegun word om sy idees 

binne die ondememing waar hy werksaam is te ontwikkel nie, mag hy daartoe gedryf 

word om sy idees buite die ondememig waar hy werksaam is, ten uitvoer te bring. 

• NOVOPRENEUR: Dit is 'n persoon wat oor 'n buitengewone entrepreneuriese 

vermoe beskik om, ongeag sy omstandighede, idees in winsgewende ondememings 

te omskep. 

• RENOV ATEUR: Dit is die persoon wat deur sy kreatwiteit, innovering en inisiatief 

nuwe lewe in ondememings wat onsuksesvol is, blaas. 

Die genoemde onderskeidinge kan veral van nut wees om 'n spesifieke element van 

entrepreneuriese optrede uit te lig. Om 'n begripsomskrywing vir entrepreneurskap te 

ontwikkel wat binne die Suid-Afrikaanse skolekonteks toegepas kan word, kan 

entrepreneurskap eerder as 'n oorkoepelende begrip oor die bogenoemde 

begripsonderskeidinge beskou te word. Entrepreneurskap kan dus as 'n veelomvattende 

begrip beskou word, wat oor die totale beroepspektrum heen van waarde is. 

Die diversiteit van potensiele beroepsmoontlikhede, van die sogenaamde "spasa Shops" 

tot hoevlak tegnologiese ondememings en professionele dienste, wat in entrepreneuriese 

optrede opgesluit le, impliseer dat 'n te eng definiering van entrepreneurskap nie werklik 

die Suid-Afrikaanse konteks kan aanspreek nie. Om 'n definisie te ontwerp wat binne 

die skolekonteks aangewend kan word, moet daar rekening gehou word met die diverse 

behoeftes en voorkeure van leerlinge. Daar kan dus ten doel gestel word om 'n defmisie 

te ontwerp wat wyd genoeg geformuleer is om entrepreneurskap in al sy fasette (V gl. 
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2.2.2) aan te spreek en wat aile samelewingsvlakke en beroepskontekste kan 

akkommodeer. 

V anuit hierdie agtergrond IS die volgende werkdefmisie vu die begrip 

"entrepreneurs/cap" geformuleer: 

Entrepreneurskap verwys na die gedrag en kwaliteite van individue om 
vernuwing te inisii!r deur hul innoverende optrede en 'n voortdurende 
ingesteldheid om ge/eenthede te benut en we/vaart te skep. 

2.3. BENADERINGS TOT ENTREPRENEURSKAP 

Die benadering wat navorsers volg, word tot 'n groot mate deur die doel wat hulle 

nastreef, bernvloed. Verskillende persone se beskouinge van die begrip 

entrepreneurskap is gevolglik in hulle unieke verwysingsraamwerk begrond. 

Hiervolgens is sielkundiges hoofsaaklik op die motiverende faktore van 

entrepreneurskap ingestel, investeerders op die potensiele lewensvatbaarheid en 

winsgewendheid van entrepreneuriese inisiatiewe, en entrepreneurskap opleidingskole 

op die ontwikkeling van entrepreneurskapsvaardighede en -g~dragspatrone (Baty, 

1990:1). 

'n Studie na die onderskeie benaderings tot entrepreneurskap hied waardevolle insigte 

om verdere navorsing te rig. Hisrich (1988:16) meld dat die onderskeie denkskole 

waardevolle bydraes aangaande die ekonomiese rol van entrepreneurs, die eienskappe 

van entrepreneurs en entrepreneuriese optrede en denke lewer. Enkele van die 

belangrikste benaderings wat in entrepreneurskapsnavorsing gevolg word, word 

vervolgens toegelig: 

2.3 .1. Die persoonlikheids- en demografiese benaderings 

Die meeste navorsers benader entrepreneurskap vanuit 'n persoonlikheids- of 

demografiese uitgangspunt (Huefner et.al., 1991:13 en Jardine, 1983:6). Tog kon daar 

volgens Gunderson (in Kent, 1 ~90:41) nog nie binne die raamwerk van 'n 

persoonlikheids- of demografiese benadering 'n wyse gevind word om entrepreneuriese 

sukses effektief vooruit te skat nie (V gl. Abetti & Stuart, 1990:151 ). Hisrich en Peters 

(1989:49) meld in aansluiting hiermee dat daar nie 'n "True entrepreneurial profile" 

bestaan nie. 
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In 'n demografiese benadering val die klem op faktore wat buite die entrepreneur se 

beheer is. Die sentrale rol wat die entrepreneuriese individu as die sleutelfaktor in 'n 

ondememing vertolk, maak dit egter nie moontlik om binne s6 'n benadering 'n profiel 

van ideale omstandighede saam te stel nie. Navorsing toon eerder dat dit die 

entrepreneur self (en nie faktore van buite nie) is wat deur sy entrepreneurskapsgedrag 'n 

aktiewe inset lewer om ondememings tot stand te bring (Timmons, 1992:6). Die sukses 

of mislukkings van ondememings kan gevolglik eerder aan faktore binne die individu 

toegeskryf word. Vol gens Huefner et al ( 1991 : 16) is entrepreneuriese gedrag 'n te 

komplekse verskynsel om bloot deur 'n aantal demografiese gegewens voorspel te word. 

Dit is wel moontlik dat sekere demografiese faktore 'n bepaalde individu kan aanspoor 

om entrepreneuriese gedrag te toon. Die potensiele rol wat demografiese faktore speel in 

die vorming van individue se entrepreneurskapsingesteldheid behoort dus nie buite 

rekening gelaat te word nie. Die aanwesigheid van 'n entrepreneurskapskultuur in 'n 

gemeenskap bet as sulks reeds 'n uitwerking op individue se ingesteldheid tot 

entrepreneurskap en le dikwels die grondslag wat bepaal of omstandighede gunstig is vir 

entrepreneuriese aktiwiteit of nie. 

In 'n persoonlikheidsbenadering word daar gepoog om die sukses van entrepreneuriese 

individue aan 'n profiel van persoonseienskappe toe te skryf (Jarilo & Stevenson, 

1990:20). Hoewel daar reeds heelwat navorsing met hierdie benadering as uitgangspunt 

gedoen is, bestaan daar talle weersprekinge en kontroversie oor watter 

persoonlikheidseienskappe aan entrepreneurskap toegevoeg kan word of nie. Oosthuizen 

( 1985: 151) meld dat daar tot op hede nog nie 'n duidelike verband tussen bepaalde 

persoonlikheidstrekke en ondememingsukses bewerkstellig kon word nie. Struwig 

( 1991 :24) gee in figuur 2.1. 'n opsomming van die onderskeie persoonlikheidstrekke wat 

deur Koa (1982:3), Olm en Eddy (1989:97), Meredith, Nelson en Neck (1982:3) en 

Timmons, et al (1985: 157) aan entrepreneurs toegeskryf word. 
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TABEL 2.1. OPSOMMING VAN ENTREPRENEURIESE 

PERSOONLIKHEIDSTREKKE 

Persoonlikheids-

trekke 

Koa Meredith 

et al 

I. Toewyding, deursettingsvermoe en X 

determinasie 

2. Dryfkrag tot prestasie en groei X 

3. Geleentheid en doelorientasie X X 

4. Aanvaar inisiatief en persoonlike X 

verantwoordelikheid 

5. Interne lokus van beheer X 

6. Toleransie vir dubbelsinnigheid, X 

onsekerheid en stres 

7. Bereidheid om berekende risiko's te X 

neem 

8. Integriteit en betroubaarheid X 

9. Besluitnemingsvaardigheid en 

dringendheid 

10. Hantering van mislukkings 

11. Spanbou en leierskap 

12. Emosionele stabiliteit 

13. Kreatiwiteit en innovering X 

14. Hoe intelligensie 

15. Visie en kapasiteit om te inspireer 

16. Selfvertroue X 

17. Probleemoplossingsgerigtheid en X 

volharding 

18. Realisties, teenwoordigheid van gees X X 

en humor 

(Aangepas uit Struwig, 1991 :24) 

Outeurs 

Olm& Oosthuizen Timmons 

Eddy et al 

X 

X X X 

X X 

X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

X 
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Die verskille wat in navorsing rakende die aan- of afwesigheid van bepaalde 

karaktertrekke by entrepreneurs bestaan, is moontlik te wyte aan die verskille in die 

navorsers se uitgangspunt en perspektief op die entrepreneur en die doel waarvoor die 

navoring onderneem is. Die uiteensetting van entrepreneuriese persoonlikheidstrekke in 

tabel 2.1 is aanduidend van die kompleksiteit en veelfasettige aard van 

entrepreneurskap. Dit kom in die tabel ook duidelik na vore dat daar nie 

eenstemmigheid tussen navorsers oor die aan- of afwesigheid van die onderskeie 

persoonseienskappe by entrepreneurs bestaan nie. 'n Aspek wat wei insiggewend is, is 

dat die eienskappe, met slegs enkele uitsonderings, deur verskeie navorsers aan 

entrepreneurskap toegedig word. Hoewel hier dus nie 'n persoonlikheidsprofiel van 'n 

entrepreneur afgelei kan word nie en individuele entrepreneurs nie noodwendig oor 

dieselfde persoonlikheidsprofiel beskik nie, kan daar wei met 'n redelike mate van 

sekerheid aanvaar word dat eienskappe soos dryfkrag, prestasiestrewe, geleentheids- en 

doelorientasie, interne lokus van beheer, toleransie v1r onsekerheid, 

probleemoplossingsgerigtheid, selfvertroue en 'n teenwoordigheid van gees wei 

bevorderlik tot entrepreneuriese sukses kan wees. Daar moet egter steeds daarteen 

gewaak word om slegs persoonseienskappe in berekening te bring sonder om fak.tore 

soos die lewensvatbaarheid van die besigheidskonsep, bestuursvaardigheid, waardes, en 

demografiese agtergrond in berekening te bring (Huefner, 1991:13). Botha (1983:15) 

meld in aansluiting hiermee dat elke entrepreneur oor 'n unieke samestelling van 

eienskappe beskik waaruit hy kan put. Entrepreneurs kan dus onderling aansienlik van 

mekaar verskil in die mate waartoe die onderskeie persoonseienskappe by hulle 

aanwesig is. Die aard van die ondememing, asook die omstandighede binne die 

ontwikkelingsgang van 'n onderneming, stel telkens nuwe eise aan die entrepreneur 

waaraan hy moet voldoen om suksesvol te handel. Die entrepreneur se rol kan dus van 

tyd tot tyd en van situasie tot situasie verskil. Hy sal gevolglik ook telkens 'n nuwe 

samestelling van persoonskwaliteite (Vgl. 3.4) moet aanwend om sukses in 'n bepaalde 

projek of onderneming te behaal. 

Die mootlikheid bestaan dat navorsing op die terreine van 'n persoonlikheids- en 

demografiese benadering tot 'n groot mate 'n versadigingspunt bereik het en dat verdere 

navorsing vanuit 'n demografiese of persoonlikheidsbenadering van beperkte waarde 

mag wees. Kent (1990:74) meld dat navorsing aantoon dat daar 'n verskeidenheid soorte 

entrepreneurs bestaan, sodat dit nie moontlik is om enkele persoonlikheidstrekke of 

ervarings uit te lig wat vir alle entrepreneurs geldend is nie. Pogings om 'n 

entrepreneurskapsprofiel daar te stel, word verder belemmer deur die feit dat 

entrepreneurs hulle ondernemings op verskillende ouderdomme 'n aanvang laat neem en 
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'n verskeidenheid van redes en motiewe daarvoor aanvoer. Nogtans het navorsing oor 

die verwantskap tussen persoonlikheid en demografiese agtergrond tot entrepreneurskap 

'n waardevole bydrae tot die kennis en begrip van entrepreneuriese gedrag moontlik 

gemaak (Huefner, 1991: 13). In bestaande navorsing kan daar dus 'n sterk aanduiding 

gekry word van 'n verskeidenheid faktore wat entrepreneuriese sukses of mislukking kan 

bernvloed (Vgl. hoofstuk 3). 

'n Benadering wat tans met minder kontroversie gevolg word, is die prosesbenadering, 

of benaderings waarin daar op bepaalde fasette, aktiwiteite of tendense in die 

entrepreneurskapsproses gefokus word. 

2.3 .2. Die prosesbenadering 

Bygrave en Hofer ( 1991 : 14) gaan van die veronderstelling uit dat daar wegbeweeg moet 

word van 'n demografiese- of persoonlikheidsbenadering in entrepreneurskapsnavorsing, 

en dat die fokus eerder moet val op die beskrywing van die karakter en aard van die 

entrepreneurskapsproses. Die entrepreneurskapsproses sluit al die funksies, aktiwiteite, 

en handelinge in wat met die gewaarwording van geleenthede en die ontwerp van 

ondememings of projekte gepaard gaan (Bygrave & Hofer, 1991: 14; Jarillo & 

Stevenson, 1990:20). Die omvang van die entrepreneurskapsproses gee daartoe 

aanleiding dat hierdie benadering in die praktyk daarop neerkom dat navorsers telkens 

slegs op enkele prosesse in die entrepreneurskapsproses fokus. Die volgende studievelde 

is veral prominent: 

• Die entrepreneur se begrip en insig in die groter geheel. Die entrepreneur 

onderskei homself hiervolgens van ander beroepslui in sy vermo(5 om groter insig en 

begrip te toon oor die rol en funksie wat sy ondememing binne die groter geheel 

vertolk. Suksesvolle entrepreneurs beskik veral oor die vaardigheid om 'n 

besigheidskonsep, projek of ondememing in al sy fasette te visualiseer en te 

antisipeer waar en met watter effek dit in die bre(5 samelewing sal inpas. Die mate 

waartoe hierdie vaardigheid by die entrepreneur ontwikkel is, begrens sy vermo(5 om 

'n goeie spanbouer te wees sodat hy die regte mense kan aanstel om 

verantwoordelikheid vir bepaalde take van 'n projek of ondememing te neem. 

• Die entrepreneur se rol met betrekking tot veranderende omstandighede, nuwe 

inligting en tegnologiese ontwikkeling in die skepping van geleenthede. 

Suksesvolle entrepreneurs word hiervolgens gekenmerk deur hulle voortdurende 

bewustheid van geleenthede wat uit nuwe omstandighede, inligting en tegnologie 

ontstaan. Hierdie geleenthede wakker sekere idees by die entrepreneur aan wat hy op 
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kreatiewe wyse vorm en herskep totdat hy dit in die vorm van 'n besigheidsplan of 

projek omskep wat die potensiaal het om groter welvaart te genereer. Die 

entrepreneur is nie net iemand wat op geleenthede wag nie, maar is dikwels ook self 

die krag en inisiatief wat tot veranderende omstandighede, nuwe inligting en 

tegnologie aanleiding gee. Entrepreneurs word gevolglik dikwels beskryf as die 

innoveerders van verandering. 

• Die entrepreneur se omskepping van idees deur 'n kreatiewe 

ontwikkelingsproses en innovering tot winsgewende ondernemings. Die 

omvorming van idees deur 'n kreatiewe proses tot uitvoerbare besigheidsplanne of 

lewensvatbare besigheidsprojekte word hiervolgens as deel van elke entrepreneur se 

van-dag-tot-dag bestaan beskou. 

• Die entrepreneur as fasiliteerder. Namate die entrepreneur 'n 

ondersteuningsnetwerk opbou van instansies en persone wat in dieselfde veld as hy 

werksaam is, kan hy van tyd tot tyd groter projekte en ondememings aanpak waarin 

hy self die rol van 'n fasiliteerder aanneem. Hiermee kom die enrtrepreneur voor 'n 

verdere opgawe te staan, naamlik om die medebetrokkenes saam te snoer om 'n 

gemeenskaplike doel te bereik. 

• Entrepreneurskap as 'n langtermynverbintenis tot 'n beroepsveld. 

Entrepreneurskap word hiervolgens as 'n tipe denkwyse of gedrag beskou waardeur 

die entrepreneur voortdurend ingestel is om idees in winsgewende ondememings of 

projekte te omskep. 

• Die intense betrokkenheid van entrepreneurs. Gilad en Kaish (1991 :45) 

ondersteun die gedagte dat die soeke na inligting 'n sentrale tema in 

entrepreneurskapsgedrag vorm. Entrepreneurs is hiervolgens primer daarop ingestel 

om geleenthede te ontdek, leemtes te identifiseer en moontlike werkswyses daar te 

stel om die geleenthede te benut. Hulle tref verder ook onderskeid tussen 

entrepreneurs en ander bestuurders se ingesteldheid op inligting: Entrepreneurs 

spandeer volgens hulle beduidend meer tyd gedurende hulle vrye tyd aan die soeke 

na inligting, gebruik ander inligtingsbronne as gewone bestuurders en gee groter 

aandag aan risiko's wat aan nuwe geleenthede gekoppel is. 

• Die entrepreneur se waardegeorienteerdheid. Entrepreneurs word geskets as 

mense met 'n intense strewe na prestasie en 'n strewe om beter dienste of beter 

produkte te lewer. Hiermee is die primere dryfkrag nie noodwendig sy eie belang 

nie, maar kan eerder as 'n uitvloeisel van 'n klantegesentreerde benadering beskryf 

word. 
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• Die entrepreneur se rol in die vorming van 'n ondersteuningsnetwerk. 

· Entrepreneurs gebruik dikwels ander mense as 'n klankbord om hulle eie idees en 

gedagtes uit te toets. Daar word ook doelbewus gepoog om in hulle beroepsveld 

eerstehandse kennis en inligting te bekom. Deur hulle voortdurende intense 

betrokkenheid m hulle beroepsveld, ontwikkel daar mettertyd 'n 

ondersteuningsnetwerk van persone en instansies wat die entrepreneur kan aanwend 

om sy doelwitte te bevorder. Die instandhouding van hierdie ondersteuningsnetwerk 

vereis dat die entrepreneur selektief moet wees met wie hy van tyd tot tyd sy bande 

moet versterk. 

2.4. NUWE TENDENSE IN ENTREPRENEURSKAP 

Tradisioneel word entrepreneurs beskou as hoe risikonemers wat hoofsaaklik daarop 

gerig is om 'n nuwe ondememing tot stand te bring. Meer resente uitganspunte in 

navorsing toon hierteenoor dat suksesvolle entrepreneurs eerder hoe risiko vermy en 

deur hulle kritiese denke risiko probeer beperk. Kent (1990:76) onderskei tussen die 

"tradisionele beskouing" van entrepreneurs en die meer "resente denkrigtings" wat 

gevolg word (V gl. Tabel 2.2). 

Die ontwikkeling van nuwe denkrigtings (Tabel 2.2) is deels te wyte aan voortgesette 

navorsing op die terrein van entrepreneurskap en veranderinge soos byvoorbeeld die 

toenemende mate waartoe nuwe tegnologie en inligting vir die algemene gebruik van 

entrepreneurs beskikbaar is. Dit is belangrik dat hierdie veranderinge deeglik in die 

ontwikkeling van entrepreneurskapsgerigte voorligting en -opleiding in berekening 

gebring word. Faktore soos byvoorbeeld die rol van 'n besigheidsplan, 

persoonlikheidsprofiel, vorige ervaring en deurlopende vemuwing sal in die 

ontwikkeling van 'n uitgangspunt tot die bevordering van entrepreneurskapsgerigte 

onderwys deeglik in perspektief gestel moet word. Daar sal egter ook met die unieke 

behoeftes en voorkeure van die Suid-Afrikaanse konteks rekening gehou moet word. 

Hierdie aspek word vervolgens verder toegelig. 
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TABEL2.2. 

ONTWIKKELING VAN NUWE DENKRIGTINGS IN ENTREPRENEURSKAP 

TRADISIONELE BESKOUING RESENTE BESKOUING 

Deurdink nie die ondememing nie, maar Suksesvolle entrepreneurs word beskryf as kritiese 

gaan direk oor in handeling. denkers, sowel as aksiegeorienteerd. Hulle beskou 

die ontwerp van 'n volledige besigheidsplan as 

tydrowend, maar doen wei 'n 

lewensvatbaarheidsanalise 

Gebruik enige geleentheid om 'n nuwe Bou voort op vorige ervaring. Waardeer 

ondememing te begin. geleenthede teen die agtergrond van sy vorige 

ervaring. 

Begin op ongeveer 35-jarige leeftyd Enige ouderdom kan geskik wees, maar die aard 

van die ondememing is dikwels die 

deurslaggewende faktor. 

Oordrewe fokus word op die stigting van 'n Entrepreneurs word beskou as persone wat 'n 

ondememing geplaas verskeidenheid ondememings tot stand bring, en 

wat bestaande besigheidskonsepte aanpas. 

Entrepreneurs val nie vas in hulle oorspronklike 

konsepte nie, maar herontwikkel dit volgens 

veranderinge in die gemeenskap se behoeftes en 

voorkeure, of inisier nuwe projekte. 

Besigheidsetiek geniet beperkte aandag. Besigheidsetiek word beskou as van 

deurslaggewende belang vir langtermyn sukses. 

Entrepreneurs is deurlopend ingestel om 

ooreenkomstig die behoeftes en voorkeure van sy 

klante 'n uitnemende diens te lewer. 

Persoonlikheidseienskappe word beskou as Sukses word beskou as die uitkoms van 'n 

die belangrikste voorwaarde vir sukses verskeidenheid interafbanklike faktore wat 

mensepotensiaal, omgewings-veranderlikes, 

motivering en ondememingspotensiaal insluit. 

(Aangepas uit Kent, 1990:75) 
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2.5. ENTREPRENEURSKAP BINNE DIE SUID
AFRIKAANSE KONTEKS 

Navorsing op entrepreneurskap is veral uit Amerika en Brittanje afkomstig en selde 

vanuit 'n onderwysperspektief gedoen. Die navorsing wat in ander werelddele gedoen is, 

kan gevolglik nie sonder meer op die Suid-Afrikaanse onderwysmilieu van toepassing 

gemaak word nie. Daar sal veral met die spesifieke behoeftes van die Suid-Afrikaanse 

onderrig-, opvoedings- en ekonomiese milieu rekening gehou moet word. Volgens Kao 

(1988:3) beskik Suid-Afrika oor 'n dualistiese ekonomie wat deur beide 'n eerste- en 

derdewereld ekonomie gekenmerk word. Sekere ekonomiese sektore word deur 'n goed 

ontwikkelde infrastruktuur en 'n hoe vlak van tegnologiese ontwikkeling gekenmerk, 

terwyl ander gedeeltes relatief onderontwikkeld is. Hoewel die implementering van 

"regstellende aksie" en "gelyke beregtiging" dit ten doel het om 'n meer eweredige 

verspreiding van hulpbronne en infrastruktuur te bewerkstellig, behoort die aard van 

ekonomiese bedrywighede in Suid-Afrika in die toekoms steeds oor 'n wye front voltrek 

te word. 

2.5.1. DIE ROL VAN ENTREPRENEURSKAP IN DIE EKONOMIESE 

ONTWIKKELINGSPROSES 

Dit is belangrik dat 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie deeglik met die spesifieke 

behoeftes van die Suid-Afrikaanse onderrig-, opvoedings- en ekonomiese milieu sal 

rekening hou. Die internasionale strategiee en -ontwikkelinge op die terrein van 

entrepreneurskap dien hier as 'n waardevolle rigtingwyser om 'n eie 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie te ontwikkel. 

lndien Suid-Afrika met die suksesvolle ekonomiee van die wereld vergelyk word, blyk 

dit dat daar tans 'n wanverhouding tussen die hoeveelheid klein en middelslag 

ondememings en die formele sektor bestaan. Suid-Afrika se ekonomie word hoofsaaklik 

deur die groot industriee, staatsdiens en mynbedryf beheers, terwyl die Iande wat op 

ekonomiese gebied die suksesvolste is, deur 'n entrepreneurskapsgedrewe ekonomie 

gekenmerk word, waar klein en middelslag ondememings 'n dominante rol vertolk. 

Volgens Badenhorst (1991: 19) toon statistieke van die Europese gemeenskap dat nege 

uit elke tien ondememings minder as den mense in diens het. 'n Toonbeeld van 'n 

suksesvolle ekonomiese beleid word in Japan gevind waar slegs 1% van aile 

ondememings meer as 500 mense in diens het. Hierdie syfers lewer bewys van 'n uiters 
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goed ontwikkelde kleinsake sektor en staan in skrille kontras tot die Suid-Afrikaanse 

situasie. Vosloo ( 1992: 1 07) meld onder meer die volgende statistieke: 

• Net vyf persent van die ekonomies bedrywige blankes is in eie diens, terwyl die 

syfer onder die verstedelikte nie-blankes net twee persent is. Indien die formele 

sektor ook in berekening gebring word, is slegs sowat 15 persent van die ekonomies 

bedrywige individue in eie diens. 

• Slegs 125 uit elke 1000 persone wat daagliks tot die arbeidsmark toetree, ~ord 

voltyds in diens geneem. Die oortollige 875 mense is gevolglik verplig om in eie 

diens te tree, in die informele sektor 'n heenkome te vind, of hulle by die groeiende 

aantal werkloses aan te sluit. Teen hierdie agtergrond word ongeveer 250 000 

matrikulante jaarliks tot die aantal werkloses toegevoeg. B~ramings gedoen in 1992 

toon reeds 'n hoe werkloosheidsyfer van nagenoeg vyf miljoen persone. 

Wolmarans (1989:15) meld dat die geskatte jaarlikse groeikoers van 3% in die bruto 

binnelandse produk meebring dat meer as 50% van die bevolking op die informele 

sektor aangewese is. Verdere privatisering en deregulering van die regering sal vo1gens 

hom daartoe lei dat poste verder gerasionaliseer word, sodat 'n nog groter persentasie 

werkers in die toekoms op die informele sektor aangewese sal wees. 

Die "Stigting Vir Entrepreneurskapsontwikkeling" glo in die lig hiervan dat die Suid

Afrikaanse sosio-ekonomiese probleme net kan verbeter binne 'n ekonomiese stelsel wat 

gekenmerk word deur 'n uitgebreide netwerk kleinsakeondememings wat goedere en 

dienste van 'n hoe kwaliteit kan lewer (Wo1marans (1989:15). Vosloo (in Kevin, 

1992: 1 09) beklemtoon dat die verhouding tussen groot, middelslag en klein 

sakeondememings nie deur kompetisie gekenmerk moet word nie, maar dat dit eerder 

die vorm van 'n vennootskap binne die ekonomiese struktuur moet aanneem. Tydens 

ekonomiese resessie kan die klein en middelslag ondememings vinniger op 

veranderinge reageer om nuwe geleenthede te benut en hierdeur 'n bydrae lewer om 

ekonomiese groei te stimuleer deur die verskaffing van werksgeleenthede. Groter 

besighede is op hulle beurt beter in staat om korttermyn veranderinge te deurstaan en 

kan sodoende groter ekonomiese stabiliteit verleen (Kevin, 1992:1 09). 

Die belangrikheid van entrepreneurskap en kleinsakeondememings in die ekonomiese 

ontwikkelingsproses word algemeen deur kundiges erken (V gl. Richter et al 1981 : 13 8 

& Vosloo, 1989: 1 ). Die belangrikste bydraes van entrepreneurskap tot die ekonomie 

word vervolgens uiteengesit: 
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2.5.1.1. Die skepping van werksgeleenthede en welvaart 

Rupert (1988:61) meld dat hedendaagse kleinsakeondememings noodsaaklike vennote 

in die skepping van ekonomiese voorspoed en vooruitgang vorm. Dit hied volgens hom 

'n koste-effektiewe wyse van werkskepping, 'n stukrag tot vemuwing, 'n absorbeerder 

vir ekonomiese terugslae en resessies en 'n toevlugsoord vir nuwe toetreders tot die 

arbeidsmark en speel 'n uiters belangrike rol in welvaartskepping. Vosloo (1991 :4 7) 

meld dat die bydrae van klein- en middelslag ondememings na raming ongeveer 45% 

van die bruto binnelandse produk verteenwoordig en dat dit reeds tot 6,8 miljoen 

werksgeleenthede hydra. 

Van den Berg (1984:23) skryf die werkskeppingsvermoe van die klein sakesektor aan 

die volgende faktore toe: 

• Relatiewe vryheid van toetrede tot die arbeidsmark 

• Redelike lae investering word benodig om ondememings te loods. In die ekonomies 

onderontwikkelde samelewingsektore is talle nuwe ondememings in die vorm van 

informele verkoopspunte (Spasa Shops) vir minder as 'n honderd rand tot stand 

gebring (Vgl. Maasdorp & Pillay, 1978:8). 

• Die ongesofistikeerde tegnologiese vlak wat deur ondememings in ekonomies 

onderontwikkelde gebiede gehandhaaf word, verleen toegang tot indiensname van 

relatief ongeskoolde werkers wat andersins werkloos sou wees. 

Volgens Vander Westhuizen (1990:20) is die tegnologie waarvan entrepreneurs gebruik 

maak oor die algemeen by die vermoe van die plaaslike bevolking aangepas. Die nuwe 

ondememings wat deur entrepreneurs tot stand gebring word, skep dus 

werksgeleenthede oor 'n bree front. In ekonomies goed ontwikkelde gebiede kan 

ondememings van oorwegend hoevlak tegnologie tot stand gebring word waardeur daar 

werksgeleenthede vir hoevlak mannekrag geskep kan word. In gebiede wat ekonomies 

onderontwikkel is, sal ondememings oor die algemeen slegs 'n beperkte mate van 

tegnologie aanwend wat gevolglik werksgeleenthede vir ongeskoolde werkers daarstel. 

2.5.1.2. Die handhawing en bevordering van 'n vrye onderemingstelsel 

Sonder 'n vrye ondememingstelsel sal die bree gemeenskap gedoem wees tot 'n stadige 

verarming en selfs basiese behoeftes sal al hoe meer buite die bereik van 

minderbevoorregtes wees (V osloo, 1989: 1 ). Entrepreneurs wat nuwe ondememigs 

ontwikkel, bring die vrye ondememingstelsel as't ware in praktyk. Deur hulle innovering 
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bevredig hulle behoeftes in die mark deur bestaande dienste, produkte en tegnieke te 

ontwikkel en te verbeter. Vander Westhuizen (1990:19) beskryf entrepreneurs as een 

van die belangrikste subjekte in die vrye ondememingstelsel. Dit is die entrepreneur wat 

markgeleenthede identifiseer, metodes en tegnieke ontwikkel om die talle behoeftes in 

die gemeenskap te bevredig en die nodige hulpbronne benut om nuwe produkte en 

dienste te inisieer. 

2.5.1.3. Die stabilisering van die sosio-ekonomiese ontwikkeling van plaaslike 

gemeenskappe 

Nuwe ondememings se bydrae vind grootliks binne die plaaslike gemeenskappe beslag. 

Vander Westhuizen (1990:19) onderskei die volgende voordele van entrepreneurskap 

tot die sosio- ekonomiese ontwikkeling: 

• Hulle stimuleer groei deurdat entrepreneuriese aktiwiteite die uitvloei van arbeid en 

kapitaal uit die plaaslike gemeenskap beperk. 

• Die plaaslike gemeenskap verkry die grootste voordeel uit die dienste en produkte 

wat deur entrepreneurs verskaf word. 

• Entrepreneurskap dra by tot 'n meer eweredige verspreiding van ekonomiese 

aktiwiteite. 

• Die ondememings wat entrepreneurs tot stand bring, maak van tegnologie gebruik 

wat aansluit by die vermoe van die plaaslike bevolking. 

• Die plaaslike gemeenkap verkry in die lig van die laasgenoemde stelling die grootste 

voordele uit die werkskeppingsgeleenthede wat tot stand gebring word. 

2.6. DIE BYDRAE VAN ENTREPRENEURSKAP TOT DIE 
DOELSTELLINGS VAN DIE HEROPBOU EN 
ONTWIKKELINGSPROGRAM (HOP) 

Die bevordering van entrepreneurskap kan in talle van die behoeftes wat as motivering 

vir die Heropbou en Ontwikkelingsprogram (HOP) dien, voorsien. Hieronder kan die 

volgende genoem word (Vgl. African National Congress, 1995: 1-22; 60-68): 
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2.6.1. Voldoening aan behoeftes wat in die samelewing bestaan 

2.6.1.1. 'n Beter inkomsteverspreiding: 

Soos in paragraaf2.5.1.3 aangedui is, dien 'n entrepreneurskapsgedrewe kultuur binne 'n 

bepaalde gemeenskap as't ware as 'n medium waardeur welvaart na die gemeenskap toe 

aangetrek kan word. Dit verhoog nie net die gemiddelde inkomste van die inwoners nie, 

maar bekamp ook werkloosheid deurdat dit nuwe werksgeleenthede vir plaaslike 

inwoners skep. Marsden (1981:33-36) meld dat klein sakeondememings oor die 

algemeen minder kapitaal spandeer aan elke persoon wat in diens geneem word as 

groter sakeondememings. Die potensiele waarde wat deur elke nuwe aanstelling aan 

klein sakeondememings toegevoeg word, is ook heelwat hoer as die van groter 

ondememings. 

2.6.1.2. Verbeterde ekonomiese effektiwiteit: 

'n Entrepreneurskapsgedrewe ekonomie le ten grondslag van al die suksesvolle 

ekonomiee dwarsoor die wereld (V osloo, 1992: 1 07). 'n Groter entrepreneurskaps

gerigtheid onder leerlinge kan heelwat daartoe hydra om 'n beter balans tussen klein- en 

middelslagondememings te bewerkstellig, om sodoende ekonomiese oneffektiwiteit 

teen te werk. 'n Positiewe entrepreneurskapsorientasie kan toekomstige beroepslui 

ontwikkel wat 'n groter aanpasbaarheid by die snelle veranderinge op ekonomiese 

terrein sal he. Die behoefte aan entrepreneurs is juis gesetel in hulle vermoe om die 

geweldige toename in nuwe inligting en tegnologie te hanteer en in besonder om beter 

by veranderende omstandighede aan te pas (Vgl. Smith, 1983:3). 

2.6.1.3. Opheffing van armoede: 

Die opheffing van armoede word deur die HOP (Vgl. African National Congress, 1995: 

14) as die hoogste prioriteit gestel. Die welvaartgenererende aard van entrepreneurskap 

dien as 'n waardevolle metode waardeur armoede bekamp kan word (Ruppert, 1988:61). 

Deur 'n entrepreneurskapsgedrewe ekonomiese beleid kan 'n verhoogde lewenstandaard 

en verbeterde lewenskwaliteit bevorder word (Vosloo, 1991:47). 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys kan vervolgens as 'n langtermyn investering in die 

jeug beskou word, waardeur die lewenskwaliteit van alle Suid-Afrikaners verhoog kan 

word. 
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2.6.1.4. Werkloosheidbekamping: 

'n Integrate faset van die HOP is om programme daar te stel wat werkloosheid kan 

bekamp (Vgl. African National Congress, 1995:10). Entrepreneurskapsgerigte 

onderwysvoorsiening dien as 'n koste-effektiewe wyse waardeur werksgeleenthede vir 

alle sektore in die samelewing op die lang-termyn daargestel kan word (Van den 

Berg: 1984:23). Dit is veral die jeug en vroue wat deur die skepping van 'n groter 

entrepreneurskapgerigtheid die geleentheid gebied word om 'n konstruktiewe bydrae tot 

die land se ekonomie te maak. Alle Suid-Afrikaners vind hierdeur geleentheid om deel 

te he aan die land se ekonomie en in besonder om 'n bydrae te maak om groter welvaart 

te genereer. Entreprenerskapsgerigte onderwysgewing speel hier 'n sleutelrol, deurdat dit 

die leerlinge met 'n positiewe entrepreneurskapsingesteldheid en 

entrepreneurskapsvaardighede kan toerus om selfmdiensname as beroepsaltematief te 

oorweeg. 

2.6.2. Bevordering van die sleutelprogramme van die HOP 

Entrepreneurskapsgerigte onderwysgewing kan in die volgende sleutelprogramme van 

die HOP 'n waardevolle bydrae lewer: 

2.6.2.1. Voorsiening in basiese menslike behoeftes: 

Die HOP beskryf armoede as die grootste enkele las op die skouers van die Suid

Afrikaanse bevolking. Die potensiele werkskeppingsmoontlikhede en 

welvaartgenererende aard van 'n entrepreneurskapsgedrewe ekonomie kan dus 'n 

aansienlike bydrae tot die sosiale welstand van mense maak (Rupert, 1988:61 ). Dit kan 

veral binne plaaslike gemeenskappe en binne gesinsverband 'n waardevolle rol speel om 

in menslike behoeftes te voorsien. 'n Groter entrepreneurskapsgerigtheid kan 

byvoorbeeld as 'n voorloper dien om goedkoper en meer effektiewe dienste en produkte 

aan die gemeenskap te lewer (Wolmarans, 1989:15). 

2.6.2.2. Ontwikkeling van menslike hulpbronne: 

Die ontwikkeling van 'n entrepreneurskapsgedrewe ekonomie gee aanleiding tot die 

skepping van nuwe werksgeleenthede en die ontwikkeling van nuwe vaardighede. 

Entrepreneurskapsvoorligting kan hierin 'n sleutelrol speel om bestuurs- en 

besigheidsvaardighede by leerlinge van primere tot tersiere vlak te bevorder (V gl. 
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Vosloo, 1991: 19). 'n Belangrike fokuspunt in die verband is die ontwikkeling van vroue

entrepreneurs wat 'n waardevolle en gelyke rol binne die Suid-Afrikaanse ekonomie 

behoort te speel. Deur die verskaffmg van entrepreneurskapsvoorligting kan die 

onderwys 'n waardevolle rol vertolk om ons jeug as suksesvolle beroepspersone toe te 

rus. 

2.6.2.3. Opbou van die ekonomie: 

Deur entrepreneurskapsvoorligting kan die vaardigheidsvlakke en produktiwiteitsvlakke 

van leerlinge bevorder word en kan werkloosheid in die toekoms tot 'n groot mate 

bekamp word. Die ekonomiese groei wat hierdeur tot stand gebring kan word, behoort 

groter buitelandse investering en internasionale betrokkenheid te bevorder (African 

National Congress, 1994:1 0). 

1.6.2.4. Beter onderwys en opleiding: 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys kan aan elke leerling die geleentheid hied om 'n 

beter lewenskwaliteit en lewensstandaard te verkry. Die skool staan tans voor die taak 

om 'n milieu daar te stel wat vemuwing en verandering sal bevorder. Onderwysers word 

dienoorenkomstig in die nuwe Norme en standaarde vir onderwyseropleiding 

(Nasionale Onderwys, 1995:7,9) aangespoor om as agente van verandering op te tree. 'n 

Kultuur kan hierdeur geskep word waarin leerlinge vir hulself kan dink en 'n eie 

aanspreeklikheid ontwikkel om 'n bydrae tot die generering van groter welvaart te maak. 

Die taak van die onderwys le veral in die ontwikkeling van 'n positiewe 

entrepreneurskapsingesteldheid en om entrepreneurskapsgerigte vaardighede en kennis 

vir leerlinge aan te leer. 

In 'n poging om menslike hulpbronne binne skoolverband tot sy volle potensiaal te 

ontwikkel, speel die onderwys 'n fasiliterende rol om in samewerking met die plaaslike 

gemeenskap geleenthede te ontwikkel om entrepreneurskap te bevorder. Die 

ouergemeenskap beskik reeds oor 'n uitgebreide netwerk van eerstehandse 

beroepskennis en kan 'n waardevolle inligtingsnetwerk vorm met wie leerlinge kan 

konsulteer. 
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2.7. DOELSTELLINGS VAN ENTREPRENEURSKAPS
GERIGTE ONDERWYS 

2.7.1. Bevordering van ekonomiese welvaart 

Die generering van welvaart word wereldwyd primer aan entrepreneurskap toegesk:ryf 

(Vosloo, 1992:109). In Suider-Afrika word gesonde ekonomiese ontwikkeling tans tot 'n 

groot mate deur 'n ernstige tekort aan entrepreneurs lamgele. Die vraag ontstaan 

noodwendig: Word leerlinge opgevoed om soos entrepreneurs te dink en op te tree? Dit 

is veral onderwysers wat hulself deeglik met hierdie vraag moet kan verantwoord. 

2. 7 .2. Bekamping van werkloosheid 

1 Die omvang van werkloosheid en beperkte beskikbaarheid van werksgeleenthede 

onderskryf die groot behoefte wat daar aan 'n meer entrepreneurskapsgerigte benadering 

in die onderwys bestaan. Hierdeur kan leerlinge geori~nteer word om eie 

ondememingskap as 'n beroepsaltematief te oorweeg en andersyds om binne sy rol as 

werknemer entrepreneurskap aan die dag le. Entrepreneurskap kan onder meer op die 

volgende terreine ruim moontlikhede tot werkskepping bied: 

• Geskoolde of ongeskoolde werkers en selfs gestremdes 

• Persone uit enige ekonomiese of sosio-kulturele agtergrond 

• Mense uit enige ouderdomsgroep, vanaf skooljare tot bejaardes 

• Beide geslagte; dit bied veral uitmuntende moontlikhede vir vroue 

• Persone wat fleksietyd wil werk 

2.7.3. Verbeterde toekomsperspektief 

Teen die agtergrond van die beroepskeusedilemma waarin talle leerlinge verkeer, 

ondervind onderwysers 'n verduisterde toekomsperspektief by talle leerlinge. Leerlinge 

voel dikwels dat hulle aan hul omstandighede uitgelewer is. Uitings soos, "Daar is tog 

nie werk vir my nie" en "Wat help dit my om nog te pro beer" het al deel van sommige 

leerlinge se woordeskat geword. Leerlinge is almal bewus van die voortdurende 

rasionalisasie en heelparty is al persoonlik daardeur geraak. Die toekoms word deur baie 

leerlinge as '11 groot onsekerheid beleef, waarin werksekerheid en werksekuriteit as iets 

van die verlede beskou word. 'n Gedagtegang het begin ontstaan dat slegs enkele 

toppresteerders nog in 'n redelike mate van 'n toekoms binne 'n hoogs kompeterende 
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samelewing verseker is. Die samelewing het skynbaar nie meer plek vir gemiddelde en 

swak skoolpresteerders nie. 

Leerlinge wie se beroepskeuseperspektief met entrepreneurskap gekleur word, staan 

hierteenoor voor bykans grenslose moontlikhede. In elke denkbare beroepsrigting, 

aanleg of belangstellingsveld bestaan daar talle moontlikhede wat voornemende 

entrepreneurs kan oorweeg en ontwikkel om sodoende vir hulself 'n toekoms te skep. 

2.7.4. Bevordering van eie ondernemingskap 

Die gedagte om self aan die bestuur van 'n eie onderneming te staan, word oor die 

algemeen gunstig deur leerlinge ontvang. Vir die meeste bly dit egter net 'n droom, 

aangesien hulle sonder die nodige entrepreneurskapsopleiding nie oor die kundigheid 

beskik om 'n eie onderneming te ontwikkel nie. Die feit is dat die meeste Suid

Afrikaners nie oor 'n positiewe entrepreneurskapsoritSntasie beskik nie. Hierdie 

probleem kan veral aan onvoldoende entrepreneurskapsgerigte opvoeding toegeskryf 

word. 'n Positiewe entrepreneurskapsingesteldheid word reeds tot 'n groot mate in die 

huisgesin vasgele. Ouers moet dus aangemoedig word om kinders op te voed om soos 

werkgewers te dink. In die beroepskeuseproses neig kinders en ouers in teenstelling 

hiermee om primer met moontlike werkgewers en die vraag: "Vir wie gaan ek eendag 

werk ? " gemoeid te wees, terwyl die gunstige geleenthede wat daar binne 'n eie 

onderneming bestaan nie genoeg aandag geniet nie. 

'n Gebrek aan entrepreneuriese vaardigheid is een van die grootste redes waarom 

leerlinge dikwels nie bereid is om die eise van 'n eie onderneming in die gesig te staar 

nie. Talle leerlinge ervaar 'n gevoel van onsekerheid en onvermotS indien daar oor eie 

indiensname besin word. Hierdie gevoelens word veral aan beperkte kennis en 

onderontwikkelde entrepreneurskapsvaardighede toegeskryf. Die meeste leerlinge neem 

gevolglik die standpunt in dat bulle nie oor genoeg geld beskik om 'n eie onderneming te 

begin nie. Ander weet bloot net nie waar om te begin nie. Skole moet dus daarteen waak 

om leerlinge slegs gereed te maak om die arbeidsmark as werknemers te betree. 

2.7.5. Bevordering van gemeenskapsbetrokkenheid 

Entrepreneurskap behoort oor 'n bretS front binne skole en naskoolse 

opleidingsinstansies ontwikkel te word. Hoewel die onderwyser in sy langtermyn 

bemoeienis met leerlinge as die belangrikste vennoot in die bevordering van 'n positiewe 
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entrepreneurskapsgerigtheid beskou kan word, behoort fmansiele instansies en 

gemeenskapsaksies wat met die bevordering van entrepreneurskap gemoeid is, ook 'n 

belangrike bydrae te lewer om die spesifieke behoeftes in die gemeenskap aan te spreek. 

Skole behoort insgelyks ook meer betrokke te raak in gemeenskapsprojekte wat 'n 

positiewer entrepreneurskapsgerigtheid by leerlinge kan bevorder. Daar bestaan 

hedendaags byvoorbeeld talle entrepreneurskapskompetisies waarby leerlinge hulle kan 

inskryf. Groter samewerking tussen skole en die gemeenskap behoort dus as 'n prioriteit 

gestel te word. 

2. 7 .6. Voldoening aan die eis tot loopbaangerigte onderwys 

Loopbaangerigte onderwys word eers 'n realiteit indien dit aan die eise van die 

beroepsmark voldoen. Die feit dat die formele beroepsektor nie meer aan die oorgrote 

meerderheid van nuwe toetreders tot die beroepsmark werk kan voorsien nie, maak dit 

duidelik dat leerlinge op 'n meer entrepreneurskapsgerigte benadering in die onderwys 

aangewese is. In 'n strewe daarna om elke skoolvak meer loopbaangerig te maak, sal 

onderwysers noodwendig ook met die moontlikhede van entrepreneurskap wat binne sy 

vak bestaan moet rekening hou. 

1. 7. 7. Bevordering van entrepreneurskap by werknemers (intrapreneurskap) 

Die tekort aan beskikbare werksgeleenthede vereis dat leerlinge primer op eie 

werkskepping gerig moet word. 'n Meer entrepreneurskapsgerigte onderwys kan egter 

ook veroorsaak dat werknemers meer entrepreneuries sal dink en kan dus 'n groot 

bydrae lewer om entrepreneuriese gedrag by werknemers te bevorder. Werknemers kan 

as 'n uitvloeisel hiervan binne die ondernemings waarin hulle werksaam is 'n bydrae tot 

die generering van groter welvaart maak. 'n Meer entrepreneurskapsgerigte benadering 

word hedendaags selfs binne groter besighede as die deurslaggewende faktor tot 

langtermyn groei en oorlewing beskou (Olivier, 1994: onderhoud). 

2.8. MITES RONDOM ENTREPRENEURSKAP 

Daar bestaan talle wanpersepsies oor entrepreneurskap wat entrepreneuriese optrede en 

die realiteite in die daarstelling en ontwikkeling van ondernemings verdraai. 

Suksesvolle entrepreneurskapsvoorligting vereis dat sulke ongegronde veralgemenings 

uit die weg geruim moet word en dat voornemende entrepreneurs met die realiteite van 

entrepreneurskap gekonfronteer moet word. Dit is dus belangrik dat onderwysers 
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deeglik rekening moet hou met die onderskeie mites wat meer gereeld onder leerlinge 

mag voorkom. Timmons (1990:20-21) en Boshoff (1992:106-107) gee die volgende 

uiteensetting van sulke mites: 

• Entrepreneurs word gebore en kan nie ontwikkel word nie: Boshoff (1992:106) 

beskou die bogenoemde stelling as ooglopend vals. Die vooroordele, ingesteldhede 

en gedrag van mense word grootliks aangeleer. Juis daarom word dit bekemtoon dat 

daar 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid by leerlinge geskep moet word. 

Timmons (1990:20) meld dat die aanwesigheid van aangebore talente soos 

byvoorbeeld hoe intelligensie en potensiaal tot kreatiwiteit wei voordele vir 

voomemende entrepreneurs inhou, maar dat entrepreneurs deur hulle ervaringe en 

die aanleer van kennis en vaardighede oor 'n lang tydperk gevorm word. 

• Entrepreneurs is individue wat met risiko dobbel: Navorsing (V gl. Y arzebinski, 

1992:33 & Mitton, 1989:15) toon teenstrydig met die bogenoemde stelling, dat 

suksesvolle entrepreneurs oor 'n buitengewoon hoe analitiese vermoe beskik, wat 

hulle in staat stel om berekende risiko's te neem. Hulle is volgens Timmons 

(1990:20) eerder daarop ingestel om risiko's te minimaliseer, of om ander persone te 

oorreed om in die risiko te deel. Hy beskryf die entrepreneur se ingesteldheid 

teenoor risiko soos volg: "They do not deliberately seek to take more risk or to take 

unnecessary risk, nor do they shy away from unavoidable risk". Die entrepreneur se 

ingesteldheid op die onbekende en onontdekte mag dit wei laat voorkom asof 

entrepreneurs met risiko dobbel. Die waarheid is eerder dat entrepreneurs die 

uitdaging om nuwe geleenthede, werkswyses en idees ten uitvoer te bring, geniet 

(V gl. Gilad en Kaish, 1991:59 & Arens, 1990: 30). 

• Entrepreneurs is oneerlike, onetiese geldmakers: Die bogenoemde Stelling mag 

dalk soos in enige ander werksopset, wat enkele uitsonderings betref, waar wees. 

Om oor die langtermyn suksesvol te wees, speel eerlikheid, diensbaarheid en etiek 

egter 'n deurslaggewende rol. Timmons ( 1990:21) meld dat suksesvolle 

entrepreneurs eerder op langtermyn finansiele gewin ingestel is en hulself toewy om 

op 'n verantwoordelike wyse 'n ondememing op te bou. Verdere navorsing (Jarillo, 

1989:145; Timmons, 1990:21; Jardine, 1983:14 & Arens, 1990:27) het aangetoon 

Cat entrepreneurs nie primer deur geldmaak gemotiveer word nie, maar eerder deur 

'n behoefte aan persoonlike prestasie en selfaktualisering. 
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• Entrepreneurs strewe na mag en beheer oor ander mense: Deur 'n ondememing 

tot stand te bring of te ontwikkel, bevind die entrepreneur homself dikwels in 'n 

posisie waar hy mag en beheer moet uitoefen. Mag en beheer kan teen hierdie 

agtergrond eerder as 'n byproduk van die entrepreneuriese proses beskou word 

(Timmons, 1990:21 ). Suksesvolle entrepreneurs se strewe na persoonlike prestasie, 

die aanvaarding van verantwoordelikheid en die bereiking van beter resultate kan 

gevolglik eerder as meer dominante kenmerke van entrepreneurs beskou word. Die 

entrepreneur is binne hierdie konteks eerder daarop ingestel om mense te benut en 

aan te wend sodat die ondememing bevorder kan word (Breed, 1982:53). 

• 'n Nuwe ondememing is 'n vorm van kits-sukses: Navorsing toon dat suksesvolle 

ondememings dikwels oor 'n lang tydsverloop tot stand gebring is (Harper, 

1991: 19). 'n Bekende spreekwoord onder entrepreneurs lui soos volg: "The lemons 

ripen in two and a half years, but the pearls take seven or eight" (Timmons, 

1990:21). 

• Persone wat dit moeilik vind om binne die formele werksopset met mense oor 

die weg te kom, behoort suksesvolle entrepreneurs te word: Baie entrepreneurs 

word wel gekenmerk deur 'n groot behoefte aan outonomiteit en onafhanklikheid, 

maar 'n moeilike persoonlikheid of 'n onvermoe om met mense oor die weg te kom, 

het 'n negatiewe uitwerking op die meeste ondememings. Breed (1982:53) se 

standpunt dat entrepreneurs mense as die belangrikste produksiefaktor binne 'n 

oridememing beskou, veronderstel dat die entrepreneur juis oor die vermoe moet 

beskik om met mense oor die weg te kom. Entrepreneurs se behoefte aan 

outonomiteit en selfversorgendheid is hiervolgens nie die resultaat van 'n onvermoe 

om met mense oor die weg te kom nie, maar moet eerder beskou word as 'n strewe 

om "iets te beref/C' en om "'n verkil" te maak (Vgl. Kuratko & Hodgetts, 1989:73). 

• Entrepreneurs moet jonk en energiek wees: Om jonk en energiek te wees kan 

sekere voordele inhou, maar net so kan ouderdom, groter ervaring en 'n beter 

ontwikkelde en verfynde netwerk van entrepreneurskapsvaardighede ook voordele 

inhou. 'n Effektiewe _ondersteuningsnetwerk, wat in sekere soorte ondememings 'n 

vereiste is, neem dikwels ook 'n lang tydperk om te ontwikkel. Volgens Boshoff 

(1992: 1 06) is daar heelwat suksesvolle entreprr~eurs wat eers op gevorderde leeftyd 

met 'n eie ondememing begin. Entrepreneuriese gedrags- en denkpatrone ontwikkel 

ook nie ewe gou by aile mense nie. 
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• Die entrepreneur is sy eie baas en heeltemal onafhanklik: Die entrepreneur is 

volgens Timmons (1990:20) ver van onfhanklik. Inteendeel verkeer entrepreneurs in 

'n posisie waarin hulle voortdurend rekening moet hou met kliente, verskaffers, 

krediteure, werknemers en gesinslede. Die eienaar-entrepreneur het egter wel die 

vryheid om te kies waar, wanneer en hoe hy teenoor die onderskeie partye wil 

reageer. 

• Entrepreneurs moet bykans onmenslike eise soos lang werksure en 'n 

ondankbare lewe lei voordat hulle ryk word: Entrepreneurs kan moontlik volgens 

hul persoonlikheidsaard kies om harder te werk. Timmons (1990:20) meld egter dat 

daar geen bewyse bestaan dat entrepreneurs noodwendig harder as ander werkers 

werk nie. Sommige entrepreneurs kan na gelang van die aard van die onderneming 

selfs vermeld dat hulle nie so hard soos ander mense werk nie. Entrepreneurs beleef 

oor die algemeen groter werkstevredenheid (Boshoff, 1992: 1 06). Timmons 

(1990:20) meld byvoorbeeld dat entrepreneurs minder as ander werkers daartoe 

toegenee is om op 'n vroee leeftyd af te tree. 

• Entrepreneurs betaal 'n duur prys vanwee die groot mate van stres wat hulle 

moet hanteer: Volgens Timmons (1990:20) is dit wei waar dat entrepreneurs 'n hoe 

mate van stres moet hanteer, maar dit verskil egter nie van ander werkers wat in 

bestuurshoedanighede werk nie. Daar is ook reeds genoem dat entrepreneurs 'n 

positiewer belewing van hulle beroepslewe het (vgl. Arens, 1990:30 & Mitton, 

1989:12). Volgens Breed (1982:20) en Marx et al (1990:151) beskik entrepreneurs 

oor 'n groter toleransie om stres te hanteer. Hieraan kan toegevoeg word dat 

entrepreneurs oor die algemeen 'n groter mate van sukses beleef (Timmons, 

1990:20). 

• Daar bestaan 'n groot moontlikheid dat entrepreneurs kan misluk: Alhoewel 'n 

redelik groot persentasie nuutgestigde ondernemings misluk, beteken dit nie dat die 

entrepreneur misluk het nie. Soos Timmons (1992:9) tereg opmerk: "Firms go out of 

existence, but entrepreneurs do not". Talle entrepreneurs beskou mislukte pogings 

as geleenthede waaruit geleer kan word. Die ervaring en kundigheid wat hierdeur 

opgebou word, staal die entrepreneur vir toekomstige ondernemings, sodat hy op 'n 

latere stadium wel ... ukses kan behaal (Timmons, 1990:21 ). 
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• Dit is nie moontlik om 'n nuwe ondememing te begin as mens nie baie geld bet 

nie: Onvoldoende finansiering word allerwee beskou as een van die grootste redes 

vir misukkings in nuwe ondememings (Vgl. Wood, 1989:27). In Hoofstuk drie (Par. 

3.3.3.3) word daar aangetoon dat die probleem nie werklik 'n gebrek aan fondse is 

nie, maar eerder die oneffektiewe aanwending daarvan. Hierdie gedagte word verder 

deur Timmons (1990:21) bekragtig. Hy meld dat oordrewe aanvangskapitaal dikwels 

tot gebrekkige dissipline en impulsiewe spandering van fondse lei- die sogenaarnde 

"spoilt-child syndrome". Talle van die suksesvolste entrepreneurs het hulle eerste 

ondememing onder uiters moeilike finansiele omstandighede begin (V gl. Pretoria 

News, 1993:19 Maart). Om 'n suksesvolle ondememing te ontwikkel, vertolk 'n 

persoon se ingesteldheid, kennis, vaardigheid en ervaring 'n veel groter rol as sy 

aanvanklike finansiele stand (V gl. Holt, 1992:53). 

2.9. SAMEVATTEND 

Die begrip "entrepreneurs/cap" is in hierdie hoofstuk toegelig met verwysing na die 

onderskeie benaderings wat in entrepreneurskapsnavorsing gevolg word. Die literatuur 

toon aan dat entrepreneuriese gedrag kompleks is en 'n veelfasettige aard het. Daar kan 

dus met Reynolds (1991 :67) saarngestem word dat 'n eensydige beskouing van 

entrepreneurskap op 'n vereenvoudiging daarvan sal neerkom. 

In 'n beskouing van die rol van entrepreneurskap binne die Suid-Afrikaanse konteks, is 

daar aangetoon dat daar 'n dramatiese tekort aan entrepreneurs bestaan. Daar is veral 'n 

dringende behoefte aan 'n onderwysbedeling wat voorsienning vir basiese 

entrepreneurskapsopleiding maak en wat 'n positiewe entrepreneurskapsingesteldheid by 

leerlinge kan bevorder. 'n Toename in entrepreneurs kan in die toekoms 'n aansienlike 

bydrae lewer om 'n dinamiese en welvaartgenererende ekonomie te bevorder. 

Teen hierdie agtergrond kan skole 'n sleutelrol vertolk deur 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie te implementeer. Die onderwys kan hierdeur 'n 

bydrae lewer om ekonomiese voorspoed op aile samelewingsvlakke te bevorder. Daar 

sal egter deeglik met die unieke sosio-ekonomiese konteks van Suid-Afrika rekening 

gehou moet word en onderwysers sal ook met die nodige entrepreneuriese 

agtergrondskennis en vaardigheid toegerus moet word. 
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HOOFSTUK3: FAKTORE WAT ENTREPRENEURIESE 
" SUKSES OF MISLUKKING ONDERLE 

3.1. INLEIDING 

In 'n soeke na faktore wat entrepreneuriese gedrag en denke kan bevorder, is dit 

belangrik om eers te let op die moontlike redes wat sukses of mislukkings in klein 

sakeondememings veroorsaak. Navorsers skryf die sukses en mislukking van nuwe 

klein sakeondememings aan verskeie faktore toe. 

Die twee faktore wat volgens Graham (1992:23) grootliks tot mislukkings in klein 

sakeondememings aanleiding gee, ts onvoldoende finansiering en swak 

bestuursvaardighede (vgl. Osborne, 1991:26 & Pheela, 1987:13). Beam & Carey 

(1989:69) meld hierteenoor dat die oorsaak van mislukkings van klein 

sakeondememings nie primer aan swak finansiering en bestuur toegeskryf behoort te 

word nie, maar eerder aan 'n gebrek aan algehele toewyding. Beide hierdie menings het 

bepaalde meriete en sal deeglik in 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie in 

berekening gebring moet word. 

In navorsing wat deur Abetti en Stuart (1990: 151) gedoen is, is bevind dat die omvang 

van 'n entrepreneur se ervaring in vorige ondememings en die rol wat hy daarin vertolk 

het, die beste aanduiding gee of 'n entrepreneur in die toekoms sukses sal behaal of nie. 

Die moontlikheid bestaan egter ook dat hierdie ervaring die entrepreneur juis blootstel 

aan die onderskeie fasette van 'n ondememing en dat hy sodoende 'n "in-praktyk 

leerproses" ondergaan. In die lig hiervan ontstaan daar 'n sterk vermoede dat 'n 

effektiewe entrepreneurskapsontwikkelingstrategie 'n belangrike rol kan speel om 

toekomstige entrepreneuriese sukses te bevorder. Die beskikbaarheid van relevante 

kundigheid en agtergrondskennis kan hiervolgens as 'n voorvereiste vir die suksesvolle 

ontwikkeling van entrepreneurskap in skole gestel word. 'n Gebrek aan paslike opleiding 

kan hierteenoor as een van die grootste beperkinge in die ontwikkeling van 

entrepreneurskap in skole beskryfword (LeRoux, 1994: Onderhoud). 

Volgens Loeb (1992:64) word die ontwikkeling van nuwe ondememings gekortwiek 

vanwe~ die beperkte beskikbaarheid Vl'ln lenings en 'n stagnante ekonomie. 

Entrepreneurs moet volgens hom deeglike en spesifieke entrepreneurskapsopleiding 

ontvang, sodat hulle voorbereid kan wees op die eise wat die arbeidsmark aan hulle mag 
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stel. Slegs dan kan daar 'n nuwe geslag entrepreneurs na vore tree om in die steeds 

groeiende aanvraag na entrepreneurs op aile vlakke van die samelewing te voorsien. 

Die eerste jaarverslag van die Kleinsake Ontwikkelingskorporasie (KSOK) meld dat sy 

bestaan te danke is aan "'n groeiende bewussyn oor die afgelope aantal jare dat 'n nuwe, 

meer entrepreneurskapsgerigte benadering nodig is om die bevordering van klein 

sakeondernemings by aile segmente van ons bevolking 'n sterker impetus te gee" (V gl. 

Botha, 1983:8). Skole kan insgelyks 'n groot bydrae lewer indien dit aile leerlinge in 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie kan betrek. Olivier (1994: onderhoud) beskou 

dit as 'n "onvermydelike /angtermyninvestering waartoe die onderwys hom moet 

verbind''. 

'n Studie na die oorsake tot sukses en mislukking in klein sakeondernemings toon aan 

dat beide eksterne en interne faktore 'n rol speel. Onder eksterne faktore ressorteer die 

ekonomiese klimaat, sosiale- en sosio-ekonomiese faktore, regs-politieke aspekte, 

tegnologiese faktore, ekologiese faktore en die internasionale omgewing. Interne faktore 

wentel om die aspekte binne die onmiddellike omgewing van die onderneming waarmee 

die entrepreneur op 'n daaglikse basis gemoeid is (Lynas & Dorrian, 1987:58). 

Voornemende entrepreneurs sal hulself deeglik met die invloed van sowel eksterne en 

interne faktore moet vergewis om voorkomend op te tree teen moontlike mislukkings en 

om hulle denke te orienteer volgens suksesvolle besigheidstrategiee. 

3.2. EKSTERNE FAKTORE WAT ENTREPRENEURIESE 
SUKSES OF MISLUKKING BEiNvLOED 

Entrepreneurs het selde enige beheer oor die stand van eksteme faktore en kan in die 

meeste gevalle slegs in 'n beperkte mate voorsorg tref om negatiewe beinvloeding te 

beperk (Nkonyeni, 1988:30). Die beperkte beheer wat entrepreneurs oor eksterne faktore 

het, skep dikwels 'n mate van frustrasie by entrepreneurs vanwee hulle geneigdheid om 

self aan die stuur van sake te staan en hulle behoefte aan outonomiteit. Die volgende 

eksteme faktore kan onderskei word: 
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3.2.1. Die ekonomiese klimaat 

Die Komitee vir Ekonomiese Aangeleenthede van die Presidentsraad (Suid-Afrika, 

1985:33-43) onderskei ·die volgende faktore wat as hindernisse kan dien om 'n 

ekonomiese ldimaat te skep wat bevorderlik vir entrepreneurskap is: 

• Die aanwesigheid van 'n ekonomiese resessie kan daartoe lei dat grensgeval 

ondememings nie meer die mas opkom nie. 

• Hoe, dubbelsyfer inflasiekoerse gee aanleiding tot 'n afname in die reele inkomste 

van die bevolking. Die gevolg is dat daar 'n afname in die hoeveelheid spandeerbare 

inkomste plaasvind, wat die implementering van nuwe idees en werksaamhede 

be perk. 

