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OPSOMMING 

Met die implementering van die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 

(Wet 104 van 1981) het 'n nuwe tydvak vir hierdie inrigtings 

begin. Indien die kort tydperk waarin tegniese kolleges in hulle 

huidige vorm bestaan in ag geneem word, kan aanvaar word dat daar 

nog verskeie probleme op hierdie terrein le. In hierdie werk is 

daar gepoog om enkele relevante probleme aan te spreek. 

Met die toekomstige rol van tegniese kolleges in die RSA in 

gedagte is veral drie belangrike knelpunte ondersoek, naamlik: 

* 
* 

die werkterrein van tegniese kolleges; 

bestuurstrukture vir tegniese kolleges 

Afrikaanse onderwysstelsel; en 

* die outonomie van kollegerade. 

binne die Suid-

Ten einde hierdie probleme te kon deurskou, is die huidige 

posisie van naskoolse beroepsonderwys aan tegniese kolleges, en 

die bestuurstrukture van hierdie kolleges binne die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel, nagegaan. Uit die 

literatuurondersoek, wat ook die situasie van soortgelyke 

onderwysinrigtings in 'n paar oorsese lande insluit, het dit 

geblyk dat sekere aanpassings aan die bestaande stelsel gemaak 

sal moet word ten einde tegniese kolleges in staat te stel om 

hulle toekomstige rol in die RSA te kan vervul. 

Om die menings van kundiges op die gebied van tegniese kolleges 

en naskoolse beroepsonderwys oor genoemde knelpunte te bekom, is 

'n kwalitatiewe studie uitgevoer. Tydens ongestruktureerde onder

houde met tien informante is beskrywende data ingewin. Om 'n meer 

volledige siening oor die aspekte te verkry is resente uitsprake 

in toesprake, referate en skrywes bygewerk. 

Nadat alle data geanaliseer en bespreek is, is tot die gevolg

trekking gekom dat die wyse waarop tegniese kolleges huidiglik 
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funksioneer aangepas sal moet word sodat hierdie inrigtings hulle 

toekomstige rol in die RSA sal kan vervul. Die vernaamste aanpas

sings wat aanbeveel word is: 

* die werkterrein van tegniese kolleges moet so wees dat hulle 

onderrigprogramme inpas by die van technikons; 

* die ideale bestuurstruktuur sal wees as alle tegniese kolleges 

onder 'n sentrale onderwysdepartement ressorteer; 

* die outonomie van kollegerade moet uitgebrei word; maar 

* ten einde dit te kan doen sal kolleges gerasionaliseer moet 

word. 
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SUMMARY 

The implementation of the Technical Colleges Act, 1981 (Act 104 

of 1981) introduced a new era for these institutions. If the 

short period of time in which technical colleges have been in 

existence in their present form is considered, it can be accepted 

that many problems still exist in this field. The researcher has 

endeavoured to address certain relevant problems. 

With the future role of technical colleges in the RSA in mind, 

three important aspects came under close scrutiny, namely: 

* 
* 

the fields of study of technical colleges; 

management structures for technical colleges in the South 

African education system; and 

* the autonomy of college councils. 

In order to deal with these matters, the present position of 

post-school vocational education at technical colleges and the 

management structures of these colleges in the South African 

education system were examined. The study of literature, which 

included the study of educational systems of similar 

institutions in several overseas countries, revealed that certain 

adjustments would have to be made to the existing system in 

order to enable technical colleges to fulfil their future role in 

the RSA. 

A qualitative study was 

opinions of knowledgeable 

colleges and post-school 

conducted in order to 

persons in the field 

vocational education on 

acquire the 

of technical 

the above-

mentioned 

informants 

aspects. During unstructured interviews 

descriptive data was elicited. In order to 

with ten 

obtain a 

more comprehensive view of these aspects, recent statements in 

speeches, papers and articles were also taken into consideration. 

After all the data was analysed and discussed, the conclusion was 



vii 

reached that the way in which technical colleges are functioning 

at present will have to be modified to enable these institutions 

to fulfil their future role in the RSA. The most important 

modifications which are recommended are: 

* 

* 

* 
* 

the fields of study of technical colleges should be such that 

their instructional programmes fit in with those of the 

technikons; 

the ideal management structure would be for all technical 

colleges to fall under a central education department; 

the autonomy of college councils should be extended; but 

in order for this to take place, colleges will have to be 

rationalised. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 AGTERGROND VAN DIE STUDIE 

Reeds in 1974 het Ruperti (1974:30) gese dat die eise wat aan 

ontwikkelende volke gestel word baie hoog is om tred te hou met 

die vooruitgang wat op tegnologiese gebied ingetree het. Om as 

selfstandige volke in die moderne samelewing te bly voortbestaan, 

moet ontwikkelende volke binne 'n paar dekades 'n Westers

tegnologiese ontwikkelingspeil bereik en voortdurend daarop ver

beter ten einde tred te hou met die gesofistikeerde ontwikkelings

peil van die blankes. 

Suid-Afrika beleef tans 'n tydsgewrig van omvangryke politieke en 

sosiale hervormings. Die welvaart van die land kan slegs verseker 

word indien die land se groot materiele sowel as menslike 

hulpbronne ontwikkel en benut word. Die tegnologiese 

ontwikkeling en ekonomiese vooruitgang van Suid-Afrika vereis in 

'n toenemende mate relevanter opgeleide mense. 'n Toereikend 

ontwikkelde en hoogs opgeleide werkerskorps is 'n noodsaaklike 

voorvereiste vir die sogenaamde nuwe Suid-Afrika. So 'n 

werkerskorps kan 'n betekenisvolle bydrae tot die verhoging van 

die lewenstandaarde van al die inwoners van Suid-Afrika maak; 

werksgeleenthede word geskep en stabiliteit· op ekonomiese terrein 

is moontlik (Duvenhage, 1988:1). 

Die dominante behoefte aan opgeleide mannekrag in die huidige ge

sofistikeerde tegnologiese era stel besondere eise aan tegniese 

onderwys. Dit is nou reeds bekend dat.Suid-Afrika se onderwys

stelsel op die behoeftes van die private sektor afgestem sal moet 

word. In die Walters-verslag (DOK:V, 1990d:61) word geskryf dat 

Professor Pieter de Lange, gewese rektor van die Randse 

Afrikaanse Universiteit en voorsitter van die 1981-ondersoek van 
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die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN), daarop gewys 

het dat kinders op skoal gekul word met akademies gerigte 

onderwys en dat daar net nie genoeg werkgeleenthede vir akademies 

opgeleide persone is nie. Daar word ook bygevoeg dat die 

oorbeklemtoning van tersiere en akademies gerigte onderwys 

werkloosheid laat toeneem. 

Die huidige opleiding van werkers in Suid-Afrika is, wat 

kwaliteit en kwantiteit betref, nie genoegsaam om in die steeds 

groter wordende eise te voorsien nie. Die eise wat industries ten 

opsigte van opgeleide werkers stel, oortref die arbeidvoorsiening · 

en die gaping word net grater. In 1980 bevind die Nasionale 

Komitee vir Mannekrag (1980:10) dat die tekort aan geskoolde 

mannekrag die gevolg is van die ondoelmatige gebruik van 

opgeleide mensekrag binne die werksituasie. Die opleiding wat 

aangebied word, hou ook nie altyd verband met die werklike 

ekonomiese behoeftes van die land nie en te min mense word 

opgelei met die behoeftes van en die vereistes wat aan die 

ekonomiese ontwikkeling gestel word. 

Namate 'n land ekonomies ontwikkel, ontstaan daar 'n behoefte aan 

'n arbeidsmag met 'n verskeidenheid vaardighede (De Villiers, 

1977:2). Ook in die Republiek van Suid-Afrika verlang die ont

luikende tegnologiese ontwikkeling goed opgeleide mensekrag (KTH, 

1986:1). Dit word ook algemeen aanvaar dat 'n land se ekonomiese 

welvaart onafskeidelik verbonde is aan die gehalte en opleidings

peil van sy mensekrag (DOK:V, 1990d:51). Talle uitsprake is 

alreeds hieroor gemaak en 'n paar voorbeelde hiervan word gegee. 

Reeds in 1986 het Van Rensburg (1986:2) gese dat Suid-Afrika 'n 

swakopgeleide arbeidsmag besit waarin die aantal opgeleide 

tegnici en tegnoloe onrusbarend laag is, en die resultate kan in 

ons produktiwiteitsrekord waargeneem word. 

Mnr. Michael O'Dowd (1990:38), voorsitter van die Anglo American 

en De Beer's Chairman Fund, spreek die mening uit dat die huidige 

opvoedingstelsel daarin faal om kinders voor te berei vir die 
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beroepslewe. Bulle verlaat die skool sender 'n basiese begrip van 

hul wereld. Hy beweer dat die gebreke in die onderwysstelsel te 

wyte is aan die feit dat opvoeding tradisioneel op aristokrate, 

wat alle vorme van werk verafsku het, gemik is. 

Dr. P.H. Bredenkamp (1990:17), Uitvoerende Direkteur: Onderwys in 

Transvaal, is van mening dat die skool die kind ook moet voor

berei vir die toekomstige beroepswereld. Die kind wat die skool 

verlaat, sal vir die grootste deel van sy lewe in 'n beroep staan. 

Daarom het die skool die taak om by hom bepaalde gesindhede te 

vestig wat eendag bepalend sal wees in sy werksituasie en in sy 

verhouding teenoor sy werkgewer en sy medewerknemers. 

Dr. H.J.S. Stone (1988:2), Uitvoerende Direkteur in die Departe

ment van Onderwys en Kultuur, Administrasie Volksraad, noem dat 

daar in sommige kringe 'n gevoel is dat die sekondere skool se 

onderwys nie relevant genoeg is in terme van die eise van die 

wereld van werk nie. Dit vra dus om herbekyking van die 

kurrikulum en die didaktiek van die skool. Hy se verder dat die 

opvoeding kan faal wanneer dit die jeug sou opvoed vir 'n 

wereld wat verlede tyd is. Terselfdertyd word die noodsaaklikheid 

en waarde van tegniese onderwys nog nie allerwee besef nie. Dr. 

Stone vra die volgende vraag: 

... moet daar nie weer gekyk word na ons ingeboude differen
siasiestelsel om desnoods meer leerlinge vanuit die gewone 
hoerskool na beroepsgerigte of beroepsonderwys te kanali
seer nie? 

Dr. Roelf du Plooy (1990:58) van die Nasionale Produktiwiteits

instituut (NPI) maak die stelling dat ekonomiese groei net 

teweeggebring kan word deur meer insette (arbeid, kapitaal en 

grondstowwe) te gebruik, e~ dit meer produktief aan te wend. Hy 

se dat aangesien kapitaal so 'n skaars produksiefaktor is, daar 

in Suid-Afrika meer aandag behoort gegee te word aan die 

ontwikkeling van arbeid as groeifaktor. Groter aandag moet gegee 

word aan alle aspekte wat die gehalte van arbeid kan verhoog. 

Doelgerigte onderwys en opleiding in die dissiplines wat deur die 
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ekonomie benodig word en waaraan daar tans groot tekorte is, 

byvoorbeeld tegnici, ingenieurs en bestuurslui, sal van deurslag

gewende belang vir toekomstige ekonomiese groei wees. 

Mnr. Norman Muller (1991:23), Adjunk-direkteur: hoofekonomiese 

afdeling van die Nasionale Mannekragkommissie {NMK), maak die 

stelling dat Suid-Afrika 'n wanbalans in sy arbeidsmag ervaar: 

aan die een kant is daar 'n ooraanbod van ongeskoolde arbeid en 

aan die ander 'n groot tekort aan geskoolde werkers. 

Suid-Afrika lei nie genoeg tegnies gekwalifiseerde personeel op 

om aan die vraag na hulle dienste in die ekonomie te voldoen nie. 

Die land het nie genoeg ingenieurs, bestuurders en 

gekwalifiseerde personeel om belangrike professionele poste te 

vul nie. Daar bestaan beslis ook 'n tekort aan genoeg 

ondernemers, veral die wat klein en medium grootte ondernemings 

tot stand kan bring en winsgewend kan bestuur. Andersyds het 

Suid-Afrika 'n oorskot akademies-georienteerde matrikulante en 

graduandi. Hierdie oorskot sal grater word met verloop van tyd 

(Haasbroek, 1991b:12). 

Dr. P.J. van der Merwe (1988:1), Direkteur-Generaal: Departement 

van Mannekrag (DMK), se in sy referaat gelewer tydens die twee-

jaarlikse algemene vergadering van die Transvaalse 

vereniging in September 1988, dat die 

Onderwysers

geskoolde 

mannekragbehoeftes van Suid-Afrika slegs op drie wyses bevredig 

kan word, naamlik: 

* deur die onderwys-/universiteitstelsel; 

* deur die opleidingstelsel; en 

* deur immigrasie. 

Indien Suid-Afrika nie die derde moontlikheid as oplossing wil 

kies nie, moet daar beslis baie dringend aandag gegee word aan 

die eerste twee metodes. 

Volgens Hancke {1990:16), nasionale voorsitter van die Federasie 
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van Tegniese Kollegerade, is dit reeds bekend dat Suid-Afrika se 

onderwysstelsel beter op die behoeftes van die private sektor af

gestem kan wees. Volgens hom is die behoefte van die ekonomie be-

slis aan professionele en tegnies-opgeleide persone. Desondanks 

is daar nou nog veel meer studente aan universiteite as by 

technikons en meer studente aan technikons as by tegniese 

kolleges. Volgens hom is dit uit pas met die behoefte en behoort 

dit soos volg te wees: 

Die regte verhouding sou eerder wees dat daar meer studente 
by tegniese kolleges sal wees as by technikons en op sy 
beurt meer by technikons as by universiteite. 

Hy is verder van mening dat om in die behoeftes van die ekonomie 

te voorsien, meer studente hulle in die toekoms by tegniese 

kolleges sal moet inskryf. 

In sy openingsrede tydens die kongres van die Suid-Afrikaanse 

Vereniging vir Tegniese en Beroepsonderwys noem Stone (1990:6) 

dat die tegniese kollege waarskynlik in die toekoms 'n grater 

persentasie as tans van ons jeug se onderrig moet hanteer. Meer 

leerlinge sal gelei moet word na inrigtings waar die handel en 

nywerheid se mannekrag hulle basiese opleiding kry. 

Genoemde toestand in Suid-Afrika hou besondere implikasies vir 

die onderwys in. Tegniese kolleges sal daarmee rekening moet hou. 

Die eise wat hedendaags, en veral in die toekoms, aan die 

tegniese kolleges gestel gaan word, is baie meer gekompliseerd as 

wat dit jare gelede was. 

1.2 PROBLEEMFORMULERING 

1.2.1 Konteks van die probleem 

Soos die titel van die proefskrif aandui, gaan die toekomstige 

rol van tegniese kolleges in die RSA ondersoek word. Om die 

probleemformulering sinvol te doen, word 'n algemene agtergrond 
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rakende probleme in verband met tegniese kolleges gegee. Hierdie 

agtergrond kan gesien word as die konteks van die probleem 

aangesien sekere sake hier gestel sal word wat daartoe sal bydra 

dat die probleemstelling meer sinvol onderneem kan word. 