• 'n Lae of negatiewe groeikoers het 'n negatiewe uitwerking op die welvaart van die 

bree samelewing tot gevolg. 

• 'n Streng monetere beleid oor 'n lang tydperk, wat met hoe rentekoerse gepaard gaan, 

het 'n beperkende invloed op die finansiering van nuwe ondememings. 

• Die invloed van hoe standaarde, wetlike beperkings en burokrasie, kan ekonomiese 

ontwikkeling strem en die inisiatief van entrepreneurs demp. 

In die huidige Suid-Afrikaanse konteks is die bogenoemde faktore slegs tot 'n beperkte 

mate aanwesig. Mohr (1994:25) voorsien 'n tydperk van voorspoed vir voomemende 

entrepreneurs wat eie ondememings tot stand wil bring. Hy onderskei die volgende 

faktore wat entrepreneurskapbevorderend is: 

• 'n Meer bestendige sakesildus wat 'n groter moontlikheid vir werkskepping daarstel. 

Volgens hom kan 'n groeikoers van drie tot vier persent binne die volgende paar jaar 

verwag word. 

• Inflasie behoort nie gou weer 'n vlak bo 15% te bereik nie. Daar word trouens 'n 

koers van agt tot twaalf persent oor die volgende paar jaar verwag. 

• Rentekoerse behoort oor die algemeen meer bestendig te wees. 

Daar kan dus aangeneem word dat die ekonomiese klimaat tans gunstig vir die 

bevordering van entrepreneurskap is. 

3.2.2. Sosiale en sosio-ekonomiese faktore 

Die demografiese omgewing waarin die entrepreneur woonagtig is, bepaal. grootliks die 

aard van moontlike ondememings wat oorweeg kan word. 'n Laer sosio-ekonomiese peil 

gaan met 'n beperkte beskikbaarheid van hulpbronne en 'n agterstand in tegnologiese 

ontwikkeling gepaard. 'n Verlaagde opvoedings- en onderwyspeil kan volgens 
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Nkonyeni (1988:31) ook 'n negatiewe uitwerking op entrepreneurskap he, aangesien dit 

tegnologiese vooruitgang belemmer. Hy onderskryf die noodsaaklikheid van 'n 

entrepreneurskapgerigte onderwysmilieu. Die impetus vir entrepreneuriese ontwikkeling 

is volgens hom gesetel in onderwysers se vermoe om leerlinge groter vryheid van spraak 

en denke te hied. 

Nog 'n faktor wat Suid-Afrikaanse entrepreneurs se taak in besonder verswaar, is die 

groot verskeidenheid kulturele en etniese verskille wat daar in die populasie bestaan. Dit 

is vir die entrepreneur moeilik om 'n analise van die onderskeie bestedingspatrone en 

behoeftes van elke groep te maak. Voorraad moet dikwels aangepas en uitgebrei word 

om by verskillende behoeftes aansluiting te vind. Die proses gaan noodwendig met hoe 

onkostes gepaard. 

3.2.3. Regs-politiese aspekte 

Talle voomemende entrepreneurs is nie altyd op hoogte van bestaande wetgewing wat 

bulle ondememings raak nie. Selfs vir ervare entrepreneurs is dit 'n moeilike taak om 

deurlopend op hoogte van veranderende wetgewing te bly. Dit is veral in tye van 

politieke verandering en ontwikkeling dat daar aansienlike veranderinge in wetgewing 

op streek- sowel as nasionale vlak plaasvind. Voomemende entrepreneurs kan van die 

onderskeie adviesburo's, byvoorbeeld die van die Kleinsake Ondememings Korporasie 

(KSOK) gebruik maak om op hoogte te bly van die onderskeie wetlike implikasies. 

Hutchinson (in Vegter, 1981:94) onderskei die volgende bree groepe wetgewing 

waarteenoor die entrepreneur homself moet orienteer: 

• Wetgewing rakende algemene welvaart: Hierdie wette het onder meer betrekking 

op regverdige werknemerspraktyke, arbeidstandaarde en werkloosheid. 

• Belastingwette: 'n Verskeidenheid belastingtipes word hierdeur aangespreek, 

waaronder inkomstebelasting, invoerbelasting en belasting op toegevoegde waarde 

(BTW). 

• Arbeidswetgewing: Arbeidswetgewing beskryf onder meer die verhouding van 

entrepreneurs tot werknemers en die organisasie van werknemers. 

• Wette rakende prysvaslegging: Hierdie wetgewing is beperk tot enkele produkte 

en dienste. Die regering kan via prysvaslegging 'n mate van staatsregulering toepas 

en in die proses 'n monopolie oor sekere produkte skep. 

• Intemasionale regulasies: Die mate van intemasionale sanksionering of investering 

het 'n belangrike regulerende invloed op die nasionale ekonomie wat tot 'n groot 
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mate ook na entrepreneurs deursuur. 'n Voorbeeld van sodanige regulering kan 

gevind word in beperkinge wat op sekere uit- of invoere geplaas word. 

3.2.4. Tegnologiese faktore 

Volgens Van der Westhuizen (1990:66) skep tegnologiese ontwikkeling sowel 

geleenthede as bedreiginge vir entrepreneurs. V oomemende entrepreneurs sal 

hiervolgens nie net rekening moet hou met die potensiele geleenthede wat in nuwe 

tegnologiese ontwikkeling tot stand kom nie, maar hulself ook deeglik van die 

moontlike bedreiginge wat daarin opgesluit le, moet vergewis. Die volgende bedreiginge 

kan onderkei word (Vegter, 1980:86; Lynas & Dorrian, 1987:63 & Ligthelm & Van 

Wyk, 1985:330): 

• Onvoorspelbare gevolge: Die moontlike implikasies van nuwe uitvindings kan 

dikwels nie akkuraat voorspel word nie. 

• Vinnige veroudering van bestaande produkte: Andersoortige 

vervaardigingsmeganismes, asook nuwe en verbeterde produkte, gee daartoe 

aanleiding dat bestaande produkte vinnig verouder. 

• Die eis tot aanpassing: Veranderinge in tegnologie vereis dat entrepreneurs 

dringende aanpassings moet maak om steeds produkte en dienste te lewer wat in 

aanvraag by die gemeenskap sal wees. Die ondememing beskik nie altyd oor die 

fondse, mannekrag (bestuurspotensiaal), hulp~iddele en eie tegnologie om 'n 

kompeterende produk of diens te lewer, of om op 'n bepaalde tydstip die nodige 

aanpassings te maak nie. 

• Die eis tot nuwe kennis en vaardigheid: Entrepreneurs moet telkens nuwe 

vaardighede en kennis bekom om strategiee te ontwikkel om nuwe tegnologiese 

verwikkelinge te akkommodeer. Aan die ander kant kan nuwe tegnologie aangepas 

en ontwikkel word om tot die ondememing en die gemeenskap se voordeel te strek. 

3.2.5. Ekologiese faktore 

Vegter (1980:96) beskryf ekologie as die verhouding van lewende organismes tot hulle 

omgewing. Om te verseker dat daar 'n balans in die ekologie heers, bestaan daar sekere 

regulasies en wetgewing wat gerespekteer moet word. Marx en Vander Walt (1989:60-

61) meld dat die bedreiginge wat uit ekologiese faktore kan voortspruit, onder meer aan 

die beperkte beskikbaarheid van sekere grondstowwe, water, energie en voedsel 

toegeskryf kan word. Hierdeur word verhoogde pryse tot stand gebring, inflasie 

bevorder en word 'n verhoging in die produksiekoste veroorsaak. 
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3.2.6. Die internasionale omgewing 

lnternasionale interafhanklikheid bring 'n verdere dimensie mee waarteenoor die 

entrepreneur hom moet orienteer (Marx & Van der Walt, 1989:63). Die meeste 

ontwikkelinge op internasionale vlak gaan met 'n matige bernvloeding van plaaslike 

ondernemings gepaard (Vegter, 1980:89). Verwikkelinge in die internasionale 

omgewing, byvoorbeeld die voorkoms van sanksies of investering, bet 'n direkte invloed 

op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Alhoewel entrepreneurs meestal net op 'n indirekte 

wyse geraak word, kan die effek van die internasionale omgewing ook direk ervaar 

word indien daar nuwe produkte of tegnologie ingevoer word wat met plaaslike 

produkte en dienste kompeteer. 

3.3. INTERNE F AKTORE W AT ENTREPRENEURIESE 
SUKSES OF MISLUKKING BE!NvLOED 

Holt (1992:74) meld dat interne faktore die grootste oorsaak van mislukkings van klein 

sakeondernemings is. Hy identifiseer onder meer 'n gebrek aan ervaring, gebrekkige 

bestuursvaardigheid, swak besigheidsfilosofie en onvoldoende beplanning as interne 

faktore wat tot mislukking aanleiding gee. In kontras met eksterne faktore, is die meeste 

interne faktore van so 'n aard dat voldoende opleiding en kennis entrepreneurs in staat 

beboort te stel om voorkomend op te tree teen die moontlike oorsake van mislukking. 

Die onderskeie interne faktore wat sukses of mislukking in ondernemings onderle, word 

vervolgens toegelig. 

3.3.1. Gebrek aan ervaring 

Persoonlike ervaring van die sakepraktyk dra daartoe by dat die nodige 

besigheidsvaardighede ingeoefen kan word. Entrepreneurs moet hulself byvoorbeeld 

telkens afvra of bulle oor die nodige eerstebandse kennis beskik om die eise wat 'n 

beoogde onderneming aan bulle mag stel, effektiefte hanteer. Holt (1992:74) meld dat 

'n gebrek aan vaardigheid wei oorkom kan word indien entrepreneurs bereid is om die 

nodige tyd en energie af te staan om die nodige besigheidsvaardighede aan te leer. 
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3.3.2. Gebrekkige bestuursvaardigheid 

Effektiewe bestuur van hulpbronne en onoordeelkundige besluitneming speel 'n 

deurslaggewende rol om 'n ondememing se oorlewing te verseker. Entrepreneurs moet 

dus bedag wees op oorinvestering, onderinvestering en swak finansiele kontrole (Holt, 

1992:75-76). In hoofstuk vier (Vgl. 4.5) word verskeie bestuursbeginsels bespreek 

waarop voomemende entrepreneurs bedag gemaak moet word. 

3.3.3. Swak besigheidsfilosofie 

Talle nuwe ondememings misluk vanwee besigheidseienaars wat eie belange bo 

gesonde besigheidspraktyke stel. Klante wat onder die besef kom dat 'n ondememing 

bloot daarop ingestel is om vinnig geld te maak, sal byvoorbeeld eerder neig om ander 

ondememings te ondersteun. Holt (1992:78) meld dat suksesvolle entrepreneurs deur 'n 

klante-gesentreerde gerigtheid gekenmerk word en dat hoe kwaliteit produkte en 

dienslewering by beide klante en entrepreneurs hoog aangeskryf word. 

3.3.4. Onvoldoende beplanning 

Volgens Holt (1992:78) toon navorsmg dat minder as die helfte van klein 

sakeondememings besigheidsplanne voor die aanvang van hulle ondememings opgestel 

het. Talle het wei besigheidsplanne opgestel nadat die ondememing daargestel is. 'n 

Derde van die ondememings meld dat hulle geen formele besigheidsplan ontwikkel het 

nie. Die noodsaaklikheid van 'n besigheidsplan kom veral na vore in die groeifase van 'n 

ondememing as entrepreneurs addisionele fondse benodig (Vgl. 4.4). Die verkryging 

van ondememingskapitaal, lenings en investering is bykans onmoontlik indien die 

entrepreneur nie 'n duidelike, skriftelike besigheidsplan beskikbaar het nie. 

Die Adviesburo vir Klein Sakeondememings (ABKS) en die Kleinsake Ontwikkelings 

Korporasie (KSOK), bekragtig die rol van voldoende beplanning in hulle uiteensetting 

van redes wat sukses en mislukking in klein sakeondememings tot gevolg het. Onder 

faktore wat sukses bevorder, identifiseer hulle die volgende faktore: 

• Tydens die beplanning en samestelling van 'n besigheidstrategie, het die 

ondememers deeglik besin oor die potensiaal van die geleentheid. 'n Deeglike 

analise is gedoen oor die aanvraag, beskikbaarheid, standplaas en korrekte 

prysvaslegging. 
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• Die persoonlikheidsprofiel van suksesvolle ondememers word deur 'n unieke 

samestelling van persoonlikheidseienskappe gekenmerk wat by die eise van die 

ondememing aansluit. Faktore soos dryfkrag, selfvertroue, innovering en die vermoe 

om dit wat begin is, deur te voer, is veral deurslaggewend. 

• Besondere aandag word aan finansiering bestee. Gesonde finansiele verhoudinge 

word bewerkstellig deur wins te herinvesteer. Suksesvolle ondememers sal die 

nodige aksie neem om winsgewendheid te verseker, byvoorbeeld om 

samewerkingsooreenkomste met ander ondememings te sluit om 'n beter 

bedingingsvermoe te verseker, of om aankope teen 'n beter prys te bewerkstellig. 

• Suksesvolle ondememers is voortdurend in 'n proses waarin hulle hul 

kundigheidsbasis en bestuursvaardigheid ingeskerp hou, deur onder andere 

eerstehandse advies offormele opleiding te verkry. 

• 'n Kenmerk wat veral onderliggend aan suksesvolle ondememingskap le, is 'n 

uitstekende produkkennis, of kennis van die diens wat gelewer word. In die praktyk 

realiseer dit in 'n beter klientediens. 

Hierteenoor het die KSOK die volgende faktore wat mislukkings in ondernemings 

onderle, gei'dentifiseer: 

• Ondernemers bestee hulle winste grootliks op persoonlike aktiwiteite en uitgawes. In 

sommige gevalle word moontlike toekomstige winste uitgegee nog voordat dit 

verdien is. 

• Ondernemers neig soms om slegs by die ontwerp van die onderneming betrokke te 

wees en die onus daarna aan 'n bestuurder oor te gee, sonder om self aktief betrokke 

te bly. 

• Daar word buitensporig uitgebrei voordat daar genoegsame fondse beskikbaar is, of 

alvorens daar 'n deeglike analise van die markpotensiaal gemaak is. In die lig 

hiervan ontstaan daar op 'n latere stadium fmansiele- en kontantvloei probleme. 

• Onvoldoende bestuursbekwaamheid wat voortspruit uit gebrekkige 

bestuursinligting, ondoelmatige beplanning, onbevredigende finansiele bestuur, 

swak beheer en 'n gebrek aan bestuursondervinding en ervaring is van die mees 

algemene oorsake van mislukkings by kleinsakeondernemings. 

• Kleinsakeondernemers staan dikwels voor veelvuldige rolle wat hulle moet vertolk. 

Indien 'n ondememer nie in staat is om hom in verskeie rolle, byvoorbeeld aankope, 

bemarking, produksie, personeel, administrasie en bestuur te kan handhaaf nie, mag 

dit in sommige ondememings tot mislukking aanleiding gee. 
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Die suksesvolle entrepreneur kan dus beskou word as 'n persoon wat sy ondememing 

deeglik beplan. Hy het duidelikheid oor die doelwitte waarrondom hy sy ondememing 

bou. Hy toon 'n ingesteldheid om hoe kwaliteit dienste of produkte te lewer en volg 'n 

klantegeorienteerde benadering (V gl. Holt, 1992:79-80). 

3.4. PERSOONSKWALITEITE WATENTREPRENEURIESE 
SUKSES OF MISLUKKING BEiNVLOED 

Die ontwikkeling van kwaliteite wat entrepreneuriese sukses kan bevorder, sal 

noodwendig 'n integrale faset van entrepreneurskapsgerigte onderwys vorm. Hierdeur 

kan 'n positiewe entrepreneurskapsorientasie by leerlinge ontwikkel word, wat op alle 

samelewingsvlakke 'n aanwins sal wees. Olivier, Poolman en Van Biljon (1994: 

onderhoude) is dit eens dat die onderrig van leerlinge in entrepreneurskapsbevorderende 

faktore 'n belegging in die jeug is wat op die langtermyn entrepreneuriese gedrag en 

denke op alle samelewingsvlakke kan bevorder. 'n Deeglike deurskouing van die 

onderskeie faktore wat entrepreneurskap kan bevorder, behoort volgens Van Zyl en Van 

Dyk (1994: onderhoude) dus ook deel van elke onderwyser se verwysingsraamwerk te 

vorm, sodat hulle binne vakverband entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge 

kan voorsien. 

3.4.1. Prestasiegerigtheid 

Volgens Jarillo (1989:145) is suksesvolle entrepreneurs se prestasiegerigtheid veral 

prominent in hulle strewe om telkens verder te gaan in 'n poging om meer te bereik. 

Timmons (1985:151) meld dat entrepreneurs nie primer daarop gerig is om beter as 

ander mense te presteer nie, maar eerder om op persoonlike prestasies te verbeter. 

Entrepreneurs word volgens McClelland (in Jardine, 1983:14) voortgedryf deur 'n 

behoefte om beter, vinniger, meer effektief en met minder moeite te presteer. Arens 

(1990:27) meld dat die entrepreneur se strewe na prestasie nie primer op status of geld 

gerig is nie, maar eerder op 'n strewe na selfaktualisering berus. 

Timmons (1985:151) meld dat entrepreneurs hoe, maar bereikbare doelwitte stel en 

hulle energie en tyd sodanig kanaliseer dat hulle dit doelgerig kan nastreef. Die 

entrepreneur se prestasiegerigtheid word gevolglik deur 'n intense tydbewustheid, 

bogemidelde lewensvitaliteit en volharding gekenmerk. 
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3.4.1.1. Tydbewustheid 

Volgens Pottas (in Kroon, 1983: 178) is entrepreneurs deurlopend gerig op lang- en 

korttermyndoelwitte wat beslag vind in 'n voortdurende tydbewustheid en 

toekomsgerigtheid. Entrepreneurs strewe daarna om take vinniger af te handel, tyd meer 

effektief te benut en groter produktiwiteit te handhaaf. Hierdie verwysingsraamwerk kan 

volgens Botha (1983:15) daartoe aanleiding gee dat entrepreneurs skuldig voel indien 

hulle tyd onnodig verkwis. Suksesvolle entrepreneurs word hiervolgens as persone 

geken wat vooruit beplan, ordelikheid en struktuur voorstaan, betyds is vir afsprake, wat 

werk volgens beplande tydskedules voltooi, duidelike toekomsplanne koester en daarop 

ingestel is om hulle tyd deurlopend konstruktief te benut. Timmons et al (1985:151) 

meld dat entrepreneurs gekenmerk word deur 'n voortdurende dringendheid om take af 

te handel en besluite te neem. Hoewel entrepreneurs dikwels in die situasie geplaas 

word om die uitkoms van hulle handelinge en besluite af te wag sal hulle selde net 

terugsit en wag. Hulle sal eerder die vordering van die besluitnemingsproses monitor of 

die tyd aanwend om die nodige ondersteuningsnetwerk, hulpbronne, inligting en 

tegnologie bymekaar te bring, sodat die besluite wat geneem is suksesvol deurvoer kan 

word. 

3.4.1.2. Lewensvitaliteit 

Dit blyk volgens Yarzebinski (1992:33) dat entrepreneurs oor 'n onblusbare bron van 

energie beskik. Botha (1983:13) meld dat entrepreneurs soms lang ure aaneen werk en 

groot werksladings hanteer. Suksesvolle entrepreneurs word onder meer gekenmerk 

deur hulle entoesiasme en liggaamlike en geestelike welstand. Hulle kan beskryf word 

as besige en woelige mense wat altyd baie het om te doen en 'n druk daaglikse program 

effektief kan hanteer. Dit wil voorkom asof entrepreneurs 'n nimmereindigende gevoel 

van dringendheid beleef om die nodige stappe wat tydens die ontwikkelingsgang van sy 

ondememingl projek geneem moet word, deur te voer. Onaktiwiteit maak hulle 

onverdraagsaam en gespanne. 

3.4.1.3. Volharding 

Die vermoe van entrepreneurs om terugslae en struikelblokke te oorkom, kan as 'n 

produk van hulle volharding beskou word {Timmons, 1985:151). Suksesvolle 

entrepreneurs word deur 'n gedetermineerdheid om struikelblokke te oorkom 

gekenmerk. Hulle word dus nie maklik deur moeilike omstandighede geintimideer nie. 
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Entrepreneurs verkeer skynbaar onder 'n voortdurende spanningstoestand wat hulle 

gedrag op 'n bepaalde doel rig en hulle dryf om voort te gaan met aktiwiteite, ongeag die 

teenstand of probleme wat ondervind mag word. Mitton (1989:12) stet dit soos volg: 

" ... , They tackle their projects with unrelenting zeal. They persist with a sense of 

urgency and drive, that borders on the obsessive". 

Mitton (1989:12) meld dat daar 'n baie sterk missiebewustheid by entrepreneurs bestaan. 

Hulle sal nie noodwendig op die ingewing van die oomblik reageer nie en word selde 

van hulle koers afgedwing. Die strategiee wat gevolg word, is deurlopend in lyn met 

hulle gestelde doelwitte. Die blote bewuswording van 'n geleentheid is hiervolgens nie 

vir die entrepreneur voldoende nie, maar hulle is ingestel om binne die konteks van 

hulle doelwitte aksie te neem, geleenthede te ontgin en nuwe idees en werkswyses toe te 

pas. Hulle word veral deur 'n algehele toewyding aan hulle werk gekenmerk. In 'n studie 

wat deur Arens (1990:30) gedoen is, stel 'n entrepreneur dit soos volg: "My job is my 

life. My clients know that I'm on call seven days a week, 24 hours a day ... ". 

3. 4.2. Probleemoplossingsgerigtheid 

Suksesvolle entrepreneurs word gekenmerk deur die aandag wat hulle aan die fynste 

besonderhede wy (Atkinson, 1991:34). Volgens Yarzebinski (1992:33) kan hierdie 

tendens selfs daartoe aanleiding gee dat hulle deur ondergeskiktes as perfeksionisties 

beskou word, of onder bepaalde omstandighede selfs as 'n bron van frustrasie beskou 

kan word. 

Milton (1989:11) meld dat hierdie konstante gemoeidheid met die fynste besonderhede 

entrepreneurs in staat stel om die omgewing, mense, gebeure, inligting en tegnologie 

beter in perspektief te stel en dat hulle as 'n resultaat daarvan oor 'n buitengewone 

begrip van beleidstellings, prosedures en reels beskik. Dit is gevolglik vir hulle moontlik 

om take vinniger te konseptualiseer en probleme gouer op te los, sodat hulle groter 

voordeel uit situasies kan trek (Yarzebinski, 1992:33). Verskeie moontlikhede, 

omstandighede en geleenthede word deurlopend oorweeg en die implikasies daarvan 

word tot op ses maande of selfs verder in die toekoms in geprojekteer. 
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3.4.2.1. Innovering 

Innovering verwys na 'n persoon se verrnoe om verandering te weeg te bring en 

oorspronldike en nuwe idees en werkswyses toe te pas ten einde meer effektief te wees, 

groter produktiwiteit tot stand te bring, of om beter resultate te lewer (Sinclair et al, 

1989: 180, 408). Drucker ( 1985: 17) beskryf dit soos volg: "Innovation is the specific tool 

of entrepreneurs, the means by which they exploit change as an opportunity ... ". Dit 

word deur Yarzabinski (1992:33) beskryf as die een konstante faktor wat regoor die 

entrepreneuriese veld aangetref word. 

Daar bestaan verskillende grade van die uniekheid waarmee entrepreneurs innoveer. 

Hisrich en Peters (1989: 17) onderskei die volgende grade van innovering "ordinary 

innovation, technological innovation and breakthrough innovation". In Figuur 3.1 word 

die mate waartoe die onderskeie grade van entrepreneurskap in die gemeenskap 

voorkom teenoor die uniekheid van innovering, skematies aangedui. 

FIGUUR 3.1. GRADE VAN UNIEKHEID IN INNOVERING 

loeurbraak innovering 

Uniekheid van ITegnologiese innovering . . 
mnovenng 

IAlgemene innovering 

lvoorkoms in die gemeenskao 

(Hisrich & Peters, 1989: 17) 

In Figuur 3.1 word aangetoon dat "al/edaagse innovering" 'n beperkte mate van 

uniekheid en tegnologiese innovering omsluit. Hierdie tipe innovering word grotendeels 

met 'n ekonomies onderontwikkelde ekonomiese sektor verbind. Voorbeelde van 

59 



60 

ondememings wat alledaagse innovering verteenwoordig, is die sogenaamde "spasa 

shops" en groente- en vrugtestalletjies wat redelik algemeen in Suid-Afrika voorkom. 

Die voorkoms van innovering van 'n "tegnologiese" aard en die kanse dat groot 

"deurbrake" gemaak word, kom heelwat minder voor as "alledaagse" innovering. Dit 

blyk dat 'n toename in die graad van tegnologie met 'n toename in die vlak van 

innovering gepaard gaan. Die "tegnologiese-" en "deurbraaktipe" innovering word ook 

meerendeels tot die ekonomies goed ontwikkelde ekonomiese sektor verbind. 

Porter (1990:578) meld dat innovering 'n belangrike medium is waardeur 'n voordeel bo 

ander mededingers verkry kan word. Hy beklemtoon dat innovering op die voortdurende 

opgradering en verbetering van bestaande praktyke en hulpbronne neerkom. Mitton 

(1989: 12) beklemtoon in aansluiting hiermee die entrepreneur se vermoe om 

voortdurend 'n verskeidenheid hulpbronne, idees en persepsies teen mekaar op te weeg, 

sodat hulle voordeel uit veranderende omstandighede kan trek. Whiting (1989: 180) 

beskryf kreatiewe en innoverende persone as onafhanklik, prestasiegedrewe, vindingryk, 

nuuskierig, vol selfvertroue en intens betrokke op 'n selektiewe veld van belangstelling. 

Dit is persone wie se denke aanpasbaar en onbegrens is en individue wat altyd glo dat 

daar 'n beter werkswyse bestaan. Hulle beskik oor 'n ondersoekende ingesteldheid en is 

altyd bereid om te eksperimenteer. Hulle rig hulle energie op nuwe uitdagings en voel 

optimisties oor hulle vermoe om probleme op te los. 

3.4.2.2. Geleentheidsgeorienteerdheid 

Entrepreneurs se vindingrykheid en skeppende denke stel hulle telkens in staat om nuwe 

geleenthede te identifiseer en te eksploreer. Deur kreatief en innoverend op te tree, kan 

die entrepreneur verandering te weeg bring, of andersyds veranderinge aangryp as 

geleenthede om welvaart te skep. Dit is juis die entrepreneurs se vermoe om nuwe 

bronne te identifiseer en nuwe vaardighede toe te pas wat hulle in staat stel om die 

maksimum voordeel uit geleenthede te trek. Hulle beskik oor 'n positiewe orientasie 

teenoor veranderinge en beskou dit as 'n medium waardeur nuwe geleenthede tot stand 

gebring kan word. Entrepreneurs neig dus om voortdurend intens bewus te wees van die 

omgewing waarin hulle funksioneer. Hulle neig om selfs voordat die bestaande take 

afgehandel is, reeds aan nuwe gel ~enthede, idees en take aandag te gee. Dit kan dus 

gestel word dat entrepreneurs voortdurend op 'n gereedheidsfront is om nuwe 

geleenthede te benut. 
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3.4.3. Selfvertroue 

Yarzebinski (1992:33) beslayf entrepreneurs as individue met 'n buitengewoon goed 

ontwikkelde ego, mense wat glo in hulle vermoe om te slaag in dit wat hulle aanpak 

(Vgl. Timmons et al, 1985:151). 'n Kenmerk wat hand aan hand hiermee gaan, is die 

groot mate van emosionele stabiliteit waaroor entrepreneurs beskik. Selfs onder 

moeilike omstandighede word emosies so hanteer dat dit die minimum impak op hulle 

effektiwiteit sal he. Kuratko en Hodgetts (1989:22) ondersteun dieselfde gedagte. Hulle 

meld dat entrepreneurs, ongeag die omstandighede waarin hulle verkeer, steeds neig om 

'n gees van optimisme en selfversekerdheid uit te straal (Kuratko & Hodgetts, 1989:22). 

Suksesvolle entrepreneurs word gekenmerk deur hulle vermoe om sterk standpunt in te 

neem vir dit waarin hulle glo en mense aan te trek om hulle visie te ondersteun. 

Timmons (1985:151) meld dat entrepreneurs se selfvertroue van so 'n aard is dat 

mislukkings as 'n leerproses beskou word. Suksesvolle entrepreneurs word dus nie 

maklik ontmoedig nie. Hulle raak ook nie depressief indien hulle terugslae ondervind 

nie, maar rig hulle eerder op geleenthede wat uit die mislukkings na vore tree. 

3 .4.4. Verantwoordelikheid 

Die aanvaarding van verantwoordelikheid vorm 'n integraie deel van die besluit om 'n 

eie ondememing tot stand te bring. Die aanvaarding van 'n entrepreneurskapsrol 

impliseer volgens McClelland (1976:229) die aanvaarding van persoonlike 

verantwoordelikheid vir besluite en keuses wat gemaak word. Taile entrepreneurs het 'n 

eie ondememing juis met die doel begin om self verantwoordelikheid vir hulle 

beroepstoekoms en inkomste te aanvaar. Hiermee word daar nie veronderstel dat 

entrepreneurs deurgaans onafhanklik funksioneer en dat hulle aile verantwoordelikhede 

op hulleself neem nie. Timmons ( 1985: 151) meld in hierdie konteks dat entrepreneurs 

mense op aile vlakke aantrek deur verantwoordelikhede na hulle te deligeer en 

erkenning te gee aan dit wat hulle bereik. Entrepreneurs word hiervolgens beslayf as 

effektiewe spanbouers, mense wat bereid is om 'n leierskapsrol in die ontwikkeling van 

ondememings te vervul. 

3.4.4.1. Inisiatief 

Entrepreneurs wil volgens Douglas (1991:10) graag onafhanklike besluite neem en self 

die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Dit voldoen volgens Jooste (1983:9) in die 
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entrepreneur se behoeft:e na outonomiteit en selfversorgendheid. Entrepreneurs word 

beskryf as individue wat verkies om self in beheer van sake te staan en bereid is om die 

nodige stappe te neem om in hulle gestelde doelwitte te slaag. Die entrepreneur voel 

dikwels vasgevang in die burokratiese milieu van die formele sektor, wat volgens 

Kuratko & Hodgetts (1989:73) lynreg teenoor sy behoefte staan om op sy eie unieke 

manier "'n verskil" te maak. Entrepreneurs is gevolglik bereid om groot opofferings te 

maak om in beheer van sake te staan. Hulle sal volgens Mitton (1989: 13) selfs so ver 

gaan om werkers af te dank indien hulle deur werknemers belemmer word om besluite 

deur te voer. 

3.4.4.2. Persoonlike verantwoording 

Marx et al (1990:3) meld dat entrepreneurs verkies om persoonlik verantwoordelikheid 

vir hulle sukses of mislukking te aanvaar. Mislukings, terugslae of sukses word dus nie 

aan die noodlot of omstandighede toegeskryf nie, maar as die resultaat van hulle eie 

insette, karakter en hulle bantering van die onderneming (V gl. Breed, 1982:39-40; Marx 

et al, 1990:51; Timmons et al, 1985:151 & Kent, 1982:43). Entrepreneurs neig ook om 

op hulle eie vermoens staat te maak om struikelblokke te oorkom en beskik oor 'n sterk 

geloof in hulle vermoe om sukses te weeg te bring. 

3.4.4.3. Integriteit 

Suksesvolle entrepreneurs handhaaf volgens Kroon en Moolman (1990:26) oor die 

algemeen hoe etiese standaarde en hulle word gekenmerk deur integriteit en 

betroubaarheid. Hoe prioriteit word aan eerlike en opregte werk verleen. Hulle word 

gekenmerk deur 'n sterk ontwikkelde gewete en werkstrots. Timmons et al (1985:151) 

meld dat suksesvolle entrepreneurs poog om altyd hulle woord gestand te doen en om te 

handel volgens dit wat ooreengekom is. Hulle word aangedryf deur 'n begeerte om hulle 

beste te I ewer. 

3.4.5. Risiko-georienteerdheid 

Entrepreneurs is nie dobbelaars nie, maar is wei bereid om berekende risiko's te neem. 

Callahan, et al (1986:64) stel dit soos volg: "Contr'lry to the popular perception, 

entrepreneurs are not reckless gamblers, but they don't hesitate to take substantial 

risks ... ". Entrepreneurs is volgens Yarzebinski (1992:33) en Mitton (1989:15) juis 

daarop ingestel om moontlike risiko's so vroeg as moontlik te identifiseer, die situasie 
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op te som en om innoverend op te tree om die risiko's so ver as moontlik te 

minimaliseer. Timmons et al (1985:151) meld in die verband dat entrepreneurs ander 

mense so ver bring om bestaande risiko's te deel, byvoorbeeld deur vooruitbetalings van 

klante te vereis, of deur krediet by verskaffers te bekom. 

Die persepsie dat entrepreneurs risikonemers is, het moontlik sy ontstaan te danke aan 

entrepreneurs se gerigtheid op die onbekende en onontdekte in hulle soeke na nuwe 

geleenthede om te benut (Gilad & Kaish, 1991 :59). 'n Meer korrekte stelling sal wees 

om entrepreneurs te beskryf as persone wat onvermydelike risiko's aanvaar en bereid is 

om die mate van risiko wat besluite meebring, te hanteer. 

3.4.5.1. Toleransie vir onsekerheid 

Entrepreneurs beskik volgens Breed (1982:20) oor die vermoe om situasies waar daar 

onduidelikheid oor die toedrag van sake bestaan, effektief te verwerk en steeds 

positiewe prestasies te lewer. lndien 'n entrepreneur 'n nuwe ondememing vestig, word 

hy volgens Marx et al (1990: 151) dikwels blootgestel aan onsekerheid oor sy verwagte 

inkomste en of die gewensde resultate bereik sal word. Des nieteenstaande blyk dit dat 

entrepreneurs, ongeag die onsekerhede, steeds oor die vermoe beskik om konstruktief, 

verantwoordelik, toegewyd en met dryfkrag te handel. Entrepreneurs word volgens 

Marx et al (1990:151) veral deur hulle gerigtheid op die onbekende en onontdekte 

gekenmerk. In 'n studie gedoen deur Arens (1990:30) word vermeld dat entrepreneurs 

behae daarin skep om elke dag nuwe uitdagings te aanvaar. Timmons et al (1985:151) 

meld dat entrepreneurs hulle oor die algemeen nie baie oor beroepsekuriteit en latere 

aftrede bekommer nie. 

3.4.5.2. Oordeelkundigheid 

Entrepreneurs beskik volgens Mitton (1989: 12) oor die insig om geleenthede in te sien 

soos dit kan wees. Hy stel dit soos volg: "They have a knack for looking at the usual and 

seeing the unusual, at the ordinary and seeing the extraordinary. They see clearly what 

others don't see at all" (Mitton, 1989:12). Suksesvolle entrepreneurs beskik hiervolgens 

oor die vermoe om die omgewing, mense, gebeure, inligting en tegnologie in perspektief 

te stel. Hulle toon ook 'n buitengewone begrip vir die interpretasie van prosedures en 

reels. Indien 'n entrepreneur vertel word dat iets nie moontlik is nie, sal hy self eers 

seker maak of dit wei so is. Hulle word gekenmerk deur hulle vermoe om probleme 

vinnig op te los, 'n gemoeidheid met die fynste besonderhede, 'n bogemiddelde 
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teenwoordigheid van gees, min agterlosige foute, die vermoe om hulself in die posisie 

van ander te stel en 'n buitengewone vaardigheid om by nuwe omstandighede aan te pas. 

3.5. SAMEVATTEND 

In hierdie hoofstuk is daar gefokus op aspekte wat onderliggend aan entrepreneurskap 

is. Alhoewel elke entrepreneur oor 'n unieke persoonsprofiel beskik, is daar tog 'n aantal 

faktore wat suksesvolle entrepreneurskap onderle. Entrepreneurskapsgerigte onderwys 

behoort hierdie faktore as 'n integrale deel van beroepsgerigte onderwys in alle vakke te 

inkorporeer. Hierdeur kan 'n positiewe entrepreneurskapsorientasie by leerlinge 

ontwikkel word. 

Die besonderse voordeel wat entrepreneurskapsgerigte onderwys inhou, is dat dit 'n 

bydrae lewer om entrepreneuriese gedrag en denke op alle samelewingsvlakke te 

bevorder. Hierdeur kan leerlinge aangespoor word om die moontlikhede van eie 

ondernemingskap te oorweeg, of om entrepreneuries binne sy toekomstige werksopset 

op te tree. Dit skep sodoende die basis vir 'n meer welvaartgenererende samelewing. 

In hoofstuk vier word die rol van die onderwyser in die 

entrepreneurskapsontwikkelingsproses beskryf. 
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ENTREPRENEURSKAPS
ONTWIKKELING 

Die arbeidsmark word deur 'n groot behoefte aan entrepreneurs gekenmerk. Nel, 

(1996:iv) meld dat slegs 50 000 van die nagenoeg 350 000 nuwe beroepstoetreders in 

die formele beroepsektor geakkommodeer kan word. Hoewel hierdie syfers as 'n 

dilemma beskou kan word, veral in die lig gesien van die stygende werkloosheidsyfer, 

bestaan daar uitnemende beroepsmoontlikhede vir nuwe beroepstoetreders wat die 

arbeidsmark as entrepreneurs wil betree. Snel veranderende omstandighede, nuwe 

inligting, nuwe tegnologie en veranderinge in mense se behoeftes en voorkeure skep 

bykans onbeperkte moontlikhede en geleenthede vir entrepreneurs wat die geleenthede 

benut en in winsgewende ondememings kan omskep. In die lig hiervan bestaan daar by 

die meeste bestaande ondememings ook 'n behoefte aan entrepreneurskapsgedrewe 

persone. Entrepreneuriese gedrag en denke word hoog aangeskryf as die 

deurslaggewende faktor vir die suksesvolle voortbestaan of ontwikkeling van 'n 

organisasie of ondememing (V gl. White, 1983 :29). 'n Positiewe entrepreneuriese 

ingesteldheid en 'n basiese entrepreneuriese vaardigheid behoort hiervolgens 'n integrale 

deel van elke leerling se opvoeding te vorm. 

Talle skoliere word egter afgeskrik deur die talle mites wat daar rondom 

entrepreneurskap bestaan (Vgl. 2.8), gevoelens van onvermoe en onsekerheid wat by 

hulle bestaan en die groot aantal nuwe kleinsakeondememings wat misluk. Elke 

onderwyser staan in hierdie konteks voor die opgawe om deur paslike voorligting 

entrepreneurskap in perspektief te stel. Dit is belangrik dat die onderwys daarvoor 

voorsiening maak dat elke leerling binne die konteks van sy/ haar selfkennis, aanleg en 

belangstelling hom/ haar teenoor die moontlikhede van entrepreneurskap kan orienteer. 

Dit is van die uiterste belang dat 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie ontwikkel 

moet word om by die lokale behoeftes van die gemeenskap en die besonderse aard van 

die Suid-Afikaanse gemeenskap aan te pas. Die gemeenskap dien as 'n waardevolle 

vennoot om 'n strategie binne skole te ontwikkel waardeur entrepreneurskap binne skole 

bevorder kan word. 

In hoofstuk een (V gl. 1.6.2) is aangetoon dat entrepreneurskapsontwikkeling sowel die 

ontwikkeling van 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid as opleiding in basiese 
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entrepreneurskapsvaardighede omsluit. Hierdie twee komponente van 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingsprogram word vervolgens toegelig. 

4.2. ONTWIKKELING VAN 'N POSITIEWE 
ENTREPRENEURIESE INGESTELDHEID 

Om 'n verantwoordbare strategie daar te stel vir die ontwikkeling van 'n positiewe 

entrepreneurskapsingesteldheid, moet daar eerstens besin word op welke wyse 'n 

positiewe ingesteldheid by leerlinge tot stand gebring kan word. 'n Persoon se 

ingesteldheid word volgens Swanepoel (1990: 170) tot 'n groot mate deur betekenisvolle 

doelwitte, aktiwiteite en gesindhede bepaal. Ingesteldhede is dus ten nouste gekoppel 

aan mense se waardes en dit gee rigting aan mense se gedrag (Hofstede, 1984:21; 

Geertz, 1973:145 & Swanepoel, 1990: 170). 

Meyerson en Martin (1987:623) beskou ingesteldheid as 'n dinamies ontplooiende 

patroon van denke wat 'n redelik stabiele patroon van gedrag en denke voortbring. 

Volgens Swanepoel (1990: 170) word die ingesteldheid van 'n persoon deur die gestalt 

van sy kennis, oortuigings, bekwaamhede, gewoontes en kulturele agtergrond belnvloed. 

Peterson (1988:4) meld dat 'n persoon se ingesteldheid kultureel gebonde is en dat die 

onderliggende waardes en norme oor 'n lang tydperk ontwikkel. 

Die ontwikkeling van 'n positiewe entrepreneurskapsingesteldheid behoort volgens 

Vosloo (in Badenhorst, 1991: 19) sy bestaan reeds in die huisgesin te vind. Kinders moet 

teen die agtergrond van 'n waardestelsel waarin selfversorgendheid en privaatbesit 

belangrik is, opgevoed word. Swart (1994: onderhoud) en Van Rensburg (1990:6) meld 

dat daar 'n noue verwantskap tussen die vestigmg van 'n positiewe 

entrepreneurskapsingesteldheid en leerlinge se gemotiveerdheid om entrepreneuriese 

gedrag te openbaar, bestaan. Volgens Smith en Kleiner (1987:10) kan die ontwikkeling 

van 'n positiewe entrepreneurskapsingesteldheid net plaasvind indien daar 'n positiewe 

persepsie teenoor entrepreneurskap by leerlinge gekweek kan word. 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys behoort teen hierdie agtergrond antwoorde op die 

volgende vrae te vind: 

• Voldoen die waardes en norme wat gestel word aan die spesifieke eise wat aan 'n 

entrepreneur gestel word? 

• Word daar rekening gehou met die individualisme, onafhanklikheid, prestasie- en 

taakgerigtheid van skoolleerlinge? 
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• Word die skoolleerling se gedragspatrone gerig op hardwerkendheid, 

aanpasbaarheid, deursettingsvermoe, innovering en kreatiwiteit? 

• Word skoolleerlinge voldoende geleentheid gebied vir onafhanklike besluitneming, 

verantwoordelikheidsaanvaarding en die neem van inisiatief? 

• Word leerlinge aangespoor om berekende risiko's te neem? 

• Word daar 'n gees van welvaartgenerering bevorder? 

Skole staan vervolgens voor die taak om 'n omgewing wat bevorderlik vrr 

entrepreneurskapsontwikkeling is te ontwikkel. Volgens Vosloo (1991:50) gaan dit hier 

primer om die ontwikeling van 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid van leerlinge. 

Hierdeur word 'n milieu geskep waaruit entrepreneuriese gedrag kan voortvloei. 

Vosloo (in Badenhorst, 1991 : 19) meld in kontras met hierdie opgawe dat leerplanne 

binne die voormalige onderwysbedeling eerder daarop ingestel was om leerlinge te 

programmeer om konfensioneel te dink en te handel. Die onderwys staan hiervolgens 

voor die uitdaging om kurrikula so te wysig dat 'n meer entrepreneurskapsgedrewe 

onderwys daargestel word wat foutiewe aannames en mites rakende entrepreneurskap in 

die regte konteks kan plaas. Hiervoor sal leerlinge se opvoeding en onderrig, sowel as 

omgewingsfaktore en die leerlinge se interaksie met ander mense in berekening gebring 

moet word. Hierdie faktore word vervolgens toegelig: 

4.2.1. Onderwysers se opvoeding- en onderrigopgawe ter bevordering van 'n positiewe 

entrepreneurskapsingesteldheid 

Sedert entrepreneurskap as 'n kruiskurrikulere aangeleentheid geidentifiseer is, word 

elke onderwyser as 't ware voor die taak gestel om binne sy vakterrein 

entrepreneurskapsgerigte voorligting aan leerlinge te voorsien en om in besonder 'n 

positiewe entrepreneurskapsingesteldheid te bevorder. Hierdie opgawe omsluit die 

onderwyser se motivering, oorreding en normatiewe opvoeding van leerlinge tot 'n 

positiewe entrepreneurskapsgerigtheid. 

4.2.1.1. Motivering 

Trumble (1983 :25) beskryf entrepreneuriese motiveerders as die behoeftes, motiewe en 

dryfkragte wat entrepreneuriese gedrag bevorder. Botha (1983:32-44) onderskei twee 
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bree groepe motiveerders wat entrepreneuriese gedrag kan bevorder, naamlik eksteme 

en interne motiveerders. 

• Interne motiveerders: Die persoonlikheidstruktuur van die entrepreneur sal tot 'n 

groot mate bepaal wat hom intrensiek motiveer. Behoeftes soos 'n strewe na 

onafhanklikheid of prestasie is byvoorbeeld by talle entrepreneurs die oorwegende 

motivering waarom hulle 'n eie ondememing wil begin. 

• Eksteme motiveerders: Faktore soos opvoeding en onderwys, asook ekonomiese 

omstandighede kan 'n belangrike dryfkrag vorm om mense tot entrepreneuriese 

gedrag aan te spoor. 

4.2.1.2. Redevoering 

Taljaard (1992: 1 03) beskryf die mens as 'n rasionele w~se. Indien 'n persoon deur 

voorstelle tot verandering gekonfronteer word, sal hy eerder die voorstelle wat rasioneel 

verantwoordbaar is, aanvaar. 'n Persoon se rasionele denke word medebepaal deur sy 

behoeftes en voorkeure. Tydens entrepreneurskapsvoorligting moet sowel die 

wenslikheid van entrepreneurskap as 'n beroepsalternatief, as die voordele en waarde 

daarvan oor die totale beroepspektrum aan leerlinge uitgewys word. Daar moet verder 

ook deeglik met individuele leerlinge se behoeftes en voorkeure rekening gehou word. 

4.2.1.3. Normatiewe opvoeding 

'n Persoon se waardes en houdings kan beskryf word as 'n stel redelik gevestigde 

gedragspatrone. Om bestaande gedragspatrone te wysig, is dikwels tydrowend en 

veeleisend. Volgens Taljaard (1992:103) behels dit 'n wegbeweeg van bestaande 

denkwyses en 'n verbintenis aan nuwe denkwyses. Hier is ook 'n rasionele komponent 

ter sprake, maar gevoelens en ervaringe speel ook 'n rol om ingesteldhede te ontwikkel. 

4.2.2. Die rol van omgewingsinvloede 

Ons lewe tans in 'n snel veranderende tegnologiese, politiese en ekonomiese bestel wat 

deur 'n stygende werkloosheidsyfer gekenmerk word. Elke persoon word op 'n direkte of 

indirekte wyse voortdurend deur hierdie veranderinge beinvloed. Dieselfde veranderinge 

wat dikwels die oorsaak van werkloosheid is, bring egter ook nuwe geleenthede na vore 
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wat entrepreneurs kan benut. Van Rensburg (1990:7), Taljaard (1992:115) en Gibb 

(1984:13) stel die volgende vereistes vir 'n ideale omgewing vir die ontwikkeling van 'n 

positiewe entrepreneurskapsingesteldheid: 

• 'n Omgewing waarin die wette en regulasies 'n milieu skep wat bevorderlik vir die 

ontwikkeling en tot standbringing van klein sakeondememings is 

• 'n Kleinsake-infrastruktuur wat verteenwoordigend van die totale ekonomiese 

spektrum is 

• Die beskikbaarstelling van voldoende kapitaal vir voomemende en bestaande 

entrepreneurs 

• Toepaslike opvoeding, advies, inligting en Ieiding wat binne die bereik van elke 

individu is 

• 'n Milieu waann ouers en familielede 'n positiewe gesindheid teenoor 

entrepreneuriese gedrag koester 

• 'n Gemeenskap wat deur entrepreneuriese sukses gekenmerk word en waarin daar 

talle voorbeelde van suksesvolle, onafhanklike ondememings bestaan 

• 'n Omgewing waarin leerlinge die geleentheid kry om aan kleinsakeondememings 

blootgestel te word. 

Die bogenoemde aspekte is slegs tot 'n beperkte mate in talle plaaslike gemeenskappe 

teenwoordig. Tot op hede bestaan daar nog net enkele geisoleerde inisiatiewe wat 

daarop gerig is om 'n omgewing te skep wat bevorderlik vir die ontwikkeling van 'n 

positiewe entrepreneuriese ingesteldheid sal wees. Om 'n omgewing daar te stel wat 

entrepreneurskap bevorderlik is, verg hierteenoor 'n gekoordineerde aksie, waarin aile 

belanghebbende partye medebetrokke is en gesamentlik die verantwoordelikheid dra om 

'n omvattende entrepreneurskapsontwikkelingstrategie te laat realiseer. Die onderwys is 

binne hierdie opset in die ideale posisie om as die fasiliteerder van so 'n strategie te dien. 

4.2.3. Interaksie 

Elke leerling is voortdurend in interaksie met ander mense. Hierdie interaksie geskied 

teen die agtergrond van veranderende omgewingsinvloede. In die lig hiervan vertolk 

ouers as die primere opvoeders 'n onwegdinkbare rol as 'n eerste orientasiepunt tot die 

ontwikkeling van 'n positiewe entrepreneurskapsingesteldheid. Onderhoude met 

onderwyskundiges (VanDyk; Van Zyl; Van Biljon; Janse van Vuuren & Van Rensburg, 

1994: onderhoude) bring aan die lig dat onderwysers, en in besonder beroepsvoorligters, 

vanwee hulle langtermynbetrokkenheid by leerlinge oor ruim geleenthede beskik om 'n 

positiewe entrepreneurskapsingesteldheid by leerlinge te kweek. Nog 'n uiters 
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belangrike faktor in die ontwikkeling van ingesteldhede word voortgebring deur 

leerlinge se identiflkasie met hulle eie portuurgroep, en ander mense uit die bree 

samelewing. Die rol van suksesvolle entrepreneurs as identiflkasiepersone om 'n 

positiewe entrepreneurskapsingesteldheid by leerlinge te vorm, moet dus nie onderskat 

word nie. 

Burch (1986:16) meld dat die mate waartoe 'n persoon oor 'n entrepreneuriese 

geneigdheid beskik tot 'n groot mate bepaal of hy 'n eie ondememing as 

beroepsaltematief sal oorweeg. In Tabel 4.1 word mense se geneigdheid om 

entrepreneuriese of nie-entrepreneuriese gedrag te toon, aangedui: 

T ABEL 4.1. GENEIGDHEID TOT ENTREPRENEURIESE OF NIE

ENTREPRENEURIESEGEDRAG 

NIE ENTREPRENEURIESE NEIGING ENTREPRENEURIESE NEIGING 

Soeke na afhanklikheid Soeke na onafhanklikheid 

Gerigtheid op lewensonderhoud Gerigtheid op welvaartgenerering 

Afkeur in geleenthede Soeke na geleenthede 

Nie-innoverende gedrag Innoverend 

Afkeur in ondememingskap Soeke na geleenthede tot ondememing-

skap 

Afkeur in risiko Aanvaarding van risiko's 

Analities Intuitief 

(Aangepas uit Burch, 1986: 16) 

In onderhoude gevoer met onderwyskundiges, vooraanstaande ekonome en 

entrepreneurskapskundiges (Olivier; Van Rensburg; Van Zyl; VanDyk; Swart; Clark; 

Hofmeyer; Janse van Vuuren; K.ietzmann; Vermaak; Van Biljon & Richards, 1994: 

onderhoude) word die volgende potensiele voordele wat die vestiging van 'n positiewe 

·entrepreneurskapsingesteldheid inhou, vermeld (Vgl. Taljaard, 1992:6): 

• 'n Toenemende aantal skoolverlaters sal 'n eie ondememing as 'n beroepsalternatief 

verkies (Van Biljon; Van Rensburg; Van Zyl; VanDyk & Swart, 1994:onderhoude). 

• Skoolverlaters sal vanwee hulle ingesteldheid om idees tot winsgewende 

ondememings of projekte te omskep tot 'n groter mate as welvaartgenereerders binne 

hulle onderskeie werksituasies optree (Janse van Vuuren; Olivier; K.ietzmann & 

Vermaak, 1994: onderhoude). 
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• Daar behoort 'n aansienlike daling in die werldoosheidsyfer plaas te vind (Olivier; 

Janse van Vuuren; Richards & VanDyk, 1994: onderhoude). 

• Dit behoort die grondslag te le vir 'n stygende ekonomiese groeikoers (Olivier; Van 

Dyk & Van Zyl, 1994: onderhoude). 

• Die algemene lewensstandaard en lewensgehalte van die bevolking sal verbeter (Van 

Rensburg; Olivier & Vermaak; 1994: onderhoude). 

• Skole sal tot 'n groter mate daarin kan slaag om elke leerling die geleentheid te hied 

om sy volle potensiaal te verwerldik (Swart; Van Biljon; Van Zyl & VanDyk, 1994: 

onderhoude ). 

• Leerlinge sal beter in staat wees om veranderinge in hulle onderskeie werksituasies 

te kan akkommodeer (Olivier & Janse van Vuuren,1994: onderhoude). 

• Dit sal 'n bydrae lewer in die regering se beleid van deregulering en die 

gepaardgaande privatisering van ondememings (Kietzmann; Olivier; Vermaak & 

Clark, 1994: onderhoude). 

4.3. ENTREPRENEURSKAPSOPLEIDING 

-Effektiewe entrepreneurskapsopleiding veronderstel dat loopbaanvoorligters die 

verskille in mensepotensiaal en ook die omgewingsinvloede waaronder nuwe 

ondememings tot stand gebring moet word, deeglik in berekening moet bring. Volgens 

Moolman (1990:1) beskik Suid-Afrika se t!konomie tans oor 'n dualistiese aard. Aan die 

een kant bestaan daar 'n eerstewereld situasie met relatief goed ontwikkelde, 

gesofistikeerde kapitalisties-georienteerde entrepreneurs wat deur hoevlak tegnologiese 

ontwikkeling, professionele praktyke, hoe lewensstandaarde en 'n hoe opleidingsvlak 

gekenmerk word. Aan die ander kant is daar ook 'n derdewereldkomponent wat oor 

beperkte lewensmiddele en 'n lae opleidingsvlak beskik. Tydens 

entrepreneurskapsopleiding sal daar gevolglik deeglik gedifferensieer moet word om in 

die onderskeie sektore binne die Suid-Afrikaanse samelewing se behoeftes te voorsien. 

Van Biljon (1994: onderhoud) en Bothma (1996: onderhoud) is dit eens dat skole en 

opleidingsinstansies voor die opgawe te staan kom om gemeenskapsgerigte 

entrepreneurskapsopleiding aan aile leerlinge te voorsien. 

4.3 .1. Die entrepreneuriese omgewing 
"><I 

Daar bestaan 'n verskeidenheid faktore wat voornemende entrepreneurs in berekening 

moet bring om 'n suksesvolle ldeinsakeondememing tot stand te bring. Hieronder 
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ressorteer die ekonomiese, fisiese, institusionele, maatskaplike, politieke en 

tegnologiese omgewing. 

4.3.1.1. Die ekonomiese omgewing 

Die ekonomiese omgewing bepaal grotendeels watter hulpbronne, arbeid, grondstowwe 

en kapitale-insette deur entrepreneurs aangewend kan word om 'n bepaalde produk of 

diens voort te bring. Die entrepreneur wat op nuwe tegnologiese ontwikkeling en 

professionele dienste ingestel is, sal byvoorbeeld meerendeels van hoevlak mannekrag, 

groter kapitale insette en duursame hulpbronne gebruik maak om hulle dienste en 

produkte te lewer. Hierteenoor sal entrepreneurs uit 'n ekonomies onderontwikkelde 

omgewing oorwegend op ongeskoolde arbeid en lae kapitale-insette gerig wees. 

4.3.1.2. Die fisiese omgewing 

Die fisiese omgewing omsluit die natuurlike hulpbonne en infrasruktuur wat in die 

gemeenskap beskikbaar is (Marx & Churr, 1980: 136). Voomemende entrepreneurs moet 

besin oor die toeganklikheid van hierdie hulpbronne en infrastruktuur en die implikasie 

daarvan vir hul ondememings. Die afwesigheid van sekere hulpbronne, of 'n gebrek aan 

infrastruktuur kan volgens Annandale (1983:57) aan die een kant geleenthede hied, 

maar aan die ander kant kan dit ook die ontwikkeling van sekere ondememings rem. In 

die keuse van 'n standplaas vir 'n ondememing moet die beskikbaarheid en 

toeganklikheid van noodsaaklike hulpbronne en infrastruktuur dus in gedagte gehou 

word. Die voor- en nadele daaraan verbonde om uit die huis uit te werk, moet teen 

mekaar opgeweeg word. Hoewel dit groot finansiele voordele kan inhou indien dit 

moontlik is om vanuit die huis 'n besigheid te bedryf, waarsku Atkinson (1991:34) dat 

daar deeglik rekening gehou moet word met die mate waartoe die ondememing vir die 

teikenmark toeganklik is. 

4.3.1.3. Die institutionele omgewing 

Tydens die totstandbringing en ontwikkeling van nuwe ondememings moet bestaande 

owerhede, ander sakeondememings en vakbonde in berekening gebring word (Radel, & 

Reynders, 1982: 120). Van wee die voortdurende verandering van regulasies en 

wetgewing, benoort potensiele entrepreneurs bewus gemaak te word van instansies wat 

geraadpleeg kan word. Enkele van die belangrikste instansies wat geraadpleeg kan word, 
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is die plaaslike owerheid, die Depatement Mannekrag, die Klein Sakeondememings 

Korporasie en plaaslike vakbonde. 

4.3.1.4. Die maatskaplike omgewing 

Die maatskaplike omgewing word uit die houdings, begeertes, verwagtinge, vlak van 

opvoeding, gelowe en gebruike van persone in 'n bepaalde gemeenskap gevorm (Koontz 

& O'Donnell, 1982: 115). Die heterogene samestelling van die Suid-Afrikaanse 

bevolking skep geleenthede vir entrepreneurs om in die spesifieke behoeftes van die 

onderskeie subgroepe te voorsien. V anwee die noue kontak wat daar tussen die 

kleinsakeondememing en verbruikers bestaan, is die entrepreneur in 'n ideale situasie 

om leemtes binne 'n bepaalde gemeenskap te identifiseer en goedere te vervaardig of 

dienste te verskaf om in hierdie leemtes te voorsien (Annandale, 1982:69). 

4.3.1.5. Die politieke omgewing 

Openbare menings, ideologiee, magsgroepe en selfs intemasionale politieke strominge 

het elk 'n direkte of indirekte invloed op sakeondememings. Dit skep volgens 

Annandale (1982:70) die klimaat waarin ondememings tot stand gebring word. Die 

mate waartoe daar sanksionering of investering bestaan, word byvoorbeeld grootliks 

deur politieke omstandighede en persepsies onderle. 

4.3.1.6. Die tegnologiese omgewing 

Tegnologie word deur Koontz en O'Donnell (1982:70) omskryf as die somtotaal van die 

kennis en hulpbronne waaroor persone beskik om dinge te doen. Deur innovasie kan 

navorsing, ontwikkeling, uitvinding en kundigheid tot stand kom. Daar bestaan egter nie 

'n eweredige verspreiding van tegnologie in die onderskeie samelewingsektore nie. 

Binne die eerstewereldkonteks is entrepreneurs byvoorbeeld heelwat meer ingestel op 

tegnologie, innovering en uitvinding, terwyl mense vanuit die derdewereldkonteks neig 

om slegs 'n beperkte mate van tegnologie in bulle ondememings aan te wend en om 

hulself eerder op 'n dag-tot-dag bestaan te rig. 
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4.3.2. Vaardighede wat tydens entrepreneurskapsopleiding ontwikkel moet word 

Daar kan volgens Welsh en White (1983:29) vyf basiese komponente van 

entrepreneurskapsopleiding onderskei word, naamlik: 

• V aardigheid om as entrepreneur op te tree 

• V aardigheid om ondememingskapitaal te verkry en te bestuur 

• V aardigheid om 'n lewensvatbare besigheidskonsep op te stel 

• V aardigheid om die besigheidsklimaat korrek te interpreteer 

• V aardigheid om 'n ondememing met syfers te beskryf 

Hierdie komponente moet in hannonie met mekaar saamval alvorens 'n ondememing 

suksesvol kan ontwikkel (Welsh en White, 1983 :29). Tydens entrepreneurskaps

opleiding sal daar dus 'n deeglike begrip by leerlinge ontwikkel moet word vir elkeen 

van hierdie vaardighede. Leerlinge moet ook die geleentheid gebied word om reeds 

tydens bulle skooljare hierdie vaardighede in te oefen. 

4.3.2.1. V aardigheid om as 'n entrepreneur op te tree 

Die vraag of 'n persoon vaardig is om as entrepreneur op te tree, kan slegs beantwoord 

word indien die konteks waarbinne die persoon as entrepreneur gaan optree ook in 

berekening gebring word. Die eise wat byvoorbeeld aan die eienaar-entrepreneur gestel 

word, strek veel wyer as die eise wat aan werknemers gestel word wat entrepreneuries 

optree. Welsh en White (1983:29) meld in aansluiting hiermee dat hoewel 

entrepreneuriese gedrag en denke by bykans enige leerling bevorder kan word, dit 

belangrik is dat bulle ook onder die besef gebring moet word dat nie enige persoon oor 

die kwaliteite en persoonlikheidstruktuur beskik om 'n eie ondememing tot stand te 

bring en te ontwikkel nie. Leerlinge kan teen hierdie agtergrond daarop gewys word dat 

daar in elke samelewing 'n aantal individue bestaan wat dit verkies om die volle 

verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir 'n eie inkomste te aanvaar. Binne die 

skoolkonteks behoort daar dus ruimte gemaak te word vir die leerlinge wat eerder 

verkies om in bulle aanstellings in gevestigde ondememings entrepreneuries op te tree. 

Elke leerling moet besef dat hy binne enige beroepsopset as 'n entrepreneur kan optree. 

'n Tweede aspek om in berekening te bring, is die vraag of 'n persoon gereed is om die 

eise en vaardighede te hanteer wat nodig is om 'n nuwe ondememing of projek aan te 

pak. Vander Westhuizen (1990:47) meld in die verband dat die toerusting wat nodig is 

om 'n suksesvolle eie ondememing of projek te begin, oor 'n bepaalde tydsverloop by 
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mense ontwikkel. Afhangende van die aard van die onderneming wat oorweeg word en 

die ontwikkeling van individue, kan persone op verskillende ouderdomme dit begin 

oorweeg om 'n eie onderneming te begin. In sekere gevalle kan mense selfs aanbeveel 

word om eers as 'n werknemer die arbeidsmark te betree sodat die nodige ervaring en 

vaardighede ontwikkel kan word. Namate die persoon hom in die beroepsveld 

voldoende toegerus het, kan hy dit oorweeg om 'n eie onderneming te begin. 

Graham (1992:24) onderskei die volgende vaardighede wat bepalend is of 'n persoon 

gereed is om die beroepsmark as 'n entrepreneur te betree: 

• Skriftelike uiteensetting: In vandag se kompeterende samelewing is die vermoe om 

denke op skrif vas te le noodsaaklik om in die besigheidswereld te oorleef. Die 

vermoe om 'n besigheidskonsep op skrif te stel, is byvoorbeeld noodsaaklik om 

rigting aan 'n onderneming te gee en om te verseker dat beoogde doelwitte nie uit die 

oog verloor word nie. In die praktyk dien die vaardigheid om skriftelike 

uiteensettings voor te berei ook as 'n waardevolle medium waardeur medewerkers 

van 'n projek of onderneming saamgesnoer kan word om gemeenskaplike doelwitte 

na te streef. Graham (I 992:24) stel dit soos volg: "Today the standards are 

changing. If you can't put it down on paper, you're out of business." Arkebauer (in 

Brooks, 1989:8) maak onder meer die volgende stelling: "There is one key area 

where entrepreneurs seem unsurpassed in self-inflicting damage: Writing their 

business plans". Die vermoe om 'n besigheidsvoorlegging op skrif te stel, is dus van 

deurslaggewende belang indien daar om finansiering aansoek gedoen word. Hierdie 

aangeleentheid sal later (V gl. 4.5.9) meer volledig bespreek word. 

• Kommunikasievaardigheid: Die entrepreneur funksioneer selde onafhanklik van 

ander mense. Die waarde van 'n goed ontwikkelde kommunikasievaardigheid is 

veral van belang in die entrepreneur se opgawe om as 'n spanbouer op te tree en 

medewerkers in projekte en ondernemings saam te snoer om gemeenskaplike 

doelwitte na te streef. In die voorlegging van besigheidskonsepte is dit nodig dat die 

entrepreneur oor die vaardigheid beskik om sy idees suksesvol na groepe mense oor 

te dra. 

• Die vermoe om oorspronklike idees te ontwikkel: Die suksesvolle 

implementering en ontwikkeling van nuwe idees verg dat ondernemers die vermoe 

moet ontwikkel om gedagtes te deurdink en te konseptualiseer. Die entrepreneur 

moet hiervoor oor die vaardigheid beskik om die moontlike resultate van idees wat 

nog nie geimplementeer is nie, te visualiseer. Suksesvolle entrepreneurs wordjuis in 

die verband gekenmerk deur hulle vermoe om nuwe idees te ontwikkel, kreatief te 
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wees, te innoveer en die moontlike uitkomste van hulle handelinge korrek te 

antisipeer (Vgl. Yarzabinski, 1992:33 & Mitton, 1989:12). 

• Oorredingsvermoe: Voomemende entrepreneurs moet geleer word om eie idees uit 

ander persone of instansies se oogpunt te evalueer. Die ondememer moet 

byvoorbeeld ingestel wees op die diens of produkte waarin die klante belangstel en 

nie noodwendig op dit wat hy self graag wil aanbied of verkoop nie. 

• Die vermoe om op koers te bly: Die entrepreneur moet oor 'n besonderse 

toekomsvisie beskik (Mitton, 1989:12). Hy moet egter ook oor die nodige stamina 

en deursettingsvermoe beskik om die visie deur te voer (V gl. Atkinson, 1991 :34 & 

Arens, 1990:30). 

4.3.2.2. V aardigheid om 'n Lewensvatbare besigheidskonsep te ontwikkel 

Onder 'n lewensvatbare besigheidskonsep word verstaan dat 'n ondememing by die 

unieke voorkeure en behoeftes van die betrokke samelewing sal aansluit en dat die 

ondememing winsgewend genoeg sal wees om te kan voortbestaan (Welsh & White, 

1983 :30). Die entrepreneur is dikwels die sleutelfaktor wat die lewensvatbaarheid van 

sy ondememing verseker. 

In ontwikkelde lande bestaan daar snelle inligting- en tegnologiese ontwikkeling wat 

talle geleenthede vir entrepreneurs daarstel om nuwe produkte en dienste tot stand te 

bring. Hierdeur ontstaan daar toenemende kompetisie waarin verbruikers voor 'n keuse 

van 'n verskeidenheid dienste en produkte gestel word. Die kwaliteit van produk- en 

dienslewering bepaal tot 'n groot mate watter ondememings suksesvol sal wees. 

Ondememings moet aansluit by die persepsies, waardes en ekonomiese ontwikkeling 

van die betrokke samelewing om suksesvol te wees. Dit sal byvoorbeeld nie 

noodwendig aanbeveel kan word om uiters duursame en luukse motorvoertuie in 'n 

ekonomies onderontwikkelde en arm gemeenskap te verkoop nie. Welsh en White 

(1983:30) meld verder dat entrepreneurs deeglik rekening moet hou met veranderinge 

wat met verloop van tyd in die waardes en persepsies wat deur die gemeenskap gehuldig 

word, plaasvind. Indien 'n nuwe ondememing ontwikkel word, sal die entrepreneur die 

effek van tegnologiese vooruitgang en nuwe omstandighede deurlopend in gedagte moet 

hou om die voortbestaan van sy ondememing te verseker. 
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4.3.2.3. V aardigheid om ondememingskapitaal te verkry en te bestuur 

Die grootste enkele faktor wat bepalend is of 'n entrepreneur 'n ondememing of projek 

suksesvol kan deurvoer, is dikwels die beskikbaarheid van voldoende 

ondememingskapitaal (Graham, 1992:23). Die aard van die ondememing bepaal tot 'n 

groot mate die omvang van aanvangskapitaal wat benodig word. Hoe tegnologie 

ondememings vereis dikwels heelwat ondememingskapitaal en word meestal beperk tot 

meer welvarende gemeenskappe. Daar bestaan egter ook talle voorbeelde van 

ondememings wat met minimale aanvangskapitaal opgerig en ontwikkel is. 

Volgens Welsh en White (1983:31) ervaar entrepreneurs in beide ontwikkelde- en 

onderontwikkelde Iande 'n probleem om die nodige aanvangskapitaal te verkry. Talle 

finansiele instellings is huiwerig om in nuwe ondememings te bele vanwee die risiko 

wat daaraan verbonde is. Lenings word meer geredelik beskikaar gestel aan 

ondememings wat reeds bewys kan lewer dat hulle ekonomies vatbaar is. Pheela 

(1987:13) meld in die verband dat entrepreneurs verskeie potensiele bronne vir hulle 

finansiering moet oorweeg. Die tradisionele bronne vir finansiering, byvoorbeeld banke, 

mag vereistes daarstel waaraan talle entrepreneurs nie kan voldoen nie en hulle dus voor 

die eis stel om altematiewe bronne van finansiering te oorweeg. 

In die vroee stadia van ondememings se ontwikkeling is entrepreneurs dus grootliks op 

eie bronne, familie, kennisse en persoonlike lenings aangewese om in die nodige 

kapitaal te voorsien. Die gebrek aan beskikbaarheid van aanvangskapitaal lei soms 

daartoe dat ondememers te min aanvangskapitaal investeer. Dit vorm gevolglik ook een 

van die grootste redes vir mislukkings in die kleinsakebedryf (V gl. Graham, 1992:23). 

Daar bestaan verskeie faktore wat bepalend is of iemand bereid sal wees om kapitaal in 

'n nuwe ondememing te investeer. Die volgende faktore is veral deurslaggewend (vgl. 

Welsh en White, 1983 :29): 

• Die betroubaarheid van die entrepreneur en die mate van vertroue wat investeerders 

in hom kan stel 

• Vorige ervaring, agtergrond en ouderdom van die entrepreneur 

• Kennis en opleiding wat aanvullend tot die spesifieke ondememing is 

• Die beskikbaarheid van kapitaal by investeerders wat nie elders vas bele is nie 

• Eerstehandse kennis wat die investeerder van die entrepreneur as persoon het 
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V aa.rdigheid om die klimaat vir entrepreneuriese aktiwiteite korrek te 

interpreteer 

Gemeenskappe waa.rin daa.r 'n gunstige klimaat vir die ontwikkeling van ondememings 

bestaan, word deur 'n vryemarksisteem, deregulering en 'n entrepreneurskapskultuur 

gekenmerk (Welsh en White, 1983:32). Dit is dus belangrik dat 'n begrip vir die 

implikasies van elkeen van hierdie faktore by aile leerlinge ontwikkel moet word. 

(i) Die vryemarksisteem 

Volgens Kent ( 1990:201) skep die vryemarksisteem toestande wat gunstig is vu 

voomemende entrepreneurs. In Suid-Afrika bestaan daa.r 'n vryemarksisteem waarin 

mense die vryheid het om private eiendom te besit en om 'n eie ondememing te bedryf. 

Heelwat hulp en ondersteuning word aan kleinsakeondememings beskikbaar gestel. Van 

den Berg (1984:40) meld dat 'n toenemende besef van die ekonomiese rol wat 

kleinsakeondememings in werkverskaffing en welvaartgenerering speel, daartoe 

bygedra dat talle instellings tot stand gekom het wat met die bevordering van klein sake

ondememings gemoeid is. Hierdie instellings lewer 'n belangrike rol in die verskaffing 

van adviesdienste, bestuursopleiding, identifisering van entrepreneurspotensiaal, 

beskikbaa.rstelling van geleenthede tot entrepreneurskap en die doen van navorsing ter 

bepaling van omgewingsveranderlikes se rol in kleinsakeondememings. Op hierdie 

wyse word entrepreneurskap deur 'n verskeidenheid instansies bevorder. 

Die vryemarkstelsel dien as 'n motivering om die winsgewendheid in ondememings te 

bevorder en hied groter geleentheid tot welvaartskepping. Leerlinge moet egter daarop 

gewys word dat die vryemarkstelsel nie 'n waarborg vir sukses is nie. Dit dien slegs as 'n 

medium waardeur die entrepreneur die vryheid verkry om sukses te behaal of om 'n 

finansiele terugslag te beleef (Kent, 1990:201 ). Daar is altyd 'n mate van risiko daaraan 

verbonde om nuwe geleenthede te benut, of om nuwe werkswyses en idees deur te voer. 

Talle ondememings misluk byvoorbeeld omdat daar nie 'n behoefte vir die produkte of 

dienste wat aangebied word, bestaan nie, of indien 'n ondememing swak bestuur word 

(vgl. Graham, 1992:23). 
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Vander Westhuizen Q983:2) onderskei die volgende hoekstene wat 'n vryemarkstelsel 

onderle: 

Ondememingskap: Entrepreneurs moet die geleentheid gebied word om geleenthede te 

identifiseer, wins op te weeg teen potensiele risiko's en om dan self onafhanklike 

besluite te neem. 

Mededinging: Entrepreneurs moet vrye toegang tot die mark he, en verbruikers moet 

ins'gelyks vryheid gegun word om 'n vrye keuse uit te oefen na gelang van die aard en 

kwaliteit van die produk of diens wat gelewer word. 

Interafbanklikheid: 'n V ryemarksisteem moet bevorderlik wees vir samewerking 

tussen entrepreneurs en ander ondememings op horisontale, sowel as vertikale vlak. 

Eiendomsreg: Die geleentheid moet aan entrepreneurs gebied word om grond en 

geboue te besit en om sy bates te verhoog sodat die moontlikhede tot toekomstige 

finansiering beter daar uitsien. 

Die Suid-Afrikaanse vryemarksisteem kan volgens Vander Westhuizen (1983:2) as 'n 

regulerende vryemarksisteem beskryf word waarin die regering slegs beperkte inspraak 

het. 

(ii) Deregulering 

'n T oename in staatsregulering gee aanleiding tot 'n afname in geleenthede · tot 

innovering en beperk sodoende die moontlikhede vir entrepreneurs om nuwe 

ondememings tot stand te bring en werksgeleenthede te skep. Die hoe vlak van 

werkloosheid in Suid-Afrika vereis dus 'n regeringsbeleid wat deregulering voorstaan. 

Sodoende kan entrepreneurs aangespoor word om kreatiwiteit en innovering aan die dag 

te le (Nk.onyeni, 1989:31 ). 

(iii) Entrepreneurskapskultuur 

Om 'n entrepreneurskapskultuur in Suid-Afrika te vestig, moet die bestaande persepsies, 

ingesteldhede en waardes van die bree gemeenskap gerig word sodat 'n meer 

entrepreneuriese gerigtheid in die samelewing posvat. Die volgende veranderings 
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behoort volgens Vosloo (1989:1) en Van der Westhuizen (1990:54) veral aandag te 

geniet: 

• 'n Oormatige behoefte aan sekuriteit moet vervang word deur 'n ingesteldheid daar te 

stel wat die neem van berekende risiko's sal bevorder. Leerlinge behoort hiervolgens 

selfs tydens hulle laerskooljare aangespoor te word om met mikro-ondememings te 

eksperimenteer. 

• Die geneigdheid om slegs genoeg vir eie gebruik te produseer, of om slegs genoeg 

vir eie daaglikse behoeftes te voorsien, moet verander word na 'n meer winsgerigte 

en welvaartgenererende benadering. 

• 'n Werknemergerigtheid moet verander word na 'n gerigtheid op eie werkskepping 

en 'n werkgewergerigtheid. 

• Die persepsie dat die samelewing mense 'n werk en inkomste verskuldig is, moet 

omskep word na een waar mense eie verantwoordelikheid vir hulle inkomste en 

beroepsukses aanvaar. 

Die bogenoemde veranderings kan slegs bereik word indien daar 'n omvattende 

langtermynstrategie gevolg word wat daarop ingestel is om 'n positiewe 

entrepreneurskapsingesteldheid te ontwikkel. Elke onderwyser staan hiervolgens voor 'n 

belangrike voorligtingsopgawe om leerlinge aangaande aspekte soos risikonemmg, 

produktiwiteit en verantwoordelikheid te orienteer. Om veranderinge in 'n gemeenskap 

se persepsies en waardes teweeg te bring, veronderstel 'n tydsame proses waarin aile 

belanghebbende partye gemeenskaplik die verantwoordelikheid moet deel. Die 

onderwys kan in hierdie proses as die fasiliteerder optree om leerlinge, ouers, die 

sakegemeenskap en entrepreneurskapsondersteunende instansies gesamentlik in 

inisiatiewe te betrek om entrepreneurskap te bevorder. 

4.3.2.5. V aardigheid om die ondememing in syfers te beskryf 

Die vermoe om 'n ondememing in syfers te beskryf verwys na 'n persoon se vaardigheid 

om aile kosteaspekte (inkomstes en uitgawes) in berekening te bring. Hierdeur kan 

afgelei word of 'n beoogde ondememing of projek die potensiaal het om winsgewend 

bedryf te word. Dit kan ook moontlike leemtes of sterkpunte uitlig en sodoende 'n 

waardevolle bydrae tot die suksesvolle bestuur en beplanningsproses van 'n 

ondememing lewer. 'n Vaardigheid om 'n beoogde ondememing in syfers te beskryf, 

verleen aan die entrepreneur die vermoe om huidige bestuursaksies te rig en 

toekomstige finansiele implikasies te visualiseer. Dit stel die entrepreneur ook in staat 
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om met nuutgestigte ondememings en projekte voort te gaan, ongeag die moontlikheid 

dat hy aanvanklik verliese kan lei (Welsh & White, 1983:33). 

Teen hierdie agtergrond is dit belangrik dat daar by leerlinge 'n begrip gevorm moet 

word oor die rol van winsgewendheid, die aanwending van ondememingskapitaal en 

hoe om projeksies van toekomstige finansiele posisies te doen. Leerlinge behoort ook 

die geleentheid gegun te word om hierdie aspekte met syfers te beskryf deur 

voorstellings van potensiele inkomstes en uitgawes te maak. 

4.4. DIE ONTWIKKELINGSGANG VAN ONDERNEMINGS 

In die ontwikkeling van 'n ondememing word daar deur drie stadia beweeg, naamlik die 

inisieringsfase, die aanvangsfase en die afloopfase. Tydens elk van hierdie stadia word 

daar unieke eise aan entrepreneurs gestel. 

4.4.1. Die inisieringsfase 

Gedurende hierdie fase word geleenthede deur 'n kreatiewe proses ontwikkel tot dit die 

vorm van 'n moontlike besigheidsgeleentheid begin aanneem. Die entrepreneur oorweeg 

die moontlike lewensvatbaarheid van die geleenthede en word gefassineer deur die 

toekomstige moontlikhede en die potensiele winsgewendheid indien die geleentliede 

benut kan word. Die entrepreneur is volgens Struwig (1991:21) tydens hierdie fase 

hoofsaaklik op sy intuisie en sy vermoe om die moontlike resultate van sy ondememing 

korrek te antisipeer, aangewese~ Indien die entrepreneur die geleentheid wei as 

lewensvatbaar beskou, sal hy voortgaan om die nodige stappe te neem om 'n plan daar te 

stel om die geleentheid te benut. Die inisieringsfase kan dus beskryf word as die periode 

tot die eerste resultate gelewer kan word. 

Holt (1992:104) waarsku dat entrepreneurs tydens hierdie fase moet waak teen 

oorhaastige optrede sonder om die nodige voorbereidende stappe te neem. Faktore soos 

finansiering, bemarking, kompetisie, eie vermoens en potensiele winsgewendheid moet 

eers deeglik oorweeg word alvorens nuwe idees ten uitvoer gebring word. Holt 

(1992: 104-1 09) onderskei vier basiese aktiwiteite wat tydens hierdie fase prominent is: 
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ldentifiSering van die besigheidskonsep/ geleentheid: Sodra 'n idee begin vorm 

aanneem, kom die entrepreneur voor talle vrae te staan, soos die volgende: 

• Bestaan die konsep dalk alreeds? 

• Hoe kan die idee ten uitvoer gebring word? 

• Wie sal daarin belangstel? 

• Bestaan daar 'n behoefte daarvoor? 

Deur hierdie vrae te beantwoord kom die voomemende entrepreneur tot die besef of 

konklussie oor dit wat hy met die idee wil bereik en watter doelwitte hy behoort na te 

streef. 

Produk-, diens- en markevaluering: Indien dit blyk dat 'n produk of diens 

lewensvatbaar is, moet dit eers bevestig word alvorens oorhaastige beslissings gemaak 

word. Struwig (1991:21) beklemtoon in die verband die entrepreneur se vermoe om aan 

die fynste besonderhede aandag te skenk. Die produk- en marknavorsing tydens hierdie 

fase is hoofsaaklik informeel, vanwee die hoe koste en tydrowendheid van intensiewe 

marknavorsing (Holt 1992: 1 07). Die entrepreneur kan byvoorbeeld 'n navraag doen om 

te bepaal of daar al soortgelyke produkte bestaan. Potensiele klante kan ook genader 

word om hulle mening te verkry en die ontvanklikheid van die mark vir die produk of 

diens te bepaal. 

Finansiele beplanning: Die aanvanklike finansiele beplanning hoef nie noodweridig 

omvangryk te wees nie. Die doel is hoofsaaklik om te bepaal of daar oor die nodige 

aanvangskapitaal beskik. word en of die ondememing ekonomies lewensvatbaar is. Die 

voomemende entrepreneur moet ook 'n vooruitskatting maak van die aanvanklike 

kontantvloei en die potensiele winsgewendheid. Indien 'n entrepreneur nie oor 

voldoende fondse beskik nie, sal hierdie twee faktore deurslaggewend wees vir 

investeerders om hulle bereid te verklaar om in die ondememing te bele, of vir die 

toestaan van lenings. 

Implementering: Tydens die inisiele fase moet die entrepreneur die nodige handelinge 

uitvoer om die ondememing gereed te kry vir produksie of dienslewering. Die aard van 

hierdie handelinge verskil van ondememing tot ondememing, na gelang van die aard 

van die produk of diens wat gelewer word. Dit behels onder meer die verkryging van 'n 

standplaas, hulpbronne, werknemers, lisensies, patentregte, fasiliteite en toerusting. 

Hiervoor moet die entrepreneur oor 'n aksiegerigtheid beskik.. Hy sal dikwels met 'n 

verskeidenheid eksteme organisasies soos banke, ander besighede en investeerders moet 

onderhandel (Struwig, 1991 :21 ). 
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4.4.2. Die aanvangfase 

Die aanvangfase kan beskryf word as die aanvanklike peri ode tot die nuwe ondememing 

geves.tig is. Holt (1992:109) onderskei twee doelwitte tydens hierdie periode, naamlik 

die bereiking van die geprojekteerde omset, groei en inkomste en die vestiging van die 

ondememing vir langtermyn groei. 

4.4.2.1. Bereiking van geprojekteerde doelwitte 

Sonder die nodige beplanning kan daar soms groot afwykings van die geprojekteerde 

doelwitte ontstaan, wat entrepreneurs onder moeilike omstandighede kan plaas. Indien 

die aanvanklike projeksie oortref word, kan daar 'n tekort aan beskikbare hulpbronne 

bestaan wat latere verkope of dienslewering kan kortwiek. Hierteenoor sal 'n onvermoe 

om die gestelde doelwitte te behaal, die aanvanklike kontantvloei belemmer. Holt 

(1992: 11 0) beskou dit as die ideaal om in die geprojekteerde doelwitte te slaag, of om 

effens beter as die gestelde doelwitte te presteer. 

4.4.2.2. Vestiging van die ondememing vir langtermyn groei 

Tydens die aanvangstadium mag dit nodig wees om talle aanpassings te maak om te 

oorleef. Om werklik 'n ondememing te vestig, behoort die produkte of dienste 'n 

bepaalde leemte binne die gemeenskap te vervul. Nuwe ondememings staan dikwels 

voor die taak om dienste of produkte op die behoeftes van 'h spesifieke teikengroep te 

ng. 

4.4.3. Die afloopstadium 

Nadat 'n ondememing gevestig is, kan die entrepreneur hom meer op die groei en 

ontwikkeling van sy ondememing toespits. Entrepreneurs moet tydens hierdie stadium 

steeds in gedagte hou dat veranderinge in die mark, kompetisie en nuwe ge1eenthede kan 

vereis dat daar voortdurend aanpassings gemaak moet word. Tydens hierdie fase is die 

entrepreneur hoofsaaklik ingestel op die selektiewe aanwending van hulpbronne. 

Mense-hulpbronne word ook meer oordeelkundig aangewend. Die entrepreneur sal 

byvoorbeeld, binne die omvang van sy ondersteuningsnetwerk, keurig wees met watter 

persone en organisasies hy sy bande wil aansterk. Tydens hierdie fase is die entrepreneur 

intens op die behoeftes en voorkeure van sy klante (en potensiele klante) gerig. Nuwe 
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inligting en tegnologie word selektief aangewend ten einde die ondememing meer 

stroombelyn te maak. Die doel word telk:ens nagestreef om hulpbronne op so 'n wyse 

aan te wend dat dit maksimale koste-effektiwiteit sal verseker. 

4.5. BESIGHEIDSBEGINSELS WATENTREPRENEURSKAP 
ONDERLE 

Die werksterrein van die entrepreneur kan as 'n mikrokosmos van die besigheidswereld 

beskryf word. Alhoewel talle besigheidsbeginels tot 'n mate op die entrepreneur van 

toepassing gemaak kan word, beskik entrepreneurs oor 'n unieke aard wat 'n unieke 

invalshoek in entrepreneurskapsvoorligting noodsaaklik maak (Heufuer, et al1991:13). 

Volgens Kent (1990:201-208) behoort die volgende beginsels onder leerlinge se aandag 

tuisgebring te word: 

4.5.1. Effektiewe besluitneming 

Die entrepreneur beskik dikwels oor beperkte hulpbronne wat hy kan aanwend om sy 

idees ten uitvoer te bring. Keuses moet voortdurend gemaak word oor hoe die 

beskikbare mannekrag, fondse en ander hulpbronne aangewend moet word om 

maksimum voordeel daaruit te trek. Die gevolge moet op sowel die lang- as korttermyn 

bepaal word. Deur op 'n nuwe altematief te besluit, beteken dit noodwendig dat drui.r 'n 

koste in die vorm van mannekrag, finansies en ander hulpbronne aan verbonde is (Kent, 

1990:202). In sommige gevalle mag die koste van nuwe besigheidsaltematiewe so hoog 

wees dat bestaande praktyke afgesluit moet word. In die meeste gevalle is daar dus nie 'n 

perfekte keuse of besluit nie, maar die entrepreneur word steeds voor die taak gestel om 

die beste besluit of keuse uit te oefen. Suksesvolle entrepreneurs kan hiervolgens 

beskryf word as persone wat die vermoe het om ongeag moontlike onsekerhede steeds 

konstruktiewe en verantwoordelike besluite te neem (vgl. Marx et al1990:151). 

Die meeste besluite wat entrepreneurs neem behels nie dramatiese veranderinge nie, 

maar neem eerder die vorm van klein veranderinge aan. Daar moet telkens besluit word 

tot watter mate hulpbronne, fondse en mannekrag in verskillende fasette van die 

ondememing bele gaan word. Kleinsakeondememings vereis meestal dat werknemers 'n 

groter omvang van besluite moet kan behartig. Ook werknemers word toenemend voor 

die eis gestel om groter aanpasbaarheid aan die dag te le en om nuwe idees, tegnologie 

en werkswyses te implementeer. 
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4.5.2. Effektiewe bestuur van verandering 

Die samelewing is voortdurend in 'n proses van verandering. Hierdie veranderinge is 

hoofsaaklik te wyte aan nuwe omstandighede, inligting en tegnologie. 'n Ondememing 

wat nie rekening hou met veranderende omstandighede nie, kan nie kompeterend bly nie 

en sal gevolglik tot niet gaan. Juis hierin is die hedendaagse behoefte aan entrepreneurs 

gesetel. Dit is die entrepreneur wat die nodige aanpassings maak en deur sy innoverende 

handelinge vemuwend optree om sodoende met die veranderende behoeftes en 

voorkeure van mense rekening te hou. 

Die entrepreneur reageer egter nie net op veranderinge nie, maar is dikwels juis die 

oorsprong van veranderinge. Entrepreneurs se geneigdheid om nuwe idees tot 

winsgewende ondememings te omvorm, gee dikwels aanleiding tot die ontstaan van 

nuwe dienste en produkte (Mitton, 1989: 12). Andersyds kan entrepreneurs ook 

bestaande dienste of produkte aanpas sodat dit beter by die veranderende omstandighede 

aansluiting vind (Vgl. Kent, 1990:201). Die entrepreneur is die persoon wat in hierdie 

proses die nodige hulpbronne, mannekrag en finansiering bymekaar bring om nuwe 

dienste en produkte in praktyk te bring. 

4.5.3. Effektiewe prysvaslegging 

Daar moet 'n begrip by leerlinge gevorm word oor die effek wat prysvaslegging op die 

vraag na 'n bepaalde produk of diens sal he en hoe dit sy produksie sal belnvloed. Die 

besigheidswette van vraag en aanbod is in die verband ook op die entrepreneur van 

toepasing (Kent,1990:203). Namate daar 'n toename in pryse is, sal die vraag na 'n 

bepaalde produk of diens afneem en indien die pryse verlaag word, sal die vraag weer 

toeneem. Die wet van aanbod wys daarop dat indien 'n ondememer 'n goeie prys op 'n 

produk of diens ontvang, hy sy produksie of verskaffing daarvan sallaat toeneem. 

Leerlinge moet tot die besef gebring word dat die prys van 'n diens of produk nie staties 

is nie. Die voorkeure en inkomste van verbruikers het byvoorbeeld 'n direkte invloed op 

die aanvraag na 'n bepaalde diens of produk. Die ontwikkeling van nuwe tegnologie, 

omgewingsinvloede en die koste van hulpbronne, het insgelyks 'n invloed op die aanbod 

wat op dienste en produkte bestaan. 
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Om die korrekte prys vas te stel, is volgens Duncan (1991:32) 'n kuns waarin drie 

faktore in berekening gebring moet word: 

• Die koste: 'n Kosteberekening moet gedoen word waarin daar met aile uitgawes 

rekening gehou moet word. 

• Die behoefte: Die mate waartoe daar by die publiek 'n aanvraag vir die diens of 

produk bestaan, is hier deurslaggewend. Duncan (1991 :32) beskou die vermoe van 'n 

persoon om 'n behoefte by die publiek te identifiseer as 'n sleutelaspek om 

entrepreneuriese sukses te behaal. 

• Die beskikbaarheid: 'n Produk of diens wat skaars is, het 'n groter potensiaal tot 

winsgewendheid. 

Entrepreneurs se innoverende aard gee volgens Kent (1990:204) daartoe aanleiding dat 

hulle dienste en produkte telkens op 'n meer koste-effektiewe wyse aan die samelewing 

kan verskaf. Dit stel die entrepreneur in 'n sterker posisie as die van sy mededingers. 

4.5.4. Effektiewe bestuur van wins 

Winsgewendheid is een van die belangrikste motiverende kragte vir die ontwikkeling 

van nuwe ondememings of om as insentief vir die entrepreneur te dien om sy bestaande 

produkte en dienste uit te brei of te ontwikkel. Die strewe na groter winsgewendheid 

moedig vervaardigers en diensverskaffers aan om meer produktief te wees en hulle 

ondememings meer koste-effektief te bedryf (Kent, 1990:204). 

Die wyse waarop entrepreneurs wins aanwend, is van deurslaggewende belang vir 

ondememings se toekomstige groei en ontwikkeling. Aan die een kant sal'n gedeelte 

van die wins as salaris of toegifte uitbetaal word, maar om op die lang termyn steeds 

kompeterend te bly is dit egter ook noodsaaklik om 'n gedeelte van die wins aan te wend 

om bestaande toerusting en fasiliteite op te gradeer. 

Leerlinge moet daarop gewys word dat die meeste suksesvolle nuwe ondememings 

aanvanklik slegs beperkte winsneming toelaat en selfs 'n verlies kan lei vanwee die 

koste daaraan verbonde om 'n nuwe ondememing tot stand te bring en 'n strewe om 

aanvaarding vir sy diens ofproduk te verkry. 
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4.5.5. Begrip vir die rol van produktiwiteit. 

Entrepreneurs word voor die taak gestel om 'n hoer mate van produktiwiteit daar te stel 

om te verseker dat hul ondememings kompeterend bly en 'n goeie winsgrens handhaaf. 

Produktiwiteit behels verhoogde diens- en produklewering sonder om addissionele 

bronne daarvoor aan te wend, of om dieselfde diens- en produkomset te handhaaf met 'n 

verlaagde aanwending van bronne (Kent, 1990:205). 

'n Verhoogde produktiwiteit kan onder meer tot stand gebring word deur nuwe 

tegnologie aan te wend, bestaande tegnologie op nuwe wyses aan te wend, mannekrag 

meer gespesialiseerd aan te wend, beter opleiding van werkers en 'n beter 

georganiseerde vloei van aktiwiteite. Die beperkte beskikbaarheid van hulpbronne 

waartoe die entrepreneur beskik, vereis 'n hoe mate van innovering en kreatiwiteit indien 

hy daarin wil slaag om groter produktiwiteit te weeg te bring. 

4.5.6. Effektiewe bestuur van kompetisie 

Elke entrepreneur moet oor 'n basiese begrip van die onderskeie vorme van kompetisie 

beskik, veral binne die terrein waarin hy 'n ondememing wil begin. 'n Verskeidenheid 

faktore moet deeglik in berekening gebring word alvorens bestaande dienste en produkte 

uitgebrei word, of 'n nuwe ondememing tot stand gebring word. Hieronder ressorteer 

onder meer die beoogde betaalterme, aard van die dienslewering, die teikenpopulasie en 

die aard van die gemeenskap (Kent, 1990:206). 

Dit is belangrik dat daar aan leerlinge uitgewys word dat nie aile vorme van kompetisie 

prysverwant is nie (Kent, 1990:206). Sommige ondememings kan selfs hoer pryse vir 

hulle produkte of dienste kwoteer vanwee hulle beter ligging, makliker betaalterme, 

uitnemende persoonlike diens, hoer inkomste van kliente en hulle beke11dheid onder die 

gemeenskap. Voomemende entrepreneurs sal elkeen van hierdie veranderlikes in ag 

moet neem om 'n deeglike begrip van die markstruktuur te vorm. Die toeganklikheid 

van 'n mark kan byvoorbeeld maklik deur bestaande monopoliee belemmer word. 

Entrepreneurs moet ook daarop bedag gemaak word om voortdurend op hoogte te bly 

van nuwe verwikkelinge wat die mate van kompetisie kan bernvloed. Eie produkte en 

dienste kan byvoorbeeld aangepas word of nuwe stategiee kan geimplementeer word om 

die effek van veranderinge te neutraliseer of om veranderinge tot die ondememing se 

voordeel aan te wend. 
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4.5.7. Begrip vir die invloed van die regering 

Daar bestaan talle dienste en produkte wat deur beide die regering en private 

ondememings gelewer word. In sekere gevalle subsidieer die regering bepaalde dienste 

en produkte wat tot ongunstige pryskompetisie kan aanleiding gee (vgl. Kent 1990:206). 

Entrepreneurs moet dikwels unieke strategiee loods om markte waar daar 'n mate van 

regeringsbetrokkenheid heers, te betree. Verskeie moontlikhede, byvoorbeeld die 

aanbieding van meer gesofistikeerde dienste en produkte, of 'n beter klientediens kan 

oorweeg word, om sodoende 'n mark vir eie dienste en produkte te skep. 

Ander faktore wat in berekening gebring moet word, is die bestaande rentekoerse, 

regulasies rakende belasting, en die regering se beleid rakende die ontwikkeling van die 

kleinsakesektor. Via die Klein Sakeondememing Korporasie en die Ntsika Enterprise 

Promotion Agency (NEP A), word daar byvoorbeeld jaarliks 'n begroting vir die 

ontwikkeling en bevordering van kleinsakeondememings beskikbaar gestel. 

4.5.8. Begrip vir die interafhanklikheid tussen klein sakeondememings en die bree 

sakegemeenskap 

'n Kleinsakeondememing bestaan me onafhanklik van ander ondememings me. 

Inteendeel, daar bestaan 'n voortdurende wedersydse bemvloeding tussen 

kleinsakeondememings en die bree sakegemeenskap (Kent, 1990:207). Die bree 

sakegemeenskap voorsien die infrastruktuur, talle noodsaaklike hulpbronne en skep ook 

'n toevloei van potensiele kliente om besigheid te bevorder. 

4.5.9. Begrip vir die rol en funksie van 'n besigheidsplan 

'n Besigheidsplan beskryf 'n ondememing se produk of diens, die bemarkingstrategie en 

die wyse waarop kapitaal hanteer word. Dit beeld die entrepreneur se visie van sy planne 

en idees uit en dien as 'n middel om hierdie visie aan ander persone en in besonder 

investeerders oor te dra (Mangan, 1990:72). Kietzmann (1994: onderhoud) meld dat 

geen bankier of investeerder 'n projek ernstige oorweging sal gee indien dit nie in 'n 

effektiewe besigheidsplan omskryf is nie. Brooks (1989:8) meld dat banke en ander 

finansiele instansies primer op die geprojekteerde lewensvatbaarheid van 'n 

ondememing ingestel is. Alvorens finansiering oorweeg word, sal ondememers dus eers 

'n weldeurdagte en deeglik nagevorsde besigheidsplan moet voorle. · 
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Die aard van 'n onderneming, en die ontwikelingsfase waarin dit verkeer, bepaal tot 'n 

groot mate die hoeveelheid detail wat in 'n besigheidsplan vervat moet wees, asook die 

omvang van die besigheidsplan (Timmons, 1992:377). 'n Oorkoepelende besigheidplan 

kan byvoorbeeld maande neem om op te stel. Die meeste entrepreneurs verkies egter 'n 

verkorte vorm van 'n besigheidsplan, sodat die onderneming eers gevestig kan word. Die 

doelwitte en lewensvatbaarheid van die onderneming word dus gemotiveer sonder om 

die besonderhede te beskryf. Die meeste instansies wat finansiering aan 

kleinsakeondememings verskaf, beskik oor 'n aansoekvorm wat 'n raamwerk van 

verlangde inligting beskikbaar stel. Mense wat om finansiering wil aansoek doen, moet 

gevolglik reeds oor die nodige inligting beskik, alvorens finansiering verkry kan word. 

So 'n aansoekvorm dien dikwels as die raamwerk waarvolgens entrepreneurs 'n verkorte 

besigheidsplan kan saamstel. Holt (1992:79) meld in die verband dat oorbeplanning die 

aanvanklike vestiging van 'n onderneming kan lamle. Indien te veel tyd aan 

voorbereiding bestee word, kan dit byvoorbeeld die aanvanklike ontwikkeling van 'n 

ondememing rem. 

Dit is belangrik dat die inhoud van 'n besigheisplan gestruktureer word sodat dit 

aansluiting vind by die doel waarvoor dit aangewend word. Timmons (1992:378) en 

Holt (1992:79) onderskei die volgende redes waarom entrepreneurs 'n besigheidsplan 

saamstel: 

• Dit kan die onderneming se toekomstige aksies en beleid rig 

• Dit kan dien as 'n middel om voornemende investeerders te oortuig 

• Dit help om die lewensvatbaarheid van die onderneming te bevestig. 

Holt (1992:79) meld dat 'n besigheidsplan se primere funksie is om 'n riglyn te hied vir 

toekomstige handelinge. Namate die ondememing groei en ontwikkel moet die 

besigheidsplan dus voortdurend aangepas word om voorsiening te maak vir 

veranderende omstandighede en nuwe eise wat aan die ondememing gestel mag word. 

Alhoewel daar nie 'n enkele beste wyse bestaan waarvolgens 'n besigheidsplan 

saamgestel kan word nie, is dit nodig dat voomemende entrepreneurs 'n struktuur of 

raamwerk moet he waarvolgens hulle 'n besigheidsplan kan saamstel. 'n Voorbeeld van 

so 'n raamwerk kan uit die werk van Smollen en Haslett (in Timmons, 1992:378) gevind 

word. Hierdie raamwerk is oor 'n periode van twintig jaar, in die "Venture Founders 

Corporation" se Ieiding aan nuwe ondememings, ontwikkel. Daar word egter van 'n 

verwerkte en verkorte weergawe daarvan in hierdie studie gebruik gemaak: 
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• Beskrywing van die besigheidskonsep: Die beskrywing van die besigheidskonsep 

moet aantoon hoe die ondememer beoog om sy kliente se gedragspatrone te 

verander om die nuwe ondememing se konsep te aanvaar. Die produkte of dienste 

van die ondememing moet spesfiek vermeld word en inligting aangaande 

eiendomsregte op produkte, dienste en tegnologie kan kortliks weergee word. 

• Die geleentheid en strategie: Die aard van die geleentheid moet kortliks opgesom 

word. Daar kan aangetoon word waarom 'n bepaalde diens noodsaaklik is om aan 

die teikenmark se behoeftes en voorkeure te voldoen. Bestaande omstandighede, 

leemtes en neigings in die gemeenskap kan as motiverings uitgelig word. Moontlike 

geleenthede vir toekomstige ontwikkeling moet ook uitgelig word. 

• Die teikenmark en projeksies: Die teikenmark vir die produkte of dienste wat 

gelewer gaan word moet duidelik omskryf word. Die omvang van die mark en 

toekomstige tendense kan uitgelig word. Enkele motiverings vir die geskatte aandeel 

in die mark kan uitgelig word en die wyse hoe "waarde vir gelff' aangewend gaan 

word om die teikenmark te oortuig, kan vermeld word. 

• Voordele bo mededingers: Die belangrikste voordele wat die beoogde 

ondememing teenoor mededingers het, moet uitgelig word. Na gelang van die 

innoverende aard van die ondememing, kan daar aangetoon word watter voordele 

die beoogde ondememing teenoor mededingers kan skep en hoe die produk of diens 

kan kompenseer vir die leemtes wat in bestaande besighede voorkom. 

• Lewensvatbaarheidspotensiaal: Die potensiele winsgewendheid van die 

ondememing moet kortliks by wyse van syfers op sowel die lang as korttermyn 

uitgelig word. Die tydsduur wat dit neem om sekere belangrike mylpale, 

byvoorbeeld 'n gelykbreekpunt, te bereik, of om sekere korttermynlenings af te 

betaal, moet aangedui word. 

• Die span: 'n Kort opsomming van die relevante kennis en ervaring van die 

entrepreneur en die onderskeie lede van die ondememing moet verskaf word. 

Melding kan gemaak word van vorige prestasies, algemene bestuurvaardigheid en 

die omvang van vorige projekte wat ondemeem is, asook die wyse waarop die 

onderskeie spanlede aangewend word. 

• Die aanbieding: 'n Uiteensetting moet gemaak word van die hoeveelheid kapitaal 

wat benodig word en hoe daar gekompenseer sal word vir die investeerder of 

instansie wat die kapitaal bele. 

Hoewel daar in hierdie studie nie op die verdere besonderhede van die besigheidsplan 

ingegaan word nie, is dit wel belangrik dat onderwysers oor 'n inligtingsnetwerk van 

entrepreneurskapsondersteunende instansies moet beskik wat voomemende 
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entrepreneurs van eerstehandse inligting, opleiding en advies kan voorsien om 'n 

besigheidsplan op te stel. Daar kan ook nie van elke onderwyser verwag word om oor 'n 

diepgaande kennis van die onderliggende rekeningkundige beginsels te beskik nie. Dit is 

egter wel noodsaaklik dat onderwysers binne hulle onderskeie vakterreine 

entrepreneurskapsgerigte voorligting aan leerlinge kan bied en om as fasiliteerders binne 

die konteks van 'n omvattende entrepreneurskapsontwikkelingstrategie te kan optree. 

4.6. SAMEVATTEND 

In die konteks van 'n snel ontwikklende inligtings- en tegnologiese era word 

entrepreneurskapsgerigte onderwysvoorsiening as 'n noodsaaklikheid beskou om 

leerlinge vir die eise van vandag en more toe te rus. Dit is nie net persone wat eie 

ondememings wil begin wat in entrepreneurskapsgerigte vaardighede en 'n positiewe 

entrepreneuriese ingesteldheid onderle behoort te word nie. Die snel veranderende 

samelewing om ons vereis selfs van groot ondememings om 'n meer 

entrepreneurskapsgerigte inslag te volg. Die mededingendheid en voortbestaan van 

sakeondememings op alle vlakke word vandag al hoe meer aan die vermoe van 

besigheidsbestuurders om entrepreneurskap aan die dag te le, gekoppel. 

Om aan die eis van entrepreneurskapsgerigte onderwys te voldoen, behoort beide die 

ontwikkeling van 'n positiewe ingesteldheid tot entrepreneurskap en opleiding in 

entrepreneurskapsgerigte vaardighede in berekening gebring te word. Die onderwys 

staan hiervolgens voor die taak om entrepreneuriese gedrag en denke by leerlinge te 

bevorder. Hierdeur kan 'n nuwe generasie beroepslui ontwikkel word wat vemuwend en 

innoverend kan dink en optree. Entrepreneurskapsgerigte onderwys kan dus die 

grondslag vir 'n welvaartgenererende ekonomie vorm. 

Die vraag ontstaan noodwendig op welke wyse entrepreneurskapsgerigte onderwys 

binne die skoolkonteks tot 'n werklikheid omskep kan word. In hoofstuk vyfword daar 

gefokus op die huidige stand van entrepreneurskapsontwikkeling soos dit in die Suid

Afrikaanse, Europese en Verenigde State van Amerika se skoolkontekste voltrek. 
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ENTREPRENEURSKAP IN DIE 
SKOOLKONTEKS 

In hierdie hoofstuk word daar hoofsaaklik op die huidige stand van entrepreneurskap 

soos dit in die bestaande skoolkonteks voorkom, gekonsentreer. Hoewel die voormalige 

onderwysdepartemente 'n hoe standaard algemeen vormende onderwys voorsien het en 

talle leerlinge akademies tot op matriekvlak voorberei, het daar 'n onteenseglike leemte 

rakende die voorsiening van onderwys wat die werklike behoeftes van Suid-Afrika 

aanspreek, ontstaan. Stewart (1991 :36) kritiseer die voormalige onderwysstelsel omdat 

daar teveel aandag bestee word om aan soveel as moontlik leerlinge 'n 

matrieksertiflkaat te oorhandig, in plaas daarvan om hulle beroepsgerig op te lei. Die 

leemte aan beroepsgerigte onderwys word verder verintensiveer deur 'n gebrekkige 

wisselwerking en samewerking tussen die onderwyssektor en die sakewereld. Die 

verslag van die komitee insake die Evaluering en Bevordering van Loopbaanonderwys 

(Nasionale Onderwys, 1992: 143) meld dat die gaping tussen onderwys en opleiding as 

een van die vemaamste redes beskou word waarom daar in die voormalige 

onderwysbedeling nie geslaag kon word om aan die ekonomiese en maatskaplike 

behoeftes van die land te beantwoord nie. Die verslag meld dat daar selfs verskille in 

terminologiegebruik en fundamentele uitgangspunte hieruit ontwikkel het. Die nuwe 

onderwysbedeling staan voor die uitdaging om die nodige stappe te neem om hierdie 

leemtes te oorbrug. 

In die strewe om die werklike behoeftes van die land aan te spreek, is die eerste tree 

reeds geneem deur die aanvaarding van entrepreneurskap as 'n kruiskurrikulere 

aangeleentheid en voorligtingsopgawe wat deel van elke onderwyser se opgawe vorm. 

Die nuwe "Norme en standaarde vfr onderwyseropleiding'' (Nasionale Onderwys, 

1995:10,14) meld dat die implementering daarvan hoofsaaklik by die provinsiale 

onderwysdepartemente en onderwyser opleidingsinstansies berus. In 'n brief van 

Nasionale Onderwys aan onderwyser opleidingsinstansies word 'n tydperk van vier jaar 

toegestaan om bestaande onderwyseropleiding by die nuwe norme en standaarde van 

onderwyseropleiding aan te pas (Vgl. Nasionale Onderwys, 1995:1). 

Om hierdie kurrikulering~opgawe deur te voer, vereis dit dat daar deeglik met die 

intemasionale verwikkelinge op die terrein van entrepreneurskap rekening gehou moet 

word. In 'n besprekingsdokument van die Nasionale Opleidingstrategie lnisiatief 

(Nasionale Onderwys, !994:7) word daar egter gewaarsku dat hervorming in die 
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onderwys eerstens daarop gerig moet wees om die plaaslike behoeftes, waardes en 

kultuur te reflekteer. Die Suid-Afikaanse skolekonteks vorm dus die vertrekpunt 

waarvandaan 'n omvattende entrepreneurskapsontwikkelingstrategie vir Suid-Afrikaanse 

skole daargestel kan word. Die onderwysbedeling soos dit tans bestaan, behoort intens 

daarop gerig te wees om armoede, werkloosheid en ekonomiese agteruitgang te bekamp 

(Nasionale Onderwys, 1994:1 ). Om aan hierdie eis te voldoen, sal daar in besonder gelet 

moet word op die wyse waarop menslike hulpbronne, en in besonder ons jeug, 

ontwikkel word. Die bevordering van mikro-ondememings en die ontwikkeling van 

dienste en goedere van uitstaande gehalte, vorm 'n integrate tema in hierdie konteks. 

5.2. ENTREPRENEURSKAPSONTWIKKELING IN SKOLE 

Die eise wat aan skole gestel word, het oor die laaste vyftig jaar aansienlik verander. 

Tog meld Hess (1987 :314) dat skole van die voormalige onderwysbedeling steeds op 

presies dieselfde wyse as vyftigjaar gelede bly funksioneer het. Mariotti (1987:37) meld 

in hierdie konteks dat entrepreneurskap in die verlede- selde enige aandag gekry het. 

Badenhorst (Schultz, 1992:4) reken dat die leerplanne so saamgestel is dat dit leerlinge 

programeer om soos werknemers te dink. Onderwysers neig ook om die houding in te 

neem van, "Ek praat, jy luister en jy leer", terwyl praktiese toepassing van vaardighede 

beperkte aandag geniet (Hess, 1987:135). Vanuit hierdie konteks word dit duidelik dat 

die nuwe onderwysbedeling voor 'n omvattende opgawe te staan gekom het om die 

onderwys in ooreenstemming met die eise van die tyd te hervorm. Onderwysers sal in 

hierdie proses as agente van verandering moet optree. 

Drucker (1986:94) stel voor dat skole so gerig moet word dat dit voorsiening maak vir 

die uitbou en toepassing van entrepreneurskapsvaardighede. Hierdeur kan die jeug 

aangespoor word om die moontlikhede van selfindiensname, entrepreneurskap en 

werkskepping te ondersoek. Ook Casson (1991:356) gaan van die standpunt uit dat die 

skool 'n belangrike taak het om leerlinge as entrepreneurs op te lei. Reeds in 1989 word 

daar in die verslag van die voormalige Presidentsraad (Suid-Afrika, 1989:235) vermeld 

dat skole onderwysmetodes moet volg wat entrepreneurskapsbevorderend is en dat die 

onderwysbeleid wat die regering bepaal daarop gerig moet wees om entrepreneurskap by 

leerlinge aan te moedig. 

Skole is volgens Cronje (in Nel, 1996:45) die enigste plek waar die jeug in massas 

toegerus kan word om die arbeidsmark as entrepreneurs te betree. Skole se taak strek 

veel verder as om bloot 'n matrieksertifikaat aan leerlinge te voorsien. Volgens Nel 

(1996:45) moet skole leerlinge nie net met akademiese kennis toerus nie, maar ook om 



94 

as entrepreneurs in die volwasse lewe te kan slaag. Wiley (1993:4) meld dat die 

toenemende werkloosheidsyfer die onderwys noop om leerlinge met bykomende 

vaardighede toe te rus. 

5.2.1 Entrepreneurskapsontwikkeling in ander Iande 

Hoewel entrepreneurskap in praktyk seker die beste in die Oosbloklande tot sy reg kom, 

bestaan daar 'n groot leemte in beskikbare literatuur. Dit wil voorkom asof 

entrepreneurskap 'n integrate deel van die kultuur van die Oosbloklande vorm en dat 

daar rue werklik 'n behoefte m hierdie Iande aan 'n formele 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie bestaan nie. Met die oog daarop om 

rigtingwysers te vind om 'n strategie te ontwikkel om entrepreneurskap in die Suid

Afrikaanse skolekonteks te implementeer, word daar dus hoofsaaklik op die Europese 

gemeenskap en die Verenigde State van Amerika gefokus. 

5.2.1.1. Die Europese gemeenskap 

In die Europese gemeenskap vorm "Education for enterprise" 'n sentrale tema om 

jongmense te help met die oorbrugging van die onderwysfase na die volwasse en 

werkende lewe. Die loodsprojekte van die program is deur nasionale owerhede 

aangewys en het wyd verspreid deur Europa plaasgevind. Die helfte van die koste van 

die program word deur 'n komissie, IFAPLAN, 'n maatskaplike navorsingsinstituut, 

gedra. 

By wyse van inter-projekbesoeke en werkswinkels kan die personeel wat by die 

onderskeie loodsprojekte betrokke is, idees uitruil en verslae opstel aangaande die 

vordering en ander terugvoer wat ontvang word. 

Met hierdie program is verskeie ondememingsaktiwiteite op baie verskillende maniere 

in verpligte sowel as naskoolse onderwys in Brittanje, Ierland, Duitsland, Denemarke en 

ltalie ingevoer. Die doel van die loodsprojekte was om besigheidsvaardighede, 

kreatiwiteit en ander persoonlike kwaliteite wat relevant tot kleinsake, 

selfindiensneming en die ondememingswereld is, te ontwikkel (Banks, 1987:16). 

Die programme wat in die Verenigde Koningkryk deurgevoer word, is daarop gerig om 

vemuwende persoonlikheidseienskappe te ontwikkel, eerder as om 'n spesifieke sillabus 

te volg. Leerlinge word aangemoedig om vir hulself te dink, om geleenthede raak te sien 
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en te skep binne die mikrokosmos van hulle vakopleiding, sodat hulle hierdie 

vaardighede na die makrokosmos van die lewe kan oordra (Martucci, 1988:101). 

As 'n uitvloeisel van die programme het talle mikro-ondememings tot stand gekom. 

Talle onderwysers is as 'n paneel saamgesnoer om idees oor mikro-ondememings uit te 

ruil. Die onderwysers is verder deur ontwikkelingsagentskappe geadviseer en 

ondersteun. Die plaaslike sakegemeenskap het talle projekte gernisieer en gefinansier. 

Sommige idees wat in die klaskamer gegenereer is, is ook daarna deur maatskappye 

geimplementeer. Hierdeur het 'n wen-wen situasie ontstaan, waarby sowel die skole as 

die sakewereld of industriee kon baatvind 

In Italie is skole ten nouste by die plaaslike ekonomie ingeskakel. Leerlinge het 

ondememingsopleiding ontvang en talle jeugkooperasies is as 'n uitvloeisel daarvan 

gevorm. Leerlinge het hierdeur die geleentheid verkry om praktiese ervaring van die 

sakewereld te bekom. 

5.2.1.2. Die Verenigde State van Amerika 

In die strewe om beroepsonderwys te bevorder, het entrepreneurskapsopleidings

inisiatiewe sedert die middel sewentigerjare sterk op die voorgrond getree. Die 

Nasionale Ondememerskap Opleidingskonsortium ("National Entrepreneurship 

Education Consortium, NEEC') het in 1984 tot stand gekom as 'n vennootskap tussen 

die Nasionale Navorsingsentrum vir Beroepsonderwys ("National Center for Research 

in Vocational Education, NCRVE') en verskillende state. Die konsortium dien as 'n 

nasionale forum waarbinne deelnemende state hulle onderskeie 

ondememingskapsopleidingsinisiatiewe op alle vlakke kan reel en beplan. Binne die 

eerste vier jaar sedert die stigting van die konsortium het sy ledetal meer as dertig van 

die state en talle ander meegaande lede ingesluit (V gl. Ashmore en Guzman, 1988:5). 

Hierdie projek het tot 'n groot mate daarin geslaag om 'n landswye netwerk vir 

samewerking in die beplanning en lewering van entrepreneurskapsopleiding te 

bewerkstellig. 

Die entrepreneurskapsopleidingsinisiatiewe is hoofsaaklik daarop gerig om studente toe 

te rus om kleinsakeondememings te beplan en te organiseer. Verder is die inisiatiewe 

ook daarop gerig om mense en hulpbronne te ontwikkel, oplossings vir probleme te 
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implementeer en om aan die behoeftes en voorkeure van mense te voldoen (V gl. Davis 

& Zelinko, 1982:5). Die doelstellings van die entrepreneurskapsopleidingsprogramme 

word deur Ashmore (in Ropp, 1988:10) soos volg beskryf: 

Dit lei tot 'n verbetering in die studente se algemene 

• skeppingsvermoe; 

• loopbaanbeplanning; 

• besigheidsbegrip; 

• begrip vir die gemeenskap; 

• selfkennis en 

• orientasie ten opsigte van verandering. 

Teen die agtergrond van hierdie doelstellings 1s 'n Lewenslange 

Entrepreneurskapsopleidingsmodel deur NCRVE ontwikkel wat entrepreneurskap aan 

elk van die onderskeie onderwysontwikkelingsfases verduidelik. Hierdie model dien as 

'n gids vir die skepping en implementering van entrepreneurskapsopleidingsprogramme 

oral in die VSA (Vgl. Ropp, 1988:11). 

Die model maak daarvoor voorsiening dat verskeie instansies en persone by wyse van 'n 

menigte programme en in verskeie opsette, entrepreneurskapsopleiding aan leerlinge 

kan oordra. Sommige kursusse dien as aanvullende materiaal by opvoedkundige 

kursusse en ander kursusse skakel in by bestaande beroepsopleiding of algemene 

onderwyskursusse. Die inhoud word in ander gevalle ook as onafhanklike kursusse of 

kurrikulums aangewend. Die kursusmateriaal bestaan uit modules of eenhede wat op 'n 

buigsame wyse aangebied kan word, sodat dit maksimaal by die opleidingsinstansies of 

leerlinge se behoeftes aangepas kan word. Die onderrigtyd wat in skoolkursusse aan 

entrepreneurskapsopleiding hieraan gekoppel word, is substansieel. In Texas word 

byvoorbeeld vereis dat aile beroepsopleidingskursusse ses weke of 30 uur 

entrepreneurskapsonderrig moet insluit. 

Tydens die primere en sekondere skoolvlakke is die model hoofsaaklik daarop gerig om 

basiese beginsels, bekwaamheidsbewustheid en skeppende toepassings oor te dra. Van 

die kursusmateriaal is spesifiek ontwerp om leerlinge volgens bulle belangstellings, 

behoeftes, vermoens en doelstellings in te lig oor besigheidseienaarskap as 'n 

loopbaanopsie. Die leseenhede word dikwels deur leerdoelwitte voorafgegaan en deur 'n 

verskeidenheid aktiwiteite, soos byvoorbeeld besprekings, orJ.3.fhanklike studie, 

vasvrakompetisies, raaisels en gemeenskapsaktiwiteite opgevolg. By jonger kinders vind 

die onderrig hoofsaaklik by wyse van spel plaas. Ouer leerlinge word voor addisionele 

uitdagings gestel, byvoorbeeld om in besigheidsprojekte betrokke te raak. 
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Die besigheidspesifieke modules van die kursusse betrek sowel klasbesprekings as 

buiteskoolse bedrywighede wat leerlinge die geleentheid hied om by die werklike bedryf 

van ondememings betrokke te raak. Die kursusinhoud is gedifferensieerd en maak 

voorsiening vir 'n verskeidenheid beroepsvelde. Hieronder ressorteer Landbou, 

Bemarking en verspreiding, Beroepshuishoudkunde, T egniese vakke, Handel en 

Nywerheid. 

Die kursusse moedig skole aan om die ouers en plaaslike sakesektor ook betrokke te 

maak. Hierdie betrokkenheid kan byvoorbeeld die vorm van praktiese hulpverlening met 

sakeprojekte aanneem of by wyse van betrokkenheid by industriele "broeikas-sentrums" 

geskied. In sommige gevalle is toegelaat dat die sogenaamde broeikaste. op 

skoolkampusse gelee mag wees. Die broeikaste ondersteun leerlinge in die 

wegspringperiode van hulle ondememings. Dit hied leerlinge onder meer 

vervaardigingsfasiliteite en koordineringspersone om die aktiwiteite te monitor. Die 

rasionaal word ondersteun dat ondememings wat gevestig raak mettertyd na eie persele 

moet verskuif (V gl. Ross en Kruth, 1986:243). 

Onderwyser en studentehandleidings, wat in sommige gevalle voldoende gedetailleerd is 

om onderwysers wat nie oor vorige entrepreneurservaring beskik nie, toe te rus om die 

inhoud in hulle klasse te gebruik, is saamgestel. 

Benewens formele entrepreneurskapsopleiding bestaan daar ook talle gesubsidieerde 

opvoedkundige programme wat handel oor entrepreneurskap wat in staatskole 

aangebied word. Hieronder ressorteer onder meer die volgende: 

• Konferensies vir jong entrepreneurs 

• Indiensopleiding van onderwysers oor strategiee om entrepreneurskap oor 'n wye 

spektrum van vakke aan te bring 

• Beroepsbekendstellingskermisse en loopbaandae 

• Brosjures en media aanbiedings wat handel oor entrepreneurskap 

• Promosieprogramme oor entrepreneurskap in die gemeenskap 

• Indiensopleidingsprogramme en besoeke aan beroepsonderwysers en 

voorligtingraadgewers 

• Programme waartydens vroue en lede van minderheidsgroepe met suksesvolle 

minderheidsgroepentrepreneurs kan kennis maak 

• Nabootsing van bemarkings- en verkoopshandelinge om studente daarmee vertroud 

te maak 

• Gassprekerprogramme 
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Die Verenigde State van Amerika en Europese modelle waarvolgens entrepreneurskap 

in skole ontwikkel word, hied waardevolle insigte waarvolgens 'n strategie vir die Suid

Afrikaanse skolekonteks ontwikkel kan word. Dit het veral duidelik na vore gekom dat 

daar 'n omvattende entrepreneurskapontwikkelingstrategie gevolg moet word wat 

voldoende diversifiseer in die onderskeie behoeftes en mensegroeperinge wat in die 

gemeenskap bestaan. Die mate waartoe die gemeenskap, sakesektor en 

opeidingsinstansies by die inisiatiewe inskakel is veral betekenisvol. Die beginsels van 

gedeelde verantwoordelikheid en gesamentlike investering m aksies om 

entrepreneurskap by die jeug te ontwikkel, kan ook binne die Suid-Afrikaanse 

skolekonteks van groot waarde wees. Die eerste stap in die rigting is reeds geneem 

deurdat 'n organisasie, naamlik die Ntsika Enterprise Promotion Agency (NEPA) gestig 

is. Die doel van NEP A is hoofsaaklik om finansiele ondersteuning en adviesdienste aan 

organisasies beskikbaar te stel om klein-, medium- en mikro-ondernemings en 

entrepreneurskap te bevorder. Die doel word onder meer nagestreef om 'n nasionale 

netwerk van geakkrediteerde organisasies en instansies op die been te bring. Daar word 

reeds loodsprogramme beproef om hierdie ondersteuningsnetwerk van dienste ook aan 

skole beskikbaar te stel. 

Hoewel talle van die oorsese modelle waardevolle insigte hied, is dit nie moontlik om 

hierdie modelle sonder meer op die Suid-Afrikaanse skolekonteks van toepassing te 

maak nie. Daar sal byvoorbeeld deeglik met die unieke omstandighede van landelike 

skoolgemeenskappe, ekonomies agtergeblewe gebiede, die oneweredige verspreiding 

van welvaart en plaaslike inisiatiewe om entrepreneurskap te bevorder, rekening gehou 

moetword. 

5.2.2. Plaaslike inisiatiewe om entrepreneurskap in die skoolkonteks te bevorder 

5.2.2.1. Die bevordering van entrepreneurskap in die skoolkurrikulum 

Die leerplanne van vakke soos ekonomie en bedryfsekonomie maak in at beperkte mate 

voorsiening vir die onderwerp van entrepreneurskap. Die beskikbare handboeke wat 

tans in Suid-Afrikaanse skole beskikbaar is, ken tussen een en vyf bladsye aan die vak 

toe. Die vakke slaag wel daarin om bestuursaspekte en suksesvolle ondernemingskap 

aan te spreek. Die beskikbaarstelling van hierdie twee vakke as keusevakke veroorsaak 

egter dat dit net 'n beperkte hoeveelheid leerlinge bereik. 
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Die voorligtingsprogramme bereik heelwat meer leerlinge, maar die aanwesigheid van 

entrepreneurskap in die kurrikula van voorligtingsprogramme skiet nog ver tekort. Slegs 

twee van die voormalige onderwysdepartemente het entrepreneurskap as 'n onderwerp in 

hulle leerplanne ingesluit. In beide gevalle word die tema slegs vir die standerd nege 

leerlinge gestel. 

Om die leemte aan die bevordering van entrepmeurskap in die skoolkurrikulum aan te 

spreek, kan die volgende aanpassings oorweeg word (Vgl. Vosloo, 1992:107 en Rupert 

in Kroon, 1983:183): 

• Daar behoort meer doeltreffende en deurlopende kommunikasie tussen die 

sakegemeenskap en onderwyspersoneel tot stand gebring te word. Die 

onderwyserkorps moet deurlopend op hoogte bly met die onderskeie behoeftes wat 

in die sakegemeenskap bestaan. 

• Onderwysleerplanne moet aangepas word volgens toekomstige behoeftes van die 

samelewing. 'n Positiewe entrepreneurskapsingesteldheid moet meer doelgerig by 

leerlinge ontwikkel word. 

• Voorkeur behoort aan tegniese en gevorderde tegnologiese opleiding gegee te word, 

aangesien dit 'n legio van entrepreneurskapsmoontlikhede hied. 

• Groter aandag moet gegee word aan verbeeldingryke en vemuwende 

entrepreneurskapsopleidingsprogramme. Besigheidspeletjies kan hier 'n waardevolle 

bydrae lewer. 

• Leerplanne, en in besonder voorligting, behoort meer toegespits te wees op die 

bewusmaking van die moontlikhede van selfindiensneming en eie ondememerskap 

as loopbaanaltematief. 

• Binne die konteks van 'n vrye ondememingstelsel moet 'n strewe na verbetering, 

vooruitgang en welvaartgenerering gepropageer word. 

• Leerlinge moet geleentheid gegun word om vir hulself te dink, inisiatief te neem en 

oorspronklikheid aan die dag te le. 

• Die persepsie moet by leerlinge ontwikkel word dat eie ondememingskap 'n gunstige 

beroepsoorweging is. 



5.2.2.2. 