Tegniese kolleges moet hoofsaaklik praktykgerigte kursusse 

aanbied sodat die afgestudeerde studente werkgereed sal wees 

(Stone, 1990:9). 

voorsitter van 

In 

die 

aansluiting hierby het Dr. Louw Alberts, 

Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad 

(WNNR), onder meer die volgende kommentaar gelewer (Alberts, 

1990:3): 

Optimale ontwikkeling en benutting van opgeleide mannekrag 
is en bly die enkele grootste vraagstuk in die RSA ten 
opsigte van tegnologiese vooruitgang. 

In die naskoolse onderwys wat die tegniese kolleges aanbied gaan 

dit oar onderrig en opleiding wat verskaf word met die oog op die 

uitoefening van 'n beroep, ambag of beroepsvaardigheid (Stone, 

1990:9). Wat hieruit afgelei kan word is dat tegniese kolleges 

nie die nooodsaaklik verlangde mensekrag aan die handel en 

nywerheid kan voorsien nie. Belangrike vernuwings op die gebied 

van naskoolse onderwys sal dus aangebring moet word. 

Aangesien tegniese kolleges oak by hierdie proses betrokke is 

beteken dit dat probleme ten opsigte van die funksionering van 

hierdie inrigtings vasgestel moet word en oplossings daarvoor 

gevind moet word. 

1.2.2 Probleemstelling 

Met verwysing na bogenoemde probleem (vgl. par. 1.2.1) en die 

feite en uitsprake soos gegee in paragraaf 1.1, kan daar nou 

gevra word wat die toekomstige rol van tegniese kollege in die 

RSA is, veral ten opsigte van die voorsiening van opgeleide 

mensekrag. 

Daar word in toenemende mate grater eise aan die kundigheid van 
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onderwys- en indiensopleidingsbestuurspersoneel gestel om die 

miljoene geskoolde en half-geskoolde lede van die arbeidsmag 

harmonieus in te skakel, op te lei en te ontsluit in 'n 

gevorderde, gesofistikeerde en komplekse nywerheidsopset. 

Tegniese kolleges sal in die toekoms 'n baie grater rol moet 

speel om in die vraag na goedopgeleide mensekrag op die laer

tot middelvlak te kan voldoen. Die groat vraag is egter of die 

tegniese kolleges in Suid-Afrika daarop ingestel is om te help 

voorsien in die groat behoefte aan opgeleide mensekrag. 

Verder kan die vraag gevra word of tegniese kolleges nog hulle 

doel ten valle kan dien binne die huidige struktuur vir tegniese 

kolleges. Hierdie vraag kan gevra word aangesien 'n tegniese 

kollege volgens die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 

1981) as 'n skoal geklassifiseer word en dus by implikasie as 'n 

skoal hanteer word. Wet 104 van 1981 (RSA, 1981:1356) dui aan dat 

'n tegniese kollege by die toepassing van 'n bepaling met 

betrekking tot skoolplig geag 'n skoal te wees. Artikel 37 bepaal 

dat: 

... iemand wat ingevolge hierdie wet verplig is om 'n skoal 
by te woon en wat 'n tegniese kollege gereeld en op 'n 
heeltydse grondslag bywoon, word geag aan al die vereistes 
met betrekking tot sodoende skoolplig te voldoen. 

Dit skep probleme aangesien tegniese kolleges, as naskoolse 

inrigtings, op beide die sekondere en die tersiere vlak onderrig 

verskaf en dus nie as 'n skoal geklassifiseer kan word nie. 

'n Verdere probleem is die feit dat tegniese kolleges wat onder 

die Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad 

(DOK:V) ressorteer, onder verdeelde bestuur staan. Hierdie 

kolleges het eers geheel-en-al onder DOK:V gefunksioneer, maar in 

1986 is die personeeladministrasie van hierdie kolleges aan die 

onderskeie provinsiale onderwysdepartemente oorgedra. In die 

Handleiding vir die hantering van Naskoolse Onderwys by Tegniese 

Kolleges word genoem dat: 
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... dit in die vooruitsig gestel word dat, vanaf 1 April 
1987, alle tegniese kollegeaangeleenthede op 'n ko-funk
sionerende grondslag tussen die Hoofkantoor en die provin
siale onderwysdepartemente hanteer sal word (DOK:V, 1987:9). 

Tans ressorteer hierdie inrigtings wel gedeeltelik onder DOK:V en 

die provinsiale onderwysdepartemente. In 'n kort oorsig oor die 

werksaamhede van DOK:V vir die jaar 1989, is die volgende verkla

ring gemaak: 

Technical colleges will become the full responsibility of 
Head Office in the course of 1990. The subject guidance 
component will be established at Head Office as from 
1 January 1990. Financial and staff administration will 
gradually be taken over from the provincial education 
departments as from 1 April 1990 (DOK:V, 1990e:10). 

Die vakkundige funksie is wel oorgeneem maar die personeelaange

leenthede ressorteer nog steeds onder die provinsiale onderwys

departemente. 

Wat die probleem van tegniese kolleges nog verder vergroot is dat 

hulle onderrig as eie sake gesien word. Dit het tot gevolg dat 

die kolleges vir die verskillende bevolkingsgroepe onder daardie 

onderwysdepartement wat volgens wet verantwoordelik is vir 

onderwys vir die spesifieke bevolkingsgroep ressorteer. Die oplei

ding van vakleerlinge is hierdeur bemoeilik aangesien die vakleer

linge van die verskillende bevolkingsgroepe die kolleges vir 

hulle eie bevolkingsgroep moes bywoon vir hulle opleiding. 

Hierdie probleem is egter deels ondervang aangesien die meeste 

kolleges tans 'oop' is vir studente van alle bevolkingsgroepe. 

Volgens die 'Private Sector Education Council (PRISEC)' moet daar 

'n enkele stelsel vir naskoolse onderwys wees en word aanbeveel 

dat tegniese kolleges nie as eie sake hanteer moet word nie 

(PRISEC, 1990:2). Alhoewel die toelating van studente van ander 

bevolkingsgroepe tot tegniese kolleges nou gedelegeer is aan die 

Rade van die Kolleges, word die feit dat hierdie kolleges nog 

steeds onder verskillende onderwysdepartemente ressorteer, as 

onbevredigend beskou (Prisec, 1990). 
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Aangesien die tegniese kolleges onder verskillende onderwys-

departemente ressorteer, soos reeds aangedui, word onderlinge 

samewerking tussen kolleges bemoeilik en gevolglik word die 

opleiding van studente daardeur belemmer. Hierdie toedrag van 

sake affekteer oak die outonomie van kollegerade. As gevolg van 

hierdie verdeeldheid het slegs kolleges onder DOK:V afsonderlike 

wetgewing en word die mate van outonomie van kollegerade hierdeur 

beivloed. Kollegerade het huidiglik nie 'n groat mate van vryheid 

van besluitneming nie. 

'n Verdere balangrike probleem wat met bostaande vraagstukke 

verband hou is die deurvloeimoontlikhede tussen tegniese kolleges 

en technikons. Omdat technikons en tegniese kolleges mense vir 

die beroepslewe oplei is dit noodsaaklik dat hierdie inrigtings 

wedersyds kennis van mekaar se kurrikula en werkopdragte sal dra. 

Die technikons behoort die moontlikheid te ondersoek of 

kommunikasiekanale met ander inrigtings wat met beroepsonderwys 

gemoeid is, 

(Terblanche, 

soos die tegniese kolleges, nie oak nodig is nie 

1987:10). Minister P.J. Clase (1985:5) vra watter 

vordering gemaak is om die deurvloei van leerlinge uit die skoal 

na die tegniese kollege, die werksmileu en terug te reel? 

Tegniese kolleges neem in toenemende mate nie-verbonde (nie-vak-

leerlinge) in tot hulle kursusse. Die algemene tendens by 

tegniese kolleges is dat die getal vakleerlinge wat tot kolleges 

toetree afneem en dat die getalle van die sogenaamde privaat 

studente (nie-verbonde studente of nie-vakleerlinge) toeneem. 

In die toekoms kan verwag word dat die getalle van hierdie nie

verbonde studente nag verder sal toeneem. Daar sal gekyk moet 

word of 'n uittreepunt aan die einde van standerd 7 of 8 en 'n 

grater vloei van studente na naskoolse onderwys nie wenslik is 

nie (Stone, 1990:5). So 'n situasie sal oak eise aan die tegniese 

kollegewese stel. Stone (1990:5) stel die volgende vraag: 

Veronderstel dat ons in die toekoms 'n grater wordende 
stroom van leerlinge sal he wat na die tegniese kolleges 
vloei, watter effek sal dit op die naskoolse onderwys in 
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die bree he en watter eise sal daaraan gestel word? 

Volgens die menings van baie persone betrokke by tegniese 

kolleges is die naam 'Tegniese Kollege' uitgedien en nie meer van 

pas nie. Dit is nie beskrywend van wat 'n tegniese kollege is of 

wat binne die kollege gedoen word nie. Hulle beweer oak dat daar 

'n stigma kleef aan die woord 'tegnies' in die Suid-Afrikaanse 

samelewing. Die opvatting is dat alles wat met 'tegnies' te doen 

het vir die kind is wat nie akademies sterk is nie maar goed met 

sy hande kan werk. Dit is natuurlik 'n totale wanbegrip van 

tegniese onderwys. In aansluiting by hierdie probleem stel 

Minister Clase (1985:4) die vraag of ons in Suid-Afrika genoeg 

doen om die kind tegnies te skoal? Ons sal tot 'n groat mate ons 

gemeenskap moet herorienteer ten opsigte van beroepsonderwys. 

In die kennisgewing van 'n vergadering van die Federasie van 

Tegniese Kollegerade - Transvaal (FEDTEK) wat gehou is op Vrydag 

20 Mei 1988 lees punt 9 op die agenda dat voorstelle ingewag word 

vir 'n meer toepaslike naam vir tegniese kolleges wat die beeld 

van beroepsgerigte onderwys in die tegnies, handels- en algemene 

rigtings uitdra (FEDTEK, 1988a:2). Volgens die notule van 'n 

volgende vergadering van hierdie organisasie is gerapporteer dat 

die Vereniging van Tegniese Kolleges reeds ver gevorder het met 

die soek na 'n geskikter naam vir tegniese kolleges om beide die 

handel en tegniese rigtings te akkommodeer (FEDTEK, 1989:2). Tot 

op datum is die naam egter nag nie verander nie. 

Voortspruitend uit die voorgaande geidentifiseerde probleme is 

dit duidelik dat enkele vraagstukke bestaan ten opsigte van die 

bestuur van tegniese kolleges en die rol wat hierdie kolleges in 

die toekoms sal moet speel in die voorsiening van opgeleide 

mannekrag in die RSA. Na aanleiding hiervan kan veral die 

volgende ses vrae gestel word: 

* Op watter vlak behoort tegniese kolleges binne die onderwys

kundige struktuur te funksioneer? 

* Hoe effektief is die huidige bestuur van tegniese kolleges? 
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Hoe moet die bestuurstrukture van tegniese kolleges binne die 

Suid-Afrikaanse onderwysstelsel in die toekoms daar uitsien? 

Is die huidige werkterrein van tegniese kolleges nog in pas 

met die taak wat hulle moet verrig? 

Watter mate van outonomie moet kollegerade h.? e. 

Wat is die toekomstige rol wat tegniese kolleges sal moet 

speel, be ide op die gebied van formele en nie-formele 

onderwys? 

Noudat die probleem gestel is kan oorgegaan word tot 'n 

formulering van die doelwitte van hierdie studie. 

1.3 DOEL MET DIE STUDIE 

Die doel van hierdie studie is om op 'n sistematiese en 

wetenskaplike wyse die volgende te ondersoek en te beredeneer: 

* 

* 

Die situasie van opvoedkundige inrigtings in oorsese lande wat 

soortgelyk is aan tegniese kolleges in Suid-Afrika. 

Wette wat relevant is aan tegniese kolleges. 

* Die plek van tegniese kolleges in die onderwyskundige 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

struktuur. 

Toekomstige werkterrein van tegniese kolleges op die gebied 

van formele en nie-formele onderwys. 

Kurrikulering, eksaminering en sertifisering van kursusse 

aangebied deur tegniese kolleges. 

Bestuurstrukture vir tegniese kolleges·binne 'n nuwe 

Afrikaanse onderwysstelsel. 

Die outonomie van kollegerade. 

Rasionalisering van tegniese kolleges. 

Komitees van tegniese kolleges. 

Suid-

Die studie word afgesluit deur aanbevelings te maak ten einde die 

bestaande werkterrein van tegniese kolleges vas te stel en a£ te 

baken. Beter bestuurstrukture vir hierdie kolleges binne die 

onderwysstelsel sal ook aanbeveel word. 
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Doelstellings kan alleen nagestreef word met behulp van onder

soekmetodes. Vervolgens kan die metodes van ondersoek wat in 

hierdie studie gevolg sal word, gestel word. 

1.4 METODES VAN ONDERSOEK 

1.4.1 Inleiding 

In hierdie studie is gebruik gemaak van die volgende metodes van 

ondersoek: 

* 
* 
* 

Literatuurstudie. 

Persoonlike onderhoude. 

Eie ervaring. 

Besondere aandag is gegee aan die opspoor en versameling van data 

met die oog op die bepaling van die toekomstige rol van tegniese 

kolleges in die RSA. 

1.4.2 Literatuurstudie 

Volgens Landman (1980:33) is literatuurstudie 'n fundamentele 

deel van alle navorsing en vorm dit die basis daarvan. Dit is ook 

'n sinvolle wyse om op die voorpunt en in die brandpunt van die 

navorsing te kom. Die kennis en insigte wat deur literatuurstudie 

verkry word, lei meestal tot 'n deeglike antwerp van die 

navorsingsprojek en tot betekenisvolle resultate (Duvenhage, 

1991:10). 

'n Indringende literatuurstudie is onderneem om vas te stel hoe 

opvoedkundige inrigtings in oorsese lande, met werkterreine 

soortgelyk aan die van tegniese kolleges in Suid-Afrika, 

funksioneer. Verslae oor onlangse studiebesoeke aan lande soos 

Engeland, die Republiek van China, die Verenigde State van 

Amerika en die Federale Republiek van Duitsland deur verskeie 

persone, het belangrike inligting verskaf. Daar is 'n ryke 
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verskeidenheid literatuur beskikbaar op hierdie terrein en die 

bronne was redelik maklik bekombaar en toeganklik. 

Om die toekomstige rol van tegniese kolleges in die RSA binne die 

onderwysstelsel te bepaal, is 'n grondige literatuurstudie van 

die uiterste belang. Hier is gekonsentreer op primere bronne 

waarvan tydskrifartikels, toesprake en verklarings 'n belangrike 

deel uitmaak. Ten opsigte van literatuur wat vir navorsing van 

hierdie aard beskikbaar is, wil die navorser daarop wys dat daar 

relatief min oor die onderwerp geskryf is. Daar is nog baie min 

geskryf en gepubliseer oor naskoolse beroepsonderwys aan tegniese 

kolleges en daarom is dit noodsaaklik om onderhoude te voer met 

kundiges om sodoende verdere inligting aangaande hierdie 

onderwerp te bekom. 

1.4.3 Persoonlike onderhoude 

In navorsingsverband is onderhoude gesprekke wat daarop gerig is 

om sekere inligting ten opsigte van die navorsingsonderwerp in te 

win (Duvenhage, 1991:11). 

Persoonlike onderhoude is gevoer met verskeie kundiges aangaande 

tegniese kolleges binne die onderwysstruktuur om sodoende hul 

menings te kry ten opsigte van die toekomstige rol van hierdie 

inrigtings in die RSA. 

Tydens onderhoudvoering is gebruik gemaak van die kwalitatiewe 

metode van navorsing, met die klem op die ongestruktureerde 

onderhoud. Hierdie metode van navorsing word volledig bespreek en 

uiteengesit in hoofstuk 5. Die aandag moet daarop gevestig word 

dat 'n voorafgaande literatuurstudie 'n groat bydrae maak tot die 

sukses van onderhoudvoering (vgl. par. 5.3.6.1). Die literatuur

studie laat nuwe en spekulatiewe idees na vore kom wat verder 

nagevors kan word tydens die empiriese studie. 

Gedurende die onderhoude het die navorser gebruik gemaak van 'n 

onderhoudskedule. Dit is gedoen om seker te maak dat al die 



14 

belangrike onderwerpe onder bespreking wel tydens die 

hanteer is. Bylae B gee 'n uiteensetting 

onderhoud 

van die 

onderhoudskedule wat die belangrikste onderwerpe van bespreking 

aandui. 'n Lys van persone met wie persoonlike onderhoude gevoer 

is word in bylae A gegee. 

1.4.4 Eie ervaring 

'n Navorser kan sy persoonlike en tersaaklike ervaring op 

wetenskaplik-verantwoorde wyse vir navorsingsdoeleindes 

mobiliseer en organiseer (Landman, 1989:308). Voordele wat verkry 

kan word as 'n navorser van sy eie ervaring gebruik maak, is 

aktiewe betrokkenheid by die navorsing wat gepaard kan gaan met 

inisiatief, produktiewe kritiese denke, skerp navorsings

ingesteldheid en aanvaarding van volle verantwoordelikheid vir 

die kwaliteit van die navorsingsverloop (Duvenhage, 1991:13). 

Landman (1989:308-310) gee drie voorwaardes waaraan 'n navorser 

meet voldoen as hy van sy persoonlike ervaring gebruik maak: 

* 

* 

* 

Die navorser meet aandag gee aan die gebeure waarby hy 

betrokke is. 

Die navorser meet hom telkens afvra of dit werklik sy eie 

ervaring is wat hy neerskryf. 

Die navorser meet aantoon waar die eie ervaring in die 

navorsing aangewend gaan word. 

Die navorser het gebruik gemaak van sy twaalf jaar as prinsipaal 

van tegniese kolleges. Sy kennis is deurlopend aangewend om die 

literatuur te interpreteer en te verwoord. Persoonlike ervaring 

is ook tot groot voordeel gebruik tydens die onderhoude wat met 

kundiges op die gebied van tegniese kolleges en naskoolse 

onderwys gevoer is. 

Eie ervaring is tot 'n groot mate aangewend in die formulering 

van die bevindings en aanbevelings in hoofstuk 8. 
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1.5 ORDENING VAN HOOFSTUKKE 

Hoofstuk een is 'n orienterende hoofstuk wat hoofsaaklik handel 

oor die agtergrond van die studie, probleemstelling, die doe! en 

metodes van ondersoek van hierdie navorsing. 

Hoofstuk twee word gewy aan die funksionering van opvoedkundige 

inrigtings in oorsese lande wat soortgelyk is aan tegniese 

kolleges in Suid-Afrika. Deur literatuurstudie word gekyk na die 

taak en plek van hierdie inrigtings in hulle onderskeie 

onderwysstelsels en in die bediening van die gemeenskap. 

Hoofstukke drie en vier handel oor die huidige struktuuraard en 

werking van tegniese kolleges in die RSA. Inligting vir albei 

hierdie hoofstukke is bekom deur middel van 'n deeglike 

literatuurstudie. Die klem val hoofsaaklik op stelselbestuur. 

Bestuur op die operasionele vlak word dus nie in diepte bestudeer 

nie. 

Die bestuurstrukture van tegniese kolleges, soos dit tans binne 

die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel voorkom, is dus hier nagevors 

en nie soseer die bestuur van hierdie inrigtings op kollegevlak 

nie. Aangesien daar sekere raakpunte tussen stelsel- en 

operasionale bestuur is en dit baie moeilik is om die twee in 

geheel van mekaar te skei, is daar wel op kollegevlak aandag 

gegee aan die rol van kollegerade in die bestuurstruktuur van 

tegniese kolleges, maar nie aan die bestuurstaak van die 

prinsipaal en ander bestuurspersoneel nie.· In hierdie werk word 

die aandag dus spesifiek gerig op die komponent 'stelselbestuur'. 

Hoofstuk drie handel oor naskoolse beroepsonderwys aan tegniese 

kolleges in Suid-Afrika. Die verskil tussen beroepsgerigte 

onderwys en naskoolse beroepsonderwys word aangedui. 'n Kort 

oorsig van die ontstaan en ontwikkeling van tegniese kolleges in 

die RSA word gegee waarna die huidige plek van hierdie kolleges 

binne die onderwysstelsel van Suid-Afrika bespreek word. Die 

werkterrein van tegniese kolleges, soos dit tans daaruit sien, 
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word ook nagegaan. 

In hoofstuk vier word die bestuurstrukture van tegniese kolleges 

binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel, soos dit tans daaruit 

sien, bespreek. Die beheer wat die verskillende Departemente van 

Onderwys oor tegniese kolleges uitoefen word behandel en die 

invloed wat die onderskeie komitees van tegniese kolleges op 

hierdie inrigtings het word weergegee. Daar word ook gekyk na die 

huidige funksionering van die kollegerade. Die rol van die 

Federale Onderwysersraad en van die verskillende onderwysers

verenigings, met betrekking tot die onderrigpersoneel verbonde 

aan die verskillende tegniese kolleges, word kortliks aangedui. 

In hoofstuk vyf word die kwalitatiewe metodologie van navorsing, 

en die navorsingsontwerp vir hierdie studie, behandel. Die 

beginsels wat van toepassing is op die kwalitatiewe metode van 

navorsing word eers bespreek en daarna toegepas op die ontwerp 

van hierdie betrokke studie. Die eerste deel van die hoofstuk is 

gebaseer op 'n deurtastende literatuurstudie terwyl die tweede 

deel geskryf is met die eerste deel as agtergrondkennis. 

Hoofstuk sea handel oor die persepsies van die informante na 

aanleiding van die onderhoude. Die data wat tydens die onderhoude 

versamel is word volgens sekere sleutelonderwerpe bespreek sodat 

sekere geformuleerde aannames gemaak kan word. Die onderwerpe 

onder bespreking is soos uiteengesit in die onderhoudskedule. 

In hoofstuk sewe word 'n analise gemaak van resente verslae en 

uitsprake deur kundiges op die gebied van naskoolse 

beroepsonderwys, en veral die rol wat tegniese kolleges in 

hierdie verband in die toekoms sal moet speel. Inligting is 

verkry uit sekere belangrike dokumente, verslae, referate, 

toesprake en ander skrywes. Die onderwerpe wat bespreek word 

stem, sover moontlik, ooreen met die uiteengesit in die 

onderhoudskedule. 

In die laaste hoofstuk, hoofstuk agt, word aanbevelings gemaak in 
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verband met die toekomstige rol van tegniese kolleges in die RSA. 

Sulke aanbevelings word gemaak op grand van die huidige posisie 

van hierdie kolleges in Suid-Afrika, die bevindings van die 

empiriese studie gedoen en inligting verkry uit die analise van 

verslae en uitsprake. 

1.6 BEGRIPSOMSKRYWINGS 

Met die lees van hierdie werk mag sommige terme verwarrend wees 

vir 'n leser wat nie vertroud is met tegniese kolleges nie. 

Enkele begrippe wat herhaaldelik in die studie voorkom sal 

kortliks omskryf word. 

1.6.1 Tegniese kollege 

'n Tegniese kollege is 'n inrigting vir naskoolse onderwys, 

onderrig en opleiding wat verskaf word met die oog op die 

uitoefening van 'n beroep of die ontwikkeling van 'n sosiale of 

ontspanningsvaardigheid (RSA, 1981:1336). Hierdie onderwys is 

hoofsaaklik bedoel vir persone wat nie ingevolge 'n bepaling van 

een of ander wet aan skoolplig onderworpe is nie, of wat van so 

'n bepaling vrygestel is. 

1.6.2 Naskoolse onderwys 

Naskoolse onderwys is beroepsgeorienteerde onderrig en opleiding 

wat voltyds en/of deeltyds en teen vergoeding verskaf word aan 

persone 

skoal 

wat nie meer kragtens 'n wetsbepaling verplig is 

by te woon nie (DNO, 1980:83). Dit sluit kursusse 

om 

in 

'n 

op 

alle vlakke (universiteite en onderwyserskolleges uitgesluit) ter 

ontwikkeling van kennis en vaardighede, asook sosiale 

ontspanningsbedrywighede. 

Naskoolse onderwys, meer spesifiek, is beroepsonderwys wat 

studente voorberei vir die beoefening van een of ander beroep (De 

Jager, 1988:3). Hierdie onderwys is dus hoofsaaklik gebaseer op 
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die beroepsvereistes van die hedendaagse praktyk. In die besonder 

is dit dus die orientering, onderrig en voorbereiding van 

studente ooreenkomstig die behoeftes van die beroepspraktyk om in 

die werksituasie produktief te kan wees (DNO, 1991b:l8). 

1.6.3 Beroepsgerigte onderwys 

Beroepsgerigte onderwys het 'n bree en gebalanseerde opleiding 

van leerders ten doel en le hoofsaaklik op die terrein van die 

skole (De Jager, 1988:3). Die klem van beroepsgerigte onderwys 

val primer op die ontsluiting van kennis, die inskerping van 

waardes en gesindhede, asook die oordra van vaardighede wat 'n 

gebruikswaarde in een of meer beroepsinrigtings het (DNO, 

1991b:18). 

1.6.4 Formele onderwys 

Formele onderwys verwys na hoogs geinstitusionaliseerde onderwys 

verskaf deur 'n skool, kollege, technikon, universiteit of ander 

opvoedkundige inrigting met die doel om 'n opvoedkundige graad, 

diploma of sertifikaat te verwerf wat kragtens wet ingestel is 

(DNO, 1991a:27). Hierdie onderwys word gekenmerk deur 'n stelsel 

van duidelik afgebakende grense en 'n hoe vlak van beheer en 

beplanning. 

1.6.5 Nie-formele onderwys 

Die internasionaal aanvaarde definisie van· nie-formele onderwys 

is dat dit enige georganiseerde, sistematiese opvoedkundige 

aktiwiteit is wat buite die raamwerk van die formele stelsel 

bedryf word (Du Preez, 1991:6). Nie-formele onderwys bring 

geselekteerde soorte leer aan bepaalde subgroepe van die 

bevolking en dit sluit kinders en volwassenes in (Coombs & Ahmed, 

1974:8). 
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1.6.6 Verbonde student 

'n Verbonde student is 'n student wat in diens van 'n werkgewer 

is. Hy word deur sy werkgewer na die tegniese kolleges gestuur 

vir opleiding. Verbonde studente is gewoonlik ingeskrewe vakleer

linge by firmas. 

1.6.7 Nie-verbonde student 

'n Nie-verbonde student is 'n student wat nie deur 'n 

na 'n tegniese kollege gestuur word, of geborg 

opleiding nie. Die student is dan ook op eie koste 

belang besig met sy studie. 

1.6.8 Werkterrein 

werkgewer 

word, vir 

en in eie 

Die werkterrein van tegniese kolleges is die bree studievelde 

waarop hierdie inrigtings funksioneer. Wat formele onderwys 

aanbetref word die werkterrein van hierdie kolleges ingedeel in 

drie hoofstudievelde, naamlik: 

* 
* 
* 

ingenieurstudies; 

sakestudies; en 

algemene studies. 

In die nie-formele sektor beslaan die werkterrein van tegniese 

kolleges hoofsaaklik twee gebiede, naamlik: 

* 

* 

beroepsonderwys; en 

kultuurverryking. 

1.6.9 Stelselbestuur 

'n Stelsel is 'n geheel van aanverwante sake, dit wil se 'n 

stelsel is opgebou uit aanverwante onderafdelings om 'n eenheid 

te vorm (RGN, 1981b:7). 
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Stelselbestuur is bestuur op makrovlak en behels die aandeel van 

owerheidsinstansies soos die Staat en Provinsiale Administrasie 

(De Wet, 1980:103). Sake soos wetgewing, bree beheerstrukture, 

finansiering, diensvoorwaardes, gesentraliseerde en gedesentrali

seerde gesag en beheer, en politieke faktore het wesenlike 

invloed op die funksionering van onderwys op hierdie vlak. Van 

primere belang is die Staat se aandeel en die desentralisasie van 

gesag in terme van beheer deur verskillende onderwysdepartemente, 

van sowel die provinsiale administrasie as die staat (De Wet, 

1980:103). 

1.7 AFKORTINGS 

In hierdie studie sal daar deurgaans van die volgende afkortings 

gebruik gemaak word: 

* AUT: 

* CTCP:DE: 

* CTP: 

* DNO: 

* DOK:AF: 

* DOK:V: 

* DOK:V (HK): 

* DOK:VE: 

* DOO: 

* DMK: 

* FEDCOM: 

* FEDKOM: 

* FEDTEK: 

* FOR: 

Adviesraad vir Universiteite en Technikons 

Committee of Technical Colleges Principals 

Department of Education and Culture: House of 

Delegates 

Committee of Technikon Principals 

Departement van Nasionale Opvoeding 

Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Raad van Afgevaardigdes 

Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Volksraad 

Departement van Onderwys en·Kultuur, Administrasie: 

Volksraad - Hoofkantoor 

Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Raad van Verteenwoordigers 

Departement van Onderwys en Opleiding 

Departement van Mannekrag 

Federal Committee of Technical College Principals 

Federale Komitee van Tegniese Kollegehoofde 

Federasie van Tegniese Kollegerade 

Federale Onderwysersraad 



* KTH: 

* KTKH: 

* KTKH:VE: 

* KOPTEK: 

* PRISEC: 

* RGN: 

* RSA: 

* SAFSERT: 

* SERTEC: 

* SAVTBO: 

* VTK: 
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Komitee van Technikonhoofde 

Komitee van Tegniese Kollegehoofde - Departement 

van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad 

Komitee van Tegniese Kollegehoofde - Departement 

van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Raad van 

Verteenwoordigers 

Komitee van Prinsipale van Tegniese Kolleges 

Departement van Onderwys en Opleiding 

Private Sector Education Council 

Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing 

Republiek van Suid-Afrika 

Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad 

Sertifiseringsraad vir Technikononderwys 

Suid-Afrikaanse Vereniging vir Tegniese en 

Beroepsonderwys 

Vereniging van Tegniese Kolleges 

1.8 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is gekonsentreer op die formulering van die 

probleem en is die metodes van ondersoek aangedui. Die ordening 

van die hoofstukke gee 'n oorsig van die verloop van die studie. 