100 

Aanpassings wat sedert die middel tagtigerjare oorweeg word om 

entrepreneurskap in skole te bevorder: 

(i) Die verslag van die Werkkomitee: Werkorienteringstegnologie en 

Entrepreneurskap 

Verskeie aanpassings wat op die bevordering van entrepreneurskap in skole gerig is, 

word in die verslag van die Werkkomitee: Werkorienteringstegnologie en 

Entrepreneurskap (N asionale Onderwys, 1990:31-3 7) vervat. Moontlike aanpassings 

word op drie fronte beplan, naarnlik: 

• Die skepping van 'n positiewe entrepreneursklimaat in die skool 

• Aksies om leerlinge met die praktiese beoefening van entrepreneurskap vertroud te 

maak 

• Die insluiting van entrepreneurskap in die formele skoolkurrikulum 

(a) Skepping van 'n klimaat om entrepreneurskap te bevorder 

Die ontwikkeling van 'n klimaat wat entrepreneurskapsbevorderend is, word as 'n 

langtermyn doelstelling beskou. Die volgende strategiee behoort oorweging te geniet: 

• Deelnemende bestuur: Skole behoort volgens die Werkkomitee: 

Werkorienteringstegnologie en Entrepreneurskap 'n beleid te volg wat wegbeweeg 

van konformering (Nasionale Onderwys, 1990:31-37). Entrepreneuriese gedrag 

onder leerlinge behoort nie onderdruk te word nie. Daarenteen behoort geleenthede 

juis geskep te word om entrepreneuriese gedrag by leerlinge te bevorder. Hiermee 

word daar nie 'n permissiewe skoolklimaat voorgestaan nie, maar word daar eerder 

voorgestel dat daar groter voorsiening vir leerlinge gemaak word om hulle insette te 

lewer om sodoende in die besluitnemingsprosesse betrokke te raak. 

• Rol van die skoolhoof: In elke skool behoort die skoolhoof die spilpunt te vo~ 

waarrondom 'n entrepreneursklimaat gevestig kan word. Hiermee word ge1mpliseer 

dat 'n groter sanksionering aan skoolhoofde gedeligeer word wat hulle in staat stel 

om binne die besonderse aard en omstandighede van die skool en die gemeenskap 

die nodige aanpassings te maak om 'n entrepreneursklimaat onder leerlinge te 

bevorder. Entrepreneurskapsontwikkelingsprogramme word hiermee as 'n delikate 

aangeleentheid beskou. Indien die skepping van 'n entrepreneursklimaat te 

voorskriftelik gedoen word, kan dit juis inisiatief en innovering by leerlinge en 

onderwysers demp. 
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• Entrepreneurskapsgerigte houdings en waardes: Die onderwys moet daama 

streef om entrepreneurskap onder leerlinge te bevorder. Leerlinge behoort verder 

ook van die eise en aard van die vryemarkstelsel bewus gemaak te word. Die 

nastrewing van die boogste etiese norme beboort aile entrepreneurskaps

bevorderende aksies te onderle. Aspekte soos naasteliefde, respek vir ander en 

diensbaarbeid aan die gemeenskap beboort 'n integrale deel van die skepping van 'n 

entrepreneursklimaat te vorm. 

• Verantwoordelikheid: Een van die mees basiese uitvloeisels van 

entrepreneurskapsgerigte voorligting, is 'n groter eis aan die entrepreneur om self die 

verantwoordelikheid vir die gevolge van sy keuses en besluite te neem. Indien 

leerlinge groter geleentheid gebied word om self besluite en keuses te maak, kan 

bulle leer om die verantwoordlikheid wat daarmee gepaard gaan, te aanvaar. 

• Kennis van die ekonomie: Skole moet daama streef om elke leerling met die 

nodige kennis en begrip van basiese ekonomiese beginsels vertroud te maak. Kennis 

van basiese ekonomiese prosesse kan die toekomstige kleinbesigheidspersoon 

orienteer om beter ingeligte besluite te neem en om strategiee in verband met 

produksie, bemarking, bestuur en rekeningkundige funksies beter te begryp (Clow, 

1984:9). 

(b) Praktiese beoefening van entrepreneurskap 

Daar bestaan ruim geleentbede in die skoolsituasie om entrepreneurskap te beoefen. 

Skole behoort leerlinge aan te moedig en toe te laat om hierdie geleenthede te benut. Die 

skoolgemeenskap kan as 'n afsetgebied vir verskeie produkte en dienste dien. 

Individuele leerlinge of georganiseerde groepe kan byvoorbeld snoeperye, tweedehandse 

skoolklere, skryfbehoeftes, speelgoed, kunswerke, bersteldienste, vermaak, joemalistiek 

en nog vele meer, op gesonde besigbeidsbeginsels aan die skoolgemeenskap bemark. 

Skole kan 'n aktiewe rol speel om 'n klimaat te skep wat bevorderlik vir 

entrepreneurskap is, byvoorbeeld deur geleenthede soos informele markdae, kunsmarkte 

en kermisse aan leerlinge beskikbaar te stel. 'n Persentasie van die wins kan in die 

skoolfonds gestort word, of aangewend word vir opeenvolgende inisiatiewe wat daarop 

gerig is om entrepreneurskap te bevorder. 

Dit is van kardinale belang dat leerlinge die geleentheid gebied word om eerstehandse 

ervaring op te doen en dat bulle self die onderskeie dienste en produkte maak en 

bemark. Hierdeur kry leerlinge die geleentheid om op soortgelyke wyse as binne die 
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beroepslewe ondememings op 'n klein skaal te begin en mettertyd uit te brei totdat dit in 

'n winsgewende en lewensvatbare besigheidskonsep omskep word. Dit is belangrik dat 

leerlinge gemotiveer en gestimuleer word tydens die mikro-oorsprong en aanvanklike 

groei van hulle ondememings. Reeds hier kan leelinge leer om ondanks aanvanklike 

terugslae te volhard. 

Leerlinge kan by wyse van eksperimentering reeds op skoolgaande ouderdom kosbare 

ondervinding opbou. Entrepreneurskap kan by wyse van interessante praatjies, lesings 

en besoeke aan sakeondememings vir leerlinge aktueel gemaak word. Leerlinge kan ook 

aangemoedig word om aan plaaslike en nasionale entrepreneurskapskompetisies deel te 

neem. 

'n Verskeidenheid skoolvakke leen hulle daartoe om leerlinge voor die uitdaging te stel 

om take en opdragte te doen waarin hulle die geleentheid gebied word om praktiese 

entrepreneurskapsvaardighede te ontwikkel. 

(c) Entrepreneurskap in die skoolkurrikulum 

Die Werkkomitee: Werkorienteringstegnologie en entrepreneurskap (Nasionale 

Onderwys, 1990:36) beveel aan dat entrepreneurskapsbevordering m die 

skoolkurrikulum op verskeie wyses geYmplementeer word. Aile vakke leen hulle tot 'n 

mate tot opvoeding in entrepreneurskap. Na gelang van die aard van die vakmateriaal, 

kan entrepreneurskap as afsonderlike modules of onderwerpe behandel word, of in die 

kursusmateriaal geYntegreer word. 

Kurrikuleerders staan teen hierdie agtergrond voor 'n opgawe om bestaande 

vakkurrikula te herkurrikuleer. Die moontlikhede waarop entrepreneurskap in bestaande 

kurrikula gerntegreer kan word, moet deeglik ondersoek word. In hierdie proses kan 

daar van entrepreneurskapskundiges se insette gebruik gemaak word. Die Werkkomitee: 

Werkorienteringstegnologie en entrepreneurskap (Nasionale Onderwys, 1990:36) beveel 

aan dat kundiges van buite die onderwys reeds aan die begin van die 

kurrikuleringsproses betrek moet word. Daar kan ook op voorbeelde uit die buiteland 

gelet word. 

Die moontlikheid van 'n verpligte handelsgeorienteerde vak wat entrepreneurskap 

insluit, kan gedurende die junior sekondere skoolfase aanbeveel word (Die realisering 

van hierdie aanbeveling het reeds 'n aanvang geneem met die aanvaarding van 'n vier 

jaar ondersoektydperk om die implementering van die vak "Ekonomiese Opvoeding" te 
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oorweeg). Verdere oorwegings 1s die bevordering van entrepreneurskap in 

voorligtingsprogramme en die insluiting van 'n verpligte module oor entrepreneurskap 

in elk van die beroepsgerigte studierigtings in die Senior sekondere skoolfase. 

{ii) Die integrasie van onderwys en opleiding 

Die skeiding wat daar tussen onderwys en opleiding in die vorige onderwysbedeling 

bestaan het, word in die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram se beleidsdokument as 

een van die vemaamste oorsake genoem waarom skoolverlaters nie oor die nodige 

vaardighede beskik om aan die eise van die arbeidsmark te voldoen nie (African 

National Congress, 1994:11 ). Om hierdie dilemma aan te spreek, is 'n nasionale 

raamwerk vir kwaliftkasies (National Qualifications Framework, NQF) opgetrek wat 

deur 'n nasionale kwaliftkasie outoriteit (South African Qualifications Authority, SAQA) 

gehuisves word. 

As 'n uitvloeisel van die inisiatief om die skeiding tussen onderwys en opleiding te 

oorbrug, word daar reeds 'n aantal projekte in skole geloods waarin leerlinge na standerd 

sewe kan kies of hulle akademies vormende onderwys of beroepsonderwys wil neem. 

Die implikasie is dat die onderwys toenemend op vaardigheidsonderrig ingestel word. 

Beroepsonderwys kan beswaarlik sonder die aanwesigheid van entrepreneurskap 

effektief deurgevoer word. Die bestaande beroepsonderwysleerplanne maak ook tot 'n 

groter mate voorsiening om entrepreneurskap tot die kursusinhoud toe te voeg. Die 

nouer skakeling tussen die sakesektor en indusriee met beroepsonderwyskursusse word 

volgens die Nasionale Opleidingstrategie Inisiatief (Nasionale Onderwys, 1994:21) 

intemasionaal as 'n kenmerk van 'n effektiewe onderwysstelsel erken. Skole word as't 

ware aanbeveel om met die plaaslike sakesektor in vennootskap te gaan. 

(iii) Aanbevelings voortspruitend uit die verslag van die komitee insake die 

Evaluering en Bevordering van Loopbaanonderwys 

In die Verslag van die komitee insake die evaluering en bevordering van 

loopbaanonderwys, (Nasionale Onderwys, 1992:127-129) word aanbeveel dat 
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entrepreneurskap deel van die skoolkurrikulum beboort te vorm. Hierdie aanbeveling 

berus boofsaaklik op die volgende: 

• 'n Tekort en intense beboefte aan entrepreneurs in Suid-Afrika. Visser (in die 

Verslag van die komitee insake die evaluering en bevordering van 

loopbaanonderwys, 1992: 127 -128) maak in aansluiting hiermee die volgende 

stelling: "Aangesien die ekonomie mank gaan aan voldoende entrepreneurs, moet 

die onderwysstelsel konsentreer op die ontwikkeling van individualisme en latera/e 

denke by a//e kinders, in plaas van "die huidige stelsel"(Vorige onderwysbedeling) 

wat hoofsaaklik op konformering en geheuekennis geskoei is". 

• Die waardevolle bydrae wat entrepreneurskap binne die ekonomiese konteks vertolk 

• Die maatskaplike funksie van entrepreneurs 

• Die rol van die informele sektor as basis waaruit die formele sakesektore ontwikkel 

• Navorsingsresultate wat daarop dui dat ondememers nie gebore word nie, maar 

opgelei kan word, ook ten opsigte van die vorming van 'n entrepreneuriese 

persoonlikheid, gesindheid en vaardighede (Nasionale Onderwys, 1992:127-128). 

Die skepping van welvaart vorm 'n sentrale tema in entrepreneurskapsopvoeding. 

Onderliggend hieraan kan die volgende doelstellings met die implementering van 

entrepreneurskap in die formele kurrikulum onderskei word: 

Die bevordering van 

• Skeppingsvermoe 

• Loopbaanbeplanning 

• Sakebegrip 

• Begrip vir die gemeenskap 

• Seltkennis 

• Orientasie ten opsigte van verandering 

Alvorens daar in meer besonderbede op die aanbevelings van die Verslag van die 

Komitee insake die evaluering en bevordering van loopbaanonderwys ingegaan word, is 

dit belangrik om daarop te let dat die navorsing wat gedoen is boofsaaklik op die 

voormalige onderwysdepartemente, in besonder die Departement van Onderwys en 

Kultuur, Administrasie: Volksraad, betrekking bet. 

Van wee resente ontwikkelinge waartydens die onderwysstelsel na een 

Onderwysdepartement oorgeskakel bet, is die funksie van die laasgenoemde 

onderwysdepartement grootliks deur die Departement van Nasionale Onderwys 

oorgeneem. Die aanbevelings wat gemaak word, is na die Departement van Nasionale 

Onderwys oorgedra wat vir die verdere uitsluitsel, beleidsformulering en 
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implementering daarvan verantwoordelik is. Die aanbevelings wat oorweeg word, kan 

in twee groepe verdeel word, naamlik aanbevelings vir tussentydse implementering op 

provinsiale vlak en aanbevelings vir oorweging op nasionale vlak. 

(a) Voorstelle en aanbevelings om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys op provinsiale vlak te bevorder 

Die algemene indruk is dat daar reeds te lank gesloer is om die onderwysstelsel te 

herstruktureer om aan die arbeidsmark se eise te voldoen. Die volgende aanbevelings 

word deur die Komitee insake die evaluering en bevordering van loopbaanonderwys as 

tydelike maatreels aanbeveel (Nasionale Onderwys, 1992:128-129): 

• Kurrikulumhersiening moet deurlopend en met onmiddellike aanvang plaasvind. 

• Aile leerlinge behoort met die werking van die ekonomie, entrepreneurskap, die 

skepping van welvaart, produktiwiteit en tegnologie vertroud gemaak te word. 

• Kursusinhoude moet beter met die praktyk en in besonder die eise van die 

arbeidsmark rekening hou. 

• Kursusinhoud moet voorsiening maak vir toepassingsgeleenthede ( aktiwiteite) 

om die inhoud vir leerlinge betekenisvol te maak. 

• Die sakesektor behoort as 'n belangrike vennoot tot die onderwys geken te word 

en selfs betrokke gemaak te word in die ontwikkeling van nuwe kurrikula. 

• V akke soos "Tegnologie" en "Entrepreneurs/cap" wat as effektiewe media beskou 

word om die doelwitte van loopbaanonderwys te bevorder, moet besondere aandag 

in die herkurrikuleringsproses verkry. 

• Paslike voorligting moet aan beide leerlinge en ouers verskaf word, veral met 

betrekking tot die uitoefening van beroepskeuses binne die konteks van die 

behoeftes van die arbeidsmark. 

(b) Aanbevelings wat op nasionale vlak oorweeg kan word 

Die aanbevelings wat op nasionale vlak oorweeg kan word is hoofsaaklik daarop gerig 

om beter in die werklike behoeftes van Suid-Afrika te voldoen. Hieronder ressorteer die 

volgende: 

• Die bevordering van gesonde wisselwerking en samewerking met die sakewereld. 

• Die bevordering van opvoedkundige "randbedrywe" in die privaatsektor by wyse 

van onderwysprojekte, simposia en ander onderwysaksies. 

• Formele loopbaanonderwys moet op deurlopende basis in pas met veranderinge in 

die werklike eise en behoeftes van die sakesektor en nywerhede gehou word. 
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• Beroepsopleiding moet in noue samewerking met die formele onderwyssektor 

verskaf word. 

• As deel van loopbaanonderwys behoort vakkurrikula 'n gesonde balans tussen 

relevante kennis en die ontwikkeling van basiese vaardighede te handhaaf. Kursusse 

moet onder meer met die mannekragbehoeftes van die land en leerlinge se 

loopbaanvooruitsigte en moontlikhede in berekening gebring word. 

• Relevante vakterreine soos tegnologie, produktiwiteit en entrepreneurskap behoort 

volgens die verslag van die komitee insake die evaluering en bevordering van 

loopbaanonderwys as 'n verpligte vak onder 'n oorkoepelende vaknaam in die junior 

sekondere fase aangebied word. Die rasionaal is dat die onderskeie komponente 

dieselfde gemeenskaplike doel bevorder, naamlik om by wyse van 

welvaartgenerering die behoeftes van die arbeidsmark aan te spreek (Nasionale 

Onderwys, 1992:131 ). 

• Al die tussentydse aanbevelings kan ook mettertyd as nasionale beleid bekragtig 

word. 

V anuit die onderwysoogpunt behoort elke skoolverlater te verstaan hoe hy 'n bydrae kan 

maak om groter welvaart te genereer. Ook dat groter welvaart met 'n beter 

lewensstandaard gepaard gaan; dat lewensstandaard aan die hoeveelheid produkte en 

dienste wat gelewer word gemeet word en dat laasgenoemde nie hoer as die produksie 

per persoon kan wees nie. Die produksie per persoon is op sy beurt weer 'n makro

weerspieeling van 'n land se produktiwiteitsvlak. Die mens vertolk teen hierdie 

agtergrond die sentrale rol as die produksiefaktor en innoveerder wat die ekonomiese 

prosesse aktiveer. 

5.3. RESENTE ONTWIKKELINGE WAT IMPLIKASIES VIR 
DIE BEVORDERING VAN ENTREPRENEURSKAP IN 
SKOLE INHOU: 

5.3 .1. Implementering van entrepreneurskap in die skoolkurrikulum 

Hoewel daar tot op hede nog geen definitiewe uitsluitsel is op welke wyse 

entrepreneurskap in die skoolkurrikulum ingebou gaan word nie, bestaan daar reeds talle 

rigtingwysers wat 'n moontlike aanduiding kan hied. Hieronder ressorteer onder meer 

die volgende: 
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Uit die Verslag van die komitee insake die evaluering en bevordering van 

loopbaanonderwys (Nasionale Onderwys, 1992:135) word daar reeds aanbeveel dat 

sekere skoolvakke herkurrikulering moet oorweeg. In 'n brief wat na aanleiding van die 

nuwe "Norme en standaarde vir onderwyseropleiding'' aan onderwyseropleidings

instansies gestuur 1s, word vermeld dat herkurrikulering van alle 

onderwyseropleidingskursusse oor 'n tydperk van vier jaar so gedoen moet word dat dit 

aan die nuwe norme en standaarde van onderwys (wat ruim voorsiening vu 

entrepreneurskapsgerigte onderwys maak) voldoen (Nasionale Onderwys, 1995:1). 

Vir dieselfde vierjaar tydperk (Julie 1995 tot Julie 1999) het die Hoofdekomitee van 

Onderwys Departemente (Heads of Education Departments Committee; HEDCOM) 

goedkeuring van die minister van onderwys verkry dat 'n projekkomitee saamgestel kan 

word om 'n nasionale navorsingsprojek rakende die moontlike implementering van 

"Ekonomiese Opvoeding'' te ondersoek. Die vak Ekonomiese Opvoeding berus volgens 

Van Rensburg: ( 1994: onderhoud) op vier bene, naamlik: 

• Entrepreneurskap 

• Verbruikerskunde 

• Produktiwiteit 

• Tegnologie 

Die doel van die projekkomitee is om beskikbare literatuur, programmateriaal, 

bestaande kursusse, asook bestaande en heersende navorsingsprojekte te ondersoek, 

rakende die inhoudelike toepassingswaarde en die meegaande onderwysstrategiee wat 

dit inhou. Die werklike implementering van ekonomiese opvoeding kan moontlik op 

verskeie wyses voltrek en daar word beoog om die implementeerbaarheid van verskeie 

strategiee eers by 'n aantalloodsskole uit te toets. 

5.3.2. Nuwe norme en standaarde vir onderwyseropleiding 

Die bevordering van entrepreneurskap in skole kan nie werklik tot sy reg kom indien dit 

nie deur die beleid vir onderwyseropleiding gerugsteun word nie. Talle insette is deur 'n 

verskeidenheid organisasies en individue aan die Komitee vir Onderwysopleiding 

Beleid (Committee for Teacher Education Policy: COTEP) voorgele. As 'n uitvloeisel 

van hierdie studie is verskeie insette voorgele wat deur COTEP aanvaar is (V gl. bylae 

1 ). Die voorsiening van entrepreneurskapsgerigte onderwys is as 'n uitvloeisel van 

hierdie en ander insette deeglik in die nuwe "Norme en standaarde vir 

onderwyserop/eiding" vasgele. 
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5.3.2.1. Implikasies van die nuwe norme en standaarde vir onderwyseropleiding 

op kurrikulering 

Onderwyseropleidinginstansies word volgens die nuwe "Norme en standaarde vir 

onderwyseropleiding" toegelaat om eie kurrikula te ontwikkel. Hierdie kurrikula moet 

rekening hou met die volgende bree studievelde 0fgl. Nasionale Onderwys, 1995:1): 

• Opvoedkunde 

• Professionele vorming 

·- V akonderrig 

• Kommunikasie 

• Religieuse opvoeding 

• Onderwyspraktyk 

Aangesien entrepreneurskap tans rue as 'n vak op sy e1e bestaan rue, sal 

entrepreneurskapsgerigte leerinhoude aanvanklik kruiskurrikuler, of as 'n toevoeging tot 

bestaande kursusmateriaal aangewend kan word. Indien die vak "Ekonomiese 

Opvoeding'' 0fgl. 5.3.1) wei realiseer kan entrepreneurskap ook as 'n module van die 

leerinhoud van bestaande onderwyseropleidingskursusse ingereken word. 

Onderwysopleidingsinstansies word teen hierdie agtergrond sterk aanbeveel om op 

kreatiewe en innoverende wyse in hulle kurrikulumontwikkeling te werk te gaan 

(Nasionale Onderwys, 1995:1,3). Onderwyseropleidinginstansies moet egter deeglik 

daarmee rekening hou dat die goedkeuring van nuwe kurrikula daaraan onderhewig is 

dat dit in terme van die nuwe norme en standaarde verantwoord moet kan word. 

Die norme en standaarde vir onderwyseropleiding is hoofsaaklik daarop gerig om die 

bree en algemene beleid vir onderwyseropleiding te bepaal. Die kurrikulering van 

kursusse en die implementering daarvan word in die hande van die provinsiale 

onderwysdepartemente en geakrediteerde onderwyseropleidingsinstansies gele. Die doel 

is hoofsaaklik om kwaliteit onderwyseropleiding binne die konteks van 'n gelyke, 

demokratiese, nie-rassige en nie-seksistiese onderwysstelsel te verseker (Nasionale 

Onderwys, 1995:2,3). 
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lmplikasies van die nuwe norme en standaarde vir 

vaardigheidsgebaseerde onderwyseropleiding 

Die voorsiening in onderwyseropleiding behoort volgens die nuwe "Norme en 

standaarde vir onderwyseropleidinft' met drie kategoriee rekening te hou, naamlik 

kennis, vaardighede en waardes (Nasionale Onderwys, 1995:7-9). Die doel van 

onderwyseropleiding is om onderwyers toe te rus om as agente vir verandering op te 

tree. Onderwysers moet kan optree as fasiliteerders om by 'n modeme samelewing aan te 

pas. Onderwysers moet binne hierdie konteks onder meer 

• 'n deeglike kennis en begrip van die arbeidsmark, die plaaslke milieu, tegnologie en 

entrepreneurskap he; 

• vaardighede soos innovering, inisiatief, outonomie en kreatiwiteit kan ontwikkel en 

• waardes soos byvoorbeeld ekonomiese onafhanklikheid en 'n positiewe 

ingesteldheid tot entrepreneurskap kan ontwikkel. 

Hoewel die bogenoemde uiteensetting slegs enkele aspekte van die nuwe "Norme en 

standaarde van onderwyseropleidinft' dek, IS dit ooglopend dat 

entrepreneurskapsgerigte onderwys as 'n kruiskurrikulere aangeleentheid en ook as 'n 

spesiale behoefte in die onderwys, reeds vanaf die Junior primere fase van onderrig, 

erken word. Hierdie verwikkeling word verder bekragtig deur die doel van 

onderwyseropleiding, naamlik om onderwysers op te lei wat optree as fasiliteerders van 

verandering, sodat hulle leerlinge kan toerus om optimisties te wees oor die toekoms, 

wat glo in die waarde van die lewe en bereid is om berekende risiko's te neem. 

5.4. SAMEVATTEND 

In die strewe daarna om optimale onderwys te laat realiseer, word die skoolstelsel voor 

die taak gestel om deurlopend met die eise van die samelewing en besonder die 

arbeidsmark rekening te hou. Dit is veral onderwysers wat opgeroep word om, soos die 

nuwe "Norme en standaarde van onderwyseropleidinft' dit stel: "To develop skills that 

enable them to be autonomous, flexible, creative and responsible agents for change in 

response to the educational challenges of the day" (Nasionale Onderwys, 1995:7). 
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Hoewel daar reeds talle aanbevelings en beleidsveranderinge gemaak is, bestaan daar 

nog nie 'n omvattende strategie om entrepreneurskapsgerigte onderwys te laat realiseer 

nie. Daar is ook nog nie klarigheid rakende die volgende sake nie: 

• die mate waartoe onderwysers toegerus is om entrepreneurskapsgerigte onderwys 

aan leerlinge te voorsien, 

• die mate waartoe onderwysers reeds entrepreneurskapsgerigte onderwys in skole laat 

realiseer, 

• die aard van die behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys en 

• die rol en funksie van die onderskeie rolspelers in die bevordering van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys. 

In hoofstuk ses word hierdie temas by wyse van 'n empiriese ondersoek blootgele. Die 

resultate van hierdie navorsing kan in oorleg met resente ontwikkelinge in die onderwys 

as 'n inset dien waardeur 'n omvattende strategie vir entrepreneurskapsontwikkeling in 

Suid-Afrikaanse skole gevestig kan word. 
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HOOFSTUK6: DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

6.1. INLEIDING 

'n Ondersoek na entrepreneurskap binne die skoolstelsel, stel unieke eise waarmee daar 

in navorsing rekening gehou moet word. Veranderlikes soos die unieke eise van 

laerskool- en hoerskoolonderwys, onderwysers uit verskillende vakagtergronde, 

Afrikaans- en Engelsmedium skole en die sosio-ekonomiese konteks van skole moet 

deeglik in ag geneem word. Die beperkte beskikbaarheid van navorsing wat tot op hede 

in hierdie velde gedoen is, maak die behoefte aan navorsing aangaande 

entrepreneurskapsgerigte onderwys een van die mees eietydse temas waarvoor die 

onderwys te staan kom. 

Die wyse waarop elke vakterrein hom tot 'n meerdere of mindere mate daartoe leen om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien, het daartoe aanleiding 

gegee dat die Departement van Nasionale Onderwys entrepreneurskap as 'n 

kruiskurrikulere aangeleentheid beskryf. Hiervolgens word elke onderwyser voor die 

opgawe gestel om binne sy vakterrein entrepreneurskapsgerigte voorligting aan leerlinge 

te voorsien. Die volgende vrae ontstaan egter: 

• Is onderwysers vir hierdie taak toegerus? 

• Tot welke mate word entrepreneurskapsgerigte onderwys reeds geimplementeer? 

• Bestaan daar 'n behoefte by leerlinge aan entrepreneurskapsgerigte onderwys? 

• Beskou onderwysers dit as deel van hulle opgawe om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys aan leerlinge te voorsien? 

Volgens Bothma (1996: onderhoud) is daar tot op hede nog slegs geisoleerde pogings 

aangewend om entrepreneurskapsgerigte onderwys in skole te bevorder. Daar bestaan 

nog geen sprake van 'n nasionale omvattende strategie om entrepreneurskap in skole te 

bevorder nie. Hierteenoor stel Vosloo (1992: 17) dit pertinent dat die huidige behoefte 

aan 'n meer entrepreneurskapsgedrewe ekonomie net kan realiseer indien 'n nasionale 

omvattende entrepreneurskapsontwikkelingstrategie kan realiseer. Hoewel daar reeds 

beleidsveranderinge plaasgevind het wat 'n meer entrepreneurskapsgerigte onderwys in 

die vooruitsig stel, sal die onderwys dringend daaraan moet aandag skenk om 'n 

nasionale strategie te ontwikkel om entrepreneurskap in skole te bevorder. Die onderwys 

staan in besonder voor die taak om onderwysers en onderwysleerkragte met die nodige 

agtergrondskennis en vaardighede toe te rus om die beleids- en 

kurrikuleringsveranderinge beter te hanteer en toe te pas. 
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In hierdie hoofstuk word die navorsingsontwerp verduidelik. Hipoteses word gestel en 

die prosedures waarvolgens die onderskeie hipoteses getoets gaan word, word 

verduidelik. Die analise van die data en die wyse waarop die vraelys afgeneem gaan 

word, word ook toegelig. 

6.2. DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Die werkloosheidsproblematiek en lae ekonomiese groeikoers wat tans in Suid-Afrika 

heers, stel volgens Olivier (1994: onderhoud) 'n steeds groeiende eis aan die onderwys 

om 'n groter entrepreneurskapsgerigtheid na te streef. Die onderwys staan voor die 

uitdaging om 'n nuwe generasie beroepslui te ontwikkel wat ekonomiese groei op aile 

samelewingsvlakke kan stimuleer. Die verslag van die Werkkomitee: 

Werkorienteringstegnologie en Entrepreneurskap (Nasionale Onderwys, 1990: 17) 

beskou dit as noodsaaklik dat entrepreneurskap as 'n komponent van loopbaanonderwys 

op skoolvlak bevorder moet word. 

Tot onlangs is daar in die onderwys slegs tot 'n beperkte mate vir 'n groter 

entrepreneurskapsgerigtheid voorsiening gemaak. Daar bestaan byvoorbeeld tot op hede 

nog geen navorsing wat aandui hoe onderwysers, binne die Suid-Afrikaanse 

skolekonteks, se menings aangaande die voorsiening van entrepreneurskapsgerigte 

onderwys, daaruitsien nie. Daar word egter heelwat positiewe veranderinge in die 

vooruitsig gestel. Die bydrae van die onderwys tot die bevordering van entrepreneurskap 

word in die verslag van die Werkkomitee: Werkorienteringstegnologie en 

Entrepreneurskap (Nasionale Onderwys, 1990:31-37) soos volg saamgevat: 

Aanpassings moet op drie fronte beplan word, naamlik: 

• Die skepping van 'n positiewe entrepreneursklimaat in die skool 

• Die praktiese beoefening van entrepreneurskap 

• Die insluiting van entrepreneurskap in die formele skoolkurrikulum 

Die implikasies van hierdie verslag is in paragraaf 5.3.2.1 bespreek. Dit is insiggewend 

om daarop te let dat die bogenoemde aanpassings nie die opgawe van 

onderwyseropleiding direk aanspreek nie. Dit hied ook nie klarigheid aangaande die 

wyse hoe hierdie aanpassings geimplementeer kan word nie. Teen hierdie agtergrond 

word die doel van die empiriese ondersoek soos volg gestel: 

Die verkenning van onderwysers se menings aangaande die 
voorsiening van entrepreneurskapsgerigte onderwys. 
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As die vertrekpunt van die empiriese ondersoek word 'n aantal hipoteses gestel. 'n 

V raelys word vervolgens deur onderwysers voltooi. In die vrilelys moet onderwysers 

telkens aandui of hulle met die ondersoektemas (Vgl. 6.4.2) saamstem of verskil. Die 

gegewens wat hierdeur ingewin word, kan op twee wyses aangewend word: 

• 'n Aantal hipoteses kan by wyse van bepaalde statistiese tegnieke (Vgl. 6.5.1) 

getoets word en 

• 'n opnameresponsanalise (Vgl. 6.5.2) kan aangewend word om te verken hoe die 

meerderheid onderwysers se menings ten opsigte van elkeen van die ondersoektemas 

(V gl. 6.4.2) daaruitsien. 

By wyse van die opnameresponsanalise kan daar klarigheid verkry word aangaande 

onderwysers se menings ten opsigte van 'n verskeidenheid vraagstukke wat tydens die 

ontwikkeling van 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie in ag geneem kan word. 

Die volgende dien as enkele voorbeelde: 

• Beskou onderwysers dit as deel van hulle opgawe om as entrepreneuriese 

identifikasiefigure op te tree? 

• Is onderwysers van mening dat hulle toegerus is om entrepreneuriese vaardighede by 

leerlinge te ontwikkel? 

• Is onderwysers van mening dat hulle daarin slaag om leerlinge op te voed om soos 

entrepreneurs op te tree? 

• Is onderwysers van mening dat hulle toegerus is om leerlinge aan moontlike 

werkskeppingsmoontlikhede bekend te stel? 

• Is onderwysers van mening dat leerlinge 'n behoefte het om die arbeidsmark as 

entrepreneurs te betree? 

• Is onderwysers van mening dat hulle daarin slaag om 'n positiewe 

toekomsverwagting by leerlinge te skep? 

• Beskou onderwysers die bevordering van 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid 

as deel van hulle opgawe? 

• Is onderwysers van mening dat hulle toegerus is om entrepreneurskapsgerigte 

voorligting in vakverband aan leerlinge te voorsien? 

• Is onderwysers van mening dat hulle daarin slaag om entrepreneurskap by wyse van 

buitemuurse aktiwiteite te bevorder? 

• Beskou onderwysers die ontwikkeling van 'n ondersteuningsnetwerk om 

entrepreneurskap by leerlinge te bevorder as deel van hulle opgawe? 

• Is onderwysers van mening dat leerlinge voorbereid voel vir die spesifieke eise wat 

die plaaslike gemeenskap aan entrepreneurs stel? 

• Is onderwysers van mening dat hulle kundig is om leerlinge met entrepreneuriese 

agtergrondskennis toe te rus? 
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• Is onderwysers van mening dat hulle in staat is om in die behoeftes van leerlinge te 

differensieer om soos entrepreneurs op te tree? 

• Is daar volgens onderwysers 'n behoefte om wanpersepsies wat by leerlinge 

aangaande entrepreneurskap bestaan in perspektiefte stel? 

• Beskou onderwysers dit as deel van hulle opgawe om entrepreneuriese vaardighede 

by leerlinge te ontwikkel? 

• Is onderwysers van mening dat hulle toegerus is om entrepreneuriese 

bestuursvaardighede by leerlinge te ontwikkel? 

• Is onderwysers van mening dat hulle daarin slaag om 'n entrepreneurskapskultuur by 

leerlinge te bevorder? 

• Is onderwysers van mening dat hulle daarin slaag om leerlinge vir die eise van die 

arbeidsmark voor te berei? 

• Is onderwysers van mening dat hulle toegerus is om leerlinge aangaande faktore wat 

entrepreneuriese sukses of mislukking onderle voor te lig? 

• Is onderwysers van mening dat die bevordering van innovering by leerlinge deel van 

hulle opgawe vorm? 

• Is onderwysers van mening dat daar by leerlinge 'n behoefte bestaan om in praktiese 

entrepreneurskapsvaardighede toegerus te word? 

• Beskou onderwysers dit as deel van hulle opgawe om leerlinge aangaande die rol 

wat entrepreneurskap in die ekonomie vertolk, voor te lig? 

Onderwysers se menings kan hierdeur as 'n waardevolle rigtingwyser dien om 'n 

implementeringstrategie te ontwikkel om entrepreneurskap in skole te bevorder. 

6.3. HIPOTESEFORMULERING 

Die hoofdoel van die empiriese ondersoek is om onderwysers se menings aangaande die 

voorsiening van entrepreneurskapsgerigte onderwys, te verken. Die ondersoekgroep se 

menings is in elk van die volgende ondersoekvelde verken: 

• Veld 1. Onderwysers se menings aangaande hulle toegerustheid/ bekwaamheid om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien 

• Veld 2. Onderwysers se menings aangaande die mate waartoe hulle self 

entrepreneurskapsgerigte onderwys implementeer 

• Veld 3. Onderwysers se menings aangaande leerlinge se behoefte aan 

entrepreneurskapsgerigte onderwys 

• Veld 4. Onderwysers se menings aangaande die mate waartoe ander onderwysers 

daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer 
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• Veld 5.0nderwysers se menings aangaande die gewensdheid van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys as 'n onderwyseropgawe 

Met die doel van die studie in gedagte en gebaseer op die vyf ondersoekvelde wat uit die 

literatuurstudie voortgevloei het, word die volgende hipoteses gestel: 

Hipotese 1. 

Mans- en damesonderwysers se menings ten opsigte van entrepreneurskapsgerigte 

.onderwys verskil beduidend 

Hoewel mans- en damesonderwysers aan dieselfde onderwysopleidingsgeleenthede en 

skoolomstandighede blootgestel is, kan faktore soos motivering, entoesiasme, 

selfkonsep en voorkeure daartoe lei dat mans- en damesonderwysers se eie toepassing 

van entrepreneurskapsgerigte onderwys kan verskil. By wyse van 'n empiriese ondersoek 

kan daar vasgegestel word of die menings van mans- en damesonderwysers aangaande 

entrepreneurskapsgerigte onderwys beduidend verskil. Indien daar deur die ondersoek 

beduidende verskille waargeneem word, sal 'n entrepreneurskapontwikkelingstrategie 

dienooreenkomstig aangepas moet word. 

Hipotese 2 

Onderwysers met verski/lende hoeveelheid }are onderwyservaring se menings ten 

opsigte van entrepreneurskapsgerigte onderwys verskil beduidend 

Die aantal jare wat onderwysers diens doen kan hulle met waardevolle ervaring en 

eerstehandse kennis aangaande die probleme wat leerlinge het en die behoeftes van die 

plaaslike skoolgemeenskap, toerus. Onderwysers raak sodoende beter in voeling met die 

gemeenskap, en in besonder leerlinge, se behoeftes. Benewens die kundigheid wat 

onderwysers by wyse van formele onderwyseropleiding bekom, kan die praktykervaring 

wat onderwysers opdoen hulle menings ook verander. Hieronder ressorteer onder meer 

veranderinge in die persepsies van onderwysers aangaande die aard van hulle opgawe as 

onderwysers, namate hulle meer jare in die onderwys deurbring. 

Die aanwesigheid van beduidende verskille in onderwysers se menings met verskillende 

hoeveelheid jare onderrigervaring, hou besondere implikasies in vir die mate waartoe 

daar in 'n entrepreneurskapsindiensopleidingsprogram gedifferensieer moet word. Dit 
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kan ook 'n aanduiding gee van die mate waartoe bestaande inisiatiewe daarin slaag om 

onderwysers toe te rus om entrepreneurskap in skole te bevorder. 

Hipotese 3 

Onderwysers wat Afrikaans as voermedium gebruik se menings ten opsigte van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys verskil beduidend van onderwysers wat Engels as 

voermedium gebruik 

Die kultuurverskille wat daar tussen onderwysers wat Afrikaans as voermedium gebruik 

en die wat Engels as voermedium gebruik, bestaan, kan moontlik ook daartoe aanleiding 

gee dat hulle menings aangaande entrepreneurskapsgerigte onderwys kan verskil. lndien 

dit in die ondersoek na vore kom dat die behoefte aan entrepreneurskapsgerigte 

onderwys beduidend hoer by een van die twee groepe 1s, sal 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie dienooreenkomstig aangepas moet word. 

Indiensopleidingsprogramme sal in sodanige gevalle voldoende moet differensieer om te 

verseker dat die verskille tussen die ondersoekgroepe in aanmerking geneem word. 

Hipotese 4 

Onderwysers uit verskillende vakterreine se menings ten opsigte van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys verskil beduidend 

In die literatuurstudie (Vgl. 5.4) is vermeld dat onderwysers uit 'n ekonomiese of 

bestuurswetenskaplike agtergrond reeds tot 'n mate met entrepreneurskapsontwikkeling 

te doen het. Onderwysers uit hierdie vakterrein se opleiding, sowel as hulle silabusse 

maak voorsiening vir die tema van entrepreneurskap. Ook in die vak V oorligting is daar 

tot 'n beperkte mate vir die tema "entrepreneurs/cap" voorsiening gemaak (Vgl. 5.4). 

Benewens die praktiese onderrig van entrepreneurskap kan die verskille wat daar in 

vakgerigte opleidingsprogramme bestaan, ook 'n invloed op onderwysers se menings 

aangaande entrepreneurskapsgerigte onderwys uitoefen. 
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Hipotese 5 

Hoi!r- en /aerskoolonderwysers se menings ten opsigte van entrepreneurskapsgerigte 

onderwys verskil beduidend 

Die eise wat aan onderwysers uit 'n hoerskoolagtergrond gestel word, verskil heelwat 

van die van laerskool onderwysers. Laerskoolonderwys is oorwegend meer op die 

algemene vorming van leerlinge ingestel, terwyl hoerskole tot 'n groter mate met 

beroepsgerigte vorming gemoeid is. Onderwyseropleidingsinstansies sal noodwendig 

moet differensieer om paslike opleiding vir hoer- en laerskoolonderwysers te verleen. 

Beduidende verskille in hoer- en laerskoolonderwysers se menings rakende 

entrepreneurskapsgerigte onderwys sal insgelyks ook 'n implikasie vir die ontwikkeling 

van 'n implementeringstrategie om entrepreneurskap in skole te bevorder, inhou. 

6.4. METODE VAN ONDERSOEK 

6.4.1. Ondersoekmedium 

In die literatuurstudie is daar telkens vermeld dat die menings van onderwysers 'n 

waardevolle rigtingwyser vorm waardeur 'n strategie ontwikkel kan word om 

entrepreneurskap binne die onderwys te bevorder. 'n Houdingsvraelys is binne hierdie 

konteks as die mees geskikte medium geidentifiseer, om die menings van onderwysers 

te bepaal. Aangesien daar nie 'n bestaande medium gevind kon word om hierdie studie 

uit te voer nie, moes 'n meetinstrument ontwikkel word om onderwysers se menings 

aangaande entrepreneurskapsgerigte onderwys te ondersoek. 

In die beplanning van die vraelys is die volgende aspekte in berekening gebring: 

Daar is gepoog om die totale omvang van die studieterrein te dek. Aangesien die sukses 

van die studie grootliks deur die samestelling van die vraelys beinvloed kan word, is 'n 

voorafstudie en beplanning in hierdie verband onderneem. Gegewens is op drie wyses 

verkry: 

• Gegewens uit die literatuurstudie 

• Onderhoude met onderwysers, onderwyskundiges en entrepreneurskapkundiges uit 

die sakesektor 01 gl. bylae 3) 

• Eie ervaring as onderwyser 
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Tydens die opstel van die vraelys is die volgende riglyne deurlopend in gedagte gehou: 

• Slegs relevante items, wat met die doel van die studie in verband gebring kan word, 

is ingesluit. Die items is geselekteer sodat die inligting wat daaruit voortvloei 

bruikbaar, nuttig en aanwendbaar sal wees (V gl. Smith, 1989: 162). 

• Vrae is in 'n eenvoudige formaat gestel. Onnodige detail is weggelaat. 

• Begrippe wat moontlik verkeerd verstaan kan word, of 'n dubbelsinnige betekenis 

kan dra, is vermy, of met meer akkurate begrippe vervang (Vgl. Vockell, 1983:44). 

• Vrae wat hulle moontlik daartoe leen om meer as een antwoord uit te lok, is in 

afsonderlike items verdeel, of in hulle eenvoudigste vorm herskryf. 

• Die onderskeie items is deurlopend so gestel dat dit vir al die toetslinge toepaslik is. 

• Tydens die ontwikkeling van die vraelys is die items so geselekteer dat die inhoud 

verteenwoordigend en gebalanseerd ten opsigte van die studieveld (literatuurstudie) 

moet wees (V gl. Moser en Kalton, 1977:356). 

Die volgende prosedures is tydens die ontwikkeling van die vraelys oorweeg: 

• Die beantwoording van die vrae is so eenvoudig moontlik gemaak. Vrae is so 

opgestel dat dit nie bepaalde antwoorde by die respondent uitlok nie. Om tyd met die 

beantwoording van die vraelys te bespaar, is daar van opnameresponskaarte gebruik 

gemaak. Die toetslinge dui hulle menings aan deur potloodmerkies op die 

responskaarte te maak. Die aantal alternatiewe waaruit die toetslinge kan kies, is tot 

die minimum beperk. Die gebruik van opname responskaarte hou die voordeel in dat 

daar maklik 'n akkurate opsomming van die response gemaak kan word. Die 

volgende maatreels is getref om te verseker dat die ondersoektemas so duidelik 

moontlik deur die ondersoekgroep geinterpreteer word: 

• 'n Aantal Afrikaans- en Engelssprekende onderwysers is gevra om 

die vraelys na te gaan en enige vrae waaroor daar onduidelikheid 

bestaan, uit te lig ( onduidelike items is uitgelaat of 

hergeformuleer). 

• Daar is van taalkundiges gebruik gemaak om die taalversorging 

van die vraelys te behartig. 

• Die vrae is georden om 'n positiewe gesindheid teenoor die 

vraelys te ontwikkel 

• Sorg is gedra dat die vraelys netjies en duidelik gedruk was 

• Volledige instruksies, aangaande die beantwoording van die 

vraelys, is aan die toetslinge verskaf. 
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6.4.2. Ontwerp van die meningsopnamevraelys 

Ooreenkomstig die riglyne en prosedures wat in paragraaf 6.4.1 uiteengesit is, is 'n 

aantal items opgestel wat elk 'n sekere bewering maak. Die respondente moet aandui tot 

welke mate bulle met elk van die stellings saamstem of verskil. Die skaal is soos volg 

saamgestel: 

1 = Verskil volkome van die stelling 

2 = Verskil gedeeltelik van die stelling 

3 = Stem gedeeltelik saam met die stelling 

4 = Stem volkome saam met die stelling 

Die items is so saamgestel dat dit, vir die doel van die ontleding, in die volgende 

ondersoekvelde geplaas kan word: 

• Veld 1. Onderwysers se menings aangaande bulle toegerustheid/ bekwaamheid om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien 

• Veld 2. Onderwysers se menings aangaande die mate waartoe bulle self 

entrepreneurskapsgerigte onderwys implementeer 

• Veld 3. Onderwysers se menings aangaande leerlinge se beboefte aan 

entrepreneurskapsgerigte onderwys 

• Veld 4. Onderwysers se menings aangaande die mate waartoe ander onderwysers 

daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer 

• Veld 5. Onderwysers se menings aangaande die gewensdheid van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys as 'n onderwyseropgawe 

Die data van die ondersoekgroep se response kan na aanleiding van die bogenoemde 

ondersoekvelde vir die volgende bree doelwitte aangewend word: 

Die verkryging van 'n aanduiding aangaande die mate waartoe die respondente van 

mening is dat 

• onderwyseropleiding daarin slaag om onderwysers toe te rus om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien (Veld 1 ); 

• bulle daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien 

(Veld 2); 

• 'n beboefte aan entrcpreneurskapsgerigte onderwys by leerlinge bestaan (Veld 3); 

• onderwysers binne spanverband daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys 

aan leerlinge te voorsien (Veld 4); 

• die onderskeie ondersoekvelde deel van onderwysers se onderwysopgawe behoort te 

vorm of nie (Veld 5). 
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Die groepering van items wat vir die onderskeie velde geselekteer is, word in tabel 6.1 

aangedui. 

T ABEL 6.1: GROEPERING VAN ITEMS VAN DIE ENTREPRENEURSKAP

MENINGSOPNAME: 

Velde ltemnommers Totaal 

Toegerustheid 11; 16;21 ;26;31 ;36;41 ;46;51 ;56;61 ;66; 22 

71;76;81;86;91;96;101;106;111;116 

Eie implementering 12; 17;22;27;32;37;42;47;52;57;62;67; 22 

72;77;82;87;92;97;102;107;112;117 

Behoefte by leerlinge 13; 18;23;28;33;38;43;48;53;58;63;68; 22 

73;78;83;88;93;98;103;108;113;118 

Implementering deur onderwysers 14; 19;24;29;34;39;44;49;54;59;64;69; 22 

74;79;84;89;94;99;104;109;114;119 

Deel van onderwyseropgawe 15;20;25;30;35;40;45;50;55;60;65;70 22 

75;80;85;90;95;100;105;110;115;120 

TOTAAL 110 

In tabel 6.1 word aangetoon dat daar telkens 22 items by elkeen van die ondersoekvelde 

bestaan. Hierdie 22 items verteenwoordig die 22 ondersoektemas wat in die 

literatuurstudie gei'dentifiseer is, naamlik: 

Onderwysers se menings aangaande die 

• behoefte aan entrepreneuriese identifikasiefigure, 

• ontwikkeling van entrepreneuriese vaardighede, 

• opvoeding van lt-erlinge om soos entrepreneurs op te tree, 

• vertroudmaking van leerlinge met moontlike werkskeppingsmoontlikhede, 

• toerusting van leerlinge om die arbeidsmark as entrepreneurs te betree, 

• skepping van 'n positiewe toekomsverwagting by leerlinge, 

• bevordering van 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid, 

• verskaffing van entrepreneurskapsgerigte voorligting in vakverband aan leerlinge, 

• bevordering van entrepreneurskap tydens buitemuurse aktiwiteite, 

• ontwikkeling van 'n onde~ steuningsnetwerk om entrepreneurskap by leerlinge te 

bevorder, 

• voorbereiding van leerlinge vir die spesifieke eise wat die plaaslike gemeenskap aan 

entrepreneurs stel, 
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• toerus van leerlinge met entrepreneuriese agtergrondskennis, 

• differensieering in die behoeftes van leerlinge om entrepreneuries op te tree, 

• in perspektiefstelling van wanpersepsies wat daar by leerlinge aangaande 

entrepreneurskap bestaan, 

• ontwikkeling van entrepreneuriese vaardighede by leerlinge, 

• ontwikkeling van entrepreneuriese bestuursvaardighede by leerlinge, 

• bevordering van 'n entrepreneurskapskultuur by leerlinge, 

• voorbereiding van leerlinge vir die eise van die arbeidsmark, 

• voorligting van leerlinge aangaande faktore wat entrepreneuriese sukses of 

mislukking onderle, 

• bevordering van innovering by leerlinge, 

• begeleiding van leerlinge om praktiese entrepreneurskapsvaardigheid op te doen, 

• voorligting van leerlinge aangaande die rol wat entrepreneurskap in die ekonomie 

vertolk. 

Die memngs van onderwysers aangaande elk van die 22 ondersoektemas word 

vervolgens in elkeen van die vyf velde ondersoek. As 'n voorbeeld kan die 

ondersoektema wat daarop gerig is om onderwysers se menings rakende "'n positiewe 

toekomsverwagting" te ondersoek, geneem word (Vgl. bylae 5: Item nommers 36- 40): 

Voorbeeld: Die aanwending van ondersoektemas in die vyf ondersoekvelde: 

Onderwysers is toe erus om 'n 

Verskil volkome: 1 2 3 4 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Daar bestaan 'n behoefte om 'n 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

40 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om 'n positiewe 

toekomsverwagting by leerlinge te skep 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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Die menings van onderwysers word op soortgelyke wyse by elkeen van die 22 

ondersoektemas verken. 

Benewens die meningsopname-items word daar ook vir die volgende biografiese 

gegewens voorsiening gemaak: 

• Geslag: Manlik of vroulik 

• Jare onderwyservaring: Die volgende skaal is gebruik: 

1. 1-5jaar 

2. 6-10 jaar 

3. 11-15 jaar 

4. 16-20 jaar 

5. 21 jaar ofmeer 

• Onderrig medium: Afrikaans of Engels 

• Oorwegende vakterrein: Respondente kon een van die volgende vakterreine 

aandui: 

1. Opvoedkundige Leiding (Skoolhoofde, Departementshoof 

Opvoedkundige Leiding, Voorligtingonderwysers) 

2. Tegnies 

3. Ekonomies (Handel) 

4. Geesteswetenskappe 

5. Natuurwetenskaplik 

6. Tale 

• Skoolopset: Hoerskool of laerskool 

Die volledige meningsopnamevraelys verskyn in bylae 5 aan die einde van die studie. 'n 

Kopie van die vraelys is aan die direkteur: Nasionale Onderwysbeleid 

(Onderwyseropleiding), Dr. A.L. le Roux, voorsien. Toestemming is verkry om die 

vraelys by onderwysers van die geselekteerde skole in die Pretoria Landdrosdistrik 

(Hercules en omliggende geografiese area) af te neem. 

6.4.3. Die ondersoekgroep 

Toetslinge van beide Afrikaans- en Engels onderrigmedium is uit sowel hoer- en 

laerskole in die Hercules en omliggende geografiese gebied gevra om die vraelys te 

voltooi. Aangesien daar nog geen vergelykende navorsing in hierdie terrein in Suid

Afrika ondemeem is me: word hierdie ondersoek as 'n loodsstudie beskou. Die 
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oorwegende doel is om 'n aantal duidelike tendense in die ondersoek te bepaal wat as 'n 

rigtingwysers kan dien om 'n implementeringstrategie te ontwikkel om entrepreneurskap 

binne die onderwys te bevorder (Vgl. bylae 4). Daar is reeds toestemming verkry om die 

aanbevelings en gevolgtrekkings wat uit die studie voorvloei by wyse van 'n mikrovlak 

toepassing binne die Hercules- en omliggende gemeenskap te implementeer om as 'n 

loodsprojek te dien. 

Die respondente is onderwysers wat uit die volgende groepe skole binne die Hercules en 

omliggende gemeenskap saamgestel is: 

• Drie Afrikaanse hoerskole 

• Twee Engelse hoerskole 

• Vier Afrikaanse laerskole 

• Vier Engelse laerskole 

Die skole is so gekies dat dit verteenwoordigend kan wees van die onderliggende sosio

ekonomiese konteks van die bepaalde geografiese area waar die voorgestelde 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie op 'n loodsvlak geimplementeer gaan word. 

Hoewel die skole vir die doel van hierdie studie nie op ewekansige wyse gekies is nie, is 

die skole so geselekteer dat dit tot 'n redelike mate die gemiddelde menings van 

onderwysers in hierdie geografiese streek kan verteenwoordig. Hierdie stelling word 

bekragtig indien die ondersoekgroep ontleed word (V gl. tabelle 6.2 tot 6.3 en 

diagramme 6.1 tot 6.3). 

Die kruiskurrikulere aard van entrepreneurskap (Vgl. 5.3.2.1) veronderstel dat 

onderwysers uit elke vakterrein genoop word om entrepreneurskapsgerigte voorligting 

aan leerlinge te voorsien. Dit het tot 'n besluit aanleiding gegee dat al die onderwysers 

wat aan die geselekteerde skole verbonde is, versoek moet word om die vraelys te 

voltooi. Hierdeur kan daar ook verseker word dat 'n verteenwoordigende groep 

onderwysers uit elkeen van die vakterreine wat ondersoek word aan die ondersoek 

deelneem. Uit die biografiese gegewens kan die volgende statistieke uit die 219 

onderwysers wat aan die ondersoek deelgeneem het, verkry word: 

6.4.3.1. Verhouding: Mans tot damesonderwysers 

Die verhouding van mans tot damesonderwyers wat deel van die ondersoekgoep vorm, 

word in diagram 6.1 opgesom: 
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DIAGRAM 6.1: DIE VERHOUDING TUSSEN MANS- EN DAMESONDER

WYSERS W AT DEEL VAN DIE ONDERSOEKGROEP 

VORM: 

DAMESONDERWYSERS 
74°/o 

MANSONDERWYSERS 
26% 

Aangesien al die onderwysers van die dertien skole wat in die ondersoek betrek was 

versoek is om in die meningsopname te voltooi, behoort die ondersoek 'n akkurate beeld 

te bied van die menings van mans- en damesonderwysers van skole in die Hercules- en 

omliggende gemeenskap. 

6.4.3.2. Verhouding: Onderwyserverteenwoordiging uit verskillende hoeveelheid 

jare onderwyservaring 

TABEL 6.2: DIE VERHOUDING VAN ONDERWYSERS MET VERSKILLENDE 

HOEVEELHEID JARE ONDERWYSERVARING WAT DEEL VAN 

DIE ONDERSOEKGROEP VORM: 

Jare onderwyservaring Persentasie verteenwoordiging 

1-5 jaar 25.6% 

6-10jaar 26.1% 

11-15 jaar 21.8~o 

16-20 jaar 12.8% 

21 jaar ofmeer 13.7% 
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Die gegewens van tabel 6.2 is verteenwoordigend van die totale spektrum van 

onderwysers wat uit dertien hoer- en laerskole binne die Hercules en omliggende 

gemeenskap saamgestel is. 

6.4.3.3. Verhouding: Afrikaans- en Engelsmedium onderwysers 

DIAGRAM 6.2: VERHOUDING TUSSEN AFRIKAANS- EN ENGELS

MEDIUMONDERWYSERS WATDEEL VAN DIE 

ONDERSOEKGROEPVORM 

AFRIKAANSMEDIUM ONDERWYSERS: 48.5% 

ENGELSMEDIUM OND1ERWYSERS: 51.5% 

Die nagenoeg gelyke persentasie van respondente wat Afrikaans as onderrigmedium 

gebruik tot die wat Engels as onderrigedium gebruik (V gl. Diagram 6.2), dra daartoe by 

dat die response wat gemaak word 'n akkurate beeld kan hied van beide taalmediums 

van skole in die Hercules- en omliggende gemeenskap. 
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6.4.3.4. Verhouding: Onderwyserverteenwoordiging uit verskillende vakgroepe 

TABEL 6.3: DIE VERHOUDING VAN ONDERWYSERVERTEENWOORDIGING 

VAN ONDERWYSERS UIT VERSKILLENDE V AKGROEPE WAT 

DEEL VAN DIE ONDERSOEKGROEP UITMAAK 

Oorwegendevakagtergrond Persentasie verteenwoordiging 

Voorligting 12.8% 

Tegnies 11.8% 

Ekonomies 8.0% 

Geesteswetenskaplik 20.3% 

Natuurwetenskaplik 19.3% 

Tale 27.8% 

Die gegewens van tabel 6.3 is uit dertien skole onttrek wat onder meer tegniese-, 

akademiese- en gekompliseerde skole (skole wat oor sowel 'n tegniese as akademiese 

komponent beskik) insluit. 

6.4.3.5. Verhouding: Hoer- tot laerskoolonderwysers 

DIAGRAM 6.3: DIE VERHOUDING TUSSEN HOER- EN 

LAERSKOOLONDERWYSERS WAT DEEL VAN DIE 

ONDERSOEKGROEPVORM 

LAERSKOOLONDERWYSERS: 49.8% 

HOeRSKOOLONDERWYSERS: 50.2% 



127 

Die gelyke verspreiding van hoer- tot laerskoolonderwysers is uit vyf hoerskole en agt 

laerskole uit die Hercules- en omliggende gemeenskap afkomstig. 

6.5. VERWERKING VAN DIE GEGEWENS 

'n Itemanalise word vir elke item van die vyf ondersoekvelde gedoen om vas te stel of 

elk van die items 'n bydrae tot die totaal van die betrokke veld lewer. In gevalle waar 

items nie 'n bydrae tot die totaal van die betrokke veld lewer nie, of negatief tot die 

totaal hydra sal sodanige items weggelaat word. Daar is van Cronbach se 

alphabetroubaarheidskoeffisient gebruik gemaak om elke item se bydrae tot die totaal 

van elke veld te bereken. 

Die statistiese ontleding sluit sowel 'n ontleding van die totale response as 'n 

vergelykende ontleding van verskillende groepe veranderlikes in. Daar word ten opsigte 

van elk van die volgende veranderlikes telkens gelet hoe die verskillende groepe se 

menings in die onderskeie ondersoekvelde wat in paragraaf 6.3 vermeld word, verskil of 

saamstem: 

• Mans- en damesonderwysers 

• Onderwysers met verskillende hoeveelheid jare onderwyservaring 

• Afrikaans- en Engelsmedium onderwysers 

• Onderwysers uit verskillende vakterreine 

• Hoer- en laerskoolonderwysers 

Verskille wat in die beantwoording van items waargeneem is, moet eers verder ontleed 

word om te bepaal of dit aan toeval te wyte is en of daar 'n beduidende verskil 

waargeneem kan word. Die "Nul-hipotese" sal hier as die vertrekpunt dien. Alvorens die 

Nul-hipotese, naamlik dat daar geen beduidende verskil tussen die onderskeie groepe 

toetslinge se gemiddelde response bestaan nie, verwerp kan word, moet die Nul-hipotese 

eers volgens bepaalde statisties-berekende grense verwerp kan word. 

6.5.1. Toets van hipoteses 

Om te bepaal of daar beduidende verskille tussen die menings van die onderskeie 

veranderlikes bestaan, word die SAS rekenaarpaJret gebruik om die variansie van 

gegewens te analiseer. Om verskille wat tussen geslag, onderrigmedium en skoolopset 

bestaan te analiseer, word die T-toets vir twee stelle nie verwante gegewens gebruik. In 

gevalle waar die verskille tussen meer as twee stelle nie verwante gegewens ondersoek 

word Gare onderwyservaring en vakagtergrond) word die F-toets gebruik om die 
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gegewens te analiseer. Indien daar na aanleiding van die multivariansie-analise 'n 

beduidende verskil waargeneem word, sal die Bonferroni T -toetsanalise aangewend 

word om te bepaal tussen watter subgroepe die verskille bestaan. 

6.5.2. Verwerking van meningsopnameresponse 

Hoewel dit vir die doel van hierdie ondersoek nodig is om 'n aantal hipoteses te toets, is 

dit ook nodig om die aard van die ondersoekgroep se menings met betrekking tot die 

onderskeie ondersoektemas vas te stel. Die vraag wat telkens bestaan, is watter aantal 

van die respondente (persentasiegewys) van mening is dat 

• hulle toegerus is/ nie toegerus is nie om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan 

leerlinge te voorsien, 

• hulself as suksesvolle/ rue suksesvolle implementeerders van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys beskou, 

• daar 'n behoefte by leerlinge aan entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaan/ nie 

bestaan nie, 

• ander onderwysers slaag/ nie slaag nie om as suksesvolle implementeerders van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys op te tree 

• die voorsiening van entrepreneurskapsgerigte onderwys as deel/ nie deel van hulle 

opgawe as onderwysers vorm. 

Aangesien daar nie met hierdie ondersoek beoog word om norme te bepaal waarvolgens 

onderwysers se menings getoets kan word nie, maar die ondersoek eerder daarop gerig 

is om te verken hoe die meerderheid van onderwysers se menings aangaande 

entrepreneurskapsgerigte onderwys daaruitsien, word die toetsresultate gevolglik by 

wyse van 'n kwalitatiewe analise ontleed. Met verwysing na die houdingskaal vermeld 

in paragraaf 6.4.3, word daar vir die doel van die verwerking van die gegewens aanvaar 

dat aile respondente wat "1" of "2" geantwoord het, duidelik te kenne gee dat hulle van 

die stelling verskil, terwyl die respondente wat "3" of "4" geantwoord het, duidelik te 

kenne gee dat hulle met die stelling saamstem. 

Hierdie benadering is ook gevolg om te bepaal 

• wie die respondente as die primere fasiliteerder van 'n entrepreneurskaps

ontwikkelingsprogram beskou en 

• of daar 'n behoefte aan 'n entrepreneurskapsontwikkelingsprogram bestaan. 
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6.6. SAMEVATTEND 

Die empiriese ondersoek is in hierdie hoofstuk beskryf. Die ondersoek is daarop gerig 

om die menings van onderwysers aangaande entrepreneurskapsgerigte onderwys te 

verken. Om in hierdie doel te slaag is 'n meningsopnamevraelys saamgestel. 'n Aantal 

hipoteses is geformuleer om die verloop van die ondersoek te rig en die verhoudings 

tussen die onderskeie subgroepe van die respondente is by wyse van statistiese analise te 

ondersoek. Die verdere verloop van die navorsingsgebeure behels die toetsing van die 

hipoteses en die verdere verwerking van die meningsopnameresponse. 

In hoofstuk sewe word die bevindinge van die navorsingsresultate bespreek. 
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HOOFSTUK7: NAVORSINGSRESULTATE 

7.1. INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die data wat uit 'n meningsopname verkry is, ontleed. Die 

menings van 219 onderwysers is gekodeer. 'n ltemanalise is vir elke veld gedoen om die 

itemtotaalkorrelasie en alphabetroubaarheidskoeffisient vas te stel. By wyse van 

statistiese analise kan vasgestel word of daar verskille tussen die volgende groepe 

voorkom: 

• Mans- en damesonderwysers 

• Onderwysers met verskillende hoeveelheid jare onderwyservaring 

• Afrikaans- en Engelsmedium onderwysers 

• Onderwysers uit verskillende vakterreine 

• Hoer- en laerskoolonderwysers 

Ten einde die onderskeie hipoteses (Vgl. 6.3), te toets, word die SAS rekenaarpaket 

gebruik om die variansie van gegewens te analiseer. Om verskille wat tussen geslag, 

onderrigmedium en skoolopset bestaan te analiseer, word die T -toets vir twee stelle nie

verwante gegewens gebruik. In gevalle waar die verskille tussen meer as twee stelle nie

verwante gegewens ondersoek word (jare onderwyservaring en vakagtergrond) word die 

F-toets gebruik om die gegewens te analiseer. Indien daar na aanleiding van die 

multivariansie-analise 'n beduidende verskil waargeneem word, sal die Bonferroni T

toets analise aangewend word om te bepaal tussen watter subgroepe die verskille 

bestaan. 

Om 'n meer volledige beeld van onderwysers se menings aangaande die onderskeie 

ondersoektemas (Vgl. 6.4.2) te kry, word die gegewens ook kwalitatief ontleed. By wyse 

van vergelyking word daar ondersoek ingestel oor hoe die menings van die meerderheid 

onderwysers ten opsigte van entrepreneurskapsgerigte onderwys daaruitsien. Met 

verwysing na die houdingskaal vermeld in paragraaf 6.4.3, word daar vir die doel van 

die verwerking van die gegewens aanvaar dat alle respondente wat "1" of "2" 

geantwoord het, duidelik te kenne gee dat hulle van die stelling verskil, terwyl die 

respondente wat "3" of "4" geantwoord het, duidelik te kenne gee dat hulle met die 

stelling saamstem. 
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7.2. ITEMANALISE 

Die entrepreneurskap meningsopnamevraelys is uit vyf ondersoekvelde saamgestel (V gl. 

6.4.3). 'n Itemanalise is vir elke veld gedoen om telkens vas te stel of 'n item 'n bydrae 

lewer tot die totaal van die betrokke veld waarin die item voorkom. In gevalle waar 'n 

item nie 'n bydrae tot die totaal van die betrokke veld maak nie, of negatief tot die totaal 

hydra, kan sodanige item weggelaat word. 

In tabelle 7.1 tot 7.5 word die korrelasie tussen elke item en die totaal van die betrokke 

veld aangetoon. Daar word telkens aangetoon hoe die alphabetroubaarheidskoeffisient 

beinvloed sal word indien 'n item weggelaat sou word. 

Uit die gegewens blyk dit dat die alphabetroubaarheidskoeffisient van die 

entrepreneurskap meningsopnamevraelys vir elk van die ondersoekvelde hoer as 0,945 

is. Hierdie waardes ts in elke geval baie naby aan die optimale 

betroubaarheidskoeffisient van 1. Die korrelasie tussen elke item en die totaal van die 

betrokke veld is in al die gevalle positief en die weglating van 'n item sou nie in een van 

die gevalle die alphabetroubaarheidskoeffisient noemenswaardig beinvloed nie. Geen 

item is gevolglik, met die oog op verdere statistiese verwerking, van die gegewens 

weggelaat nie. 
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TABEL 7.1. ITEMANALISE VAN VELD 1: ONDERWYSERS SE MENINGS 

AANGAANDE HULLE TOEGERUSTHEID OM 

ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE ONDERWYS TE 

IMPLEMENTEER: 

Aantal respondente: 219 

Aantal items: 22 

Alphabetroubaarheids-koeffisient: 0,947 

Item no. Itemkorrelasie met totaal AlphakoeffJSient as die item 

uitglaat word 

11 0,483 0,947 

16 0,680 0,944 

21 0,678 0,944 

26 0,521 0,947 

31 0,597 0,946 

36 0,329 0,949 

41 0,597 0,946 

46 0,660 0,948 

51 0,624 0,945 

56 0,696 0,944 

61 0,721 0,944 

66 0,373 0,948 

71 0,674 0,945 

76 0,660 0,948 

81 0,782 0,943 

86 0,713 0,944 

91 0,763 0,943 

96 0,651 0,945 

101 0,648 0,945 

106 0,683 0,944 

Ill 0,702 0,944 

116 0,696 0,944 
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TABEL 7.2. ONDERWYSERS SE MENINGS AANGAANDE HULLE EIE 

IMPLEMENTERING VAN ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE 

ONDERWYS 

Aantal respondente: 219 

Aantal items: 22 

Alphabetroubaarheidskoeffisient: 0,953 

Item no. Itemkorrelasie met totaal Alphakot;ffiSit;nt as die item 

uitglaat word 

12 0,514 0,953 

17 0,700 0,951 

22 0,728 0,951 

27 0,632 0,952 

32 0,705 0,951 

37 0,244 0,956 

42 0,692 0,951 

47 0,701 0,951 

52 0,589 0,952 

57 0,694 0,951 

62 0,754 0,950 

67 0,818 0,949 

72 0,766 0,950 

77 0,721 0,951 

82 0,816 0,950 

87 0,825 0,950 

92 0,804 0,950 

97 0,632 0,952 

102 0,620 0,952 

107 0,452 0,954 

112 0,726 0,951 

117 0,738 0,951 
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TABEL 7.3. ONDERWYSERS SE MENINGS AANGAANDE DIE BEHOEFTE BY 

LEERLINGE AAN ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE ONDERWYS 

Aantal respondente: 219 

Aantal items: 22 

Alphabetroubaarheidskoeffisient: 0,950 

Item no. Itemkorrelasie met totaal Alphakoeffuient as die item 

uit2laat word 

13 0,565 0,949 

18 0,585 0,948 

23 0,682 0,947 

28 0,727 0,946 

33 0,679 0,947 

38 0,514 0,949 

43 0,681 0,947 

48 0,720 0,947 

53 0,499 0,950 

58 0,723 0,946 

63 0,638 0,948 

68 0,624 0,948 

73 0,743 0,946 

78 0,714 0,947 

83 0,768 0,946 

88 0,785 0,946 

93 0,633 0,948 

98 0,620 0,948 

103 0,703 0,947 

108 0,592 0,948 

113 0,717 0,947 

118 0,714 0,947 
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TABEL 7.4. ONDERWYSERS SE MENINGS AANGAANDE ANDER 

ONDERWYSERS SE IMPLEMENTERING VAN 

ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE ONDERWYS 

Aantal respondente: 219 

Aantal items: 22 

Alphabetroubaarheidsko~ffisi~nt: 0,948 

Item no. Itemkorrelasie met totaal Alphako~ff'asi~nt as die item 

uitglaat word 

14 0,526 0,948 

19 0,654 0,946 

24 0,638 0,946 

29 0,689 0,945 

34 0,664 0,946 

39 0,414 0,949 

44 0,634 0,946 

49 0,596 0,947 

54 0,596 0,947 

59 0,636 0,946 

64 0,759 0,944 

69 0,736 0,945 

74 0,717 0,945 

79 0,736 0,945 

84 0,761 0,944 

89 0,785 0,944 

94 0,690 0,945 

99 0,493 0,948 

104 0,636 0,946 

109 0,601 0,947 

114 0,756 0,944 

119 0,708 0,945 
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TABEL 7.5. ONDERWYSERS SE MENINGS AANGAANDE DIE 

GEWENSDHEID VAN ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE 

ONDERWYS AS 'N ONDERWYSEROPGAWE 

Aantal respondente: 219 

Aantal items: 22 

Alphabetroubaarheidskoeffisient: 0,968 

Item no. Itemkorrelasie met totaal AlphakoefflSient as die item 

uitglaat word 

15 0,641 0,967 

20 0,716 0,966 

25 0,730 0,966 

30 0,711 0,966 

35 0,793 0,966 

40 0,368 0,969 

45 0,794 0,965 

50 0,777 0,965 

55 0,699 0,966 

60 0,805 0,965 

65 0,835 0,964 

70 0,842 0,964 

75 0,810 0,965 

80 0,822 0,965 

85 0,874 0,964 

90 0,784 0,965 

95 0,814 0,965 

100 0,599 0,967 

105 0,797 0,965 

110 0,606 0,967 

115 0,752 0,965 

120 0,782 0,965 
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7.3. BETROUBAARHEID VAN DIE ENTREPRENEURSKAP 
MENmNGSOPNAMEVRAELYS 

In tabel 7.6 word die betroubaarheidskoe:ffisiente van die ondersoekvelde opgesom. 

T ABEL 7.6.: BETROUBAARHEID VAN DIE ENTREPRENEURSKAP 

MENINGSOPN~VRAELYS 

Veld Alpha-

koeft1sient 

Toegerustheid vir entrepreneurskapsgerigte onderwys 0,947 

Eie implementering van entrepreneurskapsgerigte ond~rwys 0,953 

Die behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys by 0,950 

leerlinge 

Onderwysers se implementering van entrepreneurskapsgerigte 0,948 

onderwys 

Die gewensdheid van entrepreneurskap as 'n onderwyseropgawe 0,968 

Aantal 

items 

22 

22 

22 

22 

22 

Uit die gegewens wat in tabel 7.6 saamgevat ts, kan afgelei word dat die 

betroubaarheidskoeffisient vir elk van die ondersoekvelde hoer as 0,945 is. Hierdie 

waardes is in elke geval baie naby aan die optimale betroubaarheidskoeffisient van 1. 

V anuit die item-totaalkorelasie en die alphabetroubaarheidskoe:ffisiente kan daar afgelei 

word dat die vraelys 'n betroubare meetinstrument is. 

Om die betroubaarheid van die opnameresponse nie te benadeel nie, is aile bedorwe 

stemme wat op die optiese merkleeskaarte verskyn nie in berekening gebring nie. In 

gevalle waar die optiese merkleser dus nie 'n bepaalde respons van 'n respondent kon 

vasstel nie, of waar 'n respondent twee antwoorde op die responskaarte gemerk het, is 

sodanige lesings dus nie in die data in berekening gebring nie. Die N-waardes wat 

tydens die toetsing van die hipotes gebruik word, is gevolglik nie ewe groat nie. 
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7 .4. TOETSING VAN HIPOTESES 

Met die doel van die studie in gedagte en gebaseer op die ondersoekvelde wat uit die 

literatuurstudie voortgevloei bet, is die volgende hipoteses getoets: 

7.4.1. Hipotese 1. 

Na aanleiding van die eerste hipotese wat in paragraaf 6.3 gestel is, is die volgende nul

hipotese getoets. 

Daar bestaan geen beduidende versldl tussen mans- en damesonderwysers se menings 

ten opsigte van entrepreneurslwpsgerigte onderwys nie 

Die T-toets vir twee stelle nie-verwante gegewens is gebruik om te bepaal of daar 'n 

beduidende verskil tussen die menings van mans- en damesonderwysers ten opsigte van 

hierdie twee ondersoekvelde bestaan. Die gegewens word in tabel 7.7 weergee: 

TABEL 7.7.: VERSKIL IN GEMIDDELDES TUSSEN MANS- EN 

DAMESONDERWYSERS MET BETREKKING TOT 

ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE ONDERWYS 

Veld Rekening- Standaard- t-

kundige afwyking Waar 

gemiddeld de 

Manlik Vroulik Manlik Vroulik 

Toegerustheid 50.393 51.335 16.319 15.159 0.394 

Eie implementering 53.393 45.660 16.319 15.415 3.179 

Behoefte tJy leerlinge 72.625 72.956 15.120 13.379 0.154 

Algemene to~assing. 50.911 49.247 14.562 13.740 0.767 

Onderwyseropgawe 65.304 62.184 18.687 16.811 1.159 

Uit die gegewens van tabel 7. 7 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Grade 

van 

vryheid 

212 

212 

212 

212 

212 

Die nul-hipotese kan verwerp word in die geval waar dit betrekking bet op die verskil 

tussen mans- en damesonderwysers se eie implementering van entrepreneurskapsgerigte 

onderwys. Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen die menings van mans- en 

damesonderwysers aangaande die mate waartoe bulle van mening is dat bulle daarin 

Bedui-

dend-

heid 

p>0,05 

p<0,01 

p>0,05 

p>0,05 

p>0,05 
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slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer. Mans is beduidend meer 

as damesonderwysers van mening dat hulle daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys te implementeer. Die implikasie is dat 'n toekomstige strategie om 

entrepreneurskap in die onderwys te bevorder voorsiening moet maak om maatstawwe 

of selfevalueringskale te ontwikkel waarvolgens onderwysers hul self kan meet en kan 

bepaal tot welke mate hulle daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te 

implementeer. 

Daar kan verder ook afgelei word dat mans- en damesonderwysers se menings in elk 

van die volgende ondersoekvelde nie beduidend verskil nie: 

• Toegerustheid om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien: 

Die aard van die opleiding en indiensopleiding wat mans- en damesonderwysers 

ontvang het, verskil nie sodanig dat een van hierdie twee groepe beter toegerus voel 

om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien nie. 

• Leerlinge se behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys: Die gegewens dui 

aan dat beide mans- en damesonderwysers van mening is dat daar by leerlinge 'n 

behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaan. 

• Ander onderwysers se toepassing van entrepreneurskapsgerigte onderwys: Die 

gegewens dui aan dat beide mans- en damesonderwysers van mening is dat 

onderwysers oor die algemeen nie daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys in die praktyk toe te pas nie. 

• Onderwysers se opgawe om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te 

voorsien: Die gegewens toon aan dat beide mans- en damesonderwysers van mening 

is dat die voorsiening van entrepreneurskapsgerigte onderwys 'n opgawe van elke 

onderwyser behoort te wees. 

7.4.2. Hipotese 2. 

Na aanleiding van die tweede hipotese wat in paragraaf 6.3 gestel is, is die volgende 

nul-hipotese getoets. 

Onderwysers met verskillende hoeveelheid }are onderwyservaring se menings ten 

opsigte van entrepreneurskapsgerigte onderwys verskil nie beduidend nie. 

Die F-toets vir meer as twee stelle nie-verwante gegewens is gebruik om te bepaal of 

onderwysers met verskillende hoeveelheid jare onderwyservaring se menings ten opsigte 

van die onderskeie ondersoekvelde beduidend verskil. Die gegewens word in tabelle 7.8 

tot 7.10 weergee: 
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T ABEL 7.8.: V ARIANSIE-ANALISE MET BETREKKING TOT DIE AANT AL 

JARE ONDERWYSERV ARING VIR ONDERSOEKVELD 1.: 

ONDERWYSERS SE TOEGERUSTHEID 

Jare onderwyservaring N Rekeningkundige Standaarda~king 

gemiddelde 

1-5 jaar 54 55.398 14.135 

6-10jaar 55 49.764 14.126 

11-15 jaar 46 48.870 16.520 

16-20 jaar 27 52.185 16.321 

21 jaar ofmeer 29 48.069 15.922 

F (4;206) = 1.75 P>0,05 

Uit die gegewens van tabel7.8 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die nul-hipotese kan nie verwerp word nie. Onderwysers met verskillende hoeveelheid 

jare onderwyservaring se menings ten opsigte van hulle toegerustheid om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien, verskil nie beduidend nie. 

Hieruit kan afgelei word dat die aantal jare onderwyservaring nie daartoe bydra dat 

onderwysers noemenswaardig beter toegerus voel om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys aan leerlinge te voorsien nie. 

TABEL 7.9. V ARIANSIE-ANALISE MET BETREKKING TOT DIE AANTAL 

JARE ONDERWYSERV ARING VIR ONDERSOEKVELD 2: EIE 

IMPLEMENTERING VAN ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE 

ONDERWYS 

Jare onderwyservaring N Rekeningkundige Standaarda~king 

gemiddelde 

1-5 jaar 54 50.444 14.538 

6-10 laar 55 46.455 14.851 

11-15laar 46 47.826 16.684 

16-20jaar 27 50.519 15.306 

21 jaar of meer 29 44.724 16.322 

F ( 4;206) = 0,98 P>0,05 
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Uit die gegewens van tabel7.9 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die nul-hipotese kan nie verwerp word nie. Onderwysers met verskillende hoeveelheid 

jare onderwyservaring se menings ten opsigte van hulle eie implementering van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys verskil nie beduidend nie. Dit impliseer dat 

onderwysers se eie implementering van entrepreneurskapsgerigte onderwys nie 

noemenswaardig toeneem of afueem indien hulle oor 'n groter aantal jare 

onderwyservaring beskik nie. 

TABEL 7.10.: V ARIANSIE-ANALISE MET BETREKKING TOT DIE AANT AL 

JARE ONDERWYSERV ARING VIR ONDERSOEKVELD 3.: 

ONDERWYSERS SE MENINGS AANGAANDE DIE BEHOEFTE BY 

LEERLINGE AAN ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE ONDERWYS 

Jare onderwyservaring N Rekeningkundige Standaarda~king 

gemiddelde 

1-5 jaar 54 74.024 12.054 

6-10 jaar 55 73.855 13.046 

11-15 jaar 46 69.848 15.173 

16-20 jaar 27 74.926 14.710 

21 jaar ofmeer 29 73.103 13.340 

F (4;206) = 0.92 P>0,05 

Uit die gegewens van tabel 7.10 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die nul-hipotese kan nie verwerp word nie. Onderwysers met verskillende hoeveelheid 

jare onderwyservaring se menings ten opsigte van leerlinge se behoefte aan 

entrepreneurskapsgerigte onderwys, verskil nie beduidend nie. 
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TABEL 7.11.: V ARIANSIE-ANALISE MET BETREKKING TOT DIE AANTAL 

JARE ONDERWYSERV ARING VIR ONDERSOEKVELD 4.: ANDER 

ONDERWYSERS SE TOEPASSING VAN ENTREPRNEURSKAPS

GERIGTE ONDERWYS 

Jare onderwyservaring N Rekeningkundige Standaarda~king 

gemiddelde 

1-5 jaar 54 53.778 12.641 

6-10 jaar 55 47.073 11.918 

11-15 jaar 46 48.609 14.058 

16-20 jaar 27 52.185 15.527 

21 jaar of meer 29 47.310 15.279 

F ( 4;206) = 2.26 P>0,05 

Uit die gegewens van tabel7.11 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die nul-hipotese kan nie verwerp word nie. Onderwysers met verskillende hoeveelheid 

jare onderwyservaring se menings ten opsigte van ander onderwysers se toepassing van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys, verskil nie beduidend nie. 

TABEL 7.12. V ARIANSIE-ANALISE MET BETREKKING TOT DIE AANTAL 

JARE ONDERWYSERV ARING VIR ONDERSOEKVELD 5: 

GEWENSDHEID VAN ENTREPRENEURSKAP AS 'N 

ONDERWYSEROPGA WE 

Jare onderwyservaring N Rekeningkundige Standaarda~king 

gemiddelde 

1-5 jaar 54 65.930 15.137 

6-10 jaar 55 65.800 18.274 

11-15 jaar 46 59.804 17.390 

16-20 jaar 27 58.260 18.857 

21 jaar of meer 29 63.517 15.878 

F (4;206) = 1.69 P>0,05 
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Uit die gegewens van tabel 7.12 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die nul-hipotese kan nie verwerp word nie. Onderwysers met verskillende hoeveelheid 

jare onderwyservaring se menings ten opsigte van die gewensdheid van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys as 'n onderwyseropgawe verskil nie beduidend nie. 

7.4.3. Hipotese 3 

Na aanleiding van hipotese 3, wat in paragraaf 6.3 gestel is, is die volgende nul-hipotese 

getoets: 

Daar bestaan geen beduidende verskil tussen Afrikaans- en Engelssprekende 

onderwysers se menings ten opsigte van entrepreneurskapsgerigte onderwys nie 

Die t-toets vir twee stelle nie-verwante gegewens is telkens gebruik om te bepaal of daar 

'n beduidende verskil tussen die menings van Afrikaans- en Engelssprekende 

onderwysers ten opsigte van die bogenoemde ondersoekvelde bestaan. Die gegewens 

word in tabel 7.13 weergee: 

TABEL 7.13.: VERSKIL IN GEMIDDELDES TUSSEN AFRIKAANS- EN 

ENGELSMEDIUM ONDERWYSERS MET BETREKKING TOT 

ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE ONDERWYS 

Veld Rekening- Standaard- t- Grade 

kundige afwyking Waar van 

~emiddeld de vryheid 

Mr. En~. Mr. Eng. 

Toegerustheid 48.636 53.543 14.324 14.777 2.406 202 

Eieimplementerin~ 51.091 45.476 16.046 13.940 2.672 202 

Behoefte by leerlin~e 74.374 72.314 13.305 13.286 1.106 202 

Al~emene toepassing 30.434 49.648 12.904 12.978 0.434 202 

Onderwyserop~awe 65.909 61.514 17.973 15.554 1.871 202 

Uit die gegewens van tabel 7.13 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die nul-hipotese kan verwerp word in die gevalle waar dit betrekking het op Afrikaans

en Engelsmedium onderwysers se menings aangaande hulle toegerustheid om 

Bedui-

dend-

heid 

p <0,05 

p < 0,01 

p>0,05 

p > 0,05 

p > 0,05 
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entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien en hulle menings 

aangaande hulle eie toepassing van entrepreneurskapsgerigte onderwys. Die gegewens 

dui aan dat onderwysers wat Engels as voermedium gebruik beduidend meer as 

Afrikaans medium onderwysers van mening is dat hulle toegerus is om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien. Afrikaansmedium 

onderwysers is egter van mening dat hulle beter as Engelsmedium onderwysers daarin 

slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer. 

Die verskille wat tussen Afrikaans- en Engelsmedium onderwysers bestaan kan 

moontlik toegeskryf word aan die meerdere of mindere mate waartoe onderwysers skole 

as die primere fasiliteerders van 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie beskou. Die 

aan- of afwesigheid van plaaslik gelnisieerde entrepreneurskapsontwikkelingstrategiee 

kan moontlik ook tot hierdie verskille hydra. In tabelle 7.14 en 7.15 word hierdie twee 

aspekte toegelig: 

TABEL 7.14.: AFRIKAANS- EN ENGELSMEDIUM ONDERWYSERS SE 

ME~GSAANGAANDEWffiP~RVm 

ENTREPRENEURSKAPSONT~LING 

VERANTWOORDELIK IS: 

Primere fasiliteerder van entrepreneurskapsontwikkeling 

Onderrigmedium Skole Naskoolse Sakewereld 

opleidingsinstansies 

Afrikaans 74.23% 11.34% 14.43% 

Engels 48.51% 33.66% 17.82% 

Uit die gegewens van tabel7.14 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die meerderheid van die respondente van beide groepe is van mening dat skole die 

primere fasiliteerders van 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie moet wees. Hierdie 

mening is egter tot 'n baie groter mate by die Afrikaansmedium onderwysers aanwesig. 

Die gegewens toon aan dat 74.23% van die onderwysers wat Afrikaans as voermedium 

gebruik van mening ts dat skole die primere fasiliteerders van 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie behoort te wees. Hierteenoor beskou net 

48.51% van die Engelsmedium onderwysers skole as die primere fasiliteerders van 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie. Onderwysers wat Engels as voermedium 

gebruik plaas ook 'n groter onus op naskoolse opleidingsinstansies om as die 
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fasiliteerders van 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie op te tree. Van die 

Engelsmedium onderwysers is 33.66% van mening dat naskoolse opleidingsinstansies 

die verantwoordelikheid vir entrepreneurskapsontwikkeling moet neem, terwyl net 

11.34% van die Afrikaansmedium onderwysers hierdie opvatting deel. 

Die verskille wat tussen Afrikaans- en Engelsmedium onderwysers bestaan ten opsigte 

van hulle geslaagdheid om entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer kan 

moontlik gevind word in die aan- of afwesigheid van 'n plaaslike 

entrepreneurskapsontwikkelingsprogram. In tabel 7.15 word hierdie verskille uitgelig: 

TABEL 7.15.: VERSKILLE TUSSEN AFRIKAANS- EN ENGELSMEDIUM 

ONDERWYSERS RAKENDE DIE AANWESIGHEID VAN 'N 

ENTREPRENEURSKAPSONTWIKKELINGSPROGRAM 

Onderrigmedium Beskik oor 'n entrepreneurskap- Beskik nie oor 'n 

ontwikkelingsprogram entrepreneurskap-

ontwikkelingsprogram nie 

Afrikaans 42.55 57.45 

Engels 7.77 92.23 

Uit die gegewens van tabel 7.15 kan die volgende afleidings gemaak word. 

In vergelyking met die 42.55% van die Afrikaansmedium onderwysers het net 7.77% 

van die Engelsmedium onderwysers aangedui dat hulle oor 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingsprogram beskik. Hoewel daar geen ooglopende 

verklaring gevind kon word waarom 'n groter persentasie van die Af:rika:ansmedium 

skole oor 'n entrepreneurskapsontwikkelingsprogram beskik nie, is dit insiggewend dat 

hulle nie van mening is dat hulle beter as die Engelsmedium skole toegerus is om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien nie. Die feit dat 'n groter 

persentasie van die Afrikaansmedium onderwysers in 'n milieu werksaam is waar daar 

reeds 'n entrepreneurskapsontwikkelingsprogram bestaan, kan moontlik verklaar 

waarom bulle beduidend meer as die Engelsmedium onderwysers van mening is dat 

bulle entrepreneurskapsgerigte onderwys implementeer. Die aanwesigheid van 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie kan moontlik reeds as 'n impetus dien om 

onderwysers aan te spoor om entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer. 
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Daar kan verder ook afgelei word dat Afrikaans- en Enge1smedium onderwysers se 

menings in elk van die vo1gende ondersoekvelde nie beduidend verskill nie (V gl. Tabel 

7.13): 

• Leerlinge se behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys: Die gegewens dui 

aan dat beide Afrikaans- en Engelsmedium onderwysers van mening is dat daar by 

leerlinge 'n behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaan. 

• Ander onderwysers se toepassing van entrepreneurskapsgerigte onderwys: Die 

gegewens dui aan dat beide Afrikaans- en Enge1smedium onderwysers van mening is 

dat onderwysers oor die algemeen nie daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys in die praktyk toe te pas nie. 

• Onderwysers se opgawe om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te 

voorsien: Die gegewens toon aan dat beide Afrikaans- en Engelsmedium 

onderwysers van mening is dat die voorsiening van entrepreneurskapsgerigte 

onderwys 'n opgawe van elke onderwyser behoort te wees. 

7.4.4. Hipotese 4. 

Na aanleiding van hipotese 4 wat in paragraaf 6.3 gestel is, is die volgende nul-hipotese 

getoets: 

Onderwysers uit verskil/ende vakterreine se menings ten opsigte van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys verskil nie beduidend nie 

Die F-toets vir meer as twee stelle nie-verwante gegewens is gebruik om te bepaal of 

onderwysers uit verskillende vakterreine se menings ten opsigte van die onderskeie 

ondersoekvelde beduidend verskil. Die gegewens word in tabelle 7.16 tot 7.21 weergee: 
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T ABEL 7.16.: V ARIANSIE-ANALISE MET BETREKK.ING TOT ONDERWYSERS 

SE V AKAGTERGROND VIR ONDERSOEKVELD 1.: 

ONDERWYSERS SE TOEGERUSTHEID 

Vakterrein N Rekeningkundige Standaardaftwyking 

gemiddelde 

1. Opvoedkundie;e Leiding 24 50.750 17.562 

2. Tegnies 22 45.636 19.558 

3. Ekonomies 15 51.200 14.349 

4. Geesteswetenskaplik 38 51.526 13.640 

5. Natuurwetenskaplik 36 50.527 14.573 

6. Tale 51 52.392 12.903 

F(S; 180) = 0.66 P>O.OS 

Uit die gegewens van tabel 7.16 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die nul-hipotese kan nie verwerp word nie. Onderwysers verteenwoordigend van 

verskillende vakterreine se menings ten opsigte van bulle toegerustheid om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien, verskil nie beduidend nie. 

Daar kan dus afgelei word dat onderwysers se beboefte aan entrepreneurskapsgerigte 

opleiding oor aile vakterreine been nie noemenswaardig verskil nie. Die resultate sluit 

aan by die verslag van die Werkkomitee: Entrepreneurskap (Nasionaie Onderwys, 

1992: 138) se tussentydse aanbevelings wat versoek dat aile komitees wat 

kurrikulumhersiening ondemeem 'n groter entrepreneurskapsgerigtheid moet nastreef. 
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TABEL 7.17.: V ARIANSIE-ANALISE MET BETREKKING TOT ONDERWYSERS 

SE V AKAGTERGROND VIR ONDERSOEKVELD 2.: 

ONDERWYSERS SE EIE TOEPASSING VAN 

ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE ONDERWYS 

Vakterrein N Rekeningkundige 

gemiddelde 

1. Opvoedkundi2e Leiding 24 53.417 

2. Tegnies 22 47.545 

3. Ekonomies 15 60.733 

4. Geesteswetenskaplik 38 47.711 

5. Natuurwetenskaplik 36 46.306 

6. Tale 51 45.157 

F(5;180) = 3.24 p < 0,01 

Standaardaftwyking 

13.815 

18.654 

16.064 

13.790 

16.407 

12.922 

Uit die gegewens van tabel 7.17 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die nul-hipotese kan verwerp word. Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen die 

menings van onderwysers uit verskillende vakke ten opsigte van hulle eie 

implementering van entrepreneurskapsgerigte onderwys. Om te bepaal tussen watter 

onderwysers daar 'n beduidende verskil bestaan, is t-waardes bereken. Die gegewens 

word in tabel 7.18 aangedui: 
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T ABEL 7.18: T-TOETS ANALISE VIR ONDERSOEKVELD 2: ONDERWYSERS 

SE EIE IMPLEMENTERING VAN ENTREPRENEURSK.APS

GERIGTE ONDERWYS 

Vakterreine Verskil tussen t-waarde Beduiden 

rekeningkundige -heid 

gemiddeldes 

Opvoedkundige Leiding - Tegnies 5.871 t <2.975 p>0.05 

Opvoedkundige Leiding - Ekonomies 7.317 t < 2.975 _p > 0.05 

Opvoedkundige Leiding - 5.706 t < 2.975 p> 0.05 

Geesteswetenskaplik 

Opvoedkundige Leiding - Natuurwetenskaplik 7.111 t < 2.975 p> 0.05 

Opvoedkundige Leiding - Tale 8.260 t < 2.975 p>0.05 

Tegnies - Ekonomies 13.188 t < 2.975 p> 0.05 

Tegnies- Geesteswetenskaplik 0.165 t < 2.975 p> 0.05 

Tegnies- Natuurwetenskaplik 1.240 t < 2.975 p> 0.05 

Tegnies - Tale 2.389 t < 2.975 p> 0.05 

Ekonomies - Geesteswetenskaplik 13.023 t < 2.975 p> 0.05 

Ekonomies - Natuurwetenskaplik 14.428 t> 2.975 p < 0.01 

Ekonomies - Tale 15.576 t> 2.975 p < 0.01 

Geesteswetenskaplik- Natuurwetenskaplik 1.405 t < 2.975 p> 0.05 

Geesteswetenskaplik - Natuurwetenskaplik 2.554 t < 2.975 p>0.5 

Natuurwetenskaplik - Tale 1.149 t < 2.975 p>0.5 

Uit die gegewens van tabel 7.18 kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word: 

Die gegewens dui aan dat onderwysers uit 'n Ekonomieswetenskaplike vakterrein 

beduidend meer van mening is dat hulle daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys te laat realiseer as onderwysers uit vakterreine vanuit 'n Natuurwetenskaplike

of Tale-agtergrond. Die gegewens sluit aan by die mate waarin die leerplanne van die 

onderskeie vakterreine reeds voorsiening maak om entrepreneurskapsgerigte onderwys 

te implementeer. In paragraaf 5.3.1 word daar onder meer vermeld dat die leerplanne 

van Ekonomie en Bedryfsekonomie (l:,eide vakke uit 'n Ekonomieswetenskaplike 

studieterrein) huidiglik die beste voorsiening maak om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys in sillabusse te inkorporeer (V gl. Nasionale Onderwys, 1990:31 ). 

Onderwysers vanuit die Ekonomiese studieterrein word hierdeur groter geleentheid 
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gebied om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien. Daar kan 

andersyds ook afgelei word dat daar nog te min voorsiening gemaak word vir die 

integrasie van entrepreneurskap in vakke wat in die Natuurwetenskaplike en Tale

vakterreine gehuisves word. 

TABEL 7.19.: VARIANSIE-ANALISE M-ET BETREKKING TOT ONDERWYSERS 

SE V AKAGTERGROND VIR ONDERSOEKVELD 3.: LEERLINGE 

SE BEHOEFTE AAN ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE 

ONDERWYS 

Vakterrein N Rekeningkundige Standaardafwyking 

~emiddelde 

1. Opvoedkundige Leiding 24 72.583 14.176 

2. Tegnies 22 67.545 19.033 

3. Ekonomies 15 74.333 11.617 

4. Geesteswetenska~lik 38 74.947 10.070 

s.~atuurwetenska~lik 36 74.722 13.640 

6. Tale 51 72.510 11.969 

F(5;180) = 1.08 p >0.05 

Uit die gegewens van Tabel 7.19 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die nul-hipotese kan nie verwerp word nie. Onderwysers van verskillende vakterreine se 

menings ten opsigte van leerlinge se behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys, 

verskil nie beduidend nie. 
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TABEL 7.20.: V ARIANSIE-ANALISE MET BETREKKING TOT ONDERWYSERS 

SE V AKAGTERGROND VIR ONDERSOEKVELD 4.: ANDER 

ONDERWYSERS SE TOEPASSING VAN ENTREPRENEURSKAPS

GERIGTE ONDERWYS 

Vakterrein N Rekeningkundige Standaardafwyking 

g~middelde 

1. Opvoedkundi~e Leidin~ 24 51.833 16.021 

2. Tegnies 22 44.182 18.605 

3. Ekonomies 15 50.733 11.247 

4. Geesteswetenskaplik 38 50.974 11.847 

5. Natuurwetenskaplik 36 47.250 11.443 

6. Tale 51 50.882 11.572 

F(5;180) = 1.30 p > 0.05 

Uit die gegewens van Tabel7.20 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die nul-hipotese kan nie verwerp word nie. Onderwysers van verskillende vak:terreine se 

menings ten opsigte van ander onderwysers se toepassing van entrepreneurskapsgerigte 

onderwys, verskil nie beduidend nie. 

TABEL 7.21.: V ARIANSIE-ANALISE MET BETREK.KING TOT ONDERWYSERS 

SE V AKAGTERGROND VIR ONDERSOEKVELD 5.: 

ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE ONDERWYS AS 

ONDERWYSEROPGA WE 

Vakterrein N Rekeningkundige Standaardafwyking 

gemiddelde 

1. Opvoedkundige Leidin~ 24 62.583 18.859 

2. Tegnies 22 60.818 21.758 

3. Ekonomies IS 69.800 13.327 

4. Geesteswetenskaplik 38 64.105 16.286 

5. Natuurwetenskaplik 36 65.194 16.979 

6. Tale 51 60.765 15.434 

F(5;180) = 0.87 P>0.05 
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Uit die gegewens van Tabel 7.21 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die nul-hipotese kan nie verwerp word nie. Onderwysers van verskillende vakterreine se 

menings ten opsigte van die gewensdheid van entrepreneurskapsgerigte onderwys as 'n 

onderwyseropgawe, verskil nie beduidend nie. 

7.4.5. Hipotese 5 

Na aanleiding van hipotese 5, wat in paragraaf6.3 gestel is, is die volgende nul-hipotese 

getoets: 

Daar bestaan geen beduidende verskil tussen hoer- en laerskoolonderwysers se menings 

ten opsigte van entrepreneurskapsgerigte onderwys nie 

Die t-t:oets vir twee stelle nie-verwante gegewens is gebruik om te bepaal of hoer- en 

laerskoolonderwysers se menings met betrekking tot die onderskeie ondersoekvelde 

beduidend verskil. Die gegewens word in tabel 7.22 weergee: 

TABEL 7.22.: VERSKIL IN GEMIDDELDES TUSSEN HOER- EN LAERSKOOL

ONDERWYSERS SE MENINGS MET BETREKKING TOT 

ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE ONDERWYS 

Veld Rekening- Standaard- t- Grade 

kundige afwyking Waar van 

gemiddeld de vryheid 

Boer- Laer- Boer- Laer-

skool skool skool skool 

To~erustheid 51.481 51.876 14.239 15.387 0.194 209 

Eie implementering 51.075 45.829 15.281 14.959 2.520 209 

Behoefte by leerlinge 74.972 72.362 12.371 12.737 1.509 209 

Algemene toepassing 48.896 51.867 12.021 14.186 1.642 209 

Onderwyseropgawe 65.736 61.752 16.889 16.211 1.748 209 

Bedui-

dend-

heid 

p> 0.05 

p<0.05 

p> 0.05 

p>0.05 

p>0.05 
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Uit die gegewens van tabel 7.22 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die nul-hipotese kan verwerp word in die geval waar dit betrekking het op die verskil 

tussen hoerskool en laerskool onderwysers se eie implementering van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys. Die resultate dui aan dat hoerskoolonderwysers 

beduidend meer as laerskoolonderwysers van mening is dat hulle daarin slaag om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer. Die verskille kan moontlik 

toegeskryf word aan die doelwitte van laerskoolonderwys wat meer daarop ingestel is 

om algemeenvormende onderwys aan leerlinge te voorsien. Die implikasie is dat 'n 

toekomstige entrepreneurskapsontwikkelingstrategie rekening moet hou met die 

opvoeding- en onderrigdoelwitte wat in hoer- en laerskole gekoester word. In laerskole 

kan daar byvoorbeeld meer op vaardigheidsontwikkeling, die ontwikkeling van 

entrepreneuriese waardes en 'n basiese begrip vir ekonomiese prosesse en produktiwiteit 

gekonsentreer word. Hoerskoolonderwys kan hierteenoor meer op beroepsgerigte 

entrepreneurskapsvaardighede en die toepassing van entrepreneurskap ingestel word. 

Daar kan verder ook afgelei word dat hoer- en laerskoolonderwysers se menings in elk 

van die volgende ondersoekvelde nie beduidend verskill nie: 

• Toegerustheid om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien: 

Beide hoerskool en laerskoolonderwysers se opleiding maak tot op hede nog net tot 

'n beperkte mate vir entrepreneurskapsgerigte onderwys voorsiening. Die aard van 

die opleiding en indiensopleiding wat hoer- en laerskoolonderwysers ontvang verskil 

egter nie sodanig dat een van hierdie twee groepe beter toegerus voel om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien nie. 

• Leerlinge se behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys: Die gegewens dui 

aan dat beide hoer- en laerskoolonderwysers van mening is dat daar by leerlinge 'n 

behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaan. 

• Ander onderwysers se toepassing van entrepreneurskapsgerigte onderwys: Die 

gegewens dui aan dat beide hoer- en laerskoolonderwysers van mening is dat 

onderwysers oor die algemeen nie daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys in die praktyk toe te pas nie. 

• Onderwysers se opgawe om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te 

voorsien: Die gegewens toon aan dat beide hoer- en laerskoolonderwysers van 

mening is dat die voorsiening van entrepreneurska?sgerigte onderwys 'n opgawe van 

elke onderwyser behoort te wees. Die bevinding dat entrepreneurskapsgerigte 

onderwys deur sowel hoer- en laerskoolonderwysers as 'n onderwyseropgawe beskou 

word, sluit aan by Moolman (1990:13) en Kent (1990:3) se menings dat 

entrepreneurskapsontwikkeling reeds vanaf laerskooljare 'n aanvang moet neem. 
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Hierdie opvatting is in die nuwe Nonne en standaarde vir onderwyseropleiding 

(1995:28) verder bekragtig aangesien entrepreneurskap venneld is as 'n tema waaroor 

alle onderwysers spesifieke vaardigheidskennis moet beskik. 

7.5. OPNAMERESPONSANALISE VAN 
ONDERSOEKVELDE 

'n Opnameresponsanalise van die onderskeie ondersoektemas kan heelwat daartoe hydra 

om die menings van die ondersoekgroep verder te verklaar. Uit die literatuurstudie is 

daar vyf ondersoekvelde geidentifiseer waaruit die ondersoekvraelys saamgestel is. 

Hoewel daar reeds by wyse van 'n empiriese ondersoek 'n aantal hipotesis getoets kon 

word, ontstaan die vraag te~ens: Watter persentasie-aandeel van die ondersoekgroep is 

van mening dat 

• hulle toegerus is/ nie toegerus is nie om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan 

leerlinge te voorsien; 

• hul self suksesvolle/ nie suksesvolle implementeerders van entrepreneurskapsgerigte 

onderwys is; 

• daar 'n behoefte by leerlinge aan entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaanl nie 

bestaan nie; 

• ander onderwysers daarin slaagl nie slaag nie om as suksesvolle implementeerders 

van entrepreneurskapsgerigte onderwys op te tree en of 

• die voorsiening van entrepreneurskapsgerigte onderwys as deel /nie deel van hulle 

opgawe as onderwysers behoort te vonn. 

Om te bepaal watter persentasieaandeel van onderwysers met elke stelling saamstem of 

verskil word aanvaar dat respondente wat op die vierpuntskaal (V gl. 6.4 .3) 'n "1" of "2" 

aangedui het, van die stelling verskil en dat respondente wat 'n "3" of"4" aangedui het 

met die stelling saamstem. 

'n Opnameresponsanalise van die ondersoekgroep se menings aangaande die vyf 

ondersoekvelde word in tabel 7.23 saamgevat: 
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TABEL 7.23.: ALGEHELE INDEKS VAN ONDERWYSERS SE RESPONSE IN DIE 

VYF ONDERSOEKVELDE. 

Velde Persentasie van Persentasie van 

response wat van response wat met 

stellings verskil stellin~s saamstem 

Toegerustheid 54.3 45.7 

Eie implementering 57.4 42.6 

Beboefte by leerlinge 13.8 86.2 

Implementering deur onderwysers 55.1 44.9 

Deel van ond~~seropgawe 31.0 69.0 

Uit tabel 7.23 kan die volgende afleidings gemaak word: 

Net 45.7% van die respondente is van mening dat bulle toegerus is om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien. Onderwyseropleiding 

maak volgens die menings van die meerderbeid respondente nie voldoende voorsiening 

om bulle toe te rus om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien nie. 

In die nuwe "Norme en standaarde vir onderwyseropleiding'' (Nasionale Onderwys, 

1995:7,9) word die doel van onderwyseropleiding gekoppel aan die mate waartoe 

onderwysers toegerus is om in aansluiting met die eise van die dag as onafhanklike en 

kreatiewe agente vir verandering op te tree. Gesien in die lig van die buidige 

werklooshiedsproblematiek is dit duidelik dat daar 'n aansienlike bervormingsprogram 

in bestaande onderwyseropleidingsprogramme teweeg gebring moet word. Net 42.6% 

van die respondente is van mening dat bul self daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys te implementeer. In aansluiting hiermee is net 44.9% van onderwysers van 

mening dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys te implementeer. Daar kan dus met Coetzee (1986:23) saamgestem word dat 

die bevordering van entrepreneurskapsgeletterdheid 'n "onmisbare opgawe van 

loopbaangerigte onderwys" vorm. 

Die oorgrootte meerderbeid onderwysers (86.2%) is hierteenoor van mening dat daar by 

leerlinge 'n beboefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaan. Hierdie 

persentasie ondersteun Moolman (1990: 13) se stelling dat daar in skole 'n intense 

beboefte aan 'n groter entrepreneurskapsgerigtheid bestaan. Die opgawe om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien, word deur 69% van 

onderwysers as deel van bulle opgawe beskou. Hieruit kan afgelei word dat die 
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meerderheid onderwysers wei bewus is van die nodigheid om entepreneurskapsgerigte 

onderwys aan leerlinge te verskaf. 

In die geheel gesien kan die afleiding gemaak word dat onderwysers 'n intense behoefte 

aan entrepreneurskapsgerigte onderwys by leerlinge ervaar en die implementering van 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie voorstaan. Hulle is huidiglik egter nie 

voldoende toegerus om aan hierdie opgawe gehoor te gee nie. Die meerderheid 

onderwysers is dienooreenkomstig van mening dat hul self en onderwysers oor die 

algemeen nog nie daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys suksesvol te 

implementeer nie. 

7.6. OPNAMERESPONSANALISE VAN DIE 
ONDERSOEKTEMAS 

Uit die literatuurstudie is daar 22 ondersoektemas geidentifiseer wat met 

entrepreneurskapsgerigte onderwys ~ verband gebring kan word (V gl. 6.4.2). Hierdie 

22 temas word telkens in elk van die vyf ondersoekvelde ondersoek. 'n Analise van die 

opnameresponse aangaande hierdie ondersoektemas, kan uitklaring hied oor hoe die 

meerderheid onderwysers se menings oor 'n verskeidenheid vraagstukke daaruitsien 

(V gl. 6.2). Die respondente se menings ten opsigte van die ondersoektemas word 

vervolgens in tabelle 7.24 tot 7.45 saamgevat en bespreek: 

7 .6.1. Die behoefte aan entrepreneuriese identifikasiefigure 

T ABEL 7.24. ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE BEHOEFfE AAN 

ENTREPRENEURIESE IDENTIFIKASIEFIGURE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 49.1 50.9 

Eie implementering 62.9 37.1 

Behoefte by leerlinge 17.9 82.1 

lmplementering deur onderwysers 45.0 55.0 

Deel van onderwyseropgawe 34.0 66.0 

Net 50.9% van onderwysers is van mening dat hulle toegerus is om as entrepreneuriese 

identifikasiefigure op te tree. Slegs 3 7.1% van die onderwysers vermeld dat leerlinge 
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met hulle as entrepreneuriese identifikasiefigure beskou. Selfs oor die totale spektrum 

van onderwysers dui net 55% van die respondente se menings daarop dat onderwysers 

oor die algemeen daarin slaag om as entrepreneuriese identifikasiefigure beskou te 

word. 

Hierteenoor is 82.1% van die respondente van mening dat daar by leerlinge 'n behoefte 

aan entrepreneuriese identifikasiefigure bestaan en is die oorgrote meerderheid ( 66%) 

van die respondente van mening dat dit deel van onderwysers se opgawe behoort te 

wees om as entrepreneuriese identifikasiefigure vir leerlinge op te tree. 

7.6 .. 2. Die ontwikkeling van entrepreneuriese vaardighede 

TABEL 7.25.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE ONTWIKKELING 

VAN ENTREPRENEURIESE V AARDIGHEDE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 54.8 45.2 

Eie im_Q_lementering 56.5 43.5 

Behoefte by leerlinge 7.9 92.1 

Implementering deur onderwysers 49.3 50.7 

Deel van onderwyseropgawe 29.7 69.8 

Uit die ondersoekgroep is 54% van die respondente van mening dat hulle nie toegerus is 

om entrepreneuriese vaardighede by leerlinge te ontwikkel nie. Net 50.7% van die 

respondente is van mening dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag om 

entrepreneuriese vaardighede by leerlinge te ontwikkel en nog 'n kleiner persentasie 

(43.5%) van die ondersoekgroep is van mening dat huleself entrepreneuriese 

vaardighede by leerlinge ontwikkel. 

Hierteenoor is 92.1% van onderwysers van mening dat daar 'n behoefte by leerlinge 

bestaan om in entrepreneuriese vaardighede opgelei te word en beskou die oorgrote 

hoeveelheid onderwysers ( 69.8%) d!t as deel van onderwysers se opgawe om leerlinge 

in entrepreneuriese vaardighede te onderle. 
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7.6.3. Die opvoeding van leerlinge om soos entrepreneurs op te tree 

TABEL 7.26.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE OPVOEDING VAN 

LEERLINGE OM SOOS ENTREPRENEURS OP TE TREE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 54.8 47.2 

Eieimplemente~ 57.5 42.5 

Behoefte by leerlinge 10.6 89.4 

lmplementering deur onderwysers 52.6 47.4 

Deel van onderwyseropgawe 30.2 69.8 

Minder as helfte van die onderwysers is van mening dat hulle daarin slaag om leerlinge 

op te voed om soos entrepreneurs op te tree. 54.8% is van mening dat hulle nie vir die 

opgawe toegerus is nie. Net 47.4% is van mening dat onderwysers daarin slaag om 

leerlinge op te voed om soos entrepreneurs op te tree en net 42.5% is van mening dat hul 

self leerlinge opvoed om soos entrepreneurs op te tree. 

Hierteenoor is 89.4% van mening dat daar 'n behoefte bestaan om leerlinge op te voed 

om soos entrepreneurs op te tree en is 69.8% van mening dat dit deel van onderwysers 

se opgawe behoort te wees. 

7.6.4. Die vertroudmaking van leerlinge met moontlike werkskeppingsmoontlikhede 

TABEL 7.27.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE 

VERTROUDMAKING VAN LEERLINGE MET MOONTLIKE 

WERKSKEPPINGSMOONTLIKHEDE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 43.5 56.5 

Eieimplementering 4Q.8 50.2 

Behoefte by leerlinge 9.8 90.2 

Implementering deur onderwysers 49.8 50.2 

Deel van onderwyseropgawe 20.6 79.4 
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Net 56% van die respondente is van mening dat hulle toegerus is om leerlinge met 

moontlike werkskeppingsmoontlikhede vertroud te maak. In aansluiting hiermee is net 

50.2% van mening dat hul self of ander onderwysers daarin slaag om leerlinge met 

werkskeppingsmoontlikhede vertroud te maak. 

Hierteenoor is 79.4% van die ondersoekgroep van mening dat dit deel van hulle opgawe 

as onderwysers vorm en is 90.2% van mening dat daar by leerlinge 'n behoefte bestaan 

om met werkskeppingsmoontlikhede vertroud gemaak te word. Hierdie persentasies 

hied 'n spieelbeeld van die dilemma waarin onderwysers tans verkeer. Aan die een kant 

bestaan daar volgens Zwiegers (1993:370) en Badenhorst (1991:19) 'n onvermoe by die 

formele sektor om genoegsame werksgeleenthede aan skoolverlaters te verskaf Aan die 

ander kant is die meerderheid van onderwysers van mening dat hulle nie toegerus word 

om leerlinge met die enigste alternatief, naamlik werkskeppingsmoontlikhede vertroud 

te maak nie. 

7.6.5. Die toerus van leerlinge om die arbeidsmark as entrepreneurs te betree 

TABEL 7.28.: 

Velde 

Toegerustheid 

Eie implementering 

Behoefte by leerlinge 

ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE TOERUS 

VAN LEERLINGE OM DIE ARBEIDSMARK AS 

ENTREPRENEURSTEBETREE 

Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

61.2 38.8 

60.9 38.1 

11.2 88.8 

Implementering deur onderwysers 58.3 41.7 

Deel van onderwyseropgawe 29.2 70.8 

Die oorgrootte meerderheid van die ondersoekgroep (61.2%) is van mening dat hulle nie 

oor die kundigheid beskik om leerlinge toe te rus om die arbeidsmark as entrepreneurs 

te betree nie. Onderskeidelik 38.1% van die respondente is van mening dat bulle 

leerlinge toerus om die arbeidsmark as entrepreneurs te betree en 41.7% is van mening 

dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag om leerlinge toe te rus om die 

arbeidsmark as entrepreneurs te betree. Hierteenoor is 88.8% van mening dat daar 'n 
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behoefte by leerlinge bestaan en beskou 70.8 % van die respondente dit as deel van 

onderwysers se opgawe. 

7 .6.6. Die skepping van 'n positiewe toekomsverwagting by leerlinge 

TABEL 7.29.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE SKEPPING VAN 

'N POSITIEWE TOEKOMSVERWAGTING BY LEERLINGE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

wat versk.il wat saamstem 

Toeg~rustheid 25.5 74.5 

Eie implementering 16.5 83.5 

Behoefte by leerlinge 6.1 93.9 

Im_plementering deur onderwysers 29.7 70.3 

Deel van onderwyseropgawe 11.2 88.8 

'n Groot persentasie (74.5%) van die respondente is van mening dat hulle toegerus is 

om 'n positiewe toekomsverwagting by leerlinge te skep. 83.5% is ook van mening dat 

hul self daarin slaag om 'n positiewe toekomsverwagting by leerlinge te skep. 'n Kleiner 

persentasie (70.3%) van die ondersoekgroep is van mening dat onderwysers oor die 

algemeen daarin slaag om 'n positiewe toekomsverwagting by leerlinge te skep. 

Ondanks die hoe mate waarin onderwysers van mening is dat hulle daarin slaag om 'n 

positiewe toekomsverwagting by leerlinge te skep, vermeld 93.90/o van die respondente 

dat daar by leerlinge 'n behoefte bestaan dat 'n positiewe toekomsverwagting by hulle 

geskep moet word. Die groot persentasie onderwysers van mening is dat daar 'n behoefte 

by leerlinge aan 'n positiewe toekomsverwagting bestaan, vind aansluiting by Kroon 

(1983:183) se uitspraak dat daar 'n depressie-mentaliteit by leerlinge bestaan. Die taak 

om in hierdie behoefte te voorsien word deur die oorgrote meerderheid respondente 

(88.8%) as 'n onderwyseropgawe beskou. 
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7.6.7. Die bevordering van 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid 

TABEL 7.30.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE BEVORDERING 

VAN 'N POSITIEWE ENTREPRENEURIESE INGESTELDHEID 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 42.2 57.8 

Eie implementering 45.0 55.0 

Behoefte by leerlinge 13.9 86.1 

Implementering deur onderwysers 45.2 54.8 

Deel van onderwyseropgawe 23.6 76.4 

Uit die gegewens wat in tabel 7.26 vervat is, kan die volgende afleidings gemaak word: 

Net 42.2% van die respondente is van mening dat hulle nie toegerus is om 'n positiewe 

entrepreneuriese ingesteldheid by leerlinge te bevorder nie. 55% van die ondersoekgroep 

is van mening dat hulle self 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid bevorder en 

54% van die respondente is van mening dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag 

om 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid by leerlinge te bevorder. Heelwat meer 

van dj.e respondente (86.1%) is van mening dat daar 'n behoefte bestaan om 'n positiewe 

entrepreneuriese ingesteldheid by leerlinge te bevorder en 76.4% stem saam dat dit 'n 

onderwyseropgawe is. Die groter mate waarin onderwysers van mening is dat die 

bevordering van 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid 'n onderwyseropgawe is, 

vind aanklank by Vosloo (1991: 19) se standpunt dat die bevordering van 'n positiewe 

entrepreneurskapsingesteldheid by uitstek 'n opvoedingsopgawe is. 
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7.6.8. Die verskaffing van entrepreneurskapsgerigte voorligting in vakverband aan 

leerlinge 

TABEL 7.31.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE VERSKAFFING 

VAN ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE VOORLIGTING IN 

V AKVERBAND AAN LEERLINGE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 45.5 54.5 

Eie implementering 51.7 48.3 

Behoefte by leerlin_ge 13.0 87.0 

lmplementering deur onde!W)'sers 49.3 50.7 

Deel van onderwyseropgawe 24.6 75.4 

Net 54.5% van die respondente is van mening dat onderwysers toegerus is om 

entrepreneurskapsgerigte voorligting in vakverband aan leerlinge te voorsien. 48.3% is 

van mening dat bulle vakverwante entrepreneurskapsvoorligting aan leerlinge voorsien 

en 50.7% is van mening dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag. 'n Aansienlik 

groter persentasie (87%) van die respondente is van mening dat daar by leerlinge 'n 

behoefte aan vakverwante entrepreneurskapsvoorligting bestaan. Die taak om 

entrepreneurskapsgerigte voorligting aan leerlinge te voorsien word deur 75.4% van die 

respondente as 'n onderwyseropgawe beskou. 
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7.6.9. Die bevordering van entrepreneurskap tydens buitemuurse aktiwiteite 

TABEL 7.32.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE BEVORDERING 

VAN ENTREPRENEURSKAP TYDENS BUITEMUURSE 

AKTIWITEITE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 56.8 43.2 

Eie implementering 67.1 32.9 

Behoefte by leerlinge 25.2 74.8 

Implementering deur onderwysers 67.6 32.4 

Deel van onderwyseropgawe 37.1 62.9 

Net 43.2% van die respondente is van mening dat hulle toegerus is om entrepreneurskap 

tydens buitemuurse aktiwiteite te bevorder. Die oorgrote meerderheid (67.1 %) van die 

ondersoekgroep meld in hierdie konteks dat hulle nie self entrepreneurskap tydens 

buitemuurse aktiwiteite bevorder nie. Hierdie mening word verder bekragtig deurdat net 

32.4% van die respondente saamstem dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag om 

entrepreneurskap tydens buitemuurse aktiwiteite te bevorder. In kontras hiermee is 

74.8% van die ondersoekgroep van mening dat daar by leerlinge 'n behoefte bestaan om 

entrepreneurskap tydens buitemuurse aktiwiteite te bevorder. Die meerderheid (62.9%) 

is ook van mening dat die bevordering van entrepreneurskap tydens buitemuurse 

aktiwiteite 'n onderwyseropgawe is. 
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7.6.10. Die ontwikkeling van 'n ondersteuningsnetwerk om entrepreneurskap by 

leerlinge te bevorder 

TABEL 7.33.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE ONTWIKKELING 

VAN 'N ONDERSTEUNINGSNETWERK OM 

ENTREPRENEURSKAP BY LEERLINGE TE BEVORDER 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 60.4 39.6 

Eie implementering 70.8 29.2 

Behoefte by leerlinge 23.7 76.3 

lmplementering deur onderwysers 61.9 38.1 

Deel van onderwyseropgawe 39.9 60.1 

Die meerderheid respondente (60.4%) is van mening dat hulle nie toegerus is om 'n 

ondersteuningsnetwerk te ontwikkel om entrepreneuriese aktiwiteite te bevorder nie. 

Net 29.2% van die ondersoekgroep meld dat hul self oor 'n ondersteuningsnetwerk 

beskik om entrepreneurskap by leerlinge te bevorder en 38.1% van die respondente is 

van mening dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag om 'n 

ondersteuningsnetwerk te ontwikkel om entrepreneurskap by leerlinge te bevorder. 

Hierteenoor is 76.3% van die ondersoekgroep van mening dat daar by leerlinge 'n 

behoefte aan so 'n ondersteuningsnetwerk bestaan en beskou 60.1% die ontwikkeling 

van so 'n ondersteuningsnetwerk as 'n onderwyseropgawe. 
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7. 6.11. Die voorbereiding van leerlinge vir die spesifieke eise wat die plaaslike 

gemeenskap aan entrepreneurs stel 

TABEL 7.34.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE 

VOORBEREIDING VAN LEERLINGE VIR DIE SPESIFIEKE 

ElSE WAT DIE PLAASLIKE GEMEENSKAP AAN 

ENTREPRENEURSSTEL 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

T oegerustheid 57.4 42.6 

Eie implementering 62.9 37.2 

Behoefte by leerlinge 12.1 87.9 

Implementering deur onderwysers 57.0 43.0 

Deel van onderwyseropgawe 30.9 69.1 

Net 42.6% van die respondente stem saam dat hulle toegerus is om leerlinge vir die 

spesefieke eise wat die plaaslike gemeenskap aan entrepreneurs stel voor te berei. 

Hierteenoor is 87.9% van die ondersoekgroep van mening dat daar by leerlinge 'n 

behoefte bestaan om voorberei te word op hierdie eise. Net 37.2% is van mening dat hul 

self daarin slaag om leerlinge voor te berei op die eise wat die plaaslike gemeenskap aan 

entrepreneurs stel en net 43% is van mening dat onderwysers oor die algemeen daarin 

slaag. Die opgawe om in hierdie behoefte te voorsien word deur 69.1% van die 

respondente as 'n onderwyseropgawe beskou. 
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7.6.12. Die toerusting van leerlinge in entrepreneuriese agtergrondskennis 

TABEL 7.35.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE TOERUSTING 

VAN LEERLINGE IN ENTREPRENEURIESE 

AGTERGRONDSKE~S 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 56.5 43.5 

Eie implementering 61.2 38.8 

Behoefte by leerlinge 14.1 85.9 

lmplementering deur onderwysers 59.8 40.2 

Deel van onderwyseropgawe 30.7 69.3 

Net 43.5% van die respondente is van mening dat hulle oor die kundigheid beskik om 

leerlinge met entrepreneuriese agtergrondskennis toe te rus. Die beperkte mate waartoe 

onderwysers van mening is dat hulle in hierdie tema toegerus is, kan moontlik die rede 

wees waarom net 38.8% van die onderwysers van mening is dat hulle leerlinge met 

entrepreneuriese agtergrondskennis toerus, en net 40.2% van mening is dat onderwysers 

oor die algemeen daarin slaag om leerlinge met entrepreneuriese agtergrondkennis toe te 

rus. In kontras hiermee beskryf Coetzee (1986:23) die opgawe om leerlinge met die 

nodige entrepreneuriese agtergrondskennis toe te rus as 'n "onmisbare opgawe van 

loopgbaangerigte onderwys" 

Die oorgrote meerderheid respondente (85.9%) is hierteenoor van mening dat daar by 

leerlinge 'n behoefte bestaan om met entrepreneuriese agtergrondkennis toegerus te 

word, en 69.3% beskou dit as 'n onderwyseropgawe. 
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7.6.13. Die differensiering in die behoeftes van leerlinge om entrepreneuries op te tree 

TABEL 7.36: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE 

DIFFERENSIERING IN DIE BEHOEFTES VAN LEERLINGE 

OM ENTREPRENEURIES OP TE TREE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

T oegerustheid 57.7 42.3 

Eie implementering 66.3 33.3 

Behoefte by leerlinge 16.9 83.1 

Implementering deur onderwysers 59.7 40.3 

Deel van onderwyseropgawe 37.4 62.6 

Hoewel differensiering 'n integrale faset van onderwyseropleiding vorm, is net 42.3% 

van die ondersoekgroep van mening dat hulle in leerlinge se behoeftes om 

entrepreneuries op te tree kan differensieer. Net 40.3% van die respondente is van 

mening dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag om in leerlinge se behoeftes om 

entrepreneuries op te tree te differensieer en net 'n derde van die respondente is van 

mening dat hul self daarin slaag. 

Hierteenoor beskou 62.6% van die ondersoekgroep dit as 'n onderwyseropgawe en is 

83 .1% van die respondente van mening dat daar 'n behoefte bestaan om te differensieer 

in die behoeftes van leerlinge om as entrepreneurs op te tree. 
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7 .6.14. Die in perspektiefstelling van wanpersepsies wat daar by leerlinge aangaande 

entrepreneurskap bestaan 

TABEL 7.37.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE IN 

PERSPEKTIEFSTELLING VAN W ANPERSEPSIES WAT DAAR 

BY LEERLINGE AANGAANDE ENTREPRENEURSKAP 

BESTAAN 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 52.4 47.6 

Eie implementering 52.9 47.1 

Behoefte by leerlinge 14.5 85.5 

Implementering deur onderwysers 56.1 43.9 

Deel van onderwyseropgawe 29.2 70.8 

47.6% van die respondente is van mening dat hulle toegerus word om wanpersepsies 

wat by leerlinge aangaande entrepreneurskap bestaan in perspektief te stel. Nagenoeg 

dieselfde persentasie ( 4 7.1%) is van mening dat hul self daarin slaag om wanpersepsies 

by leerlinge in perspektief te stel en net 43.9% van die respondente is van mening dat 

onderwysers oor die algemeen daarin slaag. 

Hierteenoor is 85.5% van die ondersoekgroep van mening dat daar 'n behoefte bestaan 

om wanpersepsies wat by leerlinge heers in perspektiefte stel en beskou 70.8% dit as 'n 

onderwyseropgawe. 
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7.6.15. Die ontwikkeling van entrepreneuriese vaardighede by leerlinge 

TABEL 7.38.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIEONTWIKKELING 

VAN ENTREPRENEURIESE V AARDIGHEDE BY LEERLINGE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 57.4 42.6 

Eie implementering 59.3 40.7 

Behoefte by leerlinge 11.7 88.3 

lmplementering deur onderwysers 59.7 40.3 

Deel van onderwyseropgawe 30.6 69.4 

Net 42.6% van die respondente is van mening dat bulle toegerus is om entrepreneuriese 

vaardighede by leerlinge te ontwikkel. Die meerderheid respondente (59.3%) ontwikkel 

nie entrepreneuriese vaardighede by leerlinge nie, terwyl net 40.3% van die 

ondersoekgroep van mening is dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag. 

Hierteenoor beskou 69.4% van die respondente die ontwikkeling van entrepreneuriese 

vaardighede as 'n onderwyseropgawe en is 88.3% van mening dat daar by leerlinge 'n 

behoefte daaraan bestaan. 

7 .6.16. Die ontwikkeling van entrepreneuriese bestuursvaardighede by leerlinge 

T ABEL 7.39.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAK.ENDE DIE ONTWIKKELING 

VAN ENTREPRENEURIESE BESTUURSV AARDIGHEDE BY 

LEERLINGE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 70.0 30.0 

Eie implementering 67.5 32.5 

Behoefte by leerlinge 11.4 88.6 

lmplementering deur '>nderwysers 65.9 34.1 

Deel van onderwyseropgawe 39.4 60.6 
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Ondanks die feit dat net 30% van die respondente van mening is dat hulle toegerus is 

om entrepreneuriese bestuursvaardighede by leerlinge te ontwikkel, is 34.1% van 

mening dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag en is 32.5% van die respondente 

van mening dat hul self entrepreneuriese bestuursvaardighede by leerlinge ontwikkel. 