Vir die doeleindes van die studie is die belangrikste begrippe 

wat gebruik is omskrywe en 'n lys van die vernaamste afkortings 

is gegee. 

In die volgende hoofstuk word gekonsentreer·op die aanbieding van 

naskoolse beroepsonderwys in 

funksionering van opvoedkundige 

vier oorsese 

inrigtings, 

tegniese kolleges in Suid-Afrika, word bespreek. 

lande. Die 

soortgelyk a an 
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HOOFSTUK 2 

NASKOOLSE BEROEPSONDERWYS IN OORSESE LANDE 

2.1 INLEIDING 

Voordat die huidige situasie van tegniese kolleges in Suid-Afrika 

nagegaan word en 'n moontlike toekomstige stelsel bespreek 

word, is dit noodsaaklik dat daar gelet word op die aanbieding 

van naskoolse beroepsonderwys in 'n paar oorsese lande. 

Sake waaraan aandag gegee sal word is die wette in die 

verskillende lande wat relevant is vir beroepsonderwys, die plek 

van inrigtings vir naskoolse beroepsonderwys in die onderwys

stelsel van die lande en die werkterrein van die onderskeie 

inrigtings. Daarna sal die bestuurstrukture van hierdie 

inrigtings binne die onderwysstelsel en die skakeling met die 

bedryf geskets word. Die taak van kurrikulering, eksaminering en 

sertifisering sal ook nagegaan word. 

Die lande waarvan die aanbieding van naskoolse beroepsonderwys 

bespreek sal word is: 

* Engel and 

* Federale Republiek van Duitsland 

* Verenigde State van Amerika 

* Republiek van China (Taiwan) 

Die redes waarom hierdie lande gekies is sal eers gegee word en 

daarna sal naskoolse beroepsonderwys in die onderskeie lande 

kortliks bespreek word. 
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2.2 GEKOSE LANDE 

2.2.1 Engeland 

Haasbroek (1991a:1) omskryf beroepsopleiding in Engeland soos 

volg: 

The British vocational training system has undergone major 
changes during the '80s and can today be regarded as the 
product of real enterprise. It is based on specific prin
ciples, it is market-related, flexible and user friendly. 

Volgens die Britse onderwysfilosofie moet elke jongmens die 

geleentheid gebied word om 'n erkende kwalifikasie te 

(Haasbroek, 1991a:7). Dit kan of 'n akademiese 

verwerf 

of 'n 

beroepsgerigte kwalifikasie wees. Die onderwysstelsel in Engeland 

le besonder klem op naskoolse beroepsonderwys. 

In Engeland is die Kolleges vir Verdere Onderwys en die Polytech

nics (Kolleges vir Hoer Onderwys) veral gemoeid met naskoolse 

onderwys. Die werkterrein van hierdie kolleges is soortgelyk aan 

die van tegniese kolleges en technikons in Suid-Afrika. Die Suid

Afrikaanse stelsel, vir die aanbieding van naskoolse beroeps

onderwys, is grootliks gebaseer op die stelsel wat in Engeland 

toegepas word. 

Dit is veral om hierdie rede dat die stelsel van naskoolse onder-

wys in Engeland gekies is om na te vors. 'n Verdere rede is dat 

inligting oor hierdie land se onderwysstelsel redelik maklik be

kombaar is aangesien verskeie auteurs reeds daaroor geskryf het. 

'n Hele aantal studietoere is ook reeds deur Suid-Afrikaanse 

opvoedkundiges na Engeland onderneem. 

2.2.2 Federale Republiek van Duitsland 

Oor beroepsopleiding in die Federale Republiek van Duitsland 

skryf Eksteen (1991:1) soos volg: 
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The German vocational training system has a worldwide 
reputation for producing highly skilled technical staff and 
for enabling Germany to become a world-leader as an 
export country which manufactures quality products. 

Die hoekstene van die Duitse stelsel vir beroepsopleiding is die 

sogenaamde tweeledige stelsel {dual system), waarvolgens beroeps

opleiding voorsien word by die werksplaas (on-the-job-training) 

sowel as in beroepskole (Eksteen, 1991:19). 

Die redes waarom hierdie land gekies is, is omdat die Duitse 

onderwysstelsel 'n aantal eienskappe het wat met groot voordeel 

in die 

{Eksteen, 

Suid-Afrikaanse 

1991:7). Dit 

onderwysstelsel toegepas kan 

is 'n gesofistikeerde stelsel 

word 

van 

beroepsopleiding wat reeds oor 'n aantal jare bewys van goed 

opgeleide werkers gelewer het. 

2.2.3 Verenigde State van Amerika 

Beroepsonderwys, wat veral die opleiding van laervlak 
mannekrag behels, is sedert 1900 in die VSA deur regerings
leiers, werkgewers, maatskaplike hervormers, en andere as 
die wondermiddel beskou om talle politieke, ekonomiese en 
maatskaplike probleemsituasies te voorkom, byvoorbeeld 
mannekragontwikkeling, skepping van positiewe arbeids
gesindheid, opheffing van behoeftiges, uitskakeling van 
armoede, bekamping van werkloosheid, bevordering van tuis
teskepping en gesonde gesinslewe, ensovoorts (DNO, 1983:x}. 

Die gehalte van beroepsonderwys in die VSA is hoogstaande en 

aktueel. Die Tweejaarkolleges word tans as die gewildste onder

wysinrigtings beskou en die hoofdoel van hierdie tipe kollege is 

om te voorsien in die onderwys- en opleidingsbehoeftes van die 

gemeenskap en van die handel en nywerheid. 

Die Gemeenskapskolleges {Community Colleges} in die VSA, wat as 

tweejaarkolleges geklassifiseer word, kan binne die Suid-Afri

kaanse konteks vergelyk word met naskoolse onderwysinstellings 

soos die Tegniese Kolleges (DOK:V, 1989a:45). 

Suid-Afrika het groot maatskaplike probleme wat opgelos moet 
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word. Dit is een van die vernaamste redes waarom daar tans al hoe 

meer aandag gegee word aan naskoolse beroepsonderwys, en om 

hierdie rede is besluit om te kyk na die funksionering van veral 

die tweejaarkolleges in die VSA, en dan meer spesifiek na 

Gemeenskapskolleges. 

2.2.4 Republiek van China (Taiwan) 

Die Republiek van China het in die afgelope veertig jaar ont

wikkel vanaf een van die armste tot die dertigste rykste land in 

die wereld. Die onderwys is by uitstek gebruik om vanaf 'n land

bou-ekonomie oor te slaan na 'n nywerheidsekonomie om sodoende 

grater welvaart vir die bevolking te skep (VTK, 1990a:4). 

Sistematiese ekonomiese ontwikkeling het in 1953 met vierjaar

programme begin. Die regering het in 1961 sy derde vierjaar-ont

wikkelingsprogram in werking gestel om die ekonomie te stimuleer 

en sodoende sneller groei te bewerkstellig. Die onderwys is ver

antwoordelik gemaak vir die opleiding van voldoende mannekrag om 

die ontwikkeling in die landbou en die nywerheid moontlik te 

maak. 

Die besluit om die onderwysstelsel van die Republiek van China te 

bestudeer is om die volgende redes geneem: 

* Die fenomenale ekonomiese ontwikkeling van die land, gein

spireer deur veral sy onderwys. 

* 

* 

Die belangrikheid om te let op die onderwysstelsels van lande 

in die Verre Ooste wat tipiese Derdewereld-probleme ervaar het 

tydens hulle ontwikkeling tot op selfs Eerstewereldvlak, ont

wikkeling wat tot meer onlangs as byvoorbeeld in Europa plaas

gevind het (Wiid & Van Zyl, 1990:1). 

Die oogmerke en kursusse van die junior kolleges in Taiwan 

stem in 'n groat mate ooreen met die opset van tegniese 

kolleges in die RSA (VTK, 1990a:12). 

* Die navorser was lid van die ondersoekspan van die VTK wat 

'n studiebesoek aan junior kolleges in Taiwan gedurende April/ 



2.3 

26 

Mei 1990 onderneem het. Hy het ook in Desember 1991 besoek 

aan hierdie kolleges gebring en het sodoende eerstehandse 

kennis van hulle onderwysstelsel opgedoen. 

NASKOOLSE BEROEPSONDERWYS IN ENGELAND 

2.3.1 Inleiding 

British Education aims to develop fully the abilities of 
individuals, both young and old, for their own benefit and 
that of society as a whole (COI, 1989:167). 

Die hoofdoelstellings van die regering se onderwysbeleid is om 

die bekwaamhede van almal op alle vlakke te verhoog, groter be

trokkenheid te bewerkstellig, verdere en hoer onderwys meer 

geredelik beskikbaar te maak vir die publiek en dit ook meer aan

pasbaar by die behoeftes van die ekonomie te maak (COI, 1989:167). 

Die regering poog om die publiek bewus te maak van die geleent

hede vir verdere en hoer onderwys en opleiding. Dit word gedoen 

deur die ontwikkeling van nasionale inligtingsdienste, soos die 

'Educational Counselling and Credit Transfer Information Service' 

wat gefinansier word deur die Departement van Onderwys en Weten

skap (COI, 1989:178). Naskoolse onderwys wat hoofsaaklik aan 

universiteite, polytechnics en kolleges vir verdere onderwys 

aangebied word is baie aanpasbaar en voorsien in 'n wye reeks 

moontlikhede vir akademiese- en beroepsonderwys en voortgesette 

studie. 

In 1983 het die Regering die 'Technical and Vocational Education 

Iniatiative' in Engeland ingestel (Twining, et. al., 1987:47). 

Die skema is geloots nadat die regering besef het dat dit nodig 

is om alle leerlinge toe te rus met die vaardighede wat deur 

moderne handel en nywerheid verlang word. Die skema word 

gefinansier en geadministreer deur die Departement van Mannekrag 

(Department of Employment) in noue samewerking met die 

Departement van Onderwys en 'Her Majesty's Inspectorate of 
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Schools'. Projekte verskaf algemene-, tegniese- en beroeps

onderwys aan veertien- tot agtienjarige leerlinge wat lei tot 

nasionaal erkende kwalifikasies. 

Die Britse Kamer van Handel en Nywerheid beweer dat die onderwys

stelsel nie buigsaam genoeg is om aan te pas by die veranderende 

behoeftes van die gemeenskap wat dit bedien nie (Lauglo & Lillis, 

1988:46). Daar word beweer dat die afgelope hervormings in die 

onderwys (Education Reforms Act, 1988), wat daarop gemik was om 

toegang te verleen tot die middel en hoar sekondere onderwys, die 

klem op algemeen akademiese onderwys verhoog het ten koste van 

die voorbereiding van leerlinge vir die werkplaas (Lauglo & 
Lillis, 1988:47). Die behoeftes van die werkgewers en die 

vereistes van die werkplaas word dus geignoreer en beroepsonder

wys word verwaarloos. 

Die algemene gevoel is dat vennootskappe tussen die ondernemings 

en skole gevorm moet word en waar dit reeds bestaan, moet dit 

versterk en uitgebou word sodat die gaping tussen die wereld van 

die skool en die wereld van die handel en nywerheid oorbrug kan 

word (Lauglo & Lillis, 1988:51). 

2.3.2 Relevante wette 

Naskoolse beroepsonderwys in Engeland, net soos alle ander 

onderwys, ressorteer onder die 'Education Reform Act, 1988' (COI, 

1989:167). 

Volgens die 'Education Act, 1944', Klousule 41, is verdere 

onderwys gedefinieer as voltydse en deeltydse onderwys vir 

persone na verpligte skoolouderdom en opleiding in kulturele en 

ontspanningsaktiwiteite. Hoar onderwys verwys na kursusse wat lei 

tot die verwerwing van grade, of ekwivalente kursusse (Locke, 

1988:1). 

Die 'Education Reform Act, 1988' definieer hoar onderwys as 

gevorderde kursusse in enige inrigting wat van 'n hoar standaard 
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is as die 'General Certificate of Education (GCE) A level', of 

ekwivalente kwalifikasie. Verdere onderwys is alle ander 

naskoolse kursusse (COI, 1989:167). 

2.3.3 Plek van kolleges vir verdere onderwys in die onderwys

stelsel 

Beroepsgerigte onderwys in Engeland word aangebied deur tegniese 

hoerskole. Die kenmerk wat hierdie hoerskole van ander sekondere 

skole onderskei is hulle verwantskap met 'n besondere nywerheid 

of beroep. Voorsiening word gemaak vir leerlinge wat die beste 

vordering maak, indien hulle kursusse neem waarin hulle 

belangstel. Sulke kursusse is beroepsgerig en is tegnies en 

handel georienteerd. 

'n Mens sou dink dat as gevolg van die groat tekort aan opgeleide 

mannekrag in die ambagsveld daar baie sulke tegniese skole 

behoort te wees. Die teendeel is egter waar en daar is in 

Engeland baie min tegniese skole en die getal leerlinge is steeds 

aan die afneem (Dent, 1982:93). 

In Engeland behels naskoolse onderwys alle onderwys buite 

skoolverband wat voorsien word aan persone bo die ouderdom van 

sestien jaar en tot die vlak van die 'GCE A level'-eksamen, of 

'n ekwivalente kwalifikasie (COI, 1989:178). Naskoolse beroeps

kursusse word hoofsaaklik aangebied deur kolleges vir verdere 

onderwys (De Barr, 1991:6). 

Figuur 2.1 is 'n skematiese voorstelling van die onderwyskundige 

struktuur in Engeland (Mallinson, 1980:277). Die plek van 

kolleges vir verdere onderwys word duidelik in die struktuur aan

gedui. 
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Figuur 2.1: Onderwyskundige struktuur in Engeland 

2.3.4 Werkterrein van kolleges vir verdere onderwys 

Anthony Crossland, Staatsekretaris vir Onderwys en Wetenskap het 

in 1965 die rol van inrigtings vir verdere en hoer onderwys (dit 

sluit hedendaagse Polytechnics in} as volg beskryf (Pratt en 

Burgess, 1974:5}: 

* 

* 

Hierdie inrigtings verskaf voltydse en stapelkursusse (sand

wich courses} op graadvlak aan studente wat die beroeps

tradisie van die inrigtings verkies en meer geinteresseerd 

daarin is om kennis toe te pas in die oplossing van probleme 

as om kennis te bekom ter wille van kennis. 