Hierteenoor is 60.6% van die ondersoekgroep van mening dat dit 'n onde~seropgawe 

is en is 88.6% van mening dat daar 'n behoefte bestaan om entrepreneuriese 

bestuursvaardighede by leerlinge te ontwikkel. 

7 .6.17. Die bevordering van 'n entrepreneurskapskultuur by leerlinge 

TABEL 7.40.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE BEVORDERING 

VAN 'N ENTREPRENEURSKAPSKULTUUR BY LEERLINGE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 56.0 44.0 

Eie implementering 63.8 36.2 

Behoefte by leerlinge 12.3 87.7 

lmplementering deur onderwysers 63.1 36.9 

Deel van onderwysempgawe 34.2 65.8 

Hoewel die bevordering van 'n entrepreneurskapskultuur as 'n sentrale tema in die 

onderwys beskou word (Vgl. Nasionale Onderwys, 1995:10), is slegs 44% van die 

respondente van mening dat hulle vir hierdie opgawe toegerus is. Net 36.2% van die 

ondersoekgroep implementeer dit self en net 36.9% is van mening dat onderwysers oor 

die algemeen daarin slaag om 'n entrepreneurskapskultuur by leerlinge te ontwikkel. Die 

meerderheid van respondente (65.8%) is egter wel van mening dat dit 'n 

onderwyseropgawe is en 87.7% is van mening dat daar 'n behoefte bestaan om 'n 

entrepreneurskapskultuur by leerlinge te ontwikkel. 
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7 .6.18. Die voorbereiding van leerlinge vir die eise van die arbeidsmark 

TABEL 7.41.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE 

VOORBEREIDING VAN LEERLINGE VIR DIE ElSE VAN DIE 

ARBEIDSMARK 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

T oegerustheid 48.7 51.3 

Eie implementering 45.7 54.3 

Behoefte by leerlinge 10.1 89.9 

Implementering deur onderwysers 47.1 52.9 

Deel van onderwyser~gawe 18.8 81.2 

Die taak om leerlinge vir die eise van die arbeidsmark voor te berei is 'n integrate faset 

van die doel van onderwys. Die grootste persentasie (81.2%) van die respondente is 

dienooreenkomstig van mening dat dit 'n onderwyseropgawe is, maar slegs 51.3% voel 

dat hulle vir die opgawe toegerus is. Die gebrek aan toegerustheid kan in hierdie konteks 

moontlik as die rede aangevoer word waarom net 54.3% van die ondersoekgroep van 

mening is dat hul self daarin slaag om leerlinge vir die eise van die arbeidsmark voor te 

berei en net 52.9% van mening is dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag. Die 

leemte aan toereikende opleiding van leerlinge vir die eise van die arbeidsmark kan 

waargeneem word in die feit dat 89.9% van die respondente van mening is dat daar by 

leerlinge 'n behoefte daaraan bestaan. 
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7.6.19. Die voorligting van leerlinge aangaande faktore wat entrepreneuriese sukses of 

mislukking onderle 

TABEL 7.42.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE VOORLIGTING 

VAN LEERLINGE AANGAANDE FAKTORE WAT 

ENTREPRENEURIESE SUKSES OF MISLUKKING ONDERLE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 59.4 40.6 

Eie implementering 66.1 33.9 

Behoefte by leerlinge 12.4 87.6 

Implementering deur onderwysers 61.1 38.9 

Deel van onderwyseropgawe 33.3 66.6 

Slegs 40.6% van die respondente is van mening is dat bulle toegerus is om leerlinge 

voor te lig aangaande faktore wat entrepreneuriese sukses of mislukking onderle. 

Hierteenoor is 87.6% van die ondersoekgroep van mening dat daar by leerlinge 'n 

behoefte daaraan bestaan en dat 66.6% van mening is dat dit 'n onderwyseropgawe is. 

Verder is net 33.9% van mening dat hul self daarin slaag om leerlinge voor te lig 

aangaande faktore wat entrepreneuriese sukses of mislukking onderle en is net 38.9% 

van mening dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag om leerlinge aangaande 

sodanige faktore in te lig. 
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7 .6.20. Die bevordering van innovering by leerlinge 

TABEL 7.43.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE BEVORDERING 

VAN INNOVERING BY LEERLINGE 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 40.3 59.7 

Eie implementering 46.6 53.4 

Behoefte by leerlinge 8.1 91.9 

lmplementering deur onderwysers 53.8 46.2 

Deel van onderwyseropgawe 22.5 77.5 

Die meerderheid respondente (59.7%) is van mening dat hulle toegerus is om innovering 

by leerlinge te bevorder. 'n Groter persentasie (77.5%) is van mening dat dit deel van 'n 

onderwyser se opgawe vorm en 'n nog groter persentasie (91.90/o) is van mening dat daar 

'n behoefte bestaan om innovering by leerlinge te bevorder. Net 53.4% van die 

ondersoekgroep is egter van mening dat hul self innovering by leerlinge ontwikkel en 

net 46.2% is van mening dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag om innovering 

by leerlinge te ontwikkel. 

7 .6.21. Die begeleiding van leerlinge om praktiese entrepreneurskapsvaardighede op te 

doen 

TABEL 7.44.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE BEGELEIDING 

VAN LEERLINGE OM PRAKTIESE ENTREPRENEURSKAPS

V AARDIGHEDE OP TE DOEN 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 60.6 39.4 

Eie implementering 63.9 36.1 

Behoefte by leerlinge 16.7 83.3 

Implementering_ deur onderwysers 61.2 38.8 

Deel van onderwyseropgawe 34.0 66.0 
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Die meerderbeid respondente (60.6%) is van mening dat bulle nie toegerus is om 

leerlinge te begelei om praktiese entrepreneurskapsvaardighede te bekom nie. Die 

gebrekkige mate waartoe die ondersoekgroep vir hierdie opgawe toegerus voel, kan 

moontlik die rede wees waarom net 36.1% self die opgawe deurvoer om leerlinge te 

begelei om praktiese entrepreneurskapsvaardighede op te doen en net 38.8% van mening 

is dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag. Hierteenoor is 66% van die 

respondente van mening dat dit 'n onderwyseropgawe is en is 83.3% van mening dat 

daar by leerlinge 'n beboefte bestaan om begelei te word om praktiese 

entrepreneurskapsvaardighede op te doen. 

7 .6.22. Die voorligting van leerlinge aangaande die rol wat entrepreneurskap in die 

ekonomie vertolk 

TABEL 7.45.: ONDERWYSERS SE MENINGS RAKENDE DIE VOORLIGTING 

VAN LEERLINGE AANGAANDE DIE ROL WAT 

ENTREPRENEURSKAP IN DIE EKONOMIE VERTOLK 

Velde Persentasie respondente Persentasie respondente 

watverskil wat saamstem 

Toegerustheid 54.9 45.1 

Eie implementering 61.1 38.9 

Beboefte by leerlinge 12.0 88.0 

lmplementering deur onderwysers 57.4 42.6 

Deel van onderwyseropgawe 30.0 70.0 

Hoewel 88% van die respondente van mening is dat daar 'n beboefte bestaan om 

leerlinge voor te lig aangaande die rol wat entrepreneurskap in die ekonomie vertolk en 

70% van die respondente dit as 'n onderwyseropgawe klassifiseer, is slegs 45.1% van 

mening dat bulle vir die opgawe toegerus is. Die beperkte mate waartoe onderwysers bul 

self as toegerus beskou, kan moontlik as die rede aangevoer word waarom net 38.9"/o 

van die respondente van mening is dat hul self voorligting aan leerlinge verskaf 

aangaande die rol wat entrepreneurskap in die ekonomie vertolk en waarom net 42.6% 

van mening is dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag. 
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7.7. SAMEVATTING VAN RESPONDENT£ SE MENINGS 
IN DIE ONDERSKEIE ONDERSOEKTEMAS 

Die meerderheid onderwysers wat in die ondersoekgroep betrek was is in elk van die 22 

ondersoektemas van mening dat die onderskeie temas wat in die literatuurstudie 

geidentifiseer is, deel van die onderwyser se opgawe behoort te wees. Nie in een van die 

temas was meer as 40% van die respondente van mening gewees dat dit nie deel van 

onderwysers se opgawe behoort te wees nie. Daar kan dus afgelei word dat die 

meerderheid onderwysers van mening is dat al 22 ondersoektemas in 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie vervat moet wees. Hierdie stelling kan verder 

bekragtig word indien daar in berekenig gebring word dat meer as 70% van die 

respondente in elkeen van die 22 ondersoektemas van mening was dat daar by leerlinge 

'n behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaan. 

Met die uitsondering van een ondersoektema, is daar telkens meer as 40% van die 

respondente wat van mening is dat hulle nie toegerus word om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys te implementeer nie. Die een tema waar die meerderheid onderwysers wei van 

mening is dat hulle toegerus word om entrepreneurskapsgerigte onderwys te 

implementeer is die skepping van 'n positiewe toekomsverwagting by leerlinge (V gl. 

Tabel 7.24). 

Minder as helfte van die respondente is van mening dat hulle toegerus is om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer. Met die uitsondering van een tema 

het meer as 45% van die respondente aangedui dat hulle nie entrepreneurskapsgerigte 

onderwys implementeer nie en dat ander onderwysers ook nie daarin slaag om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien nie. Die enigste tema 

waarin die meerderheid van die ondersoekgroep van mening was dat hulle wei slaag om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer, is die opgawe om 'n positiewe 

toekomsverwagting by leerlinge te skep (Vgl. Tabel 7.29). In hierdie tema is 83.5% van 

die ondersoekgroep van mening dat hul self daarin slaag om 'n positiewe 

toekomsverwagting by leerlinge te skep en is 70.3% van mening dat onderwysers oor 

die algemeen daarin slaag. 
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7.8. SAMEVATTEND 

'n Itemanalise is vir elke item van die entrepreneurskapmeningsopnamevraelys 

uitgevoer. Daar is bevind datal die items 'n bydrae tot die totaal van die betrokke veld 

waarvoor dit bedoel was, lewer. Vir elke ondersoekveld was die 

betroubaarheidskoeffisient hoer as 0,945. Uit die itemtotaalkorrelasie en die 

alphabetroubaarheidskoeffisient, kan daar afgelei word dat die vraelys 'n betroubare 

meetinstrument is en dat die items geldig is. Geen items is gevolglik weggelaat nie. 

Uit die hipotesetoetsing kan die volgende afleidings gemaak word: 

(i) Mans- en damesonderwysers verskil met betrekking tot die mate waartoe hulle 

van mening is dat hulle daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te 

implementeer. Die gegewens dui aan dat mans beduidend meer as damesonderwysers 

van mening is dat hulle daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te 

implementeer. 

(ii) Onderwyservaring speel nie 'n rol in onderwysers se menings ten opsigte van elk 

van die volgende ondersoekvelde nie: 

• Onderwysers se menings aangaande hulle toegerustheid/ bekwaamheid om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien 

• Onderwysers se menings aangaande die mate waartoe hulle self 

entrepreneurskapsgerigte onderwys implementeer 

• Onderwysers se menings aangaande die gewensdheid van entrepreneurskapsgerigte 

onderwys as 'n onderwyseropgawe 

Die navorsingresultate dui daardeur aan dat die aantal jare onderwyservaring nie in een 

van die bogenoemde ondersoekvelde 'n beduidende verskil in onderwysers se menings 

aangaande entrepreneurskapsgerigte onderwys maak nie. 

(iii) Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen die menings van Afrikaans- en 

Engelsmedium onderwysers ten opsigte van twee ondersoekvelde, naamlik onderwysers 

se menings met betrekking tot: 

• hulle toegerustheid om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien 

en 

• hulle eie implementering van entrepreneurskapsgerigte onderwys. 

Afrikaansmedium onderwysers is beduidend meer as Engelsmedium onderwysers van 

mening dat hulle daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer. 
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Engelsmedium onderwysers is egter beduidend meer van mening dat hulle toegerus is 

om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien. 

Die taalmedium van onderwysers speel egter nie 'n beduidende rol in so verre dit die 

volgende ondersoekvelde aangaan nie: 

• Onderwysers se menings aangaande die behoefte wat by leerlinge aan 

entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaan. 

• Onderwysers se memngs aangaande leerlinge se behoefte aan 

entrepreneurskapsgerigte onderwys 

• Onderwysers se menings aangaande hulle opgawe om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys aan leerlinge te voorsien. 

(iv) Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen die menings van onderwysers uit 

verskillende vakterreine ten opsigte van die mate waartoe hulle van mening is dat hul 

self daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer. Beduidend 

meer onderwysers uit die Ekonomieswetenskaplike vakterrein is van mening dat hulle 

daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te laat realiseer as onderwysers wat 

vanuit 'n Natuurwetenskaplike- of Tale-agtergrond afkomstig is. Vakagtergrond speel 

egter nie 'n beduidende rol met betrekking tot onderwysers se menings aangaande hulle 

toegerustheid om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien, die 

behoefte by leerlinge aan entrepreneurskapsgerigte onderwys en die gewensdheid van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys as 'n onderwyseropgawe nie. 

(v) Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen hoer- en laerskoolonderwysers se 

menings ten opsigte van hulle geslaagdheid om entrepreneurskapsgerigte onderwys te 

implementeer. Hoerskoolonderwysers is tot 'n groter mate van mening dat hulle daarin 

slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien. Daar is egter 

geen beduidende verskil tussen hoer- en laerskoolonderwysers in die volgende 

ondersoekvelde gevind nie: 

• Onderwysers se menings aangaande hulle toegerustheid om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys aan leerlinge te voorsien 

• Onderwysers se menings aangaande leerlinge se behoefte aan 

entrepreneurskapsgerigte onderwys 

• Onderwysers se menings aangaande die gewensdheid van entrepreneurskap as 'n 

onderwyseropgawe 
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Om te bepaal watter persentasie-aandeel van die ondersoekgroep se response met die 

onderskeie ondersoektemas verskil of saamstem is 'n opnameresponsanalise op elkeen 

van die 22 ondersoektemas uitgevoer. Die volgende afleidings kan gemaak word: 

(i) In elkeen van die 22 ondersoektemas is die meerderheid respondente van mening 

dat daar by leerlinge 'n behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaan. Soveel 

as 70% van die respondente het by elkeen van die ondersoektemas aangedui dat hulle 

van mening is dat daar by leerlinge 'n behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys 

bestaan. Die meerderheid respondente het telkens ook aangedui dat elkeen van die 

ondersoektemas deel van die onderwyser se opgawe behoort te wees. Nie in een van die 

temas is meer as 40% van die respondente van mening dat die onderhawige tema nie 

deel van onderwysers se opgawe behoort te wees nie. Uit hierdie gegewens kan afgelei 

word dat die meerderheid onderwysers die mening huldig dat elkeen van die 

ondersoektemas in 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie vervat behoort te wees. 

(ii) Die meerderheid onderwysers is van mening dat hulle nie voldoende toegerus is 

om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien nie. Die grootste 

persentasie van die onderwysers is in aansluiting hiermee van mening dat hulle nie 

daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer nie. Met die 

uitsondering van een tema (V gl. Tabel 7 .29) het meer as 40% van die respondente 

telkens aangedui dat hul self en onderwysers oor die algemeen nie daarin slaag om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer nie. 

In hoofstuk agt word die bevindinge wat uit die empiriese ondersoek voortgevloei het 

aangewend om 'n voorgestelde strategie te ontwikkel waarvolgens entrepreneurskap in 

skole ontwikkel kan word. 
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BEVINDINGE, GEVOLGTREKKINGS 
EN AANBEVELINGS 

Die doel van onderwys is om leerlinge toe te rus om as verantwoordelike volwassenes 

en volwaardige landsburgers hulle plek in die arbeidsmark vol te staan. In hierdie 

konteks het elke onderwyser 'n opgawe om toepaslike voorligting aan 1eerlinge te l 
voorsien. In hoofstuk een (V gl. 1.3) is aangetoon dat die onderwys tans in 'n dilemma is, 

aangesien onderwysers oor die afgelope aantal jare nie daarin kon slaag om leerlinge vir 

die eise van die arbeidsmark voor te berei nie. Hilliard (1996: 10) meld dat daar jaarliks 

tussen 350 000 en 400 000 nuwe werksoekers tot die arbeidsmark toetree. Na raming sal 

slegs 50 000 van hierdie nuwe beroepstoetreders van 'n betrekking in die formele sektor 

voorsien kan word. Die gevolg is dat daar jaarliks 'n groot aantal skoolverlaters tot die 

steeds groeiende werklose massa toegevoeg word. Die rede vir hierdie dilemma is dat 

leerlinge hoofsaaklik opgevoed word om soos werknemers te dink en op te tree. Die 

arbeidsmark is egter nie in staat om voldoende werksgeleenthede vir skoolverlaters en 

die steeds groeiende werklose massa te voorsien nie. Om hierdie leemte aan te spreek, is 

dit nodig dat skole hulle leerplanne en benadering sal moet hervorm. 

Die tydvak waarin onderwysers hulle tans bevind en die eise wat die arbeidsmark in die 

huidige tydsgewrig aan onderwysers stel, dra daartoe by dat onderwysers voor 'n 

gemeenskaplike opgawe staan om entrepreneurskapsgerigte onderwys te bevorder. 

Hoewel daar reeds in 1990 talle tussentydse voorstelle in die verslag van die 

Werkkomitee: Werkori~nteringstegnologie en Entrepreneurskap (Nasionale Onderwys, 

1990:31-37) voorgele is, bestaan daar skynbaar 'n onverm~ in die onderwys om hierdie 

voorstelle in die praktyk deur te voer. Ook inisiatiewe van organisasies van buite die 

onderwys wat entrepreneurskap in skole wil bevorder, lewer nie die gewenste resultate. 

nie. 

Die bestaande inisiatiewe om entrepreneurskap in die onderwys te bevorder, is 

hoofsaaklik tot individuele skole beperk en daar bestaan 'n leemte aan omvattende en 

volgehoue strategiee om entrepreneurskap in skole te bevorder. In 'n toekomstige 

onderwysbedeling sal daar noodwendig 'n inklusiewe benadering gevolg moet word wat 

vir entrepreneurskapsopleiding, die bevordering van 'n positiewe 

entrepreneurskapsingesteldheid en die ontwikkeling van geleenthede om 

entrepreneurskapsvaardighede toe te pas, voorsiening maak. 
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Die agtergrond van hierdie probleem vorm die wegspringplek van die navorsing waarin 

daar gepoog word om die volgende vas te stel: 

• Of onderwysers toegerus voel om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge 

te voorsien 

• Of onderwysers van mening is dat hulle daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys aan leerlinge te voorsien 

• Hoe onderwysers die behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys by leerlinge 

beleef 

• Of onderwysers van memng IS dat entrepreneurskapsgerigte onderwys 'n 

onderwyseropgawe is 

Die doel van die navorsingsondersoek kan drieledig beskryf word: 

• In hoofstukke 2, 3, 4 en 5 word die terrein van die navorsingsondersoek by wyse van 

'n literatuurstudie verken. 

• By wyse van empiriese navorsing en 'n opnameresponsanalise van die onderskeie 

ondersoektemas (V gl. Hoofstukke 6 en 7) word onderwysers se menings aangaande 

entrepreneurskapsgerigte onderwys ondersoek. 

• V anuit die bevindinge wat uit die literaturstudie en empiriese ondersoek 

voortgevloei het, word daar in hierdie hoofstuk gevolgtrekkings en aanbevelings 

gemaak wat daarop gerig is om 'n implementeringstrategie te ontwikkel waarvolgens 

entrepreneurskap in die onderwys bevorder kan word (V gl. bylae 4 ). 

8.2. KURSORIESE AGTERGRONDSKETSING VAN DIE 
NA VORSINGSONDERSOEK 

As 'n aanvangspunt om 'n strategie te ontwikkel om entrepreneurskap in skole te 

bevorder, is die begrip "entrepreneurskap" in hoofstuk een verklaar. Daar is aangetoon 

dat entrepreneurskap 'n komplekse verskynsel is en dat daar deeglik met die Suid

Afrikaanse skolekonteks rekening gehou moet word. 

In hoofstuk drie is die redes vir entrepreneuriese sukses of mislukking ondersoek. Daar 

is aangetoon dat entrepreneurs deeglik met sowel interne as eksteme faktore moet 

rekening hou. I:it is veral die entrepreneur se vermoe om by veranderende 

omstandighede aan te pas wat deurslaggewend is. 

In hoofstuk vier is entrepreneurskapsontwikkeling ondersoek. In die literatuur is bevind 

dat beide opleiding in basiese entrepreneurskapsvaardighede en die bevordering van 'n 
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positiewe entrepreneurskapsingesteldheid noodsaaklike elemente van 'n 

entrepreneurskapsontwikkeling-strategie behoort te vorm. 

Entrepreneurskap is vervolgens ondersoek soos dit in die skoolkonteks kan voltrek (V gl. 

hoofstuk 5). Beide intemasionale en plaaslike inisiatiewe om entrepreneurskap in skole 

te bevorder is ondersoek. Uit die literatuur is bevind dat 'n inklusiewe strategie nodig is 

om entrepreneurskap te bevorder. Intemasionale modelle toon aan dat 'n geintegreerde 

benadering gevolg moet word. Die sakesektor, industrioo, 

entrepreneurskapsbevorderende instansies en plaaslike gemeenskappe behoort 

hiervolgens medeverantwoordelikheid vir die bevordering van entrepreneurskap te 

aanvaar. In Suid-Afrika is die basis vir entrepreneurskapsontwikkeling reeds gele met 

die aanvaarding van entrepreneurskap as 'n kruiskurrikulere aangeleentheid in die nuwe 

"Norme en standaarde vir onderwyseropleiding' (Vgl. 5.4). Daar bestaan egter nog 

uiters min literatuur en navorsing rakende die wyse waarop entrepreneurskap binne die 

grense van die nuwe "Norme en standaarde vir onderwyseropleiding" geimplementeer 

kan word. 

In hoofstuk ses en sewe word die huidige stand van onderwysers se menings aangaande 

entrepreneurskapsgerigte onderwys by wyse van 'n empiriese ondersoek beskryf. Die 

menings van onderwysers hied waardevolle agtergrondsinligting en dien as't ware as 'n 

rigtingwyser om 'n implementeringstrategie vtr die bevordering van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys te ontwikkel. In hierdie hoofstuk word die 

bevindinge van die literatuurstudie en empiriese ondersoek aangewend om 'n 

implementeringstrategie voor te stel waarvolgens entrepreneurskap by skole bevorder 

kan word (Vgl. bylae 4). 

8.3. BEVINDINGE UIT DIE LITERATUURSTUDIE 

8.3.1. Die rasionaal vir entrepreneurskapsgerigte onderwys 

Die ontwikkeling van 'n positiewe entrepreneurskapsingesteldheid en basiese 

entrepreneurskap~ vaardighede is van deurslaggewende belang vir 'n gesonde 

toekomstige ekonomie. In die literatuurstudie het die volgende na vore gekom: 

• Dit word ~oenemend erken dat die arbeidsmark nie voomemende werknemers van 

voldoende werksgeleenthede en beroepsekuriteit kan verseker nie. Toenemende druk 

word uit verskeie oorde op skole geplaas om aan die eis van 

entrepreneurskapsgerigte onderwys te voldoen. Onderwyskundiges is dit eens dat 

skole teen hierdie agtergrond nie meer daarin slaag om aan die doel van onderwys 



182 

gehoor te gee me. Talle leerlinge word as gevolg van die tekort aan 

werksgeleenthede gedwing om sonder enige entrepreneuriese agtergrond ete 

ondememings te begin om vir hulself 'n inkomste te verdien. 'n Gebrek aan 

entrepreneuriese agtergrond, ervaring en kennis veroorsaak egter dat talle van 

hierdie inisiatiewe nie slaag nie. In aansluiting hierby beleef talle skoolverlaters 

hulself ontoereikend vir die eis om 'n eie ondememing te begin en word hulle deel 

van die werklose massa indien hulle nie daarin slaag om 'n betrekking te bekom nie. 

• Die toenemende toetrede van vroue tot die beroepslewe as broodwinners het die 

behoefte aan entrepreneurskapsontwikkeling aansienlik laat toeneem. Die relatief 

vrye toegang wat entrepreneurskap tot die arbeidsmark verleen, hied 'n toevlugsoord 

vir talle mense wat andersyds werkloos sou wees. Dit is veral vroue en jeugdiges 

wat by hierdie opsie kan baatvind. Entrepreneurs het ook groter vryheid rakende die 

aantal werksure wat hulle spandeer en beskik oor groter grasie om hulle 

dagprogramme na eie voorkeur te skeduleer. 

• Nuwe ondememings geniet groot erkenning vir die bydrae wat dit lewer tot 

werkskepping, stimulering van die uitvoermark, innovering en die skep van nuwe 

tegnologie. Die bevordering van kleinsakeondememings en entrepreneurskap word 

allerwee as die mees koste-effektiewe wyse beskou om nuwe werksgeleenthede te 

skep. Skole word toenemend voor die eis gestel om die werknemersingesteldheid 

wat by leerlinge bestaan, deur 'n werkgewersingesteldheid te vervang. 

• Entrepreneurskap dra by tot die bevordering van 'n vryeondememingstelsel, gesonde 

kompetisie en die deregulering van regeringsgesag. Entrepreneurskap bring die 

vryeondememingstelsel as't ware in praktyk. Deur entrepreneurskapsgerigte 

voorligting aan leerlinge te voorsten, kan die aanvaarding van eie 

verantwoordelikheid vir 'n goeie beroepstoekoms en eie inkomste bevorder word. 

• Entrepreneurskap hied uitnemende geleenthede vir mense uit lae- of middelklas 

inkomstegroepe om eie welvaart te skep en 'n breer belastingbasis daar te stel. Elke 

leerling kan deur entrepreneurskapsgerigte voorligting voor die uitdaging gestel 

word om die verantwoordelikheid vir 'n eie inkomste te aanvaar om sodoende 'n 

bydrae tot die welvaart van die land te maak. 

• 'n Rykdom van geleenthede ontvou uit nuwe tegnologie en die inligtingontploffing. 

Nuwe ondememings kan hierdeur makliker van die grond af kom en terselfdertyd 

meer koste-effektief funksioneer. Entrepreneurs word allerwee as die suksesfaktor in 

bestaande en nuwe ondememings beskou. Entrepreneurs is nie net tot 'n groter mate 

ingestel om nuwe geleenthede wat uit veranderende omstandighede, nuwe inligting 

en tegnologie voortspruit te benut nie, maar is dikwels ook die oorsprong van 

sodanige veranderinge. 
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• Die intemasionale begronding van entrepreneurskap in suksesvolle ekonomiee 

regoor die wereld ondersteun die ontwikkeling van 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingsprogram op plaaslike vlak. Ekonomies suksesvolle 

Iande word dwarsoor die wereld deur entrepreneurskapsgedrewe ekonomiee 

gekenmerk. 

8.3.2. Bevindinge rakende entrepreneurskapsontwikkeling in skole 

• Bestaande inisiatiewe om entrepreneurskap in skole te bevorder, slaag tans nie 

voldoende daarin om leerlinge toe te rus om die arbeidsmark as entrepreneurs te 

betree nie. Die gevolg is dat talle skoolverlaters wat nie daarin slaag om 'n 

betrekking in die formele sektor te bekom nie, werkloosheid in die gesig staar. Talle 

skoolverlaters staan as gevolg hiervan voor 'n ernstige beroepskeusedilemma 

Hierteenoor word entrepreneurskap wereldwyd as die sleutel tot werkskepping en 

ekonomiese groei beskou. 

• 'n Gebrek aan entrepreneurskapsgerigte opvoeding en onderrig veroorsaak dat daar 

in Suid-Afrika tans 'n tekort aan entrepreneurs regoor die beroepspektrum bestaan. 

Buiten vir 'n paar geisoleerde inisiatiewe, is daar tot op hede nog nie sprake van 'n 

omvattende strategie om entrepreneurskap in skole te bevorder nie. 

• In die snel veranderende tegnologiese- en inligtingsera waarin ons leef kan 

entrepreneurskapsgerigte onderwys heelwat daartoe hydra om leerlinge op te voed 

om beter by veranderende omstandighede en nuwe eise in die arbeidsmark aan te 

pas. 

• Entrepreneurskapsgerigte voorligting behoort voorsiening te maak vir sowel 

entrepreneurskapsopleiding as die bevordering van 'n positiewe entrepreneuriese 

ingesteldheid by leerlinge. 

• Skole kan 'n sleutelrol in entrepreneurskapsontwikkeling vertolk deur as 

fasiliteerders van die entrepreneurskapsontwikk.elingsgebeure op te tree. Die 

plaaslike gemeenskap, opleidingsinstansies, sakesektor en ander 

entrepreneurskapsondersteunende instansies behoort m hierdie konteks 

medeverantwoordelikheid vir entrepreneurskapsontwikkeling te aanvaar. 

• Daar bestaan tans talle mites onder mense aangaande wat entrepreneurskap is. 

Hierdie mites kan by wyse van paslike entrepreneurskapsvoorligting opgehef word 

(Vgl. 2.8). 

• Tydens entrepreneurskapsvoorligting moet onderwysers toegerus wees om te 

differensieer om aansluiting te vind by 'n verskeidenheid lewensituasies waarin 

leerlinge soos entrepreneurs kan optree. Entrepreneurskapsontwikkelingsprogramme 
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moet veral by die lokale behoeftes en voorkeure van die plaaslike gemeenskap 

aansluiting vind. 

• 'n Operasionele defmisie vir entrepreneurskap in die skolekonteks moet wyd genoeg 

omskryf word om by aile leerlinge aanklank te vind. Daar moet in besonder daarteen 

gewaak word om entrepreneuriese optrede binne die werksopset van 'n werknemer 

nie uit te sluit nie (V gl. 2.2). 

• Bestaande navorsing toon aan dat daar nie 'n profiel opgetrek kan word waarvolgens 

daar voorspel kan word of 'n entrepreneur sukses sal behaal of nie. Benewens 'n 

persoon se persoonseienskappe moet sy waardes, agtergrond, toewyding, 

ingesteldheid, asook die spesifieke aard en omvang van die ondememing wat beoog 

word, m berekening gebring word. Die uitgangspunt tot 

entrepreneurskapsvoorligting behoort teen hierdie agtergrond eerder daarop ingestel 

te wees om leerlinge voor te lig om soos entrepreneurs te dink en op te tree. 

• Entrepreneurskap is steeds 'n ontwikkelende ondersoekveld. Onderwysers en 

onderwysowerhede sal noodwendig deeglik met nuwe bydraes en navorsing moet 

rekening hou. In die ontwikkeling van 'n strategie om entrepreneurskap in skole te 

bevorder, sal daar ook met intemasionale verwikkelinge en strategiee rekening 

gehou moet word. Die uitgangspunt moet egter steeds wees om die land se plaaslike 

sosiale, politiese, maatskaplike en ekonomiese behoeftes te dien. Tydens die 

ontwikkeling van 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie vir skole, moet die doel 

van die onderwys ook nie uit die oog verloor word nie. 

• 'n Entrepreneurskapsontwikkelingstrategie moet deeglik met die spesifieke behoeftes 

van die Suid-Afrikaane onderrig-, opvoedings- en ekonomiese milieu rekening hou. 

Entrepreneurskapsontwikkeling moet oor 'n wye front vanaf informele 

verkoopspunte tot professionele dienste en hoevlak tegnologie ondememings kan 

diversifiseer. 

• Hoewel skole in Suid-Afrika tot 'n redelike mate daarin slaag om leerlinge met 'n 

hoe gehalte algemeenvormende onderwys toe te rus, dien dit tans nie voldoende in 

die werklike behoeftes van die arbeidsmark nie. Hierdie leemte word verintensifiseer 

deur gebrekkige wisselwerking tussen die onderwys en sakegemeenskap en ook die 

omvang van die gaping wat daar tussen onderwys en opleiding bestaan. 

• Die huidige voorsiening wat daar vir entrepreneurskapsgerigte onderwys gemaak 

word, skiet ver tekort. Slegs die Ekonomieswetenskaplike- en 

Voorligtingvakterreine maak tot 'n beperkte mate vir enwpreneurskap voorsiening. 

Daar is wel 'n deurbraak gemaak met die aanvaarding van 'n vier jaar 

navorsingsondersoek na die implementering van die vak "Ekonomiese Opvoeding" 

wat entrepreneurskap op 'n meer omvattende wyse in skole kan bevorder. 
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• Die algemene indruk van onderwyskundiges is dat daar reeds te lank gesloer is om 

die nodige veranderinge na 'n meer entrepreneurskapsgerigte onderwys te 

implementeer. Voorgestelde veranderinge is reeds in 1990 detir die Werkkomitee: 

Werkorienteringstegnologie en Entrepreneurskap op drie terreine voorgele, naamlik: 

• die ontwikkeling van 'n klimaat wat entrepreneurskapsbevorderend is; 

• die bevordering van geleentheidskepping om entrepreneurskap prakties in te 

oefenen 

• kurrikuleringsveranderinge wat vir entrepreneurskapsopleiding voorsiening 

maak. 

8.3.3. Die voordele van entrepreneurskapsgerigte onderwys 

Die voordele van entrepreneurskapsgerigte onderwys kan hoofsaaklik waargeneem word 

in die mate waartoe dit in talle van Suid-Afrika se behoeftes voorsien. Hieronder kan die 

volgende genoem word: 

• 'n Deter inkomsteverspreiding: 'n Entrepreneurskapsgedrewe kultuur binne 

plaaslike gemeenskappe dien as't ware as 'n medium waardeur welvaart na plaaslike 

gemeenskappe toe aangetrek kan word. Dit verhoog nie net die gemiddelde 

inkomste van die inwoners nie, maar bekamp ook werkloosheid deurdat dit nuwe 

werksgeleenthede vrr plaaslike inwoners skep. 'n Positiewer 

entrepreneurskapsgerigtheid kan bydra om die sogenaamde "eerste wereld- derde 

werelcf'- karakter in die Suid-Afrikaanse ekonomie op te hef. 

• Verbeterde infrastruktuur: Die voorsiening van 'n groter verskeidenheid van 

produkte en dienste wat deur 'n entrepreneurskapsgedrewe ekonomie gekenmerk 

word, skep groter moontlikhede tot 'n verbeterde infrastruktuur. Dit word verder 

aangemoedig deur 'n beter verspreiding van dienste en produkte en ook 

entrepreneurs wie se aktiwiteite spesifiek daarop gerig is om 'n verbeterde 

infrastruktuur te skep. 

• Opheffmg van ekonomiese oneffektiwiteit: 'n Kultuur van produktiwiteit en 

welvaartgenerering kan heelwat daartoe bydra om ekonomiese oneffektiwiteit op te 

hef. 'n Entrepreneurskapsgedrewe ekonomie kan 'n beter balans tussen klein- en 

mediumgrootte ondememings bewerkstellig. 'n Positiewe entrepreneurskaps

orientasie kan toekomstige beroepslui ontwikkel wat tot 'n groter mate aanpasbaar is 

by die snelle veranderinge wat op ekonomiese, politiPse en maatskaplike terreine 

plaasvind. 
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• 'n Geintegreerde Ekonomiese beleid: 'n Positiewe entrepreneurskapsgeorienteerd

heid onder leerlinge behoort op die langtermyn 'n waardevolle rol te vertolk om 

groter samewerking tussen klein- en groot sakeondememings te bevorder. 

• Ophefrmg van armoede: Die opheffing van armoede word deur die Heropbou en 

Ontwikkelingsprogram as die hoogste prioriteit gestel (V gl. African National 

Congress, 1994:14). Die welvaartgenererende aard van entrepreneurskap behoort as 

'n waardevolle medium beskou te word, waardeur armoede tot 'n groot mate bekamp 

kan word. Deur 'n entrepreneurskapsgedrewe ekonomiese beleid, kan heelwat 

vermag word om 'n verhoogde lewenstandaard en beter lewenskwaiiteit te bevorder. 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys kan as 'n langtermyn investering in die jeug 

beskou word, waardeur die welvaart van aile Suid-Afrikaners bevorder kan word. 

• Werkloosheidsbekamping: Entrepreneurskapsgerigte onderwys dien as 'n koste

effektiewe wyse waardeur werksgeleenthede vir aile sektore in die samelewing 

daargestel kan word. Dit is veral die jeug en vroue wat deur die skepping van 'n 

groter entrepreneurskapsgerigtheid die geleentheid gebied word om 'n konstruktiewe 

bydrae tot die land se ekonomie te maak. Alle Suid-Afrikaners kan hierdeur die 

geleentheid gebied word om deel te neem in die land se ekonomie en in besonder 

om 'n bydrae te maak om groter welvaart te genereer. Die HOP onderskryf veral die 

aanmoediging van die jeug om geleenthede tot selfmdiensname te oorweeg. Die 

bevordering van entrepreneurskapsgerigte onderwys kan teen hierdie agtergrond 'n 

sleutelrol vertolk om leerlinge met 'n positiewer entrepreneurskapsingesteldheid en 

entrepreneurskapsvaardighede toe te rus. 

• Voorsiening in basiese menslike behoeftes: Die produkte en dienste wat uit 

entrepreneuriese aktiwiteite voortvloei kan beter by die diversiteit van individuele 

behoeftes en voorkeure aansluiting vind. 'n Positiewer entrepreneurskapsgerigtheid 

kan as 'n voorloper dien om byvoorbeeld goedkoper en meer effektiewe dienste en 

produkte te lewer. 

• Ontwikkeling van menslike hulpbronne: Die ontwikkeling van 'n 

entrepreneurskapsgedrewe ekonomie vind onder meer beslag in die ontwikkeling 

van nuwe vaardighede. Entrepreneurskapsvoorligting speel'n sleutelrol om bestuurs

en besigheidsvaardighede by leerlinge van primere tot tersiere vlak te bevorder. 'n 

belangrike fokuspunt in die verband is die ontwikkeling van vroue-entrepreneurs 

wat 'n waardevolle en gelyke rol binne die Suid-Afrikaanse ekonomie behoort te 

vervul. Deur die verskaffing van entrepreneurskapsvoorligting kan die onderwyr 'n 

waardevolle rol vertolk om ons jeug as suksesvolle beroepspersone toe te rus. 
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• Opbou van die ekonomie: Deur entrepreneurskapsvoorligting kan die 

vaardigheidsvlakke en produktiwiteitsvlakke van leerlinge bevorder word. Die 

ekonomiese groei wat hierdeur tot stand gebring kan word, behoort op die 

langtermyn ook groter buitelandse investering en intemasionale betrokkenheid te 

bevorder. 

• Deter onderwys en opleiding: Volgens die HOP- beleidsdokument verooraak 

ongelyke en gefragmenteerde onderwysvoorsiening 'n verlaagde produktiwiteit, 

gebrekkige toegangswe~ tot die beroepslewe en word mensepotensiaal onderbenut 

(Vgl. African National Congress, 1994:8-9). Dit is veral die jeug en vroue wat 

hierdeur nie tot bulle voile reg binne die Suid-Afrikaanse ekonomie kom nie. 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys kan hierteenoor leerlinge toerus om 'n beter 

lewenskwaliteit en lewensstandaard na te streef. Die onderwys staan voor die taak 

om 'n milieu daar te stel wat vernuwing en verandering sal bevorder. 'n Kultuur kan 

hierdeur geskep word, waarin leerlinge vir hulself kan dink en 'n eie 

aanspreeklikheid ontwikkel om 'n bydrae tot die generering van groter welvaart te 

maak. 

8.4. BEVINDINGE UIT DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

Aangesien die bevindinge en gevolgtrekkings wat uit die empiriese ondersoek 

'voortgespruit bet reeds in Hoofstuk 7 bespreek is, word die bevindinge slegs kursories 

bespreek. In aansluiting by die vertrekpunt van die empiriese ondersoek (V gl. 6.1 ), word 

die bevindinge en gevolgtrekkings na aanleiding van vier vrae bespreek, naamlik: 

• Tot watter mate voel onderwysers toegerus om entrepreneurskapsgerigte onderwys 

aan leerlinge te voorsien? 

• In hoe 'n mate word entrepreneurskapsgerigte onderwys reeds geimplementeer? 

• Hoe beleef onderwysers die behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys by 

leerlinge? 

• Beskou onderwysers dit as deel van bulle opgawe om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys aan leerlinge te voorsien? 
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8.4.1. Onderwysers se toegerustheid om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan 

leerlinge te voorsien 

Uit die gegewens van die ondersoek (Vgl. 7.5) kan afgelei word dat 54.3% van die 

ondersoekgroep van mening is dat hulle nie toegerus is om entrepreneurskapsgerigte 

. onderwys aan leerlinge te voorsien nie. In die volgende ondersoektemas het meer as 

60% van die respondente aangedui dat hulle nie voldoende toegerus voel nie: 

Onderwysers se menings rakende hulle toegerustheid om 

• leerlinge toe te rus om die arbeidsmark as entrepreneurs te betree 

• 'n ondersteuningsnetwerk te vorm om entrepreneurskap by leerlinge te bevorder 

• entrepreneuriese bestuursvaardighede by leerlinge te ontwikkel 

• leerlinge te begelei om praktiese entrepreneurskapsvaardighede te ontwikkel. 

Slegs in een van die 22 ondersoektemas het meer as 60% van die respondente aangedui 

dat hulle wei toegerus voel om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te 

voorsien. Hierdie tema handel oor onderwysers se menings aangaande hulle 

toegerustheid om 'n positiewe toekomsverwagting by leerlinge te skep. 

Uit die empiriese ondersoek is aangetoon dat Engelsmedium onderwysers beduidend 

meer as Afrikaansmedium onderwysers van mening is dat hulle toegerus is om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien. Die rede hiervoor kan 

moontlik gevind word in die mate waartoe Engels- of Afrikaansmedium onderwysers 

van mening is dat skole as die pnmere fasiliteerders van 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie moet optree. Net 48% van die Engelsmedium 

onderwysers skryf hierdie opgawe aan die onderwys toe, terwyl 74% van die 

Afrikaansmedium onderwysers skole as die primere fasiliteerders van 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie beskou. 

Die gegewens van die empiriese ondersoek toon verder dat daar in elk van die volgende 

ondersoekgroepe nie beduidende verskille bestaan in die mate waartoe onderwysers van 

mening ·is dat hulle toegerus voel om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te 

voorsien nie: 

• Manlike en vroulike onderwysers 

• Onderwysers met verskillende hoeveelheid jare onderwyservaring 

• Onderwysers wat verskillende vakterreine verteenwoordig 

• Hoer- en laerskoolonderwysers 
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Die indruk wat hierdeur geskep word, is dat die inisiatiewe wat die afgelope aantal jare 

deur entrepreneurskapsondersteunende instansies en onderwysowerhede geloods is om 

entrepreneurskap in die onderwys te bevorder, nog nie 'n daadwerklike verbetering 

teweeg gebring het in die mate waartoe onderwysers toegerus voel om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien nie. 

Die gevolgtrekking wat uit die bogenoemde gegewens gemaak kan word, is dat die 

meerderheid onderwysers wat deel van die ondersoekgroep gevorm het nie voldoende 

toegerus voel om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien nie. Daar 

bestaan veral 'n gevoel van ontoereikendheid in die ondersoektemas wat met 'n praktiese 

implementeringstrategie te make het. Werkwinkels, werkseminare en simposiums kan 

ook 'n waardevolle bydrae lewer om die staande personeelkorps by wyse van 

indiensopleiding in vaardighede toe te rus om 'n strategie te loods om entrepreneurskap 

in skole te bevorder. Sodanige werkwinkels/ werkseminare/ simposiums sal noodwendig 

daarop gerig moet wees om die presiese aard van skole se betrokkenheid in die 

fasiliteringsproses van entrepreneurskapsgerigte onderwys te ondersoek. 

8.4.2. Onderwysers se implementering van entrepreneurskapsgerigte onderwys 

Uit die navorsingsgegewens (Vgl. Tabel 7.23) kan afgelei word dat net 42.6% van die 

ondersoekgroep van mening is dat hulle self daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys te implementeer. In aansluiting hiermee is net 44.9% van die respondente van 

mening dat onderwysers oor die algemeen daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys aan leerlinge te voorsien. In die volgende ondersoektemas het meer as 60% 

van die ondersoekgroep aangedui dat hulle self me daarin slaag om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer nie. 

Onderwysers se 

• optrede as entrepreneuriese identifikasiefigure 

• toerusting van leerlinge om die arbeidsmark as entrepreneurs te betree 

• bevordering van entrepreneurskap tydens buitemuurse aktiwiteite 

• ontwikkeling van 'n ondersteuningsnetwerk om entrepreneurskap by leerlinge te 

bevorder 

• voorbereiding van leerlinge vir die spesifieke eise wat die plaaslike gemeenskap aan 

entrepreneurs stel 

• toerusting van leerlinge in entrepreneuriese agtergrondskennis 

• differensiering in die behoeftes van leerlinge om entrepreneuries op te tree 

• ontwikkeling van entrepreneuriese bestuursvaardighede by leerlinge 

• bevordering van 'n entrepreneurskapskultuur by leerlinge 
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• voorligting aan leerlinge aangaande faktore wat entrepreneuriese sukses of 

mislukking onderle 

• begeleiding van leerlinge om praktiese entrepreneurskapsvaardighede op te doen 

• voorligting aan leerlinge aangaande die rol wat entrepreneurskap in die ekonomie 

vertolk 

Vanuit die empiriese ondersoek kan die volgende afleidings gemaak word: 

• Mansonderwysers vriel meer positief as damesonderwysers oor hulle geslaagdheid 

om entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer. Mansonderwysers het dus 

by 'n groter hoeveelheid van die ondersoektemas aangedui dat hulle wei van mening 

is dat hulle daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer. 

• Afrikaansmedium onderwysers is beduidend meer as Engelsmedium onderwysers 

van mening dat hulle daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te 

implementeer. Die rede hiervoor kan moontlik toegeskryf word aan die mate 

waartoe daar reeds by sommige van die Afrikaansmedium skole een of ander vorm 

van 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie bestaan. 'n Persentasie van 42.6% 

van die onderwysers verbonde aan Afrikaansmedium skole vermeld dat hulle reeds 

oor 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie beskik terwyl net 7.8% van die 

Engelsmedium onderwysers dieselfde mening deel. Hoewel daar geen ooglopende 

verklaring gevind kon word waarom 'n groter persentasie van die Afrikaansmedium 

skole oor 'n entrepreneurskapsontwikkelingsprogram beskik nie, is dit insiggewend 

dat die Afrikaansmedium onderwysers nie van mening is dat hulle beter as die 

Engelsmedium onderwysers toegerus is om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan 

leerlinge te voorsien nie. 

• Onderwysers uit 'n Ekonomieswetenskaplike vakterrein is beduidend meer as 

onderwysers uit die Natuurwetenskaplike- of Talevakterreine van mening dat hulle 

daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te voorsien. Die 

afleiding wat hieruit gemaak kan word is dat onderwysers met 'n vakagtergrond 

waarin daar reeds vir die tema entrepreneurskap voorsiening gemaak word, beter 

daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte voorligting aan leerlinge te voorsien. 

• Die gegewens toon verder dat daar in elk van die volgende ondersoekgroepe nie 

beduidende verskille bestaan in die mate waartoe onderwysers van mening is dat 

hulle daarin slaag om entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer nie: 

• Onderwysers met verskillende hoeveelheid jare onderwyservaring 

• Hoer- en laerskoolonderwysers 

Die gevolgtrekking wat uit die bogenoemde gegewens gemaak kan word, is dat 

cnderwysers oor die algemeen nie van mening is dat hulle voldoende daarin slaag om 
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entrepreneurskapsgerigte onderwys te implementeer nie. Dit blyk verder dat die 

aanwesigheid van 'n plaaslike entrepreneurskapsontwikkelingstrategie en die 

voorsiening van vakverwante entrepreneurskapsvoorligting heelwat daartoe kan hydra 

om onderwysers vir hierdie taak toe te rus. 

8.4.3. Die behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys by leerlinge 

Uit die meningsopnameresponse (V gl. 7 .5) kan afgelei word dat die grootste persentasie 

van onderwysers van mening is dat daar by leerlinge 'n behoefte aan 

entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaan. Nie in een van die 22 ondersoektemas (V gl. 

6.4.2) was minder as 70% van die ondersoekgroep van mening gewees dat daar nie by 

leerlinge 'n behoefte aan entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaan nie. Die algehele 

indeks van onderwysers se response (Vgl. Tabel 7.23) toon aan dat 86.2% van die 

opnameresponse aandui dat daar by leerlinge 'n behoefte aan entrepreneurskapsgerigte 

onderwys bestaan. 

Uit die empiriese ondersoek kan daar verder afgelei word dat daar geen beduidende 

verskille tussen die onderskeie subgroepe bestaan nie (V gl. 6.4.2): 

Daar kan dus afgelei word dat die meerderheid onderwysers wat aan die ondersoek 

deelgeneem het van mening is dat daar by leerlinge 'n behoefte aan 

entrepreneurskapsgerigte onderwys bestaan. Elk van die 22 ondersoektemas wat in die 

navorsing gebruik is, behoort na aanleiding van die navorsingsgegewens as deel van 'n 

omvattende strategic geintegreer te word om leerlinge se behoefte aan 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan te spreek. 

8.4.4. Die gewensdheid van entrepreneurskapsgerigte onderwys as 'n 

onderwyseropgawe 

Uit die algehele indeks van onderwysers se menings aangaande 

entrepreneurskapsgerigte onderwys (V gl. Tabel 7 .23), is 69% van die response 

aanduidend dat die voorsiening van entrepreneurskapsgerigte onderwys 'n 

onderwyseropgawe behoort te wees. By al 22 van die ondersoektemas (V gl. 7 .5), is 

meer as 60% van die respondente van mening dat die onderskeie temas deel van 

onderwysers se opgawe behoort te vorm. 

Uit die empiriese navorsing is daar nie in een van die ondersoeke wat op die 

gewensdheid van entrepreneurskap as 'n onderwyseropgawe gerig was, beduidende 
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verskille in die menings van onderwysers waargeneem nie. Hieruit kan daar afgelei 

word dat die onderskeie subgroepe (mans- en damesonderwysers; onderwysers met 

verskillende hoeveelheid jare onderwyservaring; Afrikaans- en Engelsmedium 

onderwysers; onderwysers uit verskillende vakterreine en onderwysers uit ho<!r- en 

laerskole) saamstem dat die voorsiening van entrepreneurskapsgerigte onderwys 'n 

onderwyseropgawe is. 

8.5. AANBEVELINGS 

'n Entrepreneurskapsontwikkelingstrategie behoort as 'n gekoordineerde poging beskou 

te word waarin al die betrokke partye medeverantwoordelikheid in die bevordering van 

entrepreneurskap deel. Daar kan by die volgende uitspraak van die uitvoerende direkteur 

van onderwys, mnr H.J.S. Stone, aangesluit word: "Opvoeding tot entrepreneurs/cap lean 

nie maar sommer in enkele periodes in die vorm van 'kennisoordrag' bygebring word 

nie. Dit behels 'n orientasie wat ook die vorming van houdings en waardes insluit. Dit 

lean ook nie net tot 'n enkele vak beperk word nie. Die hele opvoeding moet daartoe 

hydra" (Stone, 1990:31). Elke onderwyser staan hiervolgens voor die taak om binne sy 

vakgebied entrepreneurskapsgerigte voorligting aan leerlinge te voorsien. 

Ooreenkomstig die aard van die nuwe onderwysbedeling behoort 'n strategie om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys te bevorder 'n geintegreerde sosio-ekonomiese 

begronding te he. Dit moet daarop gerig wees om aile landsburgers en beskikbare 

hulpbronne te mobiliseer. Entrepreneurskapsvoorligting moet nie tussen ras, kultuur of 

geslag diskrimineer nie. Daar behoort 'n mensgerigte benadering gevolg te word, waarin 

die mense se behoeftes gedien word. Mense se aspirasies en gedetermineerdheid om 

sukses te behaal behoort as 'n belangrike hulpbron beskou te word. 

'n Entrepreneurskapsontwikkelingstrategie behoort gekoordineerd en in samewerking 

met verskeie belanghebbende organisasies te voltrek. Daar behoort 'n inklusiewe 

benadering gevolg te word, waarin daar deurlopend met belanghebbende partye in die 

plaaslike gemeenskap gekonsulteer word. Die plaaslike gemeenskap, 

onderwysvakbonde, onderwysdepartemente, opleidingsinstansies, die sakesektor en 

entrepreneurskapsondersteunende organisasies kan elk waardevolle insigte en bydraes 

lewer. Die ptaaslike gemeenskap behoort in die besonder tot aktiewe deelname 

aangespoor te word. Hierdeur kan 'n medeverantwoordelikheid by al die belangrikste 

rolspelers gekweek word. 
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In 'n poging om menslike hulpbronne binne skoolverband tot sy voile potensiaal te 

ontwikkel, speel die onderwys 'n fasiliterende rol om in samewerking met die plaaslike 

gemeenskap geleenthede te ontwikkel vir die bevordering van entrepreneurskap. Die 

ouergemeenskap is binne hierdie konteks 'n uiters belangrike vennoot, aangesien dit 

reeds oor 'n uitgebreide netwerk van eerstehandse beroepskennis beskik en 'n 

waardevolle inligtings- en ondersteuningsnetwerk aan skole hied. 

Dit is van die uiterste belang dat 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie 

gedifferensitserd moet wees sodat dit by die lokale behoeftes van die plaaslike 

gemeenskappe en die besondere aard van die Suid-Afrikaanse gemeenskap aansluiting 

vind. 

Om die huidige leemte in entrepreneurskapsgerigte onderwys aan te spreek, is 'n 

omvattende strategie nodig wat onder meer moet voorsiening maak vir formele 

onderwyseropleiding, indiensopleiding van onderwysers, implementering van 

entrepreneurskap in die skoolkurrikulum en informele entrepreneurskapsontwikkeling. 

Die doel word onder meer gestel om vanuit hierdie konteks 'n voorgestelde 

implementeringstrategie te ontwikkel om entrepreneurskap in skole te bevorder (V gl. 

bylae 4). 

V oortvloeiend uit die bevindinge en gevolgtrekkings soos gegrond in die literatuurstudie 

(Vgl. 8.3) en empiriese ondersoek (Vgl. 8.4), kan die volgende aanbevelings voorgestel 

word om entrepreneurskapsgerigte onderwys in Suid-Afrikaanse skole te implementeer. 

8.5.1. Voorstelle vir entrepreneurskapsontwikkeling in die Suid-Afrikaanse 

skolekonteks 

Tydens entrepreneurskapsontwikkeling moet onderwysers hulle daarop toespits om 'n 

positiewe entrepreneurskapsingesteldheid te bevorder en om terelfdertyd elke leerling 

met die nodige kennis en vaardighede toe te rus om die arbeidsmark as 'n entrepreneur te 

kan betree. Uit die literatuurstudie kan daar afgelei word dat 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingsprogram daarop gerig moet wees om die volgende bree 

doelstellings by leerlinge te bevorder: 

• Groter kennis van entrepreneurskap: Hoe om soos 'n entrepreneur te dink en op te 

tree 

• Kennis van basiese besigheidsvaardighede rakende entrepreneurskap 

• 'n Beter vermoe om nuwe besigheidsgeleenthede te identifiseer 
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• 'n Groter ingesteldheid om op besigheidsgeleenthede te reageer en potensiele 

moontlikhede raak te sien 

• 'n Meer uitgebreide visie in die ontwerp van potensiele besigheidsgeleenthede 

• 'n Groter vermoo om die beste resultate uit elke geleentheid na vore te bring 

• 'n Vermoo om ander persone te stimuleer om sy eie toekomsvisie te deel. 

Om in hierdie doelstellings te slaag kan daar van verskeie strategiee gebruik gemaak 

word. Die moontlikhede om entrepreneurskap in skole te implementeer is letterlik 

onbeperk en word slegs deur die skoolgemeenskap se vermoo om innoverend op te tree, 

begrens. Die volgende dien dus net as enkele voorbeelde: 

• Skole kan 'n eie entrepreneurskapskomitee ontwikkel wat entrepreneurskap binne 

die skoolgemeenskap kan bevorder. Hierdie komitee kan ook die vorm van 'n 

Opvoedkundige Trust of Seksie 21-onderneming aanneem. In die laasgenoemde 

gevalle kan daar om belastingvrystelling aansoek gedoen word wat groot voordele 

inhou indien daar om finansiering of borgskappe beding word. 'n Voorbeeld van die 

funksionering van so 'n komitee/ trust/ seksie 21-onderneming, word in paragraaf 

8.5.2 bespreek. 

• Binne hierdie konteks kan dit aanbeveel word dat 'n nasionale netwerk van 

gemeenskapsaksies (Sentrums vir jong entrepreneurs) gestig moet word. 'n 

Akkrediteringspakket kan saamgestel word sodat hierdie sentrums vir jong 

entrepreneurs by 'n nasionale koordineringsliggaam (Ntsika: Konstitutionale 

liggaam vir die bevordering van die kleinsakesektor en entrepreneurskap) om 

akkreditering kan aansoek doen. Verskeie voordele kan ingesluit word om 

gemeenskapsaksies aan te spoor om vir akkreditering aansoek te doen. Hieronder 

ressorteer onder meer mikroleningsbefondsing, finansiering van projekte en toegang 

tot 'n nasionale netwerk van organisasies wat ondersteuningsdienste kan aanbied. 

• Entrepreneurskapsondersteunende instansies en opleidingsinstansies kan versoek 

word om entrepreneurskapsopleiding, basiese besigheidsvaardighede en 

vaardigheidsopleiding aan leerlinge te verskaf. Hoewel dit in sommige gevalle nodig 

mag wees om kursusse te subsidieer of om dit te borg, word dit steeds aanbeveel dat 

leerlinge minstens 'n gedeelte van die kursus/ opleidingsfooie moet betaal. Hierdeur 

kan 'n "Betaal vir dienste" - kultuur by leerlinge bevorder word. 

• Elke vakonderwyser kan gemotiveer word om entrepreneurskapsgerigte voorligting 

aan leerlinge binne die normale gang van sy vakonderwys aan leerlinge te voorsien. 

Die verskaffing van indiensopleiding en werkwinkels kan bier 'n onmisbare rol 

vertolk. Entrepreneurskapskundiges kan ook van tyd tot tyd genader word om as 

gassprekers op te tree. 
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• Leerlinge kan aangemoedig word om entrepreneurskapsopleidingsprogramme by te 

woon, vaardigheidskursusse by plaaslike opleidingsinstansies te doen en deel te 

neem aan plaaslike en nasionale entrepreneurskapskompetisies. 

• Leerlinge kan die geleentheid gebied word om reeds tydens hulle skooljare met 

ondememings te eksperimenteer. 

• Opvoedkundige uitstappies soos byvoorbeeld 'n entrepreneurskapopleidingsweek 

kan nasionaal by skole aangemoeding word. 

8.5.1.1. Voorstelle rakende onderwyseropleiding 

Volgens die nuwe "Norme en standaarde vir onderwyserop/eiding'' berus die opgawe 

om kurrikula te wysig en op te gradeer by die provinsiale onderwysdepartemente en 

geakkrediteerde opleidingsinstansies. Die minister van onderwys tesame met die 

Departement van Nasionale onderwys het die verantwoordelikheid om die norme en 

standaarde wat nasionaal van toepassing is te bepaal (Nasionale Onderwys, 1995:2). Vir 

elke formele onderwyseropleidingskursus is daar 'n sinopsis (verkorte sillabus) 

saamgestel waaraan geakkrediteerde opleidingsinstansies moet voldoen. Die ideaal kan 

gestel word dat die sinopsis van elke kursus so gewysig word dat entrepreneurskap deel 

van die sillabus vorm. Die proses waardeur wysigings op 'n sinopsis goedgekeur word, 

vind egter oor 'n lang tydperk plaas, aangesien enige veranderinge wat in die sinopsis 

gemaak word 'n nasionale impak op die kurrikulering van kursusse het. Dit weerhou 

opleidingsinstansies egter nie daarvan om entrepreneurskap as 'n supplement of 

toevoeging tot bestaande kursusmateriaal by te voeg, of om 'n sertifikaat in 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan te hied nie. Die standpunt van nasionale 

onderwys kan soos volg gestel word (LeRoux, 1995: Onderhoud): 

• Dit word nie noodwendig vereis dat toevoegings tot bestaande kursusse wat reeds 

aan die vereistes van die sinopsis voldoen, spesiaal deur nasionale owerhede 

goedgekeur hoef te word nie. Addisionele toevoegings tot bestaande kursusse kan 

gevolglik sonder enige oponthoud geimplementeer word. Teen die agtergrond van 

die nuut vasgestelde norme en standaarde vir onderwyseropleiding kan sekere 

veranderinge selfs aanbeveel word en mag dit ook gewens wees om die veranderinge 

voor te le sodat die bestaande sinopsis gewysig kan word en die implementering 

daarvan nasionaal by geakkrediteerde onderwyser opleidingsinstansies aanbeveel 

kan word. 

• Die voorsiening van sertifikate in onderwys benodig nie goedkeuring van die 

Departement van Nasionale Onderwys nie. Die implementering van informele 

kursusse word dus as 'n interne aangeleentheid beskou. Sodanige kursusse word ook 

nie gesubsidi&:r nie en verleen ook nie kategorieverhoging of 'n verhoogde salaris 
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aan onderwysers nie. Dit weerhou egter nie onderwyseropleidingsinstansies daarvan 

om, indien daar 'n behoefte aan so 'n kursus bestaan, dit onafhanklik van 

subsidiering te loods nie. Sodanige kursusse kan ook 'n konstruktiewe bydrae tot die 

toegerustheid en bevorderbaarheid van onderwysers in hul professie meebring. 

(i) Riglyne vir onderwyseropleiding in entrepreneurskapsgerigte onderwys 

Om onderwysers toe te rus om effektiewe entrepreneurskapsvoorligting aan leerlinge te 

voorsien, is dit belangrik dat hulle oor 'n aantal leerdoelwite beskik wat bevorderlik vir 

entrepreneurskap is. Die volgende leerdoelwitte kan as riglyn gestel word: 

• Elke leerling moet sensitief gemaak word vir die beoefening van entrepreneurskap. 

• Die klem moet veral op werkskepping geplaas word. Die beroepskeuse-altematief 

van eie ondememingskap moet op die lang termyn 'n deel van elke leerling se 

verwysingsraamwerk vorm. Hiervolgens moet leerlinge dus bewus gemaak te word 

van entrepreneurskap as 'n beroepskeuse-altematief sodat hulle 'n gunstige 

ingesteldheid teenoor entrepreneurskap kan ontwikkel. Die volgende onderwerpe 

kan onder meer hydra om leerlinge meer sensitief teenoor entrepreneurskap in te 

stel: 

• Die rol van entrepreneurskap in die ekonomiese ontwikkelingsproses 

• Omskrywing van die terme "entrepreneur" en "entrepreneurs/cap" 

• Uitsluitsel oor die vraag of entrepreneuriese vaardighede aangebore is of 

ontwikkel word 

• Voordele verbonde aan 'n leefwyse as entrepreneur 

• Riglyne vir die ontwikkeling van eie ondememings 

• Elke leerling behoort entrepreneurskapsopleiding te ontvang sodat leerlinge oor 'n 

basiese kennis en vaardigheid van bemarking, finansies en ge'integreerde 

ondememingsbestuur beskik. Dit is belangrik dat leerlinge die geleentheid gebied 

word om hierdie kennis in te oefen. Die volgende moontlikhede kan oorweeg word 

om byte dra tot leerlinge se entrepreneurskapskennis en -vaardigheid: 

• Die ontwikkkeling van 'n basiese kennis van sleutelaspekte in entrepreneurskap 

en die entrepreneur se funksionering. Besondere aandag kan onder meer gegee 

word aan die uitvoer van 'n lewensvatbaarheidstudie, bepaling van die 

besigheidsformaat en die ontwikkeling van 'n besigheidstrategie. 

• V aardigheidsinoefening van beide skriftelike en mondelinge oorredende 

kommunikasie, met spesifieke verwysing na die besigheidsvoorlegging. 
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• Die inoefening van kreatiewe probleemoplossing en probleemanalise binne die 

entrepreneuriese konteks 

• Outentieke betrokkenheid van leerlinge in entrepreneurskapsbevorderende 

inisiatiewe. 

• Blootstelling van leerlinge aan entrepreneurs wat as rolmodelle kan dien. 

(ii) Implementeringstrategie vir onderwyseropleiding 

Om werklik daarin te slaag om aile onderwysers vertroud te maak met hulle opgawe om 

entrepreneurskapsgerigte voorligting aan leerlinge te voorsien, is 'n omvattende 

hervormingsprogram in die opleiding van onderwysers nodig. Die ideaal kan gestel 

word dat entrepreneurskap oor die voile spektrum van onderwysers se professionele 

kwalifikasies geintegreer word. Onderwyseropleiding kan in hierdie konteks oor drie 

fronte beplan word, naamlik 

• Die ontwikkeling van 'n sertifikaatkursus in entrepreneurskapsgerigte onderwys 

• 'n Supplement tot professionele kwaliflkasies en ander nagraadse kursusse in die 

onderwys 

• Entrepreneurskapsgerigte indiensopleiding van onderwysers 

a) Die ontwikkeling van 'n sertiftkaatkursus in entrepreneurskapsgerigte 

onderwys 

Die enkele grootste oorweging wat in gedagte gehou moet word indien 'n 

sertiflkaatkursus in entrepreneurskapsgerigte onderwys beoog word, is die mate waartoe 

daar 'n behoefte aan so 'n kursus in die onderwys bestaan. V anuit die empiriese 

navorsing is daar aangetoon dat net 45.7% van die ondersoekgroep voel dat hulle 

toegerus is vir die opgawe om entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te 

voorsien. Hierteenoor 1s 69% van dieselfde groep van mening dat 

entrepreneurskapsgerigte onderwys deel van die onderwyser se opgawe behoort te vorm. 

'n Informele sertiflkaatkursus in entrepreneurskapsgerigte onderwys hied ruim 

geleenthede om op praktiese toepassings van entrepreneurskap in die onderwys te 

konsentreer. Daar kan dus tot 'n mate wegbeweeg word van blote memorisering van die 
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kursusmateriaal en studente kan eerder versoek word om 'n werkopdrag (8-1 0 bladsye) 

saam te stel waarin 'n bepaalde tema aangespreek word, byvoorbeeld 

• Entrepreneurskap as 'n kruiskurrikulere aangeleentheid 

• Klaskamerstrategiee om entrepreneurskap te bevorder 

• Entrepreneurskapsvoorligting in 'n spesifieke vak- of studieterrein 

• Entrepreneurskap as 'n buitekurrikulere aangeleentheid 

• Die skoolbestuur (of ander rolspelers) se opgawe om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys te bevorder, ensovoorts. 

(b) 'n Supplement tot professionele kwalifikasies en ander nagraadse 

kursusse in die onderwys 

Die nuwe "Norme en standaarde vir onderwyseropleiding' vereis dat alle onderwysers 

'n opgawe bet om entrepreneurskapsgerigte voorligting aan leerlinge te verskaf. 

Entrepreneurskap word volgens die nuwe "Norme en standaarde vir 

onderwyseropleiding' reeds in die Juniorprimere onderrigfase as 'n spesifieke 

vaardigheid vermeld.waarvan onderwysers moet kennis dra (Vgl. Nasionale Onderwys, 

1995 :28). Geakkrediteerde onderwyseropleidingsinstansies moet hiervolgens bulle 

bestaande kursusse gedurende die volgende vier jaar berkurrikuleer. In aansluiting met 

onderwysers se opgawe om entrepreneurskapsgerigte voorligting aan leerlinge te 

voorsien, kan die aanbeveling gemaak word dat entrepreneurskap ingesluit word as 'n 

deel van alle voorligtingskursusse. Binne die kursussamestelling van bestaande 

professionele kwalifikasies kan entrepreneurskap byvoorbeeld deel vorm van die vak 

"Skoolvoorligting" of as 'n supplement tot bestaande "Verdere Diplomas in Onderwys" 

bygevoeg word. 

(c) Entrepreneurskapsgerigte indiensopleiding van onderwysers 

'n Omvattende strategie om onderwysers toe te rus om entrepreneurskapsgerigte 

onderwys te implementeer sal noodwendig meer bebels as veranderinge in formele 

onderwyseropleidingsprogramme. Talle diensdoenende onderwysers beoog byvoorbeeld 

nie om bulle verder by wyse van formele studie te onderle nie. Hierbenewens is dit ook 

nodig om onderwysers van tyd tot tyd in te skerp aangaande die implementering van 

kruiskurrikulere aangeleenthede. Formele onderwyseropleiding beboort dus ondersteun 

te word deur 'n indiensopleidingstrategie. 

Die afwesigheid van formele entrepreneurskapsgerigte opleiding aan onderwysers tot op 

bede vereis die implementering van 'n indiensopleidingsprogram om onderwysers met 'n 
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basiese begrip van entrepreneurskap toe te rus as voorbereiding om 'n strategie te 

ontwikkel om entrepreneurskap in die skolekonteks te bevorder. Die program kan twee 

oorkoepelende doelwitte omsluit, naamlik: 

+ Die vertroudmaking met die nodige agtergrondkennis wat nodig is om 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie te implementeer. Dit veronderstel onder 

meer die volgende: 

• 'n Begrip vir die konstruk: Entrepreneurskap 

• Die ontwikkeling van 'n denkraamwerk aangaande die bevordering van 

entrepreneurskap in die Suid-Afrikaane skolekonteks. 

• Kennis aangaande faktore wat entrepreneuriese sukses of mislukking onderle 

+ Die ontwikkeling van vaardighede om entrepreneurskapsgerigte onderwys in die 

praktyk te laat realiseer. Die volgende subdoelwitte word hiermee geimpliseer: 

• V aardigheid om vakverwante entrepreneurskapsvoorligting aan leerlinge te 

voors1en 

• V aardigheid om 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie in skole te kan 

implementeer 

Die voorsiening van indiensopleiding word hoofsaaklik as 'n interne of provinsiale 

aangeleentheid beskou. Die goedkeuring van indiensopleidingsprogramme word volgens 

Nasionale Onderwys as 'n opgawe van provinsiale onderwysdepartemente beskou. Die 

ideaal kan egter steeds gestel word dat 'n onafhanklike liggaam gestig word wat die 

voorsiening van entrepreneurskapsgerigte indiensopleiding en ondersteuningsdienste 

tussen die onderskeie provinsiale onderwysdepartemente kan ko<srdineer. In 

samewerking met die provinsiale onderwysdepartemente kan goedgekeurde programme 

dan geimplementeer word. Hierdeur kan 'n nasionale indiensopleidingstrategie geloods 

word. Die grondslag om so 'n onafhanklike liggaam te ontwikkel is reeds gele in die 

"Witskrif' om 'n nasionale strategie vir die ontwikkeling van kleinsakeondememings in 

Suid-Afrika daar te stel (Vgl. Suid-Afrika, 1995:41). Hier word voorgestel dat 'n 

organisasie, die Small Business Development Agency (SBDA) ontwikkel moet word om 

die ontwikkeling van die kleinsakesektor te koordineer. Sedertdien het die organisasie 'n 

naamsverandering ondergaan. Die organisasie staan tans bekend as die Ntsika 

Enterprise Promotion Agency (NEPA). Hoewel al die nodige strukture nog nie ten volle 

ontplooi is nie, bestaan daar reeds 'n sterk aanduiding dat NEP A in die toekoms as die 

koordinerende organisasie vir entrepreneurskapsontwikkeling op nasionale vlak sal 

optree. 

Onderwysers kan via indiensopleidingsprogramme onder meer voorberei word op 

veranderinge in onderwysbeleid en kurrikulumsamestellings wat daarop gerig is om 
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entrepreneurskap in skole te bevorder. By wyse van werkwinkels kan onderwysers 

byvoorbeeld vertroud gemaak word met aspekte soos entrepreneurskapsgerigte 

voorligting, die voorsiening van vakgerigte entrepreneurskapsopleiding, die 

administrasie van 'n entrepreneurskapskomitee, benutting van entrepreneurskapsonder

steuningsdienste, ensovoorts. 

Die indiensopleidingsprogramme kan by wyse van bestaande indiensopleidingstrukture, 

in die onderwysdepartemente aangebied word. Die beperkte literatuur wat tans oor 

entrepreneurskapsgerigte voorligting beskikbaar is, mag dit nodig maak om 

onderwyseropleidingsinstansies, entrepreneurskap ondersteunende organisasies en ander 

kundiges te kontrakteer om programme te loods. Kursusmateriaal moet ook waar 

moontlik skriftelik aan die kursusgangers beskikbaar gestel te word om hulle met die 

nodige agtergrondskennis toe te rus. 

Dit 1s belangrik dat die onderskeie rolspelers (skole, vakbonde, 

onderwyseropleidingsinstansies, provinsiale onderwysdepartemente, die sakesektor en 

entrepreneurskap ondersteunende instansies) medeverantwoordelikheid aanvaar om 'n 

indiensopleidingsprogram te implementeer. Deur 'n inklusiewe benadering te volg kan 'n 

waardevolle netwerk van entrepreneurskapsondersteunende instansies saamgesnoer 

word om ondersteuningsdienste aan skole te lewer. Daar kan onder meer gepoog word 

om 'n nasionale konsultasienetwerk op te stel van organisasies wat entrepreneurskap 

bevorder. Skole kan hierdeur beter in staat gestel word om 'n lokale 

ondersteuningsnetwerk te ontwikkel wat mettertyd verder uitgebou kan word. 

Indiensopleidingsprogramme behoort deur 'n proses van konsultasie ontwikkel te word. 

Die Departement van Nasionale Onderwys, provinsiale onderwysdepartemente, 

onderwysvakbonde en onderwyseropleidingsinstansies behoort as sleutelliggame erken 

te word. 

(iii) Implementeringsriglyne vir onderwyseropleiding 

Om daarin te slaag om 'n implementeringstrategie vir entrepreneurskapsgerigte 

onderwyseropleiding deur te voer, kan die volgende riglyne gevolg word: 

• Kursusmaterial kan gedifferensieer word sodat entrepreneurskap ook deel van 

nagraadse kursusse en grade kan vorm 

• Studiemateriale moet verkieslik so opgestel word dat dit ook by wyse van 

afstandsonderrig, fleksiekontakonderrig of werkwinkels aangebied kan word 
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• Aile kursusinhoude behoort primer daarop ingestel te wees om onderwysers op te lei 

om entrepreneurskapsgerigte onderwys binne die normale gang van die klas- en 

skoolgebeure te integreer. Die kursusaanbieding kan gewysig word sodat daar 

byvoorbeeld van werkwinkels gebruik gemaak word. Studente kan ook versoek 

word om 'n werkopdrag in te handig waarin hulle moet aandui hoe entrepreneurskap 

in skole gei'mplementeer kan word (V gl. 8.4.1.1. (ii) (a) ). 

• Heelwat aandag moet aan die akkreditering van kursusse bestee word, sodat 

onderwysstudente wat reeds vergelykende modules of eenhede in entrepreneurskap 

suksesvol afgele het, om vrystelling van vergelykende eenhede kan aansoek doen. 

Studente wat reeds 'n sertifikaatkursus in entrepreneurskapsgerigte onderwys voltooi 

het, kan byvoorbeeld aansoek doen om vrystelling te verkry van die vergelykende 

deel van dieselfde eenhede wat in verdere diplomas opgeneem is. Die mate waarin 

entrepreneurskapsgerigte kursusmateriaal deel van die kurrikulum van 

onderwyseropleidingskursusse vorm, kan in konsultasie met 'n bree basis van 

onderwyseropleidingsinstansies vooraf vasgestel word om onderlinge akkreditering 

te bevorder. 

8.5.1.2. Voorstelle rakende die integrering van entrepreneurskap in die skoolkurrikulum 

Die bevordering van entrepreneurskap in skole het 'n groot hupstoot gekry toe die 

minister van onderwys in Julie 199'5 goedkeuring aan die Departement van Nasionale 

Onderwys verleen het om die moontlikheid van die implementering van 'n nuwe vak., 

"Ekonomiese Opvoeding" oor 'n tydperk van vier jaar te ondersoek. Die implementering 

van Ekonomiese Opvoeding kan die implikasie inhou dat elke leerling formele onderrig 

aangaande aspekte soos entrepreneurskap, produktiwiteit, verbruikerskunde en 

ekonomiese geletterdheid sal ontvang. 

Indien die voorstelle aangaande Ekonomiese Opvoeding aanvaar word, beteken dit nie 

dat ander vakke van die verantwoordelikheid om entrepreneurskap as 'n kruiskurrikulere 

of voorligtingsopgawe aan te hied, ontneem word nie. Om 'n entrepreneurskapskultuur 

by leerlinge te ontwikkel, is dit juis nodig dat die verskaffing van 

entrepreneurskapsgerigte voorligting oor 'n bree front voltrek moet word. 

Die primere doel van die voorsiening van entrepreneurskapsgerigte voorligting is om 'n 

positiewe entrepreneuriese ingesteldheid by leerlinge aan te kweek en om leerlinge toe 

te rus en aan te moedig om soos entrepreneurs te dink en op te tree. In die 

klaskamersituasie bestaan daar talle moontlikhede om 'n groter 

entrepreneurskapsbewustheid by leerlinge aan te kweek. Elke onderwyser behoort dit 
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tydens die klasgebeure na te streef om 'n positiewer entrepreneurskapsgerigtheid by 

leerlinge te bevorder. 

(i) Oorkoepelende strategiee om entrepreneurskap as 'n voorligtingsopgawe 

van elke onderwyser te bevorder: 

• Daar behoort meer doeltreffende en deurlopende kommunikasie tussen die 

sakegemeenskap en onderwysers tot stand gebring word. Die onderwyserkorps moet 

deurlopend op hoogte bly van die onderskeie behoeftes wat in die sakegemeenskap 

bestaan. Die stigting van 'n nasionale netwerk van "Sentrums vir jong 

entrepreneurs" (Vgl. 8.5.1), kan heelwat daartoe bydra om in hierdie doel te slaag. 

• Voorkeur behoort aan tegniese en gevorderde tegnologiese opleiding gegee te word, 

aangesien dit 'n legio van entrepreneurskapsmoontlikhede bied. 

• Groter aandag moet aan verbeeldingryke en vemuwende 

entrepreneurskapsopleidingsprogramme gegee word. Die aanwending van 

besigheidspeletjies kan byvoorbeeld 'n waardevolle bydrae binne skole lewer om 'n 

positiewe entrepreneuriese ingesteldheid te bevorder. 

• Leerplanne en in besonder loopbaanvoorligting behoort meer op die bewusmaking 

van die moontlikhede van selfindiensneming en ondememingskap as loopbaan

alternatief ingestel te word. 

• Binne die konteks van 'n vrye ondememingstelsel moet 'n strewe na verbetering, 

vooruitgang en welvaartgenerering deurlopend gepropageer word. 

• Leerlinge moet geleentheid gegun word om vir hulself te dink, inisiatief te neem en 

oorspronklikheid aan die dag te le. 

• Die persepsie moet by leerlinge ontwikkel word dat eie ondememingskap 'n gunstige 

beroepsoorweging is. 

(ii) Klaskamerstrategiee om entrepreneurskap te bevorder 

Die volgende faktore kan veral 'n bydrae lewer om 'n positiewe entrepreneuriese 

ingesteldheid by leerlinge te bevorder: 

• Die aanvaarding van die risiko's: Leerlinge moet aangemoedig word om bereid te 

wees om te waag, innoverend op te tree en nuwe idees en werkwyses toe te pas. 

Werkopdragte moet waar moontlik van so 'n aard wecs dat dit leerlinge die 

geleentheid gun om hulle kreatiewiteit uit te leef. 

• Integriteit: Leerlinge moet aangespoor word om verantwoordelikheid en respek 

teenoor ander mense te toon en eie verantwoordelikheid vir mislukkings te aanvaar. 

\Verkstrots moet reeds van vroeg af by leerlinge aangekweek word. 
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• Mense (klante) -georienteerde benadering: Mense behoort as 'n uiters belangrike 

bron binne die entrepreneuriese proses voorgehou te word. 

• 'n Emosionele verbintenis met entrepreneurskap: Tydens die klasgebeure kan 

leerlinge toegelaat word om hulle opinies en gevoelens oor die aspekte van 

entrepreneurskap wat vir hulle persoonlike betekenis inhou, uit te spreek. 

Onderwysers behoort self ook as positiewe identifikasiefigure op te tree. 

• Werksgenot: Leerlinge moet positief teenoor die entrepreneuriese werksopset 

georienteer word. Suksesvolle entrepreneurs uit die samelewing kan byvoorbeeld as 

rolmodelle dien om leerlinge aan te spoor om self ook soos entrepreneurs te dink en 

op te tree. Hulle kan ook uitgenooi word om die leerlinge toe te spreek en 

entrepreneurskap by leerlinge aan te moedig. 

• Leierskap: Skole behoort leierskap op alle terreine uit te bou. 'n Goed ontwikkelde 

leierskapstrategie kan 'n groot bydrae in die ontwikkeling van toekomstige 

bestuursleiers !ewer. Entrepreneurskap kan as 'n integrale komponent van 

leierskapsontwikkelingsproj ekte ingeweef word. 

• Begrip vir die rol van entrepreneurs binne die Suid-Afrikaanse konteks: 

Leerlinge behoort deurlopend georienteer te word aangaande die 

welvaartgenererende rol wat entrepreneurskap binne die gemeenskap en in die Suid

Afrikaanse ekonomie vertolk. 

• Optimisme: 'n Gees van optimisme moet by leerlinge gekweek word. Dit moet deur 

'n ondersoekende ingesteldheid en gerigtheid op alle relevante besonderhede 

ondersteun word. Leerlinge moet ingestel word sodat hulle voortdurend bewus is 

van die moontlikhede om bestaande werkswyses of dienste/ produkte te verbeter 

deur nuwe tegnologie, beter idees en meer effektiewe werkswyses aan te wend. 

Leerlinge moet vera! bewus gemaak word van die moontlikhede wat uit 

voortdurende veranderende omstandighede en behoeftes voortvloei. 

• Aanpasbaarheid by nuwe en veranderende omstandighede: Leerlinge moet 

geleer word om buigsaam te wees in die toepassing van nuwe idees en werkwyses, 

maar om terselfdertyd gedissiplineerd te wees in die nastrewing van hulle doelwitte. 

Innoverende en praktiese denke behoort heelwat aandag te geniet. 

• Inspraak in besluitneming: Leerlinge kan groter inspraak in besluitneming verkry. 

Onderwysers kan byvoorbeeld saam met die leerlinge bepaal wat, waar, wanneer en 

hoe opdragte uitgevoer moet word. 

• Prestasiegerigtheid: Taakuitvoering behoort deurlopend op die bereiking van 

sukses gerig te word. 
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Die bevordering van entrepreneurskap as 'n buitekurrikulere 

aangeleentheid 

Benewens die voorsiening van vakgerigte entrepreneurskapsvoorligting is die 

ontwikkeling van entrepreneurskapsvaardighede een van die grootste opgawes waarvoor 

die onderwys te staan kom. Skole dra hierdie verantwoordelikheid egter nie aileen nie. 

Onderwysowerhede, die regering en ander entrepreneurskapsondersteunende 

organisasies kan verskeie ondersteuningsdienste lewer om inisiatiewe m 

skoolgemeenskappe te rugsteun. Daar kan onder meer aanbeveel word dat 'n liggaam 

aangewys/ saamgestel moet word wat 'n nasionaie netwerk van geakkrediteerde 

"Sentrums vir Jong Entrepreneurs" kan koordineer. Die koordineringsliggaam kan 

fondse fasiliteer om die projekte van gemeenskapsaksies wat aan bepaalde 

akkrediteringsriglyne voldoen, te ondersteun. 'n Mikroleningsfonds kan ook in oorleg 

met bankgroepe beding word. Hierdeur kan leerlinge van verai ekonomies agtergeblewe 

gebiede groter toegang tot aanvangskapitaal verkry. 

Dit kan aanbeveel word dat nabygelee skole (hoerskole, laerskole, spesiaie skole) en 

organisasies uit die plaaslike gemeenskap saamspan om 'n "Sentrum vir Jong 

Entrepreneurs" te vestig. Die ouergemeenskap, plaaslike sakesektor en 

entrepreneurskapsondersteunende organtsastes behoort medeverantwoordelikheid 

hiervoor te aanvaar. Skole kan egter 'n sleutelrol vertolk deur as die fasiliteerders op te 

tree om aile belanghebbende partye in die gemeenskap te mobiliseer om 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie deur te voer. 

Die samestelling van werkkomitees wat spesifiek met die bevordering van 

entrepreneurskap gemoeid is, kan heelwat daartoe hydra om die projekaktiwiteite van 

"Sentrums vir Jong Entrepreneurs" binne die betrokke skole deur te voer. Daar kan dus 

ten sterkste aanbeveel word dat elke skool 'n interne entrepreneurskapskomitee moet 

stig. 

Die primere doel van so 'n komitee is om 'n entrepreneurskapskultuur in die plaaslike 

gemeenskap te vestig en om leerlinge van geleenthede te voorsien om entrepreneuriese 

vaardighede toe te pas. Hiervoor is dit noodsaaklik dat die komitee ten nouste met die 

plaaslike gemeenskap moet skakel. Dit kan selfs aanbeveel word dat persone uit die 

plaaslike gemeenskap sitting op die komitee mag verkry. Hulle kan ook uitgenooi word 

om as sprekers by vergaderings of ander geleenthede op te tree. 
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Die samestelling van die komitee behoort op vrywillige basis te geskied. 'n Personeellid 

of groepie belanghebbende personeellede kan 'n fasiliterende rol vertolk om die 

gemeenskap, leerlinge en ander personeellede in 'n entrepreneurskapsontwikkeling

strategie saam te snoer. Tydens vergaderings kan ouers en ander belanghebbende 

persone of instansies uit die plaaslike gemeenskap genooi word om in te sit, of selfs om 

leiding in die loodsing van projekte te verleen. Daar kan gereeld aan die skool verslag 

gedoen word oor die vordering van entrepreneurskapsprojekte sodat 'n voortdurende 

entrepreneurskapsbewustheid by leerlinge aangekweek kan word. 

Daar bestaan 'n legio moontlike inisiatiewe wat 'n entrepreneurskapskomitee kan loods 

ter bevordering van entrepreneurskapsgerigte onderwys: Hier volg slegs enkele 

strategiee wat 'n entrepreneurskapskomitee kan aanwend: 

• Die loodsing van besigheidsprojekte: Die praktiese uitvoering van 

besigheidsprojekte dien as 'n oefenveld waarin leerlinge die geleendheid kry om die 

verantwoordelikheid vir besluite en keuses te aanvaar, berekende risiko's te neem en 

basiese bestuursbeginsels in te oefen. Dit dien ook as 'n wyse waardeur 'n begrip by 

leerlinge ontwikkel kan word vir die belangrike rol wat innovering en 

geleentheidsbenutting in die suksesvolle beplanning en deurvoering van 'n 

ondememing speel. 

• lnformele markdae: Leerlinge kry hier die geleentheid om hulle produkte of 

dienste bekend te stel. Uitstallings kan tydens pouses en ook na skool gehou word. 

Die ruimtes en tafels kan teen 'n minimale koste uitverhuur word. Mense uit die 

plaaslike gemeenskap kan ook uitgenooi word om hulle dienste en produkte uit te 

stal. Tydens hierdie geleenthede moet die klem veral op groter diversiteit van 

produkte en dienste geplaas word. In ekonomies agtergeblewe skoolgemeenskappe 

kan informele markdae ook buite die skool se onmiddellike omgewing, byvoorbeeld 

by winkelsentrums, gereel word. Hierdeur kan die situasie vermy word waar daar 

meer verkopers as kopers teenwoordig is. Indien 'n ondersteuningsnetwerk van 

omliggende skole ('n hoerskool met sy voedingskole en plaaslike spesiale skole) en 

gemeenskapsondersteunende orgarusastes (welsynsorganisasies, mannekrag

sentrums, opleidingsinstansies, ens.) die verantwoordelikheid deel om informele 

markdae te reel waarby al die betrokke partye mag inskakel, kan die afsetgebied vir 

produkte/dienste aansienlik uitgebrei word en kan geleenthede dwarsdeur die jaar 

geskep word vir leerlinge om hulle dienste en produkte uit te stal. Hierdeur kan die 

grondslag gele word om 'n langtermynonderhoubare 

entrepreneurskapsontwikkelingsprogram te ontwikkel. 
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• Geleentheidsprekers: Suksesvolle entrepreneurs uit die plaaslike gemeenskap kan 

genader word om as rolmodelle vir leerlinge te dien. Kundiges kan ook genader 

word om leerlinge oor spesifieke onderwerpe wat met entrepreneurskap verband 

hou, toe te spreek, of selfs om 'n entrepreneurskapswerkwinkel aan te hied. Skole 

kan byvoorbeeld verteenwoordigers van finansiele instellings uitnooi om leerlinge 

oor aspekte soos die lewensvatbaarheid van besigheidskonsepte en die verkryging 

van ondememingskapitaal toe te lig. 

• Entrepreneurskapsopleidingsweek: Leerlinge kan die geleentheid gebied word om 

'n entrepreneurskapsopleidingsweek by te woon. Die geleentheid kan as 'n 

opvoedkundige uitstappie kwalifiseer. Entrepreneurskapskundiges kan tydens die 

opleidingsweek werkwinkels aanbied. Leerlinge kan ook in aktiwiteite betrek word, 

soos byvoorbeeld om die behoeftes en geleenthede binne die konteks van 'n 

bepaalde gemeenskap te ontleed en dan strategiee te ontwikkel om hierdie 

geleenthede te benut. Die voorstelle kan na afloop van die week as 'n bydrae aan 

leiers in die gemeenskap (byvoorbeeld die plaaslike burgermeester) oorhandig word. 

8.5.2. 'n Implementeringstrategie vir entrepreneurskapsontwikkeling in skole. 

In die literatuurstudie is aangetoon dat entrepreneurskapsontwikkeling 'n omvattende 

opgawe is, waarin onderwysers as fasiliteerders optree om die medeverantwoordelikheid 

en betrokkenheid van die lokale gemeenskap te verseker (Vgl. 4.3.1). Tydens 

entrepreneurskapsontwikkeling moet daar dus deeglik met die behoeftes en voorkeure 

van die plaaslike gemeenskap rekening gehou word. Daar kan gevolglik afgelei word dat 

bepaalde skoolgemeenskappe nie noodwendig by al die voorstelle wat vermeld word sal 

aanklank vind nie. 

8.5.2.1. Identifisering van die behoeftes en voorkeure van die plaaslike 

skoolgemeenskap 

Die skoolopset en die omliggende skoolgemeenskap bepaal tot 'n groot mate watter 

dienste en produkte gelewer kan word. Die behoeftes, voorkeure, omstandighede en 

modegiere onderle verder ook die aard van moontlike inisiatiewe wat oorweeg kan 

word. Antwoorde kan onder meer op die volgende vrae gevind word: 

• Bestaan daar 'n behoefte aan 'n beter inkomste en werksgeleenthede? 

• Watter geleenthede le in die beskikbare infrastruktuur en tegnologie opgesluit? 

• Watter ander skole en organisasies kan die verantwoordelikheid deel om die 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie deur te voer? 
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• Watter behoeftes bestaan daar in die gemeenskap ten opsigte van moontlike dienste 

en produkte wat gelewer kan word? 

• Watter moontlike afsetgebiede bestaan daar vir dienste en produkte wat gelewer kan 

word? 

8.5.2.2. ldentifisering van rolspelers 

Ten einde steeds daarin te slaag om die doel van die onderwys te dien, sal 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie noodwendig so geadministreer moet word dat 

dit die onderwyser in die uitvoering van sy take so min as moontlik belemmer. In 

aansluiting hiermee kan dit uiters waardevol wees indien die totale skoolgemeenskap 

gemobiliseer kan word om die verantwoordelikheid vir die implementering van die 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie te deel. Die volgende bree kategoriee rolspelers 

kan ondersoek word: 

+ Sakegemeenskap: Die moontlikhede om die sakegemeenskap tot voordeel van 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategie aan te wend is legio. Hier volg enkele 

moontlikhede wat ondersoek kan word: 

• Die lokale sakegemeenskap dien as 'n potensiele afsetgebied vir dienste 

en produkte. 

• Dienste en produkte in die sakegemeenskap kan ook na skole toe 

uitgebrei word, sodat 'n wedersydse wen-wen situasie geskep kan word. 

• Daar bestaan talle potensiele borge en donateurs wat genader kan word. 

• Die sakegemeenskap dien as 'n bron van instansies en persone waaruit 'n 

waardevolle ondersteuningsnetwerk ontwikkel kan word 

• Organisasies en persone uit die plaaslike gemeenskap kan genader word 

om bepaalde dienste of take uit te kontrakteer of om produkte op 

bestelling te plaas. 

• 'n Plaaslike bank/ bouvereniging kan genader word om 'n 

mikroleningsfonds beskikbaar te stel en te administreer. Hierdeur kan 

fondse/lenings teen aantreklike voorwaardes aan leerlinge beskikbaar 

gestel word. 

+ Ouers: Die ouergemeenskap se beroepsaktiwiteite dien as 'n waardevolle bron van 

eerstehandse beroepskennis. Ouers kan versoek word om die nodige besonderhede 

beskikbaar te stel sodat hulle as referente vir hulle onderskeie beroepe kan optree. 

Ouers kan ook versoek word om te deel in hulle kinders se 

entrepreneurskapsinisiatiewe. 

+ Ondenvysers: Hoewel daar uit die navorsing afgelei kan word dat onderwysers oor 

die algemeen ten gunste van die bevordering van entrepreneurskap is, moet daar 
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steeds rekening met individuele onderwysers se voorkeure en behoeftes gehou word. 

Die volgende riglyne kan gevolg word: 

• Onderwysers moet selektief volgens hulle besondere vaardighede, 

vermoens en belangstellings in die projekwerksaamhede betrokke 

gemaakword 

• Die betrokkenheid van onderwysers moet indien dit moontlik is vrywillig 

geskied 

• Die opleiding van onderwysers in entrepreneurskapsgerigte onderwys 

moet ho~ prioriteit geniet. Indiensopleiding kan 'n waardevolle rol in 

hierdie konteks speel. 

+ Leerlinge: Entrepreneurskapsontwikkeling moet daarop ingestel wees om 

entrepreneurskapsgerigte vaardighede, kennis en 'n positiewe entrepreneuriese 

ingesteldheid by leerlinge te bevorder. Dit is veral noodsaaklik dat leerlinge die 

geleentheid gebied word om praktiese entrepreneurskapsvaardighede op te doen. Die 

volgende moontlikhede kan oorweeg word om te verseker dat die geleenthede 

geskep word om hierdie doelstelling te verwesenlik: 

• Die samestelling van 'n komitee om entrepreneurskap te bevorder: Die 

komitee kan onder meer die vorm van 'n opvoedkundige trust of Seksie 

21-ondememing aanneem. Die komitee dien a5 'n struktuur wat aile 

projekaktiwiteite kan koordineer en monitor en kan ook die fondse wat 

deur die projekwerksaamhede verkry word, kan administreer. Leerlinge 

wat aan die skool se entrepreneurskapsaktiwiteite deelneem, kan versoek 

word om hulle eie ondememings by die komitee/ trust te laat registreer. 

Sodoende kan dit die kontrole oor die projekwerksaamhede vergemaklik 

• Ontwikkeling van 'n ondersteuningsnetwerk: Aile ouers van die 

skoolgemeenskap kan versoek word om 'n inligtingstuk te voltooi waarin 

hulle ondemeem om as referente vir hulle beroepe op te tree. Hierdie 

eerstehandse beroepsinligtingsnetwerk kan by wyse van 'n 

kaartindeksstelsel in die skool se voorligtingslokale en biblioteek aan 

leerlinge beskikbaar gestel word. 

• Die omliggende skole kan as medebetrokkenes by _die projek betrek 

word. Leerlinge kan hierdeur ook die geleentheid gebied word om hulle 

dienste en produkte by geleenthede wat ander skole r00l, te bemark 

• Daar moet, indien moontlik, daama gestreef word om leerlinge vrywillig 

by entrepreneurskapsaktiwiteite betrokke te maak. 

• Entrepreneurskapsontwikkeling moet verkieslik die vorm van 'n jaar in, 

jaar uit projek aanneem. Leerlinge kan hierdeur die geleentheid gebied 

word om hulle mikro-ondememings oor 'n lang tydperk te ontwikkel. 'n 
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Deurlopende projek hou ook die voordeel in dat borge, donasies, beurse, 

ensovoorts wat van tyd tot tyd verkry word, jaarliks hemu kan word. 

Moontlike donateurs kan ook versoek word om in hulle begrotings 

voorsiening te maak om entrepreneurskapsontwikkelingsaksies finansieel 

te ondersteun. 

• Entrepreneurskapsuitstaldae kan jaarliks op die jaarprogram vasgestel 

word. Hierdie program kan op so 'n wyse ontwikkel word dat daar van 

erkende vlooimarkte in die plaaslike gemeenskap gebruik gemaak kan 

word. Ouers en leerlinge kan hierdeur die geleentheid gebied word om 

hulle produkte of dienste gedurende naweke bekend te stel en te verkoop. 

Daar kan met omliggende skole gereel word om die program 

gekoordineerd deur te voer. Indien daar in 'n bepaalde skoolgemeenskap 

nie genoeg koopkrag bestaan nie, kan die entrepreneurskapsuitstaldae 

ook buite skole se onmiddellike omgewing, gehuisves word. Hierdeur 

kan fondse as't ware in die gemeenskap ingetrek word 

• Deelname aan aile nasionale en plaaslike entrepreneurskapskompetisies 

kan ondersteun word. 

• In die weeklikse skoolprogram kan die volgende geleenthede oorweeg 

word om entrepreneurskap te bevorder: 

• Erkenning van entrepreneurskap as 'n buitekurrikulere aktiwiteit 

• Aanwending van 'n pouse per week sodat leerlinge hulle dienste 

en produkte kan uitstal en verkoop. Skole kan byvoorbeeld hulle 

snoepwinkel tydens hierdie dae sluit, om leerlinge die geleentheid 

te hied om hulle produkte en dienste uit te sta1 

• Aanwending van saalbyeenkomste om sprekers uit te nooi om die 

leerlinge oor verskeie entrepreneurskapstemas toe te spreek. 

• Die verkryging van borgskappe, beurse en donasies wat daarop gerig is 

om entrepreneurskapsaktiwiteite te stimuleer, kan deurlopend nagestreef 

word. 

• Die optimale benutting van bestaande skoolfasiliteite kan as 'n prioriteit 

beskou word. Klaskamers kan byvoorbeeld na skoolure beskikbaar gestel 

word vir die aanbieding van opleidingsprogramme (Byvoorbeeld 

vaardigheidskursusse deur tegniese kolleges ). 

• 'n Spesiale fonds kan geskep word om goedgekeurde projekte by wyse 

van 'n mikroleningskema te finansier en om inisiatiewe wat 

entrepreneurskap in die plaaslike gemeenskap kan bevorder, te 

ondersteun. Dit kan selfs oorweeg word om die fonds aan te wend om 

ekonomies agtergeblewenes in die skoolgemeenskap volgens meriete te 
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ondersteun om ondememings te ontwikkel. Om hierdie fonds aan te sterk 

kan 'n klein persentasie-aandeel van alle geregistreerde ondememings se 

maandelikse wins in 'n gemeenskaplike trust geplaas word. 

+ Entrepreneurskapsondersteunende instansies: Daar bestaan huidiglik 'n magdom 

van entrepreneurskapsondersteunende instansies. Skole kan 'n verskeidenheid van 

bronne oorweeg. Hieronder ressorteer die departement van arbeid, banke en 

bouverenigings, die Kleinsake Ontwikkelings Korporasie, mannekragsentrums, 

stadsrade en die departement van Handel en Nywerheid om maar enkeles te noem. 

Skole kan na gelang van die toeganklikheid van entrepreneurskapsondersteunende 

instansies 'n inligtings- en ondersteuningsnetwerk vorm wat onder meer die 

volgende dienste kan insluit: 

• Entrepreneurskapsopleidingskursusse en seminare 

• Korrespondensiekursusse 

• Konsultante 

• Finansieele ondersteuning en bronne van ondememingskapitaal 

• Gesubsidieerde lenings 

• Komersiele lenings 

• Navorsing 

• Bemarkingsdienste 

• Regsadvies, ensovoorts. 

+ Opleidingsinstansies: Skole kan 'n verskeidenheid opleidingsinstansies ten nouste 

by hulle entrepreneurskapsontwikkelingstrategie laat inskakel. Talle 

opleidingsinstansies beskik byvoorbeeld reeds oor "sentrums vir 

entrepreneurskapsontwikkeling". Entrepreneurskapskundiges kan ook uitgenooi 

word om as gassprekers tydens geleenthede op te tree. Die moontlikhede om te 

beding vir beurse en ander borgskappe moet nie uitgesluit word nie. Dit kan onder 

meer nagestreef word om 'n toekenning van een of ander aard te maak aan elke tipe 

ondememing wat leerlinge as deel van die skool se entrepreneurskapsinisiatiewe 

registreer. 
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8.5.2.3. Doelwitte wat met entrepreneurskapsontwikkeling nagestreef kan word: 

Dit kan aanbeveel word dat nabygelee skole gesamentlik 'n entrepreneurskaps

ontwikkelingstrategie deurvoer. Die ontwikkeling van 'n nasionale netwerk van 

"Sentrums vir Jong Entrepreneurs" kan heelwat daartoe hydra om die volgende bree 

doelwitte te bevorder: 

• Groter gemeenskapsbetrokkenheid: Die entrepreneuriese werksaamhede van 

leerlinge geskied nie in afsondering van die skoolgemeenskap nie. Die gesamentlike 

betrokkenheid van ouers en die omliggende sakegemeenskap behoort vervolgens 

aangemoedig te word. Leerlinge kan byvoorbeeld aangemoedig word om ander 

familielede of kennisse in hulle ondememings medebetrokke te maak. Namate 

leerlinge hulle ondememings uitbrei, kan dit selfs noodsaaklik word dat hulle van 

ander mense gebruik maak om die doelwitte van hulle ondememings te bereik. 

Leerlinge moet teen hierdie agtergrond bewus gemaak word dat dit steeds nodig is 

om 'n gebalanseerde lewe te lei en dat hulle nie persoonlike belange ten koste van 

hulle skoolwerk moet bevorder nie. 

• Skepping van werksgeleenthede vir die plaaslike gemeenskap: Die projekte en 

ondememings wat deur leerlinge geinisieer word, dien reeds as 'n bron van 

potensiele werksgeleenthede. Talle ouers en familielede van skoolgaande leerlinge 

kan die skool se entrepreneurskapsaktiwiteite as 'n geleentheid beskou om in 

samewerking met hulle kinders 'n ekstra inkomste te verdien. Die blote 

beskikbaarstelling van skoolgemeenskappe as 'n afsetgebied vir verskeie produkte en 

dienste kan reeds as 'n insentief dien om innovering by die gemeenskap aan te 

wakker. 

• Die bevordering van 'n entrepreneurskapskultuur: Die suksesverhale van enkele 

leerlinge kan in 'n sneeubal-effek omskep word, wat mettertyd in 'n 

entrepreneurskapskultuur kan ontwikkel. Die aanwending van entrepreneuriese 

rolmodelle is hiervoor van deurslaggewende belang. 

• Selfonderhoudende projekwerksaamhede: In gevalle waar die skoolgeriewe 

benut word, of waar daar van die skool as 'n afsetgebied gebruik gemaak word, kan 

skole in die winste te deel. 'n Persentasie-aandeel van alle geregistreerde 

ondememings se wins kan vir hierdie doel in 'n gemeenskaplike trust geplaas word. 

Die entrepreneurskapsaktiwiteite van die skool kan hierdeur tot 'n groter mate as 'n 

mikro-kosmos van die besigheidswereld aangewend word. Die opbouing van 'n 

"entrepreneurskapsfonds" kan teruggeploeg word om verdere inisiatiewe te 

bevorder. 
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• 'n Langtermyn onderhoudbare strategie: Die entrepreneurskapskomitee/ -trust 
kan 'n program ontwikkel wat deurlopend funksioneer en waarvan die voordele oor 

'n langtermyn volgehou kan word. Daar kan byvoorbeeld toegelaat word dat 

leerlinge hulle produkte en dienste een keer per week tydens pouses kan uitstal en 

bemark. Leerlinge kan aangemoedig word om hulle aanvanklike mikro

ondememings met verloop van tyd tot volwaardige ondememings uit te brei 

waardeur 'n substansiele inkomste verdien kan word. 

Benewens die bogenoemde oorkoepeleride doelstellinges van 'n 
entrepreneurskapsontwikkelingstrategie, kan die volgende algemene doelwitte ook 

nagestreef word: 

• Beskikbaarstelling van geleenthede aan alle partye om fmansiele voordele te verkry 

• Bevordering van 'n dinamiese produktiewe en werkgerigte skoolgemeenskap 

• Bevorderdering van die algemene welvaart van die plaaslike gemeenskap: Fondse 

kan deur die projekbedrywighede na die gemeenskap toe aangetrek word. 

• Ontwikkeling van entrepreneurskapsvaardighede en 'n positiewe entrepreneuriese 

ingesteldheid by leerlinge 

• Bevordering van 'n entrepreneurskapskultuur 

• Verkryging van toenemende ouer- en gemeenskapsbetrokkenheid 

• Bevordering van die doel van onderwys: Via 'n entrepreneurskapskomitee kan 

k01ttrole en beheermaatreels getref word om te verseker dat die projek binne die 

doelwitte en missie van skole begrond is. 

8.5.2.4. Ontwikkeling van beheer en kontrolemaatreels 

Om te voorkom dat leerlinge uitgebuit word en om kontrole te verseker kan 'n 

entrepreneurskapskomitee geskep word. Hierdie komitee kan die vorm van 'n 

opvoedkundige trust of Seksie 21-ondememing aanneem. So 'n komitee kan saamgestel 

word uit onderwysers, lede van die bestuursraad, lede van die ouervereniging en persone 

uit die plaaslike besigheidswereld. Kundiges uit die plaaslike sakegemeenskap kan ook 

op 'n ad-hokbasis medebetrokke gemaak word. Die doel van die 

entrepreneurskapskomitee kan soos volg geformuleer word: 

+ Stel van maatstawwe om voorleggings goed te keur 

• Verseker gesonde waardes ( entrepreneurskapsaktiwiteite moet opvoedkundig 

gerig wees) 

• Voorkom inmenging in die normale skoolprogram 

• Bepaal winsverdeling indien daar van die skool se fasiliteite gebruik gemaak 

word 

• Vereis selfbefondsing van ondememings 
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+ Monitor projektel ondememings: 

• Aile ondememings wat deel van die entrepreneurskapsontwik:kelingsaksies 

vorm., kan geregistreer word 

• Administreer aile fondse wat deur projekaktiwiteite gegenereer word. 

• Administreer die terugploeg van winste tot voordeel van projekaktiwiteite 

• Gaan ooreenkomste en kontrakte aan waar dit nodig is, en behartig die 

hemuwing van sodanige ooreenkomste 

• Algemene administrasie, bestuur en organisering van projekaktiwiteite 

8.5.2.5. Stigting van projekkomitees 

Die aard van die skoolopset en die beskikbaarheid van strukture soos 'n leerlingraad, 

ouervereniging, bestuursliggaam, ensovoorts bepaal hoofsaaklik hoe die projekkomitees 

saamgestel kan word. Die volgende uiteensetting dien dus slegs as 'n voorbeeld van hoe 

die onderskeie rolspelers 'n bydrae kan lewer. 

(i) Koordineringskomitee 

Die Koordineringskomitee is hoofsaaklik daarop gerig om die inisiatief en dryfkrag 

agter die projek te vorm.. Die uitgangspunt moet wees om die maksimaie 

medebetrokkenheid van aile rolspelers te verkry. Kundiges uit die plaaslike 

gemeenskap, opleidingsinstansies of onderwyserskorps kan byvoorbeeld geidentifiseer 

word om as 'n werkgroep vir die projek op te tree. Welsynsorganisasies en die plaaslike 

-stadsraad kan ook medeverantwoordelikheid vir die implementering van 

projekaktiwiteite deel. 

Die werklike implementering van die projek moet daarop toegespits wees om 'n 

verdeling van verantwoordelikheid tussen die onderskeie rolspelers in die 

skoolgemeenskap (voogonderwysers, ouerverenigings, bestuursraadslede, leerlingleiers 

en entrepreneurskapsondersteunende organisasies) te bewerkstellig. 

(ii) Beheerliggaamkomitee 

• Medeverantwoordelik vir die goedkeuring van voorleggings van projekte en 

ondememings 

• Koordineer die ontwikkeling van 'n oorkoepelende bemarkingstrategie 

• Skakel met die beheerliggaamkomitees van ander skole wat by die projekaktiwiteite 

betrokke is ( sinkronisering) 

• Algemene kontrole en beheer oor projekwerksaamhede 
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(iii) Ouerverenigingkomitee 

• Ontwikkel en deurvoering van 'n strategie om die ouer- en sakegemeenskap betrokke 

temaak 

• Dien as 'n skakel tussen die sakegemeenskap, industriee en opvoedkundige 

instellings 

• Stel voorleggings op en stel die projek aan die lokale sakegemeenskap bekend 

• Ontwikkel'n netwerk van entrepreneurskapsondersteunende organisasies 

• Organiseer entrepreneurskapsuitstaldae 

(iv) Leerlingkomitee 

• Tree op in samewerking met die standerdrade of klasleiers 

• Motiveer leerlinge om entrepreneurskap aan die dag te le I ondememings te begin 

• Bemark entrepreneurskapuitstaldae 

• Motiveer leerlinge om hulle ondememings nie onafbanklik te bedryf nie, maar om 

ouers en familielede betrokke te maak. 

• Hou leerlinge op hoogte van die onderskeie projekaktiwiteite 

(v) Onderwyserkomitee 

• Tree op in samewerking met die voogonderwysers 

• Hanteer aile sake wat die personeel raak 

• Motiveer onderwysers om as entrepreneuriese identiftkasiefigure op te tree 

• Bevorder entrepreneurskapsgerigte onderwys deur seminare, werkwinkels, ens. te 

r~el 

8.5.3. Kriteria vir die bevordering van entrepreneurskapsgerigte onderwys 

Die volgende kriteria kan aangewend word om entrepreneurskapsgerigte onderwys te 

bevorder. 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys moet nie noodwendig op korrekte antwoorde 

fokus nie, dit wil se, daar hoef nie noodwendig 'n enkele korrekte antwoord 

verwag te word nie. 

Entrepreneurs is oor die algemeen nie ingestel op 'n enkele korrekte antwoord nie, maar 

soek eerder nuwe en beter antwoorde en oplossings vir probleme in die lig van 

veranderende omstandighede, nuwe inligting en tegnologie en geleenthede. Leerlinge 

moet dus die geleentheid gegun word om bestaande oplossings en praktyke te 

bevraagteken en nuwe metodes en tegnieke te beproef. Tydens 
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entrepreneurskapsopleiding behoort die klasgesprek, evaluering, en die onderwyser se 

aanbieding dus aangepas te word om 'n entrepreneuriese ingesteldheid by leerlinge te 

bevorder. 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys moet oorwegend op leerlingaktiwiteite 

gebaseer wees. Dit moet 'n uiters deelnemende karakter he. 
Entrepreneurs is aksiegeorienteerd. Hulle is ingestel om gedagtes en idees tot uitvoer te 

bring. Schrumpter (in Kent,1990:57) beskryf hulle as "creative destructors, destroying 

the old as they create the new". In aansluiting by die aard van die entrepreneur moet 'n 

entrepreneurskapsontwikkelingsprogram so opgestel word dat dit die potensiele 

entrepreneur nie in die posisie van 'n passiewe leerder plaas nie. Leerlinge moet 

aangemoedig word om op spontane wyse deel te neem aan navorsing, ondersoek in te 

stel, te beplan, nuwe geleenthede na te speur en nuwe idees en werkswyses daar te stel. 

Leer deur te doen dra ook daartoe by om die insig by leerlinge tuis te bring, dat die 

daarstel en ontwikkeling van 'n nuwe ondememing nie vir lui en gemaksugtige mense 

bedoel is nie, maar dat dit harde werk vereis. 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys moet doel- en prestasiegerig wees 

Entrepreneurs is doelgeorienteerd en voortdurend gemotiveerd om te presteer. lndien 

hulle sukses behaal, word hulle dikwels steeds meer daartoe gedryf om nuwe hoogtes te 

bereik. 'n Entrepreneurskapsontwikkelingprogram behoort dienooreenkomstig duidelike 

mikpunte te stel om na te streef en moet volgens Pottas (in Jooste, 1990:11) vir beide 

lang- en korttermynstrategiee voorsiening maak. Leerlinge moet ook aangemoedig word 

om lang- en korttermyndoelwitte na te streef en om gestelde doelwitte suksesvol deur te 

voer. Geleenthede tot prestasie moet oor 'n wye front verleen word sodat elke leerling, 

binne die grense van sy unieke talente, geleentheid kry om te presteer. 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys moet ingestel wees op die bevraagtekening 

van die status quo. 

Leeringe moet voortdurend ingestel word op die ontwikkeling van nuwe en beter 

werkswyses en praktyke. Die denkpatroon moet by leerlinge vasgele word dat daar altyd 

ruimte vir verbetering bestaan. Bestaande praktyke kan hiervolgens beskou word as 'n 

vastrapplek na 'n wereld van nuwe en beter idees. 

Die gemeenskap moet 'n ondersteunende rol in entrepreneurskapsontwikkeling 

vertolk 

Leerlinge kan heelwat by suksesvolle entrepreneurs vanuit hulle eie gemeenskap leer. 

Deur in kontak te tree met bestaande entrepreneurs kan leerlinge ook meer bewus word 
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van behoeftes, probleme en geleenthede binne hul eie gemeenskap. Leerlinge kan deur 

hulle eie navorsing, ontdekking en aktiwiteite self ook 'n belangrike bydrae binne die 

gemeenskap lewer. Leerlinge moet veral bewus gemaak word van die waarde van 'n 

ondersteuningsnetwerk van persone en organisasies wat hulle kan aanwend om hul 

persoonlike doelwitte na te streef. 

Entrepreneurskapsgerigte onderwysvoorsiening moet van 'n verskeidenheid 

benaderringswyses en onderrigstyle gebruik maak. 

Daar bestaan 'n uitgebreide terrein van entrepreneurskapsmoontlikhede asook leerlinge 

met uiteenlopende beskouinge wat in 'n entrepreneurskapsontwikkelingprogram behartig 

moet word. Onderrig wat voorsiening maak vir die verskeidenheid van behoeftes, 

belange en voorkeure wat leerlinge koester, sal noodwendig van 'n uitgebreide netwerk 

van benaderingswyses en onderrigstyle gebruik moet maak sodat daar by veranderinge 

in veskillende situasies en die leerlinge wat daardeur geraak word, aangepas kan word. 

V oorkeur moet verleen word aan benaderings en style wat bevorderlik vir kreatiewe 

deelname en innovering sal wees. Die leeromgewing en klasatmosfeer moet aangepas 

word om die leerlinge telkens binne nuwe omstandighede te plaas. 

Elemente van verrassing en die onverwagte moet in entrepreneurskapsgerigte 

onderwys ingebou word. 

Deur die onverwagte voor te hou, of deur die aanwending van 'n verrassingselement kan 

leerlinge geleer word om nuwe denkwee te volg. Sodoende kan die waarde van nuwe 

gedagtes en idees by leerlinge tuisgebring word. Leerlinge moet ook daaraan blootgestel 

word om op onverwagte veranderinge en verwikkelinge te reageer. Deur voortdurend 

nuwe en onverwagte standpunte te lug, word leerlinge se denke geaktiveer sodat hulle 

ook mettertyd leer om bestaande standpunte, idees en werkswyses te bevraagteken en te 

ondersoek. 

Reeds bekende inligting moet telkens in 'n nuwe konteks geplaas word 

Selfvoldoening en besadigdheid is selde te versoen met 'n entrepreneuriese 

ingesteldheid. Entrepreneurskapsgerigte onderwys moet dus eerder daarop ingestel wees 

om 'n wereld van nuwe perspektiewe, gedagtes, werkswyses en voorstellings aan 

leerlinge voor te hou. Hierdeur kan bestaande inligting, oortuigings, en metodes in 'n 

unieke konteks geplaas word sodat nuwe geleenthede ontdek kan word. 
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Entrepreneurskapsgerigte onderwys moet voorsiening maak vir gereelde en 

onverwagte terugvoer. 

Entrepreneurs geniet dit om terugvoer te ontvang oor hulle vordering - of hulle nog op 

die regte spoor is - en of hulle veranderinge moet oorweeg. Dit is dus belangrik om 

tydens entrepreneurskapsgerigte onderwys deurlopende direktiewe inligting aan 

leerlinge te voorsien. Daar kan ook gereeld terugvoer van leerlinge verwag word. 

Sodoende leer leerlinge om hulle eie stand te evalueer en te waardeer. Onverwagte 

terugvoer aangaande die vordering van leerlinge word dikwels meer ter harte geneem en 

kan 'n waardevolle motiveerder vir entrepreneuriese gedrag wees. 

Die benaderings en aktiwiteite wat gevolg word, moet bevorderlik vir 'n positiewe 

selfbeeld wees. 

Entrepreneurs benodig 'n positiewe selfbeeld om die weerstand teen die veranderinge 

wat teweeg gebring word, te oorbrug. Elke leerling moet voorberei word op die 

moontlike teenstand wat hy kan verwag indien hy nuwe idees en werkswyses aanpak. 

Leerlinge moet opgevoed word met die oortuiging dat hulle oor die vermoe beskik om 'n 

sukses van die lewe te maak. 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys moet leerlinge die geleentheid bied om bulle 

kennis en vaardighede op 'n spesifieke onderneming toe te pas. 

Elke leerling moet die geleentheid gebied word om binne die skool of gemeenskap 

geleenthede te identifiseer, idees daarom te formuleer en dit dan in 'n besigheidsplan te 

omvorm. Op hierdie wyse kan waardevolle praktykervaring opgedoen word. Dit maak 

die leerlinge ook meer gereed en voorbereid om die eise wat 'n eie ondememing aan 

hulle kan stel, te hanteer. 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys moet groep- en spanwerkaktiwiteite insluit. 

Alhoewel entrepreneuriese gedrag dikwels gekenmerk word deur 'n strewe om self in 

beheer van aktiwiteite te staan, moet leerlinge onder die besef gebring word dat hulle nie 

totaal onafhanklik kan funksioneer nie. Talle entrepreneurs is byvoorbeeld in 'n groot 

mate afhanklik van die vaardigheid en kundigheid van ander mense om hulle ideale ten 

uitvoer te bring. Leerlinge moet dus voortdurend die geleentheid gebied word om in 

groepe of as lede van 'n span verantwoordelikheid te deel of aan ander oor te dra. 

Tydens entrepreneurskapsgerigte onderwys moet daar aandag gegee word aan die 

moontlike redes wat tot mislukkings in ondernemings kan aanleiding gee. 

Leerlinge moet bewus gemaak word van die redes wat oor die algemeen tot mislukking 

lei. Deur leerlinge se aandag op moontlike slaggate te vestig, kan hulle mettertyd leer 
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om toekomstige probleme beter te antisipeer en betyds die nodige voorkomende 

maatreels te tref. Besondere aandag moet ook gegee word oor hoe mislukkings hanteer 

moet word en hoe daaruit geleer kan word. Selfs die suksesvolste entrepreneurs beleef 

steeds van tyd tot tyd terugslae. Hulle beskou dit egter nie as mislukkings nie, maar as 

leerervaringe en 'n stap nader aan toe~omstige sukses. 

Leerlinge moet bewus gemaak word van "geleenthede": Hoe geleenthede tot stand 

kom en hoe om bulle te identifiseer en te evalueer. 

Entrepreneurskap is juis die uitvloeisel van geleenthede wat benut word. Dit is dikwels 

nie die idee wat eerste na vore kom nie, maar eerder die geleentheid wat raakgesien 

word, waarom die entrepreneur dan sy idees uitbou. Daar moet 'n ingesteldheid by 

leerlinge aangekweek word om voortdurend bewus te wees van nuwe geleenthede wat 

ontstaan, die waarde daarvan te bepaal en idees daarom te formuleer. 

Innovering moet 'n integrale faset van entrepreneurskapsgerigte onderwys vorm. 

Dit is meestal die entrepreneur se vermoe om te innoveer wat hom onderskei van ander 

mense wat ook besighede tot stand bring. Die ware entrepreneur is die persoon wat 

bestaande hulpbronne kan omvorm en mobiliseer sodat die gebruik daarvan meer 

effektief en produktief kan wees. Leerlinge kan dus aangemoedig word om geleenthede 

en inisiatiewe te beproef wat nog nie in die verlede uitprobeer was nie. Leerlinge moet 

ook geleer word om op kreatiewe wyse nuwe geleenthede te skep. 

Die waarde van disekwilibrium moet ondersoek en beklemtoon word 

Disekwilibrium is die gevolg van ontwrigtende omstandighede, verandering en 

vemuwing. Dit vind plaas as die bree gemeenskap nog nie by die veranderde of nuwe 

omstandighede kon aanpas nie. Dit is juis onder sulke omstandighede wat die 

entrepreneur na vore tree, die geleenthede daarin identifiseer en dit ontgin. Deur sy 

innoverende optrede en gerigtheid op vemuwing en verandering kan die entrepreneur 

as't ware beskryf word as 'n skepper van disekwilibrium. Entrepreneurskapsgerigte 

onderwys moet leerlinge bewus maak van die geleenthede wat tydens 'n toestand van 

disekwilibrium na vore tree en die potensiele voordele wat daaruit kan voortspruit. 

Entrepreneurskapsgerigte onderwys moet voorsiening maak vir die aanwending 

van gevallestudies wat gevarieerd is in terme van die aard van die onderneming en 

die graad van sukses. 

'n Begrip moet by leerlinge ontwikkel word aangaande die verskeidenheid van 

moontlikhede wat binne die entrepreneuriese konteks bestaan. Sodoende kan leerlinge 

se perspektief verbreed word en kan steriotipe denke vermy word. Daar kan aan 
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leerlinge getoon word dat die moontlikhede tot entrepreneuriese gedrag bykans 

onbeperk is, vanwee die wye beroepspektrum waarin dit van nut kan wees en die talle 

geleenthede wat daar vir eie ondememingskap bestaan. 

8.6. MOONTLIKE LEEMTES BINNE DIE ONDERSOEK 

Die volgende leemtes is in die navorsingsondersoek bevind en kon, volgens die 

navorser, die resultate van die ondersoek moontlik beinvloed het: 

In die ondersoek is daar van 'n selfontwerpte meningsopnamevraelys gebruik gemaak 

wat uiteraard nie gestandaardiseer en vir geldigheid getoets is nie. Dit dien egter 

vermeld te word dat die vraelys na aanleiding van 'n deeglike literatuurstudie van 

tersaaklike inligting en na aanleiding van konsultasie met verskeie 

entrepreneurskapskundiges, onderwyskundiges en onderwysers (V gl. bylae 3) 

saamgestel is. Die toepaslikheid van en formuleringswyse van die items waaruit die 

vraelys saamgestel ts, IS m oorleg met entrepreneurskapskundiges en 

vraelysontwerpkundiges bespreek en waar nodig is aanpassings aangebring. 

Slegs 'n bepaalde bevolkingsgroep en geografiese area is by die empiriese ondersoek 

betrek. Hierdie leemte kan die volgende vrae laat ontstaan: 

• Watter verskille of ooreenkomste bestaan daar in die menings van onderwysers uit 

ander bevolkingsgroepe of by onderwysers uit ander geografiese areas? 

• Watter intemasionale tendense bestaan daar in die menings van onderwysers? 

Tydens die ondersoek is slegs die menings van onderwysers in ag geneem. Die menings 

van ouers, lede uit die sakegemeenskap en onderwysbeleidsbepalers kan waardevol 

wees om te verseker dat 'n entrepreneurskapsontwikkelingstrategie beter by die 

behoeftes en voorkeure van die bree gemeenskap sal aansluit. Die empiriese ondersoek 

kan teen hierdie konteks 'n verskraalde siening aangaande skole se opgawe om 

entrepreneurskapsgerigte onderwys aan leerlinge te verskaf, by die Ieser ontlok. In die 

ontwikkeling van 'n voorgestelde strategie om entrepreneurskap in skole te bevorder, is 

daar egter wei met talle persone uit die sakegemeenskap en onderwysbeleidsbepalers 

gekonsulteer (V gl. bylae 3). 

Van wee die omvattenheid van die ondersoekveld kon slegs enkele tendense vasgestel 

word. AI die temas kon gevolglik nie in diepte ondersoek word nie. 
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Die beperkte beskikbaarheid van navorsmg aangaande entrepreneurskap in die 

skoolkonteks, en in besonder navorsing binne die Suid-Afrikaanse skolekonteks, skep 'n 

diepgaande leemte aan vergelykende navorsing en beperk die moontlikhede om 

hipoteses en bevindinge te verifieer. Die onderhawige ondersoek is vervolgens as 'n 

loodsondersoek onderneem. Die bevindinge en gevolgtrekkings waartoe gekom is, kan 

dus hoofsaaklik as inleidend en verkennend beskou word. Die bevindinge van die 

empiriese ondersoek kan dus nie as verteenwoordigend van alle onderwysers in Suid

Afrika beskou word nie. Dit is bloot 'n weergawe van die menings van 'n spesifieke 

ondersoekgroep. 

8.7. AANBEVELINGS MET BETREKKING TOT VERDERE 
NAVORSING 

Die beperkte beskikbaarheid van navorsmg aangaande entrepreneurskapsgerigte 

onderwys word deur die navorser as 'n groot leemte binne die eise wat die samelewing 

aan die onderwys stel, beleef. Daar bestaan nog ruim moontlikhede om hierdie aktuele 

ortdersoekveld verder na te vors. Die volgende aanbevelings vir verdere navorsing 

behoort volgens die navorser indringend ondersoek te word. 

+ 'n Meer omvangryke (nasionale) ondersoek: 'n Nasionale ondersoek kan beter 

daarin slaag om die aard en omvang van verskillende bevolkingsgroepe en sosio

kulturele strominge wat in Suid-Afrika bestaan te ondersoek. Hierdeur kan 

gevolgtrekings en afleidings gemaak word wat meer verteenwoordigend van 

onderwys in Suid-Afrika sal wees. So 'n ondersoek kan die menings van 

onderwysers ten opsigte van entrepreneurskapsgerigte onderwys op 'n meer 

omvattende basis ondersoek. 

+ Vergelykende ondersoeke: In aansluiting met die bogenoemde aanbeveling kan 

vergelykende ondersoeke na die menings van onderwysers uit verskillende 

bevolkingsgroepe of geografiese areas aangaande entrepreneurskapsgerigte 

onderwys onderneem word. 
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+ Diepgaande ondersoeke van temas wat met entrepreneurskapsgerigte onderwys 

in verband staan: In die onderhawige ondersoek is 'n omvattende ondersoekveld 

gedek waaruit daar net enkele tendense blootgele kon word. Verdere navorsing kan 

'n meer diepgaande studie ondemeem om onder meer die volgende temas te 

ondersoek: 

• Skole as fasiliteerders van 'n ondersteuningsnetwerk om entrepreneurskap in die 

gemeenskap te bevorder 

• Strategiee om innovering by leerlinge te bevorder 

• V akverwante voorligting in entrepreneurskapsgerigte onderwys (V akgerigte 

entrepreneurskapsvoorligting kan vanuit die perspektief van afsonderlike 

vakke/ vakterreine ondersoek word) 

+ Interpretasie van bevindinge deur ander deeldissiplines: Ter wille van 'n nog 

dieper begryping van entrepreneurskapsgerigte onderwys kan dit aanbeveel word dat 

die bevindinge van die onderhawige studie ook vanuit ander opvoedkundige 

deeldissiplines geinterpreteer word. In aansluiting hiermee kan daar aanbeveel word 

dat 'n multi-dissiplinere werkswinkel/ seminaar/ simposium met ander 

deeldissiplines in die Opvoedkunde gehou word. Ander dissiplines (byvoorbeeld 

Sosiologie, Sielkunde en Ekonomiese wetenskappe) wat raakvlakke met die 

onderhawige studie het, kan die praktykbetekenis van die bevindinge van die 

onderhawige studie verder ondersoek. 