Daar is duisende deeltydse studente wat gevorderde kursusse 

wil volg deur of hul kwalifikasies te verbeter of omdat hulle 
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om een of ander rede nie hul studies op skool kon voltooi nie. 

Kolleges moet in hierdie studente se behoeftes voorsien deur 

deeltydse dag- en aandklasse aan te bied. Verder is dit ook 

so dat kolleges in elk geval nog altyd studente geakkommodeer 

het wat nie oor die nodige toelatingsvereistes tot universi

teite beskik nie. 

Die meeste van die kursusse wat in inrigtings buite universi

teite aangebied word is beroepskursusse en strek vanaf laevlak 

tegniese- en handelskursusse tot gevorderde kursusse vir daardie 

studente wat mik na hoevlak poste in die handel, nywerheid en 

administrasie of vir daardie studente wat hulle vir 'n spesifieke 

beroep wil voorberei. 

Tegniese- en verdere onderwys word aan studente verskaf deur 

inrigtings vir verdere onderwys. Die onderrigprogramme wat hulle 

aanbied is beroepsgeorienteerd en neem 'n aanvang na voltooiing 

van skoolplig. 

Kolleges vir Verdere Onderwys het die laaste dekade ontstaan en 

bied 'n wye reeks kursusse aan (Klopper, 1986:46). Die bywoning 

van hierdie kolleges is nie verpligtend nie. Hoewel verskillende 

name vir kolleges vir verdere onderwys gebruik word, het hulle 

almal feitlik dieselfde funksie, naamlik om onderwys aan nie

skoolpligtige studente te verskaf (Klopper, 1986:45). 

Kursusse wat deur hierdie kolleges aangebied word wissel van 

tegnies en handel tot para-medies, verpleging, maatskaplike en 

sosiale studies en soortgelyke vakke. Die kurrikulums van hierdie 

kolleges sluit hoofsaaklik beroepsvakke in (Elvin, 1981:234). Die 

kolleges poog om te voorsien in die mannekragbehoeftes van die 

land. Die stelling word gestaaf deur De Barr (1991:8) waar sy 

soos volg skryf: 

The White Paper sets out the Government proposals for the 
future of further education colleges. The changes will give 
the colleges greater freedom to determine how to respond to 
the country's education and training needs. 
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In 'n dorp sal 'n kollege 'n groat verskeidenheid beroeps- en 

akademiese kursusse op alle vlakke aanbied, terwyl die gevorderde 

kursusse in 'n groat stad deur die polytechnic aangebied word. 

Die kwalifikasies wat aan hierdie inrigtings verwerf kan word 

sluit gewoonlik die volgende sertifikate en diplomas in: 'Tech

nical Education Council (TEC)', die 'Business Education Council 

(BEC) ', die 'GCE 0 and A level' en die 'City of Guilds' (CC, 

1991:8). 

Tegniese Kolleges word geklassifiseer as Kolleges vir Verdere 

Onderwys (Elvin, 1981:234). Die kolleges het 'n tradisie begin om 

tegniese onderwys aan te bied waar die teorie van die praktyk 

geskei is. Sedert 1880 bied tegniese kolleges ambagsgeorienteer

de kursusse soos weef en spin aan. In 1890 is dagkursusse by 

tegniese kolleges ingestel, sommige voltyds en ander deeltyds 

(Lachenmann, 1988:30). 

Tegniese kolleges bied 'n groot verskeidenheid tegniese kursusse 

aan. Klasse kan by dieselfde kollege volgens verskeie stelsels 

bygewoon word, naamlik heeltyds (een tot twee jaar), deeltyds 

(dag en aand), groepopleiding (twee maande) of een-dag-per-week 

(Klopper, 1986:45). Kwalifikasies wat aan hierdie kolleges 

verwerf kan word is hoofsaaklik die sertifikate van die TEC. 

'n Groot aantal studente wat kursusse in verdere onderwys volg 

woon deeltydse klasse by. Studente in diens van werkgewers word 

vrygestel van werk om in die dag klas te loop, of woon klasse in 

die aand by. 'n Besondere kenmerk van die stelsel vir verdere 

onderwys is die sterk bande wat daar met die handel en nywerheid 

bestaan. Die grootste deel van die kursusse in verdere onderwys 

het direk betrekking op die bedryf. 

Na voltooiing van 'n gevorderde kursus aan die kollege vir 

verdere onderwys kan 'n student sy studies voortsit aan 'n poly

technic. 
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Bestuurstrukture van kolleges vir verdere onderwys 

binne die onderwysstelsel 

Een van die uitstaande kenmerke van die onderwys in Engeland is 

die groot mate waarin die verantwoordelikheid vir voorsiening van 

onderwys gedesentraliseer word. Oorhoofse verantwoordelikheid vir 

alle aspekte van onderwys, met insluiting van bestuur, berus by 

die 'Department of Education and Science (DES)'. Die belangrikste 

take van die onderwysdepartement is die formulering van 

nasionale 

1991:167). 

onderwysbeleid en die toewysing van fondse (COI, 

Die DES skryf die raamwerk voor waarbinne die plaaslike owerhede 

en bestuursrade die kolleges moet bestuur (Ranson & Tomlinson, 

1986:22). Hierdie raamwerk dien as blote riglyn vir die betrokke 

liggame en word nie rigied toegepas nie. 

Op die plaaslike vlak word naskoolse onderwys, universiteite 

uitgesluit, reeds vir 'n geruime tyd deur die plaaslike 

onderwysowerhede, naamlik die 'Local Education Authorities 

(LEA's)', geadministreer. Kolleges vir verdere onderwys wat onder 

LEA's ressorteer, funksioneer huidiglik volgens artikels wat deur 

die regering neergele is in die Onderwyshervormingswet van 1988 

(De Barr, 1991:25). Die regering skryf die bree beleid vir 

verdere onderwys voor en die LEA's moet toesien dat dit uitgevoer 

word. 

Die plaaslike owerhede word gefinansier' deur 

regering en deur middel van 'n gedeelte van 

die 

die 

sentrale 

plaaslike 

eiendomsbelasting wat aan die owerhede oorbetaal word. Die 

plaaslike onderwysowerhede neem onderwysers en ander personeel 

in diens, voorsien en onderhou geboue, verskaf meubels en 

toerusting en ken beurse toe aan studente wat aan inrigtings 

vir verdere en hoar onderwys wil studeer. LEA's help ook met die 

ontwikkeling van veral onderwyspersoneel. 'n Verdere belangrike 

funksie van die LEA's is om die DES op hoogte te hou en te 

adviseer aangaande enige nuwe verwikkelinge binne die onderwys in 
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sy streek (Ranson & Tomlinson, 1986:121). 

Om beter 

bepaalde 

Councils 

koordinasie en samewerking tussen LEA's binne 'n 

streek te bewerkstellig is die 'Regional Advisory 

(RAC's)' in 1948 gestig. Die RAC's word gefinansier en 

beheer deur die LEA's binne hulle streek. Die doel met die 

stigting van die RAC's was om onnodige duplisering van kursusse 

en geriewe binne dieselfde streek uit te skakel en om groter 

samewerking te bevorder. 

In die Onderwyshervormingswet van 1988 het die Regering groter 

vryheid van handeling tussen LEA's betreffende 'Non-Advanced 

Further Education (NAFE)' aangemoedig. Voor die implementering 

van hierdie wet moes 'n student wat binne die area van een LEA 

woon en 'n NAFE-kursus binne 'n ander ·LEA wou volg, eers die 

nodige toestemming van sy plaaslike LEA verkry. 'n Student wat 

belangstel in 'n NAFE-kursus kan nou die inrigting van sy eie 

keuse bywoon ongeag die LEA waaronder die inrigting ressorteer 

(Dunford & Sharp, 1990:111). In die voltydse prospektus van die 

Clarendon College (CC, 1991:3) word die volgende inligting aan 

die studente gegee: 

If you live outside Nottinghamshire you may enrol at 
Clarendon without permission of your local authority, but 
you should apply to them for any help you may need towards 
fees, maintenance, grants, etc. 

Kolleges vir verdere onderwys wat onder die LEA's ressorteer word 

bestuur volgens artikels vervat in die Onderwyswet. Die wet skryf 

onder andere voor dat elke kollege 'n bestuursraad meet he, maar 

maak ook daarvoor voorsiening dat, met die toestemming van die 

LEA, twee of meer kolleges onder een bestuursraad mag ressorteer 

(Dent, 1982:71). 

Die skakeling tussen 'n kollege vir verdere onderwys en sy LEA 

geskied deur middel van sy bestuursraad. In die algemeen het die 

bestuursraad van kolleges meer vryheid as die van skole, maar 

daar is ook groot verskille tussen LEA's onderling. Wat die 
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Clarendon College aanbetref skryf De Barr 

studie: 

(1991:12) in haar 

The College has a very committed and supportive Governing 
Body and has an excellent working relationship with the LEA. 
Close liaison is maintained with the LEA and other Country 
Further Education Colleges to ensure that the College plays 
an active role in the Authority's Strategic Plan for 
further education. 

De Barr noem verder dat die kollege hoofsaaklik gehuisves word op 

een kampus maar dat die kollege ook vyf kleiner kampusse mag 

bedryf as satelliete van die hoofkampus. Hierdie 

funksioneer almal onder een bestuursraad. 

kampusse 

Ingevolge die Onderwyshervormingswet van 1988 sal die kolleges 

vir verdere en hoer onderwys wat onder beheer van die plaaslike 

owerhede bly, groter verantwoordelikheid vir hulle jaarlikse 

begrotings moet aanvaar. Werkgewers sal ook groter verteenwoor

diging op die bestuursrade he (COI, 1989:169). 

Hierdie wet skryf ook voor dat nie meer as twintig persent van 

die lede van die bestuursraad van 'n kollege deur die LEA 

aangestel mag word nie en dat minstens vyftig persent van die 

totale aantal lede verteenwoordigers van 

gekoopteerde lede moet wees. Die DES keur die 

die werkgewers 

samestelling 

die bestuursrade goed en die maksimum aantal lede op die 

is vyf en twintig (Dunford & Sharp, 1990:112). 

of 

van 

raad 

Sedert 1970 het die kolleges ook 'n Akademiese Raad (Studieraad) 

wat uit lede van die onderwyspersoneel en verteenwoordigers van 

die studente-unie bestaan. Daar is geen buitestaanders, byvoor

beeld raadslede, op die akademiese raad nie. Die hooffunksie van 

hierdie rade is om die prinsipaal te adviseer aangaande die ont

wikkeling van die akademiese en professionele werk van die 

kollege. 
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2.3.6 Skakeling met die bedryf 

In Engeland word besef dat samewerking tussen die Onderwys en die 

Handel en Nywerheid noodsaaklik is om jongmense te help om die 

nodige vaardighede te bekom om sodoende Engeland se posisie as 'n 

nywerheidsland te behou (COI, 1989:168). 

Hierdie siening word gestaaf deurdat daar noue samewerking is 

tussen die nywerheid en die kolleges vir verdere onderwys. In die 

voltydse prospektus van die Clarendon College (CC, 1991:1) 

die prinsipaal: 

skryf 

The College has strong working links with industry, 
schools, polytechnics, universities, other institutions of 
higher education and the local community. 

Voornemende studente word ook ingelig dat die kollege 'n goeie 

vennootskap met werkgewers het en dat die voltydse kursusse van 

die kollege sterk beroepsgeorienteer is en so saamgestel is om 

studente voor te berei vir die arbeidsmark (CC, 1991:3). 

Skakeling is nie net beperk tot werkgewers nie. Baie organisasies 

is besig om sulke skakeling te bewerkstellig en verdere kontakte 

op te bou. Die regering werk reeds daaraan dat tien persent van 

die onderwysers elke jaar die geleentheid moet kry om 

ondervinding in besighede op te doen en dat alle leerlinge 

minstens twee weke toepaslike praktiese ervaring moet opdoen 

voordat hulle die skool verlaat (COI, 1989:168). 

Die 'Education Reform Act' wat in Julie 1988 goedgekeur is, maak 

voorsiening vir die ontwikkeling van 'n netwerk van 'City 

Technology Colleges (CTC)' in die stede. Hierdie kolleges word 

geborg deur die handel en nywerheid en bied sekondere onderwys 

aan met 'n sterk tegnologiese en besigheidskomponent (CO!, 

1989:168). 

CTC's word deur liggame beheer wat onafhanklik van die betrokke 

LEA is en leerlinge wat veral 'n aanleg het vir tegnologie en 
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wetenskap sal tot hierdie kolleges toegelaat word (Goodey, 

1989:144). Hierdie kolleges bied veral tegniese en beroeps

onderwys aan vir leerlinge tussen die ouderdom van veertien tot 

agtien jaar (Chitty, 1989:200). Die werkterrein van die CTC;s 

oorvleuel, tot 'n sekere mate, met die van die kolleges vir 

verdere onderwys. 

Wat die finansiering van die CTC's aanbetref is die handel en 

nywerheid grootliks verantwoordelik daarvoor en het hulle sterk 

inspraak in die funksionering en oorhoofse bestuur van hierdie 

kolleges. Chitty (1989:200) skryf: 

David Young, Chairman of the Manpower Services Commission 
(MSC), made it quite clear that, in the absence of whole
hearted LEA support, the MSC would be quite happy to open 
its own technical establishments. 

In die algemeen gesproke vind die tweeledige stelsel van 

vakleerlingopleiding, soos wat dit in Duitsland toegepas word, 

sterk inslag by die werkgewers in Engeland. 'n Groot aantal van 

die Britse werkgewers beveel aan dat beroepsonderwys en 

vakleerlingopleiding nader moet beweeg aan die Duitse stelsel. 

Hulle ondervind egter sterk teenkanting vanaf die onderwys

owerhede (Lauglo & Lillis, 1988:51). 

2.3.7 Kurrikulering, sertifisering en eksaminering 

Die baie ongekoordineerde tegniese kursusse het daartoe gelei dat 

die Harlegrave-komitee aanbeveel het dat die stelsel van 

eksaminering en verwerwing van kwalifikasies in Engeland radikaal 

verander moet word (Klapper, 1986:42). Op aanbeveling van hierdie 

komitee is die TEC (1973) en die BEC (1974) gestig. Die 

kwalifikasies wat deur hulle uitgereik word wissel vanaf 'n 

sertifikaat en 'n hoer sertifikaat tot 'n diploma en hoer 

diploma. Die TEC het vier en twintig lede wat die 

onderwys verteenwoordig. Die TEC hanteer tegniese 

en die BEC die vir handel en administrasie. 

nywerhede en 

kwalifikasies 
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'n Studieprogram bestaan uit eenhede en word saamgestel uit 

standaard eenhede wat deur die TEC, BEC en 'City of Guilds' 

goedgekeur is. Dit is egter moontlik dat 'n kollege bestaande of 

nuwe eenhede kan laat wysig, of 'n nuwe eenheid kan laat 

goedkeur, om 'n plaaslike of spesifieke behoefte te bevredig 

(Klopper, 1986:44). 

Die leerplanne word deur die TEC, BEC en 'City of Guilds' saamge

stel. Die 'City of Guilds' het eksterne eksamens en reik self 

sertifikate uit, maar die TEC en BEC se eksamens word intern deur 

die kolleges geeksamineer en die kolleges doen self die 

sertifisering. Om te verseker dat die leerplan volledig gedek 

word en dat die standaard van onderrig goed is, besoek 

moderatore, wat deur hierdie rade aangestel is, die kolleges 

ongeveer twee keer per jaar. 

In 1986 is die 'National Council for Vocational Qualifications 

(NCVQ)' gestig om die bestaande stelsel vir beroepskwalifikasies 

in Engeland te hervorm. Die raad is besig om 'n stelsel van 

akkreditering van kwalifikasies, wat op verskeie vlakke deur 'n 

groot aantal liggame uitgereik word, in te stel (COI, 1989:181). 

Kwalifikasies wat deur die raad geakkrediteer en deur goedgekeur

de liggame uitgereik word, word die 'National Vocational 

Qualification (NVQ)' genoem. Die raad se eerste prioriteit 

is om beroepskwalifikasies tot die vlak van hoer onderwys in 

die stelsel te akkommodeer en daarna verder uit te brei na 

professionele kwalifikasies (United Kingdom, 1990:16). 

2.3.8 Samevatting 

In Engeland word die belangrikheid van beroepsonderwys terdee 

besef. Die bewys hiervan is die instelling van die 'Technical and 

Vocational Education Initiative' deur die Regering in 1983. 

Beroepsonderwys in Engeland word aangebied deur die Kolleges vir 

Verdere Onderwys. Die funksie van hierdie inrigtings is om 

beroepsonderwys aan voltydse en deeltydse studente aan te bied om 
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hulle sodoende te bekwaam vir die handel en nywerheid. 

Die oorhoofse verantwoordelikheid vir onderwys in Engeland berus 

by die 'Secretary of State for Education and Science', maar die 

voorsiening en instandhouding van naskoolse onderwys is die 

verantwoordeliheid van plaaslike onderwysowerhede. Die kolleges 

vir verdere onderwys word tot 'n baie groat mate deur Bestuurs

rade bestuur en hierdie rade het 'n groat mate van vryheid van 

handeling. Elke kollege het ook 'n Akademiese Raad wat die 

prinsipaal adviseer aangaande akademiese sake. 

2.4 NASKOOLSE BEROEPSONDERWYS IN DIE FEDERALE REPUBLIEK 

VAN DUITSLAND 

2.4.1 Inleiding 

Volgens die Grondwet van die Federale Republiek van Duitsland, 

die Basiese Wet, word die Regering verdeel tussen die elf 

Bondstate (hierna Lander genoem) en die Federale Bondsregering 

(Bund). Die Wet bepaal die areas van die nasionale en provinsiale 

owerhede en waarborg die regte van elke Land. Elke Land het sy 

eie parlement wat deur stemming verkies word (Holmes, 1983:232). 

Die Basiese Wet, dit is die Grondwet van die Federale Republiek 

van Duitsland, waarborg elke burger die reg om sy eie persoon

likheid te ontwikkel. Dit sluit in die reg van vrye keuse van sy 

plek, van opleiding en sy ambag of professie. Die doel van die 

onderwysbeleid is om elke individu te voorsien van hoe gehalte 

akademiese- en beroepsopleiding wat ooreenstem met sy aanleg en 

belangstelling (FRG, 1988b:l). 

Die beleid word gemotiveer deur die volgende oorwegings: 

* 'n Vry-demokratiese en pluralistiese gemeenskap het burgers 

nodig wat bereid en bevoegd is om verantwoordelikheid te 

aanvaar. Deur kennis en ervaring bevorder die onderwysstelsel 
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solidariteit en 'n sin vir verantwoordelik-

Die Federale Republiek van Duitsland is 'n nywerheidsland met 

beperkte grondstowwe en is daarom afhanklik van goedopgeleide 

en produktiefgeskoolde werksmense. Goeie onderwysstandaarde en 

hoe produktiwiteit verseker vryheid en lewensgehalte asook die 

toekoms van beide die individu en die gemeenskap. 

* Voltooiing van beroepsopleiding is 'n essensiele voorvereiste 

vir aktiewe deelname in 'n professionele en sosiale wereld. 

Die tempo van tegnologiese verandering vereis professionele 

mobiliteit. Die onderwysstelsel moet dit in aanmerking neem 

wanneer akademiese- en beroepsopleiding, en veral voortgesette 

beroepsonderwys, gestruktureer word. 

* Onderwys moet die jongmense voorsien met die vaardighede, 

kennis en houding wat nodig is om 'n onafhanklike en sukses

volle volwasse en professionele lewe te lei. 

(FRG, 1988b:1) 

Beroepsonderwys in die Federale Republiek van Duitsland is onder

wys wat op 'n bepaalde beroepskwalifikasie afgestem is, terwyl 

beroepsgerigte onderwys dui op 'n algemene basiese opleiding, wat 

in meer as een beroep gebruik kan word (DOK:V, 1989a:114). 

Volgens sekere bepalings, soos in die Grondwet van 1919 vervat, 

het Duitsland die eerste land geword wat bywoning van 'n beroep

skool verpligtend gemaak het vir alle werkers en vakleerlinge. 

Volgens Mallinson (1980:251} stel die voorskrifte van een van 

die Lander dit soos volg: 

The vocational schools have the task of promoting profes
sional training, of enlarging and deepening general know
ledge, and of educating students to being morally valuable 
members of society, filled with love for their profes
sional activities and conscious of their responsibilities 
as citizens of a democratic state. 

Die doel van beroepsopleiding en -onderwys is om die persoon te 

voorsien van 'n bree basis van opleiding wat gevolg word deur 

tegniese opleiding wat tot spesialisasie lei. Dit stel die 
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persoon in staat om te voldoen aan die vereistes gestel deur die 

professie en werk in 'n hoogsontwikkelde ekonomie en gemeenskap. 

Beroepsopleiding behoort ook die basis te voorsien vir permanente 

verdere beroepsopleiding wat die individu in staat sal stel om 

aan te pas by tegniese, ekonomiese en sosiale ontwikkeling en om 

vooruitgang in sy beroep te bewerk~tellig (Taylor, 1981:296). 

Negentig persent van die leerlinge wat hul heeltydse skoolloop-

baan op die sekondere- of intermediere skool beeindig, begin 

gewoonlik met beroepsopleiding. Die doelwit is dat geen jongmens 

moet begin werk voordat hy beroepsopleiding ontvang het nie 

(Klepper, 1986:106). 

2.4.2 Relevante wette 

In 'n demokratiese land sal die wetgewing, dit is onderwys
wetgewing, slegs vasle wat reeds in die volkswil bestaan en 
aldus die kanaal vorm waarlangs die grondmotiewe van die 
volk in die onderwys vergestalt word (Dekker, 1981:65). 

Die verantwoordelikheid van onderwysbeleid en -beplanning in 

Duitsland word deur wetgewing van die Bund bepaal. Volgens die 

Grondwet word 'n beperkte aantal bevoegdhede aan die Bund 

toegewys, terwyl die Lander die algemene bevoegdheid het om 

funksies van openbare belang uit te voer. Kragtens artikel 7 van 

die Grondwet asook artikel 91 (b) GG van die Grondwetwysigingswet 

van 1969 word dit aan elke afsonderlike Land opgedra om sy eie 

onderwysstelsel te beplan en vir die toepassing daarvan 

voorsiening te maak (Dekker, 1981:75). Die Lander moet egter 

onderling met mekaar en met die Bund saamwerk. 

Volgens die Basiese Wet is die verskillende sektore van die 

onderwysstelsel die verantwoordelikheid van die Lander, veral die 

skole vir algemene onderwys, die beroepskole en hoer onderwys. 

Die liggaam waardeur die Lander hulle onderwysbeleid koordineer 

is die 'Kultusministerkonferenz (KMK)', dit is die Konferensie 

van onderwysministers (Dekker, 1989:43). Die Bund en die 

regerings van die verskillende Lander koordineer onderwysbeplan-
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ning en navorsing deur die 'Bund-Lander Commission for 

Educational Planning and Research Promotion' (FRG, 1988b:2). 

Enige besluit aangaande onderwys verkry eers regsgeldigheid nadat 

dit formeel in die Landwetgewing opgeneem is. Die wetsbepalinge 

en onderwyswette of -ordonnansies van die afsonderlike Lander is 

dus telkens beslissend vir die onderwyspogings in die 

afsonderlike Lander. Die doelstellings van die onderwyswette van 

die Lander kom, met enkele geringe verskille, grotendeels ooreen 

(Dekker, 1981:69). 

Beroepsonderwys in die Federale Republiek van Duitsland word deur 

wetgewing gereel, meer spesifiek die 'Berufsbildungsgesetz' van 

1969 (DOK:V, 1989a:142). Die indiensopleiding, as deel van 

beroepsonderwys, word beheer volgens die Wet op Beroepsopleiding 

wat in Augustus 1969 deur die Federale Regering goedgekeur is en 

van toepassing is op die hele Republiek van Duitsland en op alle 

opleiding in beroepskole in die individuele Lander. Met die 

instelling van hierdie wet het die federale regering gebruik 

gemaak van sy magte, soos vervat in die Basiese Wet, om beroeps

onderwys voor te skryf en het ook vir die eerste keer komprehen

siewe en uniforme regulasies neergele vir inisiele en verdere 

beroepsopleiding en heropleiding. Die wet is van toepassing op 

beroepsopleiding in die handel en nywerheid, die handwerkambagte, 

landbou, die staatsdiens en die diensbedrywe (Taylor, 1981:295). 

2.4.3 Plek van beroepskole in die onderwysstelsel 

Die 'Hauptschule' in Duitsland berei leerlinge voor om tot 

beroepsonderwys toe te tree. Leerlinge word veral voorberei vir 

toetrede tot die handel en nywerheid. Besondere klem word geplaas 

op beroepsgerigte onderwys wat veral 'n studie van die handel en 

tegnologie insluit. Teoretiese onderrig word aangevul met 

praktiese opleiding, asook hulpverlening met indiensplasing in 

die bedryf. Beroepsgerigte onderwys is verpligtend vir alle 

leerlinge vanaf die sewende skooljaar, met 'n keuse van of 'n 

tegniese- of huishoudkundige studierigting (DOK:V, 1989a:115). 
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Die aantal leerlinge wat die 'Hauptschule' bywoon het vanaf 

sestig persent in 1960 afgeneen na ongeveer veertig persent in 

1988 (Joubert & Van Graan, 1990:2). 

Vir die leerlinge wat nie hulle algemene onderwys na nege jaar op 

skool wil voortsit in 'n sekondere skool nie, is die bywoning van 

'n sekondere beroepskool vir drie jaar verpligtend. Deeltydse 

beroepskole word voorsien vir jong mans en dames wat vakleerling

skapopleiding in 'n kantoor, winkel, werkswinkel of fabriek 

ontvang aangesien hulle 'n voltydse werk verrig. Die leerlinge 

wat verkies om eers hulle beroepsonderwys te voltooi, of wat nie 

'n vakleerlingskap by 'n onderneming kan bekom nie, woon 'n 

voltydse beroepskool by. 

Daar is drie basiese punte wat begryp moet word om die kompleksi

teit van die verskillende beroepskole te verstaan. Eerstens, alle 

beroepskole ressorteer onder die jurisdiksie van die elf Lander 

se Ministers van Onderwys. Tweedens, daar is 'n statutere 

verpligting van drie jaar deeltydse bywoning van 'n beroepskool. 

Hierdie verpligting is egter nie van toepassing op leerlinge wat 

voltyds op skool aanbly om 'n kwalifikasie te verwerf nie. 

Derdens, die meerderheid skoolverlaters volg die deeltydse dag

of blokvrystellingsklasse. Die Lander bly verantwoordelik vir 

die skoolvoorskrifte van hierdie studente terwyl die Bund 

verantwoordelik is vir die voorskrifte vir indiensopleiding buite 

die skool. Dit word die tweeledige stelsel (dual system) genoem 

(Holmes, 1983:241). Die praktiese en teoretiese werk moet vir 

elke vakleerling uitgewerk word en daar bestaan amptelike riglyne 

vir die onderlinge verband in kurrikulums in beide plekke van 

opleiding (Twining, et. al., 1987:59). 

Figuur 2.2 is 'n skematiese voorstelling van die onderwyskundige 

struktuur in die Federale Republiek van Duitsland (Eksteen, 1991: 

16). Die plek van beroepskole in die struktuur word duidelik 

aangedui. 
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Figuur 2.2: Onderwyskundige struktuur in die Federale 

Republiek van Duitsland 
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2.4.4 Werkterrein van beroepskole 

Beroepsopleiding in die Federale Republiek van Duitsland word 

primer gedefinieer deur die tweeledige stelsel (dual system). Die 

verantwoordelikheid vir opleiding word geplaas op die skouers van 

beroepskole en die werkgewers aangesien die studente beide in die 

werksituasie en by beroepskole hul opleiding ontvang. Verpligte 

byworiing van beroepskole is neergele deur wetgewing uitgereik 

deur elke individuele Land (Rohrs, 1988:79). Hierdie wetgewing is 

anvullend tot algemene wetgewing oor verpligte onderwys tot die 

ouderdom van agtien jaar. 

Die besondere eienskap van die tweeledige stelsel is dat kennis, 

bekwaamhede en vaardighede gekoppel word aan die verkryging van 

werkservaring. Daar word dus seker gemaak dat die opleiding 

voortgaan onder dieselfde omstandighede as wat die student onder

vind terwyl hy sy gekose beroep beoefen. Slegs terwyl 'n student 

besig is met 'n spesifieke beroep, leer hy die veranderinge en 

beproewinge van sy beroep baasraak en leer hy die verskeiden-

heid van sosiale verhoudinge wat in die arbeidsveld bestaan, ken 

en waardeer (Joubert & Van Graan, 1990:3). Die stelsel bevorder 

ook onafhanklike denke en 'n sin vir verantwoordelikheid; 

kwaliteite wat noodsaaklik is in die werksituasie. 

Oor die algemeen verlaat sestig persent van 'n jaargroep die 

skool teen die ouderdom vyftien of sestien jaar. Meeste van 

hierdie leerlinge, ongeveer negentig persent, het of die 

skooleindsertifikaat of die intermediere ·sertifikaat geslaag. 

Van hierdie groep gaan ongeveer dertig persent na 'n voltydse 

beroepskool en sestig persent volg 'n vakleerlingskap van twee 

tot drie en 'n half jaar (Joubert & Van Graan, 1990:2). 

Soos gestel duur die vakleerlingskap gewoonlik twee tot drie en 

'n half jaar. Leervoorwaardes en leerplanne word voorgeskryf in 

beroepsvoorskrifte (vocational orders). Die opleiding word 

voltooi met die aflegging van 'n eksamen wat deur die verenigings 

van die verskillende bedrywe opgestel word, soos die Kamer van 



45 

Handel en Nywerheid en ander soortgelyke organisasies (Klepper, 

1986:104). Op die eksamenraad is daar verteenwoordigers van 

werkgewers, werknemers en beroepskoolonderwysers. 