+ Verdere navorsingsondersoeke uit ander wetenskapsperspektiewe: W aar hierdie 

studie vanuit 'n Sielkundig-Opvoedkundige perspektief ondemeem is, kan daar 

aanbeveel word dat navorsingsondersoeke uit ander velde ook waardevolle 

implikasies vir die onderwys kan inhou. Die volgende kan as voorbeelde dien: 

• Opvoeding tot entrepreneurskap as maatskaplike opgawe 

• Die sakesektor se rol in die opvoeding van entrepreneurs 

• Die rol van entrepreneurskapsvoorligting ten einde sosio-maatskaplike probleme 

op te hef 

+ Verdere ondersoeke deur owerheidswee: Daar behoort aldus die navorser 

doelbewuste pogings aangewend te word om die navorsingsgegewens in praktyk by 

wyse van loodsprojekte (mikrovlaktoepassings) toe te pas. Die aanbevelings kan in 

aansluiting hiermee ook in die praktyk geimplementeer en geevalueer word. 

Owerheidswee kan die resultate van hierdie loodsprojekte aanwend om toekomstige 

beleid in die onderwys, politiek en sakewereld te formuleer. 
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+ Verdere ondersoeke wat daarop gerig is om internasionale ten dense of tendense 

in Afrika rakende entrepreneurskapsgerigte onderwys bloot te le: In die 

onderhawige ondersoek is daar met die eiesoortige en unieke aard van die Suid

Afrikaanse skoolgemeenskap rekening gehou. Die empiriese ondersoek is ook 

ondemeem binne die konteks van die spesifieke kulturele waardes en opvoedigstyle 

van 'n bepaalde onderwysgemeenskap. Die navorser is van mening dat verdere 

navorsing in ander skoolgemeenskappe duidelikheid kan hied aangaande 

intemasionale tendense. Hierdie tendense kan as kriteria aangewend word om 

wetenskaplike en geldige uitsprake aangaande entrepreneurskapsgerigte onderwys te 

maak. Die navorser beskou dit steeds as van die uiterste belang dat sodanige kriteria 

of uitsprake binne die konteks van die unieke aard en eisoortigheid van die Suid

Afrikaanse onderwys ge'interpreteer moet word. 

8.8. SLOTOPMERKING 

Onderwysers word al hoe meer voor die opgawes gestel om entrepreneurskapsgerigte 

voorligting aan leerlinge te voors1en en om as die fasiliteerders van 

entrepreneurskapsontwikkelingstrategiee binne die skoolgemeenskap op te tree. Hierdie 

opgawes sal noodwendig deur paslike opleiding ondersteun moet word sodat 

onderwysers met die nodige agtergrondskennis en vaardighede toegerus kan word. 

As deel van 'n kruiskurrikulere aangeleentheid moet elke onderwyser daama strewe om 

binne die normale gang van die klasgebeure entrepreneurskapsgerigte voorligting aan 

leerlinge te voorsien (Vgl. Nasionale Onderwys, 1995:14). Die onderwyser staan egter 

nie alleen voor die opgawe om 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid . en 

entrepreneurskapsvaardighede by leerlinge aan te kweek nie. Skole kan ooreenkomstig 

die implementeringstrategie wat in hierdie studie voorsien word, die plaaslike 

skoolgemeenskap mobiliseer, sodat die hele gemeenskap kan hydra om 

entrepreneurskap by leerlinge te bevorder (Vgl. bylae 4). Onderwysowerhede, die 

regering en ander entrepreneurskapsondersteunende organisasies kan ook verskeie 

ondersteuningsdienste lewer om inisiatiewe in skoolgemeenskappe te rugsteun. Die 

ontwikkeling van 'n nasionale netwerk van geakkrediteerde "Sentrums vir Jong 

Entrepreneurs" kan heelwat daartoe hydra om hierdie doelwitte te laat realiseer. 
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Die ideaal kan nagestreef word om leerlinge se waardes, gesindhede en vaardighede so 

te verander dat entrepreneuriese denke en optrede 'n deel van elke leerling se daaglikse 

lewe vorm. Hierdeur kan die onderwys in sy doel slaag, naamlik om leerlinge tot 

volwaardige en verantwoordelike landsburgers op te voed wat hulle plek in die 

samelewing kan volstaan. 

In ons jeug le 'n magdom potensiaal opgesluit. Die ontsluiting van hierdie potensiaal is 

egter grootliks gekoppel aan die mate waarin onderwysers vandag waarlik as 

innoverende en kreatiewe agente van verandering, binne die konteks van die 

opvoedkundige eise van die dag, kan optree. Mag elkeen wat hom tot hierdie ideaal 

verbind, geseen word! 
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FOR ATTENTION: THE DIRECTOR: NATIONAL EDUCATION POLICY 

Dr. A. LeRoux 

P.O. Box 80519 

Doompoort 

0017 

15 July 1994 

RE.: RECOMMENDATIONS REGARDING THE DISCUSSION 

DOCUMENT: "NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER 

EDUCATION", DEPARTMENT OF NATIONAL EDUCATION: 

JUNE 1994 

AIM: TO ENHANCE AN ENTREPRENEURIAL DIRECTNESS IN 
EDUCATION. 

Presently I am working on a thesis regarding the enhancement of an entrepreneurial 

directness in education. In practice such a goal can only be achieved if 

entrepreneurship forma an integral part of teacher education. The concept of 

"entrepreneurial directed education" was presented to several educational authorities 

and leaders in the business community. The following list are some of the people with 

whom I have consulted to this regard: 

List of persons consulted regarding entrepreneurship directed education 

Department: National Education: Dr. A.L. Le Roux (Director: National education 

Policy) 
Dr. J. van Rensburg (Deputy Director: National 

Education) 



Education & Training 

(Former department) 
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Me. M. van Biljon (Senior Deputy Educational 

Specialist: Auxiliary services) 

Dr. E.C. van Rensburg (Did a thesis on economic 

education) 

Me. C. Mtembu (Senior Deputy Educational 

Specialist) 

Transvaal Education Department Dr. van Zyl (Superintendent: Education) 

(Gauteng) Mr. van Dyk (Superintendent: Education) 

Business South Africa (BSA) 

Afrikaanse Handelsinstituut 

(AHI) 

Small Business Development 

Agency (SBDA) 

South African Chamber of 

Business (SACOB) 

Standard Bank of South Africa 

Me. E. Swart (Chairperson: Working Committee: 

Life skill development 

Mr. Nols Olivier (Chairperson) 

Prof. J. Poolman (Executive director) 

Dr. Ben Vosloo (Executive Director) 

Mr. D. Crous (Assistant Manager) 

Mr. K. Lockwood (Senior Manager: Public 

relations) 

Mr. Malcolm Kietzman (Senior Manager: Small 

business development) 

Pretoria Chamber of Commerce Mr. W. Vermaak (Chairman) 

Junior Achievement 

Get Ahead Foundation 

Technicon Witwatersrand 

WITS Business School 

Mr. A Hofmeyer (Educational Manager) 

Mr. L. Swart (Senior Coordinator) 

Me. W. Richards (Public relations) 

Dr. J. Janse van Rensburg (Director) 

Mr. I. Clark (Consultant: Junior Achievement) 
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Department of Labor Me. E. Crafford (My Career Guide) 

The above mentioned authorities are all in support of entrepreneurial directed 

education. Through a process of consultation the following suggestions could 

contribute towards a culture of entrepreneurship in education: 

RECOMMENDATIONS REGARDING THE DISCUSSION DOCUMENT: 
"NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION", 

P.6. Par. 1.2.2. Teachers should also have 

"Knowledge of the vocational milieu" 

P.9. Par. 1.2.5. Teacher education should develop students who are committed to 

"The enhancement of career orientated education" 

P.l2. Par. 1.3.2. (1) Teacher education programs should ensure that the teacher will 

be able to command a knowledge of: 

"curriculum theory regarding cross curricular concerns (for example 

entrepreneurship) and ways how to convey it" 

"the relatedness of subject contents to the vocational needs in society" 

P.14. Par. 1.3.2. (2) (ii) Teacher education programs should ensure that the teacher 

is able to: 

Facilitate leaner centered classroom practice by employing a range of 

teaching strategies appropriate to the subject or topic and on the basis of 

careful assessment, to the pupils in his or her classes (For example by 

integrating cross curricular concerns within subject related teaching) 

P.l7. Par. 1.3.2. (2) (iv) Teacher education programs should ensure that the teacher 

will be able to 

"Assess their own contribution towards occupational directed education" 
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P.21.- 22. Par. 1.3.3. (1) Teacher education programs for the pre-primary and/or 

primary phase should ensure that the teacher will be able to command besides primary 

studies, a knowledge of the following areas of experience, although not necessarily as 

separate subjects 

"Entrepreneurship" 

Display an ability to deal with cross curricular concerns such as "entrepreneurship" 

P.31. Par. 1.3.3. (2) (I) Level of study 

"how does the program deal with current developments within the 

South African context?" 

"How does the course enable the student to accommodate change?" 

P.34. Par. 1.4.2. The requirement that teachers master knowledge of various kinds (see 

par. 1.2.2). This requirement determines that all teacher education programs provide 
students with 

"Knowledge of cross curricular concerns, for example entrepreneurship" 

The fact that all of the above mentioned contributions are made within the first chapter 

of the discussion document: Norms and Standards for Teacher Education, is a strong 

indication of the fundamental and integral role that entrepreneurship should play in a 

future policy regarding education. Within this context educators should act as the 

facilitators of change in response to the challenges of the day. 

Thank you for the opportunity to participate in this valuable cause 

Yours sincerely 

Gerhard Mare 



239 

BYLAE2 

Vir aandag: Dr. J. van Rensburg (Direkteur: Kurrikulering) 

Dr. van Rensburg 

Posbus 80519 
Doompoort 
0017 

Tel. Fax.: (012) 547 0815 (H) 

Insake: Aktuele vrae rakende entrepreneurskapsontwikkeling wat u tydens u 
oorsese besoek aan kundiges kan stel: 

Baie dankie vir u uitnodiging dat ek enkele vrae rakende my studie en persoonlike 
belang tot die bevordering van entrepreneurskapsgerigte onderwys kan formuleer. Ek 
sal dit waardeer indien u, as die geleentheid hom voordoen, uitklaring oor die volgende 
vrae kan kry en indien dit moontlik is ook inligting daaroor terug te bring: 

• Is there any formal programmes directed to promote entrepreneurship in schools? 
• Is there any in service training programmes available to promote 

entrepreneurship in education? 
• How is the part played by teachers valued in the enhancement of a culture of 

entrepreneurship and to develop entrepreneurial skills amongst pupils? 
• How does an inclusive approach realize in practice? Who plays the role of 

fasilitator? 

• Is there any formal training within teacher's education to enhance education 
directed to entrepreneurship? What does it consist of? Where does it fit in the 
training of teachers? 

Baie dankie vir u moeite en belangstelling! 

Gerhard Mare 
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Die voorlegging met betrekking tot 'n voorstel vir 'n nasionale implimenteringstrategie om 

entrepreneurskap in die onderwys te bevorder, is 'n direkte voortvloeiing uit die aanbevelings 

en gevolgtrekkings wat in Hoofstuk 8 van die studie vermeld is. Aangesien die voorstel op 

hierdie stadium nog in die vorm van 'n besprekingsdokument is en sommige van die 

voorstelle tans nog onderhandel word, is van die gegewens aangepas om potensiele borge, 

donateurs en implimenteringsorganisasies te beskerm. 

PROPOSAL: NATIONAL IMPLEMENTATION STRATEGY 
TO ENHANCE ENTREPRENEURSHIP IN 
EDUCATION 

A: BACKGROUND 

The tremendous need for job creation and economic empowerment serves as an impetus to 

launch a National Comprehensive Strategy to enhance Entrepreneurship in education. Within 

this context, the empowerment of teachers/ educators to provide education directed to 

entrepreneurship is one of the most timely issues of the day. To address this need it is 

imperative to launch a national strategy to enhance entrepreneurship in education. The 

magnitude of such an event demands a joint responsibility between role players. The 

provincial departments of education and Ntsika can in this context serve as the facilitating 

organizations who share the responsibility to ensure an effective, sustainable and cost 

effective implementation strategy. 

This proposal provides a feasible strategy in order to promote a culture of entrepreneurship in 

schools and to create an enabling environment for small enterprise development. The project 

also serves as precognition for the implementation of several curricular and policy changes 

towards a greater entrepreneurship directness in education. 

1. Motivation: 

• School students urgently need to be empowered to enter the job market as entrepreneurs. 

We can not allow another years' school levers to enter the ~ob market without the necessary 

skills and knowledge to provide themselves with an income. 

• Teachers therefore need to be empowered to provide subject related entrepreneurship 

counseling and to act as facilitators of a strategy to enhance entrepreneurship in schools. 



245 

• This project was designed through a process of consultation with all the major role players 

(including Provincial Education Departments, National Education, Tertiary education 

institutions, Leaders in the business world, etc.). All agreed that time is of the essence. This 

program should receive top priority. In fact: the former Department of Education and 

Training have identified the need for education directed to entrepreneurship through a 

bottom-up approach as the most urgent need in education. 

2. Funding: 

A wide base of sponsors needs to be obtained. The following are some suggestions: 

• Provincial Education Departments (providers of infrastructure, facilities, expertise 

(entrepreneurship tutors to be trained), logistical costs; 

• NGO's (providers of operating costs, program development and the provision of a support 

network of services); 

• the participants of the in service training program have the option to obtain a Certificate 

in Education directed to entrepreneurship accredited by various teacher training colleges 

(also available through distance medium), paying their own entrance and examination 

fees, 

• and Ntsika, serving as a facilitating agency. 

3. Cost effectiveness 

It is our view that this project is the most cost effective way through which a national 

comprehensive. strategy to enhance entrepreneurship in education can be implemented: 

• The the use of "'"' .. "'".LL.5 

• The regional tutors will empower representatives from each school in their region 

who will act as in service trainees of their schools staff. 
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4. Shared responsibility 

• The Provincial &fUGa.tion DepartmeQtsb'all'el~ttlln~~ 

(or other st:tuQwttrf()uttd fit fortheU!'', 'P1Jl81 

• Each school constitute and maintain their own entrepreneurship committee/ trust that 

can address the needs of their local school communities. Each school has to accept the 

responsibility to create a culture of entrepreneurship in their local school environment. 

• The partnership that emanates through the acceptance of this proposal will result in a 

joint responsibility between various role players to facilitate the project and to ensure its 

sustainability. 

The following organizations will share responsibility for the project implementation: 

Organization 

Ntsika (Three units) 
National Department of Education: 
• Minister of education 
• COTEP 
• Research groups for economic education 
Provincial Departments of Education, 
• Committee ofMEC's 
• Directorates for Special needs, Curriculum Development, Economic education 
• District Directors 
Teacher Training Organizations 
Technical Colleges 
Providers (and potential providers) of grant funding 
Professional bodies 
Government departments 
NGO's serving as implementation vehicles 
Micro implementation project leaders 
Schools (Primary and secondary) 

5. Provincial pilot 

Number of 
bodies 

3 
1 
1 
1 
4 
9 
1 

27 
45 
157 
145 
8 
10 
6 
4 
11 

The Western Cape Education Department have accepted an invitation to lead a pilot program 

consisting of 426 schools and 14 388 educators. On a micro level every detail of the proposed 

strategy to enhance entrepreneurship in education was implemented by the Hercules Business 

Service Centre (the community project that served as the micro implementation received 

honors as one of the three top community projects in South African secondary schools). 
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B. COMPOSITION OF A WORKSHOP: EDUCATION 
DIRECTED TO ENTREPRENEURSHIP 

A workshop was designed to act as an implementation Vehicle of the strategy. The workshop 

materials was composed so that it meets the requirements for distance education. This enables 

workshop facilitators to deliver the workshop within a time constr~t of one day. Various 

strategies will be put into place in order to ensure the sustainability of the project, for 

example: 

• The Top Ten Entrepreneur Project 

• Entrepreneurship Training Week for students 

• Support services delivered by a national network of accredited Local Business Service 

Centres 

• The facilitation of a local network of service providers 

• The constitution of a national network of "Centres for Young Entrepreneurs" directed to 

ensure sustainable entrepreneurship development programs within local school 

communities 

1. Workshop: Education directed to entrepreneurship 

The aim of the in service workshop is primarily directed to alleviate the immediate demand 

for education directed to entrepreneurship. It will also serve as precognition for the 

implementation of several curricular and policy changes directed enhance a culture of 

entrepreneurship in education. 

The construct: "Entrepreneurship" IS presented in its widest form, including 

"intrepreneurship". It underlies the need to empower pupils to adapt to rapidly changing 

circumstances, technology and new information. Focal areas are economic awareness, self 

employment, productivity and new job creation. 

2. Implementation strategy 

Entrepreneurship is widely described as a guidance task that every teacher should attend to. 

Therefore it is proposed that the workshop should be administered by the Subject Advisory 

Unit for Educational Guidance (or other structure found suitable to implement this project). 

The target group of the workshop are the heads of each schools' Department of Educational 

Guidance (or other representative as decided by each school master). 
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The appoirited representative (Workshop facilitator) will through this program be empowered 

to take responsibility for the implementation of a strategy to enhance entrepreneurship in 

his/her school and to provide in service training to the staff of his/her school.. Each of the 

workshop facilitators will be furnished with a workshop manual and workshop materials 

[teacher manuals (Education directed to entrepreneurship and self study guides) 

transparencies, flyers and precognition leaflet] 

Each provincial legislature for education provides their own infrastructure and 

logistical support needed for the implementation of this program. 

3. Workshop themes 

This workshop is primarily focused on the following themes: 
• The promotion of community owned entrepreneurship development 
• Entrepreneurship as a cross curricular concern and guidance task of every teacher/educator 
• The need for "Applied entrepreneurship". 

a) Faeilitators workshop package 

All facilitators, including the in service training representatives from each school will be 
provided with a workshop package, including: 
• A file with a 
• Cover letter 
• Workshop presentation guide, 
• Transparencies (3), 
• Flyers and a 
• Flip chart information leaflet. 

Should all provinces participate in this project, an estimate of 8 000 facilitators needs to be 
trained. 

5. Macro framework of the workshop 

The workshop complements on the White paper on National Strategy on SMME's accepted by 
Parliament in March 1995. The project will thus serve as a viable implementation catalyst to 
assist in the facilitation and implementation of a local SMME strategy. 

The workshop is the result of a thorough investigation of the new Norms and Standards for 
teacher education. The presenter of the workshop was personally involved in the making of 
policy especially the introduction of entrepreneurship as a cross curricular concern. The 
project can thus also serve as an implementation vehicle for policy development regarding 
Teacher Education. 
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The workshop and workshop manuals was constituted through a process of consultation with 
representatives of more than 70 role-players in the SMME and educational environment. The 
following are only examples of institutions with whom there have been consulted: 
• National Department of Education 
• Provincial Departments of Education (all) 
• NTSIKA 
• BuDS 
• ·Department of Labour 
• Department of Trade and Industry 
• SBDA 
• Universities 
• Teacher Training Colleges 
• Technicons 
• Technical Colleges 
• ABSA, Standard Bank, Development Bank 
• Old Mutual, Sanlam 
• SA- Woman's Federation 
• Junior Achievement, Get ahead Foundation 
• Chamber of Commerce 
• SACOB 
• BSA 
• Gauteng Career Guidance Forum 
• AHI 
• NPI 

6. Macro Appraisal of the workshop 

The workshop is directed to provide a framework to develop a local strategy to promote 
entrepreneurship development through education. The proposed framework is community 
directed with the ultimate goal to address the socio-economic needs of the local environment. 
Institutions of education is requested to act as facilitating agencies to implement a strategy for 
SMME development. Guidance is also provided with regard to the possible constitution of 
"Centres for Young Entrepreneurs"( community centres who act as facilitators of strategies to 
enhance entrepreneurship in local school communities). 

An estimate of 12 000 schools, educational institutions and teacher training organizations will 
be requested to launch these community centres for entrepreneurship development or "Centres 
for Young Entrepreneurs - CYE's". These CYE's can apply for accreditation with the 
facilitating agency in order to receive certain privileges, i.e. grant funding, micro loan facility 
(kick start funding), appropriated on a diminishing scale. Each applicant will receive an 
accreditation package to guide them through the constitution and accreditation process. 
Through the national implementation strategy between 800 and 2 000 such CYE's can be 
constituted. 
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Suggested scale for the appropriation of grant funding for CYE's 

First Year: 80% grant allocation for approved requests to a maximum of R8 000 
Second Tear: 60% grant allocation for approved requests to a maximum of RIO 000 
Third Year: 40% grant allocation for approved requests to a maximum ofR12 000 
From the fourth Year: 20% grant allocation for approved requests to a maximum of R14 000 

(This scale can be revised from year to year) 

Each accredited CYE may be eligible to apply for a R20 000 micro loan facility in order to 
provide kick start funding for young entrepreneurs. The appropriation of this funding can be 
facilitated by an facilitating agency in co-operation with various banking groups. Each student 
who want to apply for a micro loan will have to open an account with a local branch of an 
accredited banking group. Parents/Guardians will have to sign the documentation on behalf of 
students. As these loans may be classified as high risk funding the facilitating agency can 
guarantee a percentage of the risk. CYE's and the local branches of accredited banking groups 
can both evaluate and approve each application. 

Educators are furthermore introduced to the concept of Applied Entrepreneurship. It supports 
the idea that entrepreneurship should always be linked to a specific field of interest or 
business concern. Students should not only be empowered with knowledge, but also be given 
the opportunity to act as entrepreneurs. 

A micro implementation of the suggestions made in the workshop was recently awarded with 
a second place in a national competition directed to identify the top community projects in 
secondary schools. The first place was awarded to a project on recycling. 

7. Beneficiaries 

• The workshop will directly benefit all educators 
• The workshop will complement the policy implementation as constituted in the new Norms 

And Standards for teacher Education as well as the SMME strategy as constituted in the 
White Paper on National strategy for SMME development. 

• The ultimate beneficiaries is our youth who will be empowered to act and think as 
entrepreneurs through the initiatives that will result as an outflow of this workshop. 



251 

9. Ensuring sustainability 

To maximize the sustainability of the workshop, various strategies can be put into place, i.e.: 

• Top Ten Entrepreneur project for secondary and primary schools: An insurance company will 

most probably act as the sponsor of 20 certificates per school in recognition of the top ten 

entrepreneur of the senior and junior school phases of primary and secondary schools. Schools 

are therefore being put to the task to identify who the top entrepreneurs in their school are. In 

order to do so it is imperative that they should launch an initiative directed to identify the top 

ten entrepreneurs of each school phase. The national impact of this project, can have vast 

implications to instill an entrepreneurship driven culture in South Africa. 

• Entrepreneurship Training Week for students: This initiative is a joint venture between the 

Hercules Business Service Centre, CAUSE and the Ben Mica Trust. Proposals will soon be 

made available to the provincial education departments, Ntsika as well as the Department of 

National Education. It is suggested that at least a part of the cost will be sponsored by the 

provincial education departments. During the entrepreneurship training week, students will be 

provided the opportunity to assess the needs that exists within a community. Through 

workshop activities students can develop the identified needs into viable business ideas and 

business plans can be developed. A summary of the results of the weeks activities can be 

provided to leaders within the local community. 

• Providing a network of entrepreneurship authorities and support services that can attend to the 

needs of each school community. Through a process of consultation the services of several 

entrepreneurship development organizations can be set available to provide the necessary 

support and technical assistance. 

• Special attention will be given to the attainment and facilitation of micro-loans (kick start 

funding) for the construction of micro-enterprises. The Hercules Business Service Centre is 

currently doing a micro implementation of a project where a local banking group was 

requested to provide and administer a micro loan facility. Students can only qualify for these 

soft loans if they open an account at the local bank. 

• Strengthening networking systems, especially through the involvement of Local Business 

Service Centres (Buds) and small business development and support organizations. 
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9. Principle of diminishing rendered services 

The new policy with regard to teacher training, as stated in the new Norms and standards for 

teacher education, have now laid the foundation for all teacher training institutions to integrate 

entrepreneurship as one of the competencies that all teachers needs to acquire. It can thus be 

expected that all teacher training institutions will, in the next four years, provide aspiring 

teachers with the competency to promote an entrepreneurial culture in schools. Although these 

are positive changes it still leaves us with a mammoth concern with regard to our existing 

teaching staff. Through this national in service training initiative all teachers can be 

empowered to jointly facilitate a culture of entrepreneurship amongst millions of students. 

The in service training program can within this context be seen as a "one time only" event, as 

the formal structures to promote entrepreneurship in education will soon be in place at teacher 

training institutions. 

The further involvement of the co-ordinating agency with regard to entrepreneurship 

development in education will predominantly be directed to ensure that teachers will sustain 

their facilitation of a local entrepreneurship development strategy. Within this context the 

facilitating agency will initiate the implementation of various strategies that can ensure 

sustainability. 

C. PROJECT BREAKDOWN 

1. School community project (Pilot project) 

A school community project, the Hercules Reconstruction and Development Project was 
initiated. The project forms a joint venture between six participating schools, welfare 
organizations, the South African Woman's Federation (SA WF), Pretoria Chamber of 
Commerce and the Pretoria College. It is directed to uplift the surrounding school community 
and to create an environment conducive of small medium and micro enterprise (SMME) 
promotion. 

Students are provided the opportunity to start their own businesses. The project activities are 
based on the premise that students should not try to conduct their businesses independently 
but rather to involve their families, friends and local businesses. The business community is 
also invited to involve students in their businesses in order to create a win-win situation. 

To ensure control over project activities an educational trust . is designed, including 
representatives from the teaching staff, student council, parents and local businesses. All the 
project funds, bursars and awards is administered on behalf of the project activities. A 
financial policy is being followed that ensures operational transparency. The trust fund 
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administration is accountable to all local stakeholders and is administered on a non profit 
bases. 

The project aspire to attain the following goals: 
• Development of a support network of entrepreneurship development organizations 
• Skill and competency training 
• Training workshops 
• Parental guidance 
• Creating of opportunities to enhance an enterprising spirit 
• Provision and maintenance of a micro loan scheme 

This project is currently submitted as an input to National Education which is currently 
conducting a research project to promote entrepreneurship in education. 

I) Local needs. 

All the project activities is the direct result of an analyses of the needs of the local school 
community. The following needs were identified: 
• Lack of job opportunities 
• A better income 
• Opportunities for job creation 
• Skills development 
• Entrepreneurial training 
• Kick start funding 
• Parental guidance 
• Opportunity creation (Need for an enabling environment) 
• A long term viable project directed to promote an entrepreneurial culture 

II) Networking 

Networking with organizations and agencies supportive of entrepreneurship forms a central 
theme of the project activities. Up to date more than 70 organizations and authoritative 
persons have been consulted with, including schools, teacher training institutions, National 
Education, Provincial Education Departments and entrepreneurial authorities within the 
business world. Role models and authorities on issues relating to entrepreneurship are 
regularly being introduced to students. 
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III) Operating funds 

The City Council of Pretoria officially declared the Hercules vicinity ( Wes Moot) as an 
economically deprived (underprivileged, sub-economical, disadvantaged) area. Therefore a 
detailed financial plan was formulated that is sponsored by various institutions and 
organizations. Several sources of funding is being utilized. The following are some examples: 
• Local businesses: Sponsors of presentations, marketing/advertising 
• City Council of Pretoria: Operating costs 
• ABSA bank: Micro loan scheme, Teacher training 
• Pretoria College: Micro loan scheme for skills training courses 
• Project activities: 20% of all income generated through project activities is paid into the 

Trust on behalf of the further funding of project activities. 

IV) Provision of a comprehensive range of core services 

i) Counseling 

The counseling services encompass a diversity of needs that needs to be addressed in order to 
provide education directed to entrepreneurship. The following services are being provided: 
• The teaching staff are trained by means of workshops, in service training and seminars to 

provide education directed to entrepreneurship. 
• Guidance teachers provides counseling during guidance classes and through a one-on one 

contact bases. 
• Entrepreneurship authorities are invited to address students as part of a life skills 

development program. 
• Individual support at all stages of business development ranging from pre-start-up through 

to launch, survival, business growth and development. 

ii) Basic business management training 

A broad range of business skills training is provided, including the following: 
• Entrepreneurship workshops: 
• Introduction to new ideas and opportunities to start one's own business. Businesses are 

frequently being asked to introduce ways how students can provide there own income and 
at the same time extend their own marketing strategy. Students are also being introduced 
on a weekly basis to successful entrepreneurial role models. 

• How to think and act as an entrepreneur (including identification of needs, awareness of 
new technology, changing circumstances and new information, marketing, networking, 
business strategy development and formulating a business plan): 

• Basic bookkeeping: All participating students who start their own businesses must provide 
a monthly statement of their income and expenses. 
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All the participating students have access to a network of small business development 
organizations that can be consulted on various issues, including 
• Training courses 
• Seminars 
• Correspondence courses 
• Consulting 
• Financial support, subsidized loans, venture capital 
• Research 
• Marketing support 
• Provision of premises 
• Publications 
• Legal advice 

iv) Vocational (Competency) skills training 

Vocational skills training is provided as a result of a partnership with the Pretoria College. 
Several Edu-Tech courses are introduced to students and the local community. All these 
courses are linked to entrepreneurship. 

v) Teacher training 

The mammoth demand for the empowerment of teachers to provide education directed to 
entrepreneurship is one of the most timely issues of education today. Teachers were 
introduced to this by means of an in service training workshop (as discussed earlier in this 
proposal). The aim of this workshop is to empower teachers with regard to 
• the promotion of community owned entrepreneurship development; 
• entrepreneurship as a cross curricular concern and guidance task of every teacher/educator 

and 
• the need for "Applied entrepreneurship". 

vi) Network counseling 

Students have access to a directory of small business development organizations and a career 
information network consisting of parents and local business owners who act as referents for 
their careers. A database of local business opportunities is regularly being updated. 

vii) Basic economic education 

Students are introduced to business principals, productivity, and entrepreneurship. Through 
the provision of subject related basic economic education, students are empowered to adapt to 
rapidly changing circumstances, technology and new information. 

V) Award 

The project was recently awarded as the second best community project for secondary schools 
in South Africa. 
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2. In service training of teachers and lecturers 

Several workshops, seminars and panel discussions was provided to representatives of 
schools, technical colleges, technicons and universities, for example: 
• Weekend seminar for schoolmasters on an implementation strategy to enhance 

entrepreneurship in the local school environment: 48 schoolmasters of the Gauteng and 
Mpumalanga legislatures attended: July 1995. 

• Panel discussion directed to introduce Education directed to entrepreneurship to teacher 
training institutions in Gauteng: August 1995. 

• The integration of entrepreneurship in education served as a theme presented to 168 
representatives of technical colleges throughout South Africa: May 1996. 

• The workshop: Education Directed to Entrepreneurship was introduced to 58 
representatives of 14 technical colleges at Benoni Technical College on 12 September 1996 
and to the staff and representatives from local schools at Vista University, Mamelodi 
Campus: 29 October 1996. 

• The workshop: Education Directed to Entrepreneurship, was implemented in the Western 
Cape Education Department, including representatives of various teacher training 
institutions and the provincial education department: 31 October 1996. 

The aim of the above mentioned workshops was: 
• To refine the constitution of the workshop 
• To facilitate a national framework of teacher training institutions who can be providers of 

education directed to entrepreneurship 
• To sensitize educators with regard to the integration of entrepreneurship in education 

The above mentioned in service training of teachers serves as initial interventions directed to 

ensure that future teachers will be empowered with the competency to act as facilitators of an 

entrepreneurship development strategy and to provide subject related entrepreneurship 

counseling. The actual integration of entrepreneurship in curricula will only succeed through a 

process of negotiation with each teacher training institution. The following broad framework 

is presented to teacher training institutions: 

3.) A framework to integrate entrepreneurship in education: 

Educators today do not succeed in obtaining the primary goal of education, i.e. preparing our 
youth for the demands that the future will place on them. 

1. Our task: 

All educators should participate to revitalize education. Against a background of insufficient 
job opportunities and a fast changing world, teachers need to train our youth to act as 
entrepreneurs. 
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To address the need for entrepreneurship-directed education, the first step must be to empower 
our educators to act as entrepreneurship tutors. As entrepreneurship is widely accepted as a 
cross curricular concern, it would be wise to provide all educators with some form of 
entrepreneurship training. To this regard several recommendations was proposed to COTEP 
(Committee on Teacher Training Policy - Dr. Andre le Roux). Several of these 
recommendations have been accepted and integrated into the newly approved Norms and 
Standards for teacher education. If one looks at the new direction of competence- based 
teacher education, it becomes clear that the policy towards entrepreneurship-directed 
education is soundly based. 

2. Practical policy 

The dilemma faced by educators is putting this policy into practice. With regard to education 
directed to entrepreneurship, there exists a critical lack of literature. Existing literature on 
entrepreneurship is predominantly derived from a business or management perspective and is 
not sufficient for guidance purposes. By stating this the importance of entrepreneurship 
training should not be underestimated, but should rather be supplemented by appropriate 
entrepreneurship counseling, 

3. The need for Applied Entrepreneurship 

The provision of subject directed guidance on entrepreneurship may add to the development 
of a culture of entrepreneurship, but educators should also provide students with the 
opportunity to act as entrepreneurs. In order to empower students with the acumen to act as 
entrepreneurs a course: Applied entrepreneurship, was constituted. This course focuses 
students attention towards the importance of adopting an entrepreneurial approach to one's 
job in achieving career success. Based on the belief that virtually all career paths offer 
exclusive entrepreneurial opportunities - irrespective of one's level of education or training
students are faced with exciting possibilities for prosperity and fulfillment. The same 
principles are applied to employees too, who can benefit enormously from regarding their 
employment as an entrepreneurial venture. 

4.) Micro -implementation of support strategies to ensure the sustainability of the 

project 

a) Top Ten Entrepreneur Project for Schools 

Proposals with regard to the implementation and funding of the Top Ten Entrepreneurship 

Project was received with enthusiasm. Although this project is only in its initiating phase an 

extremely wide range of support was already obtained. 
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b) Entrepreneurship training week for students 

A micro-implementation of an entrepreneurship training week for students was implemented, 

and resulted in one of the most fruitful results ever expected. Since the micro-implementation 

a committee was constituted to formally negotiate and structure the entrepreneurship training 

week. The following goals were set: 

• Obtaining support and endorsements from each provincial education department 

• Composing a training program for facilitators 

• Constituting a broad network of funding, especially for underprivileged communities 

• Selecting and negotiating venues suitable for the program implementation 

Proposals with regard to the implementation of the entrepreneurship training week will soon 

be presented to the provincial education departments, as well as the Department of National 

Education. 

The implementation of this project entails more than just another intervention to promote 

entrepreneurship in education. The outcome of this project will much rather result in a 

strategy that provides opportunities for various service providers to participate in order to 

empower our youth to think and act as entrepreneurs. 

D. 

1. 

DETAILED EXPLANATION OF OPERATING 
TASKS 

Proposals: 

Policy implementation recommendations (Department of Education, 
Trade and Industry, Other government departments): Three proposals to be composed yearly. 
The following recipients have been identified: Minister of finance, minister of education, 
Chairperson, COTEP, Chairperson: Research groups for economic education, The executive 
director of Trade and Industry, Ntsika (Executive director, Training Unit, Directorate for 
LBSC's), Provincial ministers of education. 

Allocation of grant funding: Preparation (counseling and evaluating) of 
proposals for the allocation of grant funding for organizations who act as implementation 
vehicles of the proposed strategy, ensuring that the principle of diminishing rendered services 
is honored: As the provision of services will implicate a joint responsibility the process will 
be facilitised through a process of consultation. Proposals will thus be the result of various 
role-players contributing towards the strategy implementation. Proposals will be constituted 
on behalf of micro implementation projects, the in service training program for teachers and 
lecturers, the Top Ten Entrepreneur Project for Schools, Entrepreneursh:.p Training Week for 
st. 7 students. 
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2. Progress and evaluation reports: 

These reports will be constituted every six months and presented to all the implementation 
organizations. This report will comment on the progress made in each of the components of 
the national implementation strategy (Integration of entrepreneurship in curricula, in service 
training of teachers, micro implementation projects (school community projects, 
entrepreneurship training week and the Top Ten Entrepreneur Project for Schools) Detailed 
explanations will be provided of various role players and service providers who want to 
participate in the project, as well as the cost involved in the provision of these services. 

3. Letters of support/endorsement 

Letters of support and endorsement will be provided to all the organizations who act as 
implementation vehicles. In certain circumstances special letters of support/endorsement will 
also be provided to organizations who are accredited with implementation facilitators. Many 
of these letters will be customized to address the expertise and services provided by 
organizations. In order to apply for such letters of endorsement all organizations will be 
requested to provide a detailed explanation of services and cost structures. This process will 
form a valuable information network from which participating schools can benefit. 

4. Grant facilitation: 

The concept of shared responsibility as stated in the national implementation strategy includes 
the principle of shared financial responsibility between all major role players. Comprehensive 
proposals with a detailed cost analyses needs to be drawn up and customized to meet the 
requirements, policy and expectations of each potential sponsor according to the aim for 
which the sponsorship is targeted. 

5. Budget reports 

A comprehensive budget analyses of the operating and administrative costs involved in order 
to facilitise the national implementation strategy needs to be conducted. A monthly budget 
report analyses will be provided on each of the following: 
• Facsimiles and telephone calls 
• stationary requirements, 
• Travel costs 
Residence and meals when operating in other provinces. 



260 

6. Facilitators package 

A facilitators package needs to be conducted, including the following: 
Information leaflet for schools: An information leaflet will be designed to 

introduce schools to a proposed strategy to enhance entrepreneurship in their local 
community. All the in service training facilitators, as well as the representative from each 
school will receive this leaflet. 

Flip chart guidelines: Each facilitator as well as the representative from 
each school will receive guidelines how to prepare and use the flip chart during the workshop 
presentation. 

Transparencies: A set of over head projections will be designed to be used 
by all the facilitators as well as the representative from each school. 

Flyers: A set of flyers, consisting of key issues that each attendant of the 
workshop should commend on will be designed and set available for all the facilitators as well 
as the representative from each school. 

7. Network counseling 

Customized letters, providing information, commenting on the availability of support network 
structures and the provision of professional advise/strategic planning recommendations, etc. 
will be provided to each of the Centres for Young Entrepreneurs. 

8. Workshop presentations for teacher training institutions 

In order to ensure the sustainability of this project it is imperative that lectures who are 
involved in teacher education should be trained to be aware of their responsibility to instill an 
entrepreneurship directness amongst prospective educators. They should be accustomed to 
ways how to promote subject related entrepreneurship counseling and how to constitute an 
entrepreneurship development strategy in school communities. An estimated number of 115 
such workshops needs to be constituted with an expected number of 30 participants per 
workshop. 

10. Consultation with teacher training institutions with regard to the 
integration of entrepreneurship in teacher training courses 

In order to integrate entrepreneurship in teacher training courses it is necessary to consult with 
the executive committees of each teacher training institution. These consultations will 
normally follow each of the workshop presentations at teacher training organizations. All the 
negotiations will be followed up with letters of recommendation. A large number of these 
letters will need to be customized according to the organizations needs and preferences. The 
whole process needs to be clarified with the provincial education departments, including 
letters of support, etc. 
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11. Facilitating the accreditation of Centres for Young Entrepreneurs 

Every educational institution, participating in the project will be requested to consider the 
possibility of constituting a community centre for entrepreneurship development or "Centre 
for Young Entrepreneurs". An accreditation kit will be constituted to allow prospective 
applicants to draw up a formal request for accreditation with a national facilitating agency. All 
applications will be evaluated according to a set of accreditation criteria. Approved Centres 
for Young Entrepreneurs will be eligible to request the facilitation of project funding, micro 
loan funding and admission to a national network of entrepreneurship support services. 

12. Evaluation of pilot Centres for Young Entrepreneurs 

Centres for young entrepreneurs will be constituted within each province to act as pilot 
projects. The project committee will be requested to prepare an evaluation report each year. 
This report will be accompanied by a questionnaire prepared for this purpose. 

13. Facilitation of micro-loan and project implementation funding 

Requests from accredited Centres for Young Entrepreneurs for "kick start" and project 
implementation funding needs to be co-ordinated. Funding will only be appropriated if 
prospective Centres for Young Entrepreneurs meets the accreditation criteria. 

14 Media coverage 

Radio talk shows will be held at various radio stations and on television in order to contribute 
towards the project facilitation and the promotion of a culture of entrepreneurship within the 
community. · 

Through this project we can revitalize education to serve the needs within our society, in 

fact, the enhancement of entrepreneurship in education might even be considered the 

most invigorating force in revitalizing the South-African economy. 

Yours sincerely 

Gerhard Mare 

(Founder: Hercules Educational Trust) 
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BYLAES 

ENTREPRENEURSHIP QUESTIONAIRE 

BIOGRAPIDCAL DETAILS 

• Use the given answer sheet (Survey Response Page) items 1 to 9, to indicate your 

biographical details 

• Indicate your answer by making a clear mark with an HB pencil on the answer sheet 

(read the instructions given on the Survey Response Page as indicated beneath the 

word "IMPORTANT"). 

1. Gender: 

1. Male 

2. Female 

2. Years teaching experience 

1. 1-5 years 

2. 6-10years 

3. 11-15 years 

4. 16-20 years 

5. 21 years or more 

3. Teaching medium 

1. Afrikaans 

2. English 

4. Predominant subject experience 

1. Guidance (Schoolmaster, Head of department Educational Guidance, Guidance 

Teachers) 

2. Technical 

3. Economic 

4. Human Sciences 

5. Natural Sciences 

6. Languages 
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5. Type of school 

1. Secondary School 

2. Primary School 

6. Who are according to your opinion primarily responseble for entrepreneurship 

development? 

1. Schools 

2. Post school training institutions 

3. Business world 

7. Does your school have an entrepreneurship development programme? 

1. Yes 

2.No 

8. Does there exist a need in your school for an entrepreneurhip development strategy? 

1. Yes 

2.No 

9. Does your school have an entrepreneurship committee/club? 

1. Yes 

2.No 

10. Does there exist a need in your school for an entrepreneurship committee/club? 

1. Yes 

2.No 
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SURVEY OF TEACHERS' VIEWS ON EDUCATION 
DIRECTED TO ENTREPRENEURSHIP 

GUIDELINES TO TEACHERS 

• Answer all the statements according to the way you perceive it 

• Work fast, without thinking too long on your answers 

• Mark your answer on the provided Survey Response Page by indicating the extent to 

which you agree or disagree on each of the statements: Use the following scale 

1. Totaly disagree with the statement 

2. Partly disagree with the statement 

3. Partly agree with the statement 

4. Fully agree with the statement 

• Use the provided Survey Response Page (item numbers 11 to 120) to indicate your 

answer to each of the statements. 

should be a school sub· ect 

Totaly disagree: 1 2 4 Fully agree 

If you partly agree with the statement your answer will be represented by the number 

"3". Therefore you will indicate the number "3" on the provided Survey Response Page 

next to the corresponding statement number (Please follow the instructions provided on 

the answer sheet). 

• Please indicate your answers to all the statements 

identification fi es 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

identification fi e 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 
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Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

identification fi es 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers are em students with entre reneurial com etencies 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

There exists a need to e ui students with entre reneurial com etencies 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

students with entre reneurial com etencies 

Totally disagree: l 2 3 4 Fully agree 

It should be art of a teacher's task to e ui 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers are em owered to educate students to act as entre reneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

I educate students to act as entre reneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

There exists a need to educate students to act as entre reneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 
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Teachers succeed in educatin students to act as entre reneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

It should be of a teacher's task to educate students to act as entre reneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers are em wered to introduce students to "ob creation o rtunities 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

I introduce students to · ob creation o ortunities 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

There exists a need to introduce students to · ob creation o rtunities 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers succeed in introducin students to ·ob creation o rtunities 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

It should be art of a teacher's task to introduce students to · ob creation o ortunities 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers are em owered toe ui students to enter the "ob market as entre reneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

There exists a need to e ui students to enter the · ob market as entre reneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

students to enter the · ob market as entre reneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 
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35 It should be part of a teacher's task to equip students to enter the job market as 

entrepreneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

rovide students with a rs ective in the future 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

I rovide students with a 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

There exists a need to rovide students with a 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers succeed in 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

40 It should be part of a teacher's task to provide students with a positive perspective on 

the future 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers are em 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers succeed in 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 
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45 It should be part of a teacher's task to promote a positive entrepreneurial spirit amongst 

students 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

46 Teachers are empowered to provide students with subject related entrepreneurial 

guidance 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

idance 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers succeed in 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

50 It should be part of a teacher's task to provide students with subject related 

entrepreneurial guidance 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

extra mural activities 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers succeed in 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 
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55 It should be part of a teacher's task to promote entrepreneurship during extramural 

activities 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

56 Teachers are empowered to create a support network to promote entrepreneurial 

activities 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

I create a su rt network to romote entre reneurial activities 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

58 There exist a need to create a support network to promote entrepreneurial activities 

amongst students 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers succeed in creatin ort network to romote entre reneurial activities 

Totally disagree: l 2 3 4 Fully agree 

60 It should be part of a teacher's task to create a support network to promote 

entrepreneurial activities 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

61 Teachers are empowered to prepare students for the demands that the local.community 

places on entrepreneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

63 There exists a need to prepare students for the demands that the local community 

places on entrepreneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 fully agree 
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64 Teachers succeed in preparing students for the demands that the local community place 

on entrepreneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

65 It should be part of a teacher's task to prepare students for the demands that the local 

communi_!Y _I> laces on entrepreneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

66 Teachers are empowered to proyide students with entrepreneurial background 

knowledge 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

I rovide students with entre reneurial back ound knowled e 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

There exists a need to rovide students with entre reneurial back ound knowled e 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers succeed in ound knowled e 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

70 It should be part of a teacher's task to provide students with entrepreneurial 

background knowledge 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

71 Teachers are empowered to differentiate m the needs of students to act as 

entrepreneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

I differentiate in the needs of students to act as entre reneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

There exists a need to differentiate in the needs of students to act as entre reneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 
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Teachers succeed in differentiatin in the needs of students to act as entre reneurs 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

75 It should be part of a teacher's task to differentiate in the'needs of students to act as 

entrepreneurs 

76 

Totally disagree: 1 2 

Teachers are empowered to put 

entrepreneurship into perspective 

Totally disagree: 1 2 

Totally disagree: 1 2 

3 4 Fully agree 

misperceptions that exist amongst students on 

3 4 Fully agree 

3 4 Fully agree 

78 There exists a need to put misperceptions that exist amongst students on 

entrepreneurship into perspective 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

79 Teachers succeed in putting misperceptions that exist amongst students on 

entrepreneurship into perspective 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

80 It should be part of a teacher's task to put misperceptions that exists amongst students 

on entrepreneurship into perspective 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 
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Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

85 It should be part of a teacher's task to develop entrepreneurial characteristics amongst 

students 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

86 Teachers are empowered to eqmp students with entrepreneurial managing 

competencies 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

There exists a need to 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

90 It should be part of a teacher's task to equip students with entrepreneurial managing 

competencies 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 
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Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers succeed in 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

95 It should be part of a teacher's task to promote a culture of entrepreneurship amongst 

students 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

re are students for the demands of the · ob market 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

There exists a need to re are students for the demands of the · ob market 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers succeed in students for the demands of the · ob market 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

100 It should be part of a teacher's task to prepare students for the demands of the job 

market 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

101 Teachers are empowered to guide students on factors which underlie entrepreneurial 

success or failure 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

ide students on factors which underlie entre reneurial success or failure 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 
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103 There exists a need to guide students on factors which underlie entrepreneurial success 

or failure 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

104 Teachers succeed in guiding students on factors which underlie entrepreneurial success 

or failure 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

1 05 It should be part of a teacher's task to guide students on factors which underlie 

entrepreneurial success or failure 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers are em romote innovation amon st students 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

ft 07 I I promote innovation amongst students 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

There exists a need to romote innovation amon st students 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers succeed in 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

It should be art of a teacher's task to romote innovation amon st students 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Ill Teachers are empowered to guide students to obtain practical entrepreneurship 

experience 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

ide students to obtain 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 
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There exists a need to ide students to obtain 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Teachers succeed in students to obtain 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

115 It should be part of a teacher's task to guide students to obtain practical 

entrepreneurship experience 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

116 Teachers are empowered to guide students on the part that entrepreneurship plays in 

the economy 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

118 There exists a need to guide students on the part that entrepreneurship plays in the 

economy 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

119 Teachers succeed in guiding students on the part that entrepreneurship plays in the 

econom_y 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 

120 It should be part of a teacher's task to guide students on the part that entrepreneurship 

pla_ys in the economy 

Totally disagree: 1 2 3 4 Fully agree 
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Describe the nature of your school's entrepreneurship development programme if your 

answer was "Yes" on item number 7. 

Describe the nature of your school's entrepreneurship committee/club if your answer 

was "Yes" on item number 9. 
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ENTREPRENEURSKAPSVRAELYS 

BIOGRAFIESE BESONDERHEDE: 

• Gebruik die gegewe antwoordblad (Opname Respons Blad: items 1 tot 10) om u 

biografiese besonderhede aan te dui. 

• Dui u antwoord aan deur 'n duidelike merk met 'n HB-Potlood op die antwoordblad 

te maak (Lees die instruksies op die Opname Respons Blad wat onder die woord 

"BELANGRIK" aangeteken is). 

1. Geslag: 

1. Manlik 

2. Vroulik 

2. Jare onderwyservaring 

1. 1-5 jaar 

2. 6-10 jaar 

3. ll-15jaar 

4. 16-20 jaar 

5. 21 jaar ofmeer 

3. Onderrigmedium 

1. Afrikaans 

2. Engels 

4. Oorwegende V akterrein!V akagtergrond 

1. Opvoedkundige Leiding (Skoolhoof, Departementshoof Opvoedkundige Leiding, 

V oorligtingonderwysers) 

2. Tegnies 

3. Ekonomies (Handel) 

4. Geesteswetenskappe 

5. Natuurwetenskaplik 

6. Tale 

5. Skoolopset 

1. Hoerskool 

2. Laerskool 



278 

6. Wie is volgens u mening primer vir entrepreneurskapsontwikkeling verantwoordelik? 

1. Skole 

2. Naskoolse opleidingsinstansies 

3. Sakewereld 

7. Beskik u skool oor 'n entrepreneurskapsontwikkelingsprogram? 

1. Ja 

2. Nee 

8. Bestaan daar 'n behoefte in u skool aan 'n entrepreneurskapsontwikkelingsprogram? 

1. Ja 

2. Nee 

9. Beskik u skool oor 'n entrepreneurskapskomiteelklub? 

1. Ja 

2. Nee 

10. Bestaan daar 'n behoefte in u skool aan 'n entrepreneurskapskomitee!klub? 

1. Ja 

2. Nee 
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MENINGSOPNAME VAN ONDERWYSERS AANGAANDE 
ENTREPRENEURSKAPSGERIGTE ONDERWYS 

RIGL YNE AAN ONDERWYSERS 

• Beantwoord aile vrae volgens u eie oordeel. 

• Werk vinnig, sonder om te lank oor antwoorde na te dink. 

• Op die gegewe antwoordblad (Opname Respons Blad) moet aangedui word in watter 

mate u met elke stelling saamstem of verskil. Gebruik die volgende skaal om u 

antwoorde aan te dui: 

1 = Verskil volkome van die stelling 

2 = Verskil gedeeltelik van die stelling 

3 = Stem gedeeltelik saam met die stelling 

4 = Stem volkome saam met die stelling 

• Gebruik die gegewe antwoordblad (Opname respons kaart: Item nommers 11 tot 

120) om aan te dui in watter mate u met elke stelling saamstem ofverskil. 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Indien u gedeeltelik met die stelling saamstem, word u antwoord deur die syfer "3" 

verteenwoordig. U moet dus die syfer "3" op die Opname Respons blad teenoor die 

ooreenstemmende itemnommer aandui (V olg asseblief die instruksies wat op die 

antwoordblad aangedui is) 

• Voltooi asseblief al die vrae. 

te tree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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13 Daar bestaan 'n behoefte aan onderwysers wat as entrepreneuriese identifikasiefigure 

kan optree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Onderwysers slaag daarin om as entrepreneuriese identifikasiefigure op te tree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

15 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om as entrepreneuriese 

identifikasiefigure vir leerlinge op te tree 

V erskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Onderwysers is toegerus om entre reneuriese vaardi hede by leerlinge te ontwikkel 

V erskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Ek ontwikkel entrepreneuriese vaardighede by leerlin e 

Verskil volkome: 2 3 4 Stem volkome saam 

18 Daar bestaan 'n behoefte by leerlinge om in entrepreneuriese vaardighede opgelei te 

word 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

20 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om entrepreneuriese vaardighede 

by leerlinge te ontwikkel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Onderwysers is toe te tree 

Verskil volkome: 1 2 3 

om as entrepreneurs o te tree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

te tree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

25 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om leerlinge op te voed om as 

entrepreneurs op te tree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

26 Onderwysers is toegerus om leerlinge met werkskeppingsmoontlikhede vertroud te 

maak 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

28 Daar bestaan 'n behoefte om leerlinge met werkskeppinsmoontlikhede vertroud te 

maak 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

29 Onderwysers slaag daarin om leerlinge met werkskeppingsmoontlikhede vertroud te 

maak 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

30 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om leerlinge met 

werkskeppingsmoontlikhede vertroud te maak 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

31 Onderwysers beskik oor die kundigheid om leerlinge toe te rus om die arbeidsmark as 

entrepreneurs te betree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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Ek rus leerlin e toe om die arbeidsmark as entre reneurs te betree 

Verskil volkome: 2 3 4 Stem vo1kome saam 

33 Daar bestaan 'n behoefte om 1eerlinge toe te rus om die arbeidsmark as entrepreneurs te 

be tree 

V erskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

34 Onderwysers slaag daarin om 1eerlinge toe te rus om die arbeidsmark as entrepreneurs 

te betree. 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

3 5 Dit behoort dee I van onderwysers se opgawe te wees om leerlinge toe te rus om die 

arbeidsmark as entrepreneurs te betree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

ositiewe toekomsverw 

V erskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Daar bestaan 'n behoefte om 'n sitiewe toekomsverw 

V erskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

40 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om 'n positiewe 

toekomsverwagting by leerlinge te skep 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

41 Onderwysers is toegerus om 'n posiLiewe entrepreneuriese ingesteldheid by leerlinge te 

bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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Ek bevorder 'n 

V erskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

43 Daar bestaan 'n behoefte om 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid by leerlinge te 

bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

44 Onderwysers slaag daarin om 'n positiewe entrepreneuriese ingesteldheid by leerlinge 

te bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

45 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om 'n positiewe entrepreneuriese 

ingesteldheid by leerlinge te bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

46 Onderwysers is toegerus om entrepreneurskapgerigte voorligting binne vakverband aan 

leerlinge te voorsien 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

48 Daar bestaan 'n behoefte om vakgerigte entrepreneurskapvoorligting aan leerlinge te 

voorsien 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

49 Onderwysers slaag daarin om entrepreneurskapgerigte voorligting binne vakverband 

aan leerlinge te voorsien 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

50 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om entrepreneurskapgerigte 

voorligting binne vakverband aan leerlinge te voorsien 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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51 Onderwysers 1s toegerus om entrepreneurskap tydens buitemuurse aktiwiteite te 

bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

53 Daar bestaan 'n behoefte om entrepreneurskap tydens buitemuurse bedrywighede by 

leerlinge te bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

54 Onderwysers slaag daarin om entrepreneurskap tydens buitemuurse aktiwiteite te 

bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

55 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om entrepreneurskap tydens 

buitemuurse aktiwiteite te bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

56 Onderwysers is toegerus om 'n ondersteuningsnetwerk te ontwikkel om 

entrepreneuriese bedrywighede te bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

57 Ek beskik oor 'n ondersteuningsnetwerk om entrepreneuriese bedrywighede te 

bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

58 Daar bestaan 'n behoefte by leerlinge aan 'n ondersteuningsnetwerk waardeur 

entrepreneuriese bedrywighede bevorder kan word 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

59 Onderwysers slaag daarin om 'n ondersteuningsm: ~erk te ontwikkel om 

entrepreneuriese aktiwiteite te bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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60 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om 'n ondersteuningsnetwerk te 

ontwikkel om entrepreneuriese aktiwiteite te bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

61 Onderwysers is toegerus om leerlinge voor te berei op die spesifieke eise wat die 

plaaslike gemeenskap aan entr~reneurs stel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

62 Ek berei leerlinge voor op die spesifieke eise wat die plaaslike gemeenskap aan 

entrepreneurs stel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

63 Daar bestaan 'n behoefte om leerlinge voor te berei op die spesifieke eise wat die 

plaaslike gemeenskap aan entrepreneurs stel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

64 Onderwysers slaag daarin om leerlinge voor te berei op die spesifieke eise wat die 

plaaslike gemeenskap aan entrepreneurs stel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

65 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om leerlinge voor te berei op die 

spesifieke eise wat die plaaslike gemeenskap aan entrepreneurs stel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

66 Onderwysers beskik oor die kundigheid om die leerlinge met entrepreneuriese 

agtergrondskennis toe te rus 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Ek rus leerlin e toe met entre reneuriese a ondskennis 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

68 Daar bestaan 'n behoefte om leerlinge met entrepreneuriese agtergrondskennis toe te 

rus 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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69 Onderwysers slaag daarin om die leerlinge met entrepreneuriese agtergrondskennis toe 

te rus 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

70 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om leerlinge met 

entrepreneuriese agtergrondskennis toe te rus 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

71 Onderwysers is toegerus om te differensieer in die behoeftes van leerlinge om as 

entrepreneurs op te tree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

te tree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

73 Daar bestaan 'n behoefte om te differensieer m leerlinge se behoeftes om as 

entrepreneurs op te tree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

74 Onderwysers slaag daarin om te differensieer in die behoeftes van leerlinge om as 

entrepreneurs op te tree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

75 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om te differensieer in die 

behoeftes van leerlinge om as entrepreneurs op te tree 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

76 Onderwysers ts toegerus om wanpersepsies wat by leerlinge aangaande 

entrepreneurskap bestaan, in perspektief te stel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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77 Ek stel die wanpersepsies wat by leerlinge aangaande entrepreneurskap bestaan, in 

Q_ersi>_ektief 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

78 Daar bestaan 'n behoefte om die wanpersepsies wat by leerlinge aangaande 

entrepreneurskap bestaan, in perspektief te stel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

79 Onderwysers slaag daarin om wanpersepsies wat by leerlinge aangaande 

entrepreneurskap bestaan, in perspektief te stel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

80 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om wanpersepsies wat by 

leerlinge aang~de entrepreneurskap bestaan, in _perspektief te stel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Ek ontwikkel entre reneuriese eienska 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

85 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om entrepreneuriese eienskappe 

by leerlinge te ontwikkel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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86 Onderwysers is toegerus om leerlinge in entrepreneuriese bestuursvaardighede toe te 

rus. 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Ek rus leerlin e toe in entre reneuriese bestuursvaardi ede 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

88 Daar bestaan 'n behoefte om leerlinge in entrepreneuriese bestuursvaardighede toe te 

rus 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

89 Onderwysers slaag daarin om leerlinge in entrepreneuriese bestuursvaardighede toe te 

rus. 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

90 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om leerlinge in entrepreneuriese 

bestuursvaardighede toe te rus. 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

95 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om 'n entrepreneurskapkultuur by 

leerlinge te bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

99 Onderwysers slaag daarin om leerlinge voor te berei op die eise wat die beroepslewe 

stel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

1 00 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om leerlinge voor te berei op die 

eise wat die beroepslewe stel 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

1 01 Onderwysers is toegerus om leerlinge voor te lig aangaande die faktore wat 

entrepreneuriese sukses of mislukking onderle 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

1 02 Ek hied voorligting aan leerlinge aangaande die faktore wat entrepreneuriese sukses of 

mislukking onderle 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

103 Daar bestaan 'n behoefte by leerlinge om voorgelig te word aangaande die faktore wat 

entrepreneuriese sukses of mislukking onderle 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

1 04 Onderwysers slaag daarin om leerlinge voor te lig aangaande die faktore wat 

entrepreneuriese sukses of mislukking onderle 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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105 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om leerlinge voor te lig 

aangaande die faktore wat entrepreneuriese sukses of mislukking onderle 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Ito? I Ek bevorder innovering by leerlinge 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Daar bestaan 'n behoefte om innoverin 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

11 0 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om innovering by leerlinge te 

bevorder 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Ill Onderwysers is toegerus om leerlinge te begelei om praktiese 

entrepreneurskapservaring op te doen. 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

113 Daar bestaan 'n behoefte om leerlinge te begelei om praktiese 

entrepreneurskapservaring op te doen 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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114 Onderwysers slaag daarin om leerlinge te begelei om praktiese 

entrepreneurskapservaring op te doen. 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

115 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om leerlinge te begelei om 

praktiese entrepreneurskapervaring op te doen. 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

116 Onderwysers is toegerus om leerlinge voor te lig aangaande die rol wat 

entrepreneurskap in die ekonomie vertolk 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

11 7 Ek verskaf voorligting aan leerlinge aangaande die rol wat entrepreneurskap in die 

ekonomie vertolk 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

118 Daar bestaan 'n behoefte by leerlinge om voorgelig te word aangaande die rol wat 

entre_preneurskap in die ekonomie vertolk 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

119 Onderwysers slaag daarin om leerlinge voor te lig aangaande die rol wat 

entrepreneurskap in die ekonomie vertolk 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 

120 Dit behoort deel van onderwysers se opgawe te wees om leerlinge voor te lig 

aangaande die rol wat entrepreneurskap in die ekonomie vertolk 

Verskil volkome: 1 2 3 4 Stem volkome saam 
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Beskryf kortliks die aard van u skool se entrepreneurskapsontwikkelingsprogram indien 

u "ja" op item 7 geantwoord het: 

Beskryf kortliks die aard van u skool se entrepreneurskapskomiteelklub indien u "ja" op 

item 9 geantwoord het: 
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REPUBLIC OF SOUTH AFRICA • REPUBLIEK VAN SUIO-AFRIKA 

Department of Education 
==========================================DepartementvanOndenwys======= 

Tel. 
Fax 
Enquiries: 

(012) 314-6254 
(012) 323-2720 
Dr A L le Roux 
2/4/2/9/3 

Private Bag X895 
PRETORIA 

Ref. 0001 

Mr Gerhard Mare 
P 0 Box 80519 
OOORNPOORT 

1995-05-03 

0017 

Dear Mr Mare 

IMPLEMENTATION OF A NATIONAL IN-SERVICE TRAINING PROGRAMME FOR 
ALL TEACHERS (PRIMARY AND SECONDARY) TO PROMOTE GREATER 
ENTREPRENEURSHIP IN EDUCATION 

Your letter dated 13 April 1995 has been referred to my 
branch. 

Thank you for all you are doing to promote greater 
entrepreneurship in education. I am pleased to be able to 
inform you that several of your ideas have found their way 
into the competences proposed by the Committee on Teacher 
Education Policy (COTEP) . 

As you are aware, the responsibility of the national 
Department of Education is to develop national norms and 
standards. Ours is not an execut~ve function in the schools. 
Moreover, the Department does not have the capacity to endorse 
programmes such as the one you envisage. 

May I suggest that you offer your proposed 
programme to the provincial education departments. 
a list of the addresses of the nine provincial 
departments. 

in-service 
I enclose 
education 
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May I wish you well in your endeavours to promote this 
important aspect of education in South Africa. 

Yours sincerely 

ACTING DEPUTY DIRECTOR-GENERAL: EDUCATION 

(GMAR6) 