Groot ondernemings het hulle eie opleidingsentrums, maar baie van 

die opleiding geskied in die werklike werksituasie deur middel 

van indiensopleiding. Baie van die werkgewers is te klein en te 

gespesialiseerd om aan al die opleidingsvoorskrifte te voldoen en 

daarom word daar sedert 1973 baie interfirma-opleidingsentrums 

(tiberbetriebliche Ausbildungstatten) opgerig waar die vakleerling 

'n breer opleiding kan ontvang (Klepper, 1986:105). 

'n Interessantheid is dat daar geen toelatingsvereiste 

van 'n kontrak tot beroepsopleiding is nie. 'n 

vir die 

Student aangaan 

kan of 'n 'Hauptschule'-kwalifikasie he, wat gelykstaande aan 

standerd sewe is, of 'n 'Realschule'-kwalifikasie wat gelyk

staande aan standerd agt is. Die persoon kan ook al klaar wees 

met die 'Gymnasium', dit is standerd tien. Die vereiste vir toe

lating tot hierdie tweeledige stelsel is dat die persoon 'n 

kontrak meet he; die student meet dus in die werk staan (Joubert 

& Van Graan, 1990:9). 

Alhoewel daar variasies van beroepskole in die verskillende 

Lander is, is die onderstaande die belangrikstes 

1983:241). 

(Holmes, 

Die 'Berufsschule' (Deeltydse Beroepskole) vorm deel van die 

tweeledige stelsel waar beroepsonderwys en·-opleiding hand aan 

hand gaan (Eksteen, 1991:17). 'Berufsschule' is owerheids

inrigtings (Lander), met die taak om sowel die student se 

algemene ontwikkeling te bevorder as om hulle praktiese ervaring 

in 'n beroep met die nodige teorie te begrond. Hierdie skole maak 

in hoofsaak voorsiening vir die beroepsopleiding van studente wat 

reeds in 'n betrekking staan nadat hulle die 'Hauptschule' of 'n 

ander algemene skool bygewoon het (Holmes, 1983:241). Volgens 

statistiese gegewens blyk dit dat hierdie skooltipe die grootste 

aantal senior sekondere studente akkommodeer. 
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Vakleerlinge uit die nywerheid, handel, landbou en nog meer word 

in die skole opgelei. In die stede is daar beroepskole vir die 

koopmans- of handelsberoepe, elektrotegniese beroepe, tekstiel

beroepe en so meer. Daar bestaan selfs beroepskole vir horlosie

makers, dakdekkers en skoorsteenveers. Ongeskoolde arbeiders woon 

die aanvullingklasse (Jungarbeiterklassen) van die 'Berufsschule' 

by. 

Die skole vir beroepsonderwys word nie net bygewoon deur vakleer

linge nie, maar ook deur almal onder die ouderdom van agtien jaar 

wat nie 'n ander skool kan, of wil, bywoon nie. 

'n Konsep wat vanaf 1974 groot belangstelling gewek het is die 

van die 'Berufsgrundbildungsjahr' (Basiese Beroepsopleidingsjaar). 

Hierdie jaar is ingestel met die doel om 'n eenjarige voltydse 

kursus daar te stel wat die studente blootstel aan die basiese 

vaardighede en kennis wat in 'n bepaalde beroepsveld benodig word 

(DOK:V, 1989a:130). 

Studente volg hierdie eenjarige kursus direk nadat skoolplig 

voltooi is. Hierdie studente vorm gewoonlik spesiale klasse in 

die deeltydse beroepskole waar daar aandag gegee word aan basiese 

beroepsopleiding (prakties) en algemene onderwys (Taylor, 1981: 

304). Die hoofdoel is om grater beweeglikheid aan die stelsel van 

vakleerlingopleiding te gee en om werkers die geleentheid te gee 

om makliker van een werk na 'n ander te beweeg (Holmes, 1983: 

253). 

Die voltydse beroepsopleidingsjaar word as 'n voltooide jaar van 

opleiding erken, wat toelating tot die daaropvolgende tweeledige 

stelsel van opleiding verleen, op voorwaarde dat die student die 

eksamen slaag. Daar bestaan ook 'n kooperatiewe vorm van 

die beroepsopleidingsjaar wat deur die skool en 'n werkgewer 

gesamentlik aangebied kan word (DOK:V, 1989a:130). 

Die 'Fachschule' (Beroeps- of Tegniese Kollege) is 'n skool vir 

voltydse onderrig wat basiese tegniese opleiding aanbied terwyl 
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die 'Fachhochschule' laasgenoemde opleiding op 'n gevorderde vlak 

voortsit (DOK:V, 1989a:l27). Die kursusse is so antwerp dat dit 

vir sowel praktiese ervaring as die gepaardgaande teoretiese 

kennis voorsiening maak. 'n Toelatingsvereiste is dat studente 

reeds 'n basiese beroepsopleidingskursus deurloop het, of dat 

hulle oor voldoende beroepservaring beskik. Studente moet ook in 

besit wees van 'n skooleindsertifikaat wat gelykstaande is aan 

die van die 'Realschule'. Die studente aan die 'Fachschule' is 

gewoonlik ouer as agtien jaar. 

Die voltydse kursusse duur gewoonlik van ses maande tot twee jaar 

terwyl die deeltydse kursusse tot vier jaar kan duur. Hierdie 

kolleges voorsien gespesialiseerde opleiding vir die 'middelvlak' 

tegniese beroepe. Daar is 'Fachschule' vir bykans alle beroeps

rigtings, byvoorbeeld vir handwerk- en nywerheidsberoepe, mynbou, 

tegnici, hotelwese, horlosiemakers, kindertuin- en handels

onderwyseresse, landbou- en tuinboukundiges, asook vir die 

chemies-tegniese en seevaartberoepe (Taylor, 1981:304). 

Die 'Berufsfachschule' (Beroepsvakskool) is 'n voltydse skool wat 

vrywillige algemene beroeps- en praktiese onderwys vir ten minste 

een jaar na die beeindiging van die skoolpligtydperk aanbied. Die 

studente word in algemene en vakgerigte teoretiese en praktiese 

vaardighede onderrig, met die doel om hulle in staat te stel om 

'n beroep te kan beoefen of om 'n beroepsopleidingseind

sertifikaat, wat net deur middel van die skool verkry kan word, 

te verwer£ (DOK:V, 1989a:122). Die onderrig sluit by die van die 

algemeenvormende skole aan en soms kan· 'n sertifikaat wat 

gelykstaande is aan die van die 'Realschule' (die Mittlere Reife) 

verwerf word. 

Die opleiding dien as 'n voorbereiding vir vakleerlinge wat daar

na hulle vakleerlingskap oor 'n korter tydperk elders kan vol

tooi. Om toelating tot 'n 'Berufsfachschule' te verkry, moet 

studente die opleidingskursus aan 'n 'Hauptschule' suksesvol 

voltooi. In sommige State word daar by die sewende of agste 

skooljaar van die 'Hauptschule' aangesluit (DOK:V, 1989a:122). 
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Die meerderheid van hierdie skole se studente is dogters (nage

noeg vyf en sestig persent) en onderrig word gegee in handels-, 

algemeen tegniese- en huishoudkundige vakke (Taylor, 1981:302). 

Studente word voorberei tot die 'Fachhochschule' en die 'Fach

schule' (Holmes, 1983:242). 

Die 'Fachoberschule' (Gevorderde Vakskool) maak voorsiening vir 

'n tweejarige voltydse kursus in die elfde en twaalfde studiejaar 

vir leerlinge wat die 'Realschule', of ekwivalent, voltooi het 

(Taylor, 1981:303). 

Gedurende die elfde studiejaar ontvang die studente praktiese 

beroepsonderrig, gedeeltelik in die werkswinkel van die skoal en 

gedeeltelik by goedgekeurde ondernemings. Die twaalfde studiejaar 

is net vir wetenskaplike en teoretiese onderrig. Die studente wat 

reeds die tweeledige opleiding voltooi het en oak die inter

mediere eksamens geslaag het, doen net die twaalfde jaar. Na 

verwerwing van die twaalfde studiejaar se kwalifikasie verkry die 

student toelating tot gespesialiseerde institute vir hoer 

onderwys (Klapper, 1986:106). 

Daar bestaan 'Fachoberschule' vir ingenieurswese, handel, huis

houdkunde, ekonomie en administrasie, antwerp, sosiale studies en 

seevaart (Taylor, 1981:303). 

Die 'Berufsaufbauschule' (Beroepsvoortsettingskool) maak voor

siening vir persone wat besig is met beroepsopleiding, of · di t 

reeds voltooi het, en wie se potensiaal aandui dat hulle bevoeg 

is om paste te beklee wat grater verantwoordelikheid vereis 

(Holmes, 1983:241). 

Die skoal voorsien algemene- en teoretiese tegniese onderwys bo 

die vlak van die deeltydse beroepskole (Berufsschule) wat lei tot 

'n kwalifikasie gelykstaande aan die intermediere sertifikaat van 

die 'Realschule' (Holmes, 1983:241). Hierdie skole is gewoonlik 

outonome afdelings van deeltydse beroepskole en spesialiseer in 

rigtings soos tegnies, handel, huishoudkunde, verpleging, 
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sosiale werk en landbou. 

Die Duitse onderwysowerhede heg groot waarde aan die professio

nele ontwikkeling van opvoeders. Beroepsonderwysers word 

periodiek van hul1e onderwysverpligtinge vrygestel om hulle in 

staat te stel om in die bedryf opgelei of heropgelei te word en 

om eerstehandse kennis van die jongste ontwikkelinge op hulle 

vakgebiede op te doen. Onderwysers word soms ook heropgelei om 

onderrig in vakke waarvoor daar 'n groot aanvraag is, te kan gee 

(DOK:V, 1989a:147). 

'n Groot nadeel van die stelsel vir beroepsonderwys in die 

Federale Republiek van Duitsland is dat dit so ingewikkeld is dat 

baie van die leerlinge moeite ondervind om dit te verstaan. Al 

die skole beskik egter oor spesiaal opgeleide personeel om die 

nodige voorligting te verskaf. 

2.4.5 Bestuurstrukture van beroepskole binne die onderwys

stelsel 

Gedurende die Nazi-era was onderwys hoogs gesentraliseerd en die 

regering het die beleid en doelstellings voorgeskryf (Cameron, 

et. al., 1983:248). Die Basiese Wet van 1949 het die tradisionele 

onafhanklikheid van die Lander aan hulle terugbesorg. Onderwys is 

die enigste area in die openbare sektor waarin die Lander ten 

volle outonoom is. 

Onderwys in die verski11ende Lander word p1aas1ik geree1 (Dekker, 

1981:65) en die Lander het die reg om hulle eie skoo1- en 

universiteitstelsel te ontwikkel, met slegs akademiese navorsing 

en na-uurse beroepsonderwys wat nog onder die sentrale owerheid 

ressorteer. Die oorheersende verantwoordelikheid vir onderwyssake 

berus dus by die individuele Lander. 

Die Lander 

Federasie 

Federale 

was egter 

(Bund). Dit 

verplig om lojaal 

beteken dat hulle 

te bly 

verplig 

Wet na te kom en om ontwikkelinge in die 

teenoor die 

was om die 

oorblywende 
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federale areas van onderwysowerhede te respekteer. 

In 1969 is die grondwet gewysig om voorsiening te maak vir 'n 

grater mate van federale betrokkenheid by onderwysaangeleenthede. 

Ingevolge paragraaf 91 (a) en (b) gee die Basiese Wet die Bund 

die reg om saam met die Lander deel te he aan 'algemene 

projekte', waarvan die bou van nuwe universiteite die 

belangrikste was (Holmes, 1983:246; Taylor, 1981:287). Die doel 

van hierdie samewerking is om die skool- en hoar onderwysstelsels 

van die individuele Lander te koordineer wat betref strukture, 

kurrikulum en eindsertifikate. Kursuskoordinering word bewerk

stellig en eenvormige standaarde word nagestreef. 

Vir die eerste keer is 'n Federale Ministerie van Onderwys en 

Wetenskap (Bundesministerium fur Bildung und Wissenschaft - BMBW) 

gestig. Die verantwoordelikheid en invloed van die BMBW word 

beperk tot die volgende: 

* die bepaling van 'n raamwerk wat die algemene beginsels van 

organisasie insluit; 

* 
* 
* 

* 
* 

finansiering van onderwys; 

studieprogramme; 

enige beroepsopleiding wat buite die formele skoolsektor 

gebied word; 

beroepsvoorligting; en 

die bevordering van wetenskaplike navorsing. 

(DES, 1986:2) 

a an-

Onderwysbeplanning en -navorsing word gesamentlik deur die BMBW 

en die Lander gedoen deur middel van 'n gesamentlike komitee, 

naamlik die 'Bund-Lander-Kommission (BLK)'. Die individuele 

Lander het op 'n vrywillige basis die KMK gestig as 'n forum 

waarmee daar gepoog word om die strukture, inrigtings, 

kurrikulering en sertifisering te koordineer (DES, 1986:2). 

Die administrasie van die onderwys behoort basies aan die Lander 

en daar is geen stelsel van federale inspeksie nie. Elke Lander 
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het sy eie Minister van Onderwys en is verantwoordelik vir onder

wyssake binne daardie Land. Dit kom daarop neer dat hulle hul eie 

skole, insluitend beroepskole en kolleges, administreer en 

organiseer (Holmes, 1983:248). Verder skryf elke Land sy eie 

sillabusse vir die individuele vakke in alle tipe skole voor, 

organiseer sy eie opleiding van onderwysers, stel self personeel 

aan, handhaaf standaarde binne hulle eie inrigtings en bepaal 

hulle eie bevorderingsprosedure (DES, 1986:2). 

Die administrasie word gewoonlik in drie vlakke ingedeel: die 

boonste vlak is die Minister, die middelvlak is die regerings

distrikte (Regierungsbezirk) en die laervlak is die plaaslike 

onderwysowerhede in die dorpe 

(Dekker, 1989:45). 

en gemeenskappe (Germeinden) 

Die Land-Ministerie van 

dienste wat spesifiek 

byvoorbeeld: 

Onderwys is verantwoordelik 

met die onderwys te make 

vir 

het, 

die 

soos 

* 
* 
* 
* 

die struktuur van die onderwysstelsel; 

die algemene onderwysbeleid; 

kurrikulumbeplanning; 

die opstel van eksamenvoorskrifte; en 

* die finale sertifisering, aanstelling en besoldiging van 

onderwysers. 

(Hearnden, 1976:14-15) 

Die Ministerie oefen beheer uit oor sowel die 

{fisiese geriewe, finansies en dies meer) en die 

(akademiese aspek) van die totale onderwysprogram. 

administrasie 

toesighouding 

Die verantwoordelikheid van die tweede vlak van die bestuur

struktuur, naamlik die regeringsdistrikte, li meer op die terrein 

van toesighouding as op die terrein van administrasie (Dekker, 

1981:76). Die bevoegdhede van hierdie regeringsdistrikte is onder 

andere die volgende: 
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* Alle instruksies wat van die Land-ministers gekry word, moet 

eers deur die regeringsdistrikte goedgekeur word voordat 

enige veranderinge aan die bestaande onderwyswette of -regu

lasies aangebring mag word. 

* 

* 

Die besture van die regeringsdistrikte speel 'n deurslaggewen

de rol by die aanstelling van onderrigpersoneel. 

Die verantwoordelikheid vir die inspeksie van alle tipes skole 

berus by hierdie besture. 

{Hearnden, 1976:14) 

Die regeringsdistrikte word verder in kleiner gebiede verdeel, 

elkeen met 'n eie onderwysowerheid. In Bonn, byvoorbeeld, is die 

stadsraad die verantwoordelike stadsonderwysowerheid wat vir die 

oprigting van die skoolgeboue en die voorsiening van alle onder

wysgeriewe moet sorg. Die stadsraad is ook vir alle onderwys

uitgawes, uitgesluit personeelsalarisse, verantwoordelik {Dekker, 

1981:77). 

Die professionele beheer oor die plaaslike onderwyseenhede berus 

by die Inspekteur van Onderwys en die administratiewe beheer is 

die taak van die direkteurs van die plaaslike onderwysowerhede en 

die burgemeester van die stede of kleiner gemeenskappe. 

Die individuele beroepskole word bestuur deur 'n Bestuursraad. 

Ten einde meer verantwoordelikheid aan die individuele skole te 

gee is van die verantwoordelikhede van die Land en regerings

distrikte· na die skole gedelegeer sodat die skole onafhanklik kan 

optree en besluite kan neem (Dekker, 1981:78). Op sentrale vlak 

word bree beleidvoorstelle opgestel waarbinne die individuele 

skole dan self oor die besonderhede op grond van hulle ervaring 

en bevoegdheid kan besluit. Die skole moet byvoorbeeld self 

die geld wat aan hulle oorbetaal word beheer en grater skole 

het volle seggenskap oor hulle eie onderwysuitgawes. 

2.4.6 Skakeling met die bedryf 

Die 'Berufschule' werk ten nouste met die handel en nywerheid 
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saam. Hoe eise word met betrekking tot beide die kwaliteit van 

beroepsopleiding as praktiese ervaring gestel. Daarom speel 

beroepskole 'n belangrike vennootskapsrol, in samewerking met die 

handel en nywerheid, om beroepsopleiding van gehalte te verseker 

(DOK:V, 1989a:143). 

Beroepskole hied deeltydse programme aan wat saamgestel is as 'n 

teoretiese aanvulling tot indiensopleiding. Die kurrikulums van 

beroepsskole skakel in by die werksituasie. Hierdie skole werk 

baie nou saam met besighede om sulke situasies te bewerkstellig, 

te evalueer en te versterk (Rohrs, 1988:79). As 'n leerling 

byvoorbeeld na die beeindiging van sy 'Hauptschule'-opleiding in 

'n apteek gaan werk, moet hy/sy die klasse vir apteekassistente 

aan 'n 'Berufsschule' bywoon (DOK:V, 1989a:120). 

Kurrikulums vir die beroepskursusse word ontwikkel om in te pas 

by loopbaanopleiding en vakleerlingskapbeplanning en word 

gesamentlik deur verteenwoordigers van die Lander en verteen

woordigers van die federale regering (wat verantwoordelik is vir 

praktiese indiensopleiding) opgestel. Die 'Bundes Institut fUr 

Berufsbildungsforschung (BIBB)' oefen 'n oorhoofse beleids

bepalingsfunksie uit aangesien dit riglyne vir die Lander neerle 

waarvolgens elke Lander sy eie opleidingskode kan saamstel 

1986:4). 

(DES, 

Wanneer 'n nuwe sillabus saamgestel moet word, of 'n bestaande 

sillabus hersien moet word, sal die BIBB 'n vooraanstaande firma 

nader om so 'n sillabus op te stel en aan die BIBB voor te le. 

Indien dit aanvaarbaar is sal die BIBB se konsultante en kenners 

dit voorberei vir publikasie. Die firma word vergoed vir die werk 

wat hy gelewer het. 

Die administrasie van vakleerlingskappe staan onder beheer van 

die Kamer van Handel en Nywerheid van die verskillende streke 

(Klepper, 1986:108). 
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2.4.7 Kurrikulering, sertifisering en eksaminering 

Die leerplanne van die verskillende skole word deur die 

van Kultuur van die Lander bepaal en word saamgestel 

onderwysers en spesialiste op daardie vakgebied volgens 

wat neergele word deur die staande konferensie of deur 

komste tussen die individuele Lander (Taylor, 1981:290). 

Minister 

deur die 

riglyne 

ooreen-

Beroepsopleiding vir die oorgrote meerderheid ambagte vind plaas 

in die tweeledige stelsel (vakleerlingskap). Dit word beheer deur 

opleidingsregulasies vir die verskillende ambagte aan die een 

kant en aan die ander kant deur riglyne vir die kurrikulums van 

die beroepskole. Die algemene opvoedkundige aspekte word deur die 

individuele Lander voorgeskryf. Aspekte wat verband hou met 

teorie en praktyk in die spesifieke beroepsarea word nasionaal 

bepaal deur werkkomitees wat saamgestel word deur die BMBW en wat 

verteenwoordigers van die werkgewers, werknemers, die Ministerie 

van Arbeid en Ekonomie en wat die BMBW insluit (DES, 1986:4). 

Vir elke beroep is daar twee eksamens, naamlik 'n intermediere en 

'n finale eksamen. Eksamens word egter nie deur die 

'Berufsschule' self afgeneem nie, maar is die verantwoordelikheid 

van die handel en nywerheid. Die intermediere eksamen vind 

gewoonlik plaas voor die einde van die tweede jaar van opleiding, 

in die geval waar drie en drie en 'n half jaar opleidingstydperke 

geld, en aan die einde van die eerste jaar, in die geval waar 

twee en twee en 'n half jaar opleidingstydperk geld (DOK:V, 

1989a:140}. Die sertifikaat wat na suksesvolle aflegging van 

die intermediere eksamen uitgereik word, is 'n vereiste vir 

toelating tot die finale eksamen. 

Die Raad van Eksaminatore bestaan uit minstens drie persone wat 

verteenwoordigend is van sowel die werkgewers- en werknemersver

enigings as die beroepskool. Na suksesvolle aflegging van die 

finale eksamen ontvang die kandidaat 'n sertifikaat ter 

sertifisering van die hele tydperk van opleiding. Die student is 

nou gekwalifiseerd as 'n geskoolde werker (Facharbeiter), 
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gespesialiseerde klerk (Fachangestellter) of vakman (Geselle) 

(DOK:V, 1989a:141). 

Wat die teoretiese eksamens van die vakleerling betref word hy 

deur die onderwysers bevorder op grond van sy prestasies 

gedurende die jaar en ook sy eksamenpunt aan die einde van die 

jaar. Geen amptelike sertifikaat word aan die einde van die jaar 

uitgereik nie. Wanneer die vakleerling sy Ambagsdiploma 

(Gesellindiploma) ontvang, word daarop aangedui dat hy ook 

suksesvol was in sy teoretiese eksamens. Indien hy sy teoretiese 

eksamen sou druip, word 'n ambagsdiploma nie aan hom uitgereik 

nie. Trouens, die punte vir sy teoretiese eksamen word by die 

van sy praktiese toets getel en sy gesamentlike punt moet 'n 

slaagpunt wees (Klepper, 1986:109). 

2.4.8 Samevatting 

Die doel van die onderwysbeleid in die Federale Republiek van 

Duitsland is om elke individu te voorsien van hoe gehalte 

akademiese- en beroepsopleiding wat ooreenstem met sy aanleg en 

belangstelling. 

Die verantwoordelikheid vir onderwysbeleid en -beplanning word 

deur wetgewing van die Bund bepaal. Onderwysaangeleenthede is 

egter hoofsaaklik die verantwoordelikheid van die Lander. 

Duitsland was die eerste land wat bywoning van 'n beroepskool 

verpligtend gemaak het vir alle werkers en vakleerlinge. Die doel 

van beroepsopleiding en -onderwys in Duitsland is om die persoon 

te voorsien van 'n bree basis van opleiding wat gevolg word deur 

tegniese opleiding wat tot spesialisasie lei. 

Beroepsonderwys word deur 'n aantal beroepskole aangebied. Dit 

ressorteer onder die Lander en elke Lander is outonoom wat sy 

onderwys aanbetref. Die administrasie word waargeneem deur die 

Minister van Onderwys, die distriksowerhede en die plaaslike 

onderwysowerhede. 
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NASKOOLSE BEROEPSONDERWYS IN DIE VERENIGDE STATE 

VAN AMERIKA 

2.5.1 Inleiding 

Beroepsonderwys in die VSA is sedert die begin van hierdie eeu, 

van wee 

bepaalde 

lopend 

die besondere klem wat tydens bepaalde tydvakke op 

fasette daarvan gele is, verskillend genoem en uiteen

vertolk (DOK:V, 1989a:18). Begrippe soos 'technical 

education', 'vocational education' en 'occupational education' is 

reeds gebruik. In werklikheid kan hierdie begrippe as sinonieme 

gebruik word. 

Calhoun en Finch (1982:2) skryf in hul boek dat die Kongres van 

die VSA beroepsonderwys definieer as: 

...... organized educational programs which are directly 
related to the preparation of individuals for paid or 
unpaid employment, or for additional preparation for a 
career requiring other than a baccalaureate or advanced 
degree. 

Die beginsels van hedendaagse beroepsonderwys kan soos volg 

omskryf word: 

* dit is die reg van elkeen wat dit verlang en wat daarby kan 

baat deur dit te ontvang; 

* dir is 'n deurlopende proses wat dwarsdeur die lewe strek; 

* net soos algemene onderwys, is beroepsonderwys die verant

woordelikheid van al die skole en kan nie beperk word tot 'n 

paar skole of afdelings van skole nie; en 

* beroepsonderwysprogramme wat by die bedryf inpas kan ontwikkel 

en beplan word ooreenkomstig die doelstellings van beide 

algemene- en beroepsonderwys. 

(Calhoun & Finch, 1982:65} 

Federale wetgewing het sedert 1963 'n landwye stelsel van oplei

dingsprogramme in die hoerskole en tweejaarkolleges ondersteun. 
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Alhoewel die resultate van die programme baie uiteenlopend van 

aard is en die programme dikwels saamgestel 1s 

behoeftes van die werkgewers, word hulle algemeen 

'toetredingsopleiding'. Hierdie houding het 

opvoedkundige snobisme; 'n stilswyende opvatting 

onderwys vir die 'minder bekwame' leerlinge bedoel 

et. al., 1987:148). Leerlinge word al te dikwels in 

volgens die 

beskryf as 

gelei tot 

dat beroeps

is (Twining, 

die klasse 

vir beroepsonderwys geplaas omdat hulle nie die 'akademiese 

kursusse' kan baasraak nie. Blykbaar vergeet die opvoedkundiges 

dat hierdie soort opleiding leerlinge benodig wat geskik is vir 

beide akademiese- en beroepstegniese werk (Johnson, et. al., 

1985:431). 

Naskoolse beroepsonderwys in die VSA word verskaf deur die 

sogenaamde tweejaarkolleges, dit is die gemeenskapskollege 

(Community College) en die junior kollege, en hierdie kolleges 

word beskou as opvoedkundige inrigtings vir hoer onderwys. 

Sowat twintig jaar gelede het Eulau Quinley (1970:113) beweer dat 

tweejaarkolleges die vinnigste groeiende naskoolse opvoedkundige 

inrigtings in die land was. Gedurende die dekade daarvoor het 

hulle studente-inskrywings met twee en 'n half keer toegeneem, 'n 

groeikoers twee maal groter as die van vierjaarkolleges. In die 

meeste dele van die land word tweejaarkolleges reeds aanvaar as 

die hoofmeganisme om in die toenemende behoefte aan hoer 

onderwys te voorsien. 

In 1980 het die Carnegie Council (1980:183) 'n verslag oor 

hoer onderwys vrygestel waarin, onder andere, aanbeveel word dat 

leerlinge in hoerskole die geleentheid moet he om by naby gelee 

gemeenskapskolleges in te skryf vir beroepskursusse. Beroeps

onderwys aan hoerskole wat nie praktiese opleiding insluit nie 

moet ontmoedig word ten gunste van opleiding onder die leiding 

van die werkgewer, vakleerlingskappe, ensovoorts. 
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2.5.2 Relevante wette 

Die Amerikaanse Grondwet maak geen melding van 'n Federale 

verantwoordelikheid vir die onderwys nie (Theron & Van Staden, 

1989:409). Die bevoegdheid om onderwys te verskaf le dus op die 

vlak van die Staatsowerhede en/of derde vlak-owerhede of dit word 

aan private inisiatief oorgelaat. 

Die 'Vocational Education Act, 1963' dui die begin aan van die 

federale regering se totale verbintenis tot beroepsonderwys. Die 

doel van hierdie wet was om die bestaande beroepsonderwys

programme te behou, uit te brei en te verbeter, om nuwe programme 

te ontwikkel en om deeltydse werk aan leerlinge te verskaf wat 

hulle nodig het om voort te gaan met beroepsopleiding op 'n 

voltydse basis (Calhoun & Finch, 1982:37). 

Die 'Vocational Act, 1963' is in 1968 en 1972 gewysig om 

voorsiening te maak vir veranderde omstandighede en die behoeftes 

van die gemeenskap. Dit het gelei tot die aanvaarding van die 

'Carl D. Perkins Vocational Education Act of 1984'. 

Hierdie wet stel fondse beskikbaar aan die tweejaarkolleges om, 

onder andere: 

* die kwaliteit van programme vir beroepsonderwys te verbeter 

sodat studente voorberei word vir die arbeidsmark; 

* grater samewerking tussen kolleges, die sakewereld en arbeids

organisasies te bevorder; 

* beroepsonderwys te voorsien vir die opleiding en heropleiding 

van werkende en werklose persone, veral in nuwe vaardighede 

wat deur die arbeidsmark vereisword; en 

* persone wat nie voorheen beroepsonderwys ontvang het nie, nou 

toegang te gee tot kwaliteit beroepsonderwysprogramme. Hierdie 

persone is veral gestremdes, mans en vrouens wat tot nie

tradisionele beroepe wil toetree en volwassenes wat hierdie 

tipe opleiding verlang. 

(House of Representatives, 1988:483) 
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2. 5. 3 Plek van tweejaarkolleges 1n die onderwysstelsel 

In die VSA word met 

opvoedkundige programme 

beroepsonderwys bedoel 

wat direk betrekking 

georganiseerde 

het op die 

voorbereiding 

sluit alle 

van persone vir indiensneming. Beroepshoerskole 

spesiale hoer beroepskole, beroepsonderwysafdelings 

van komprehensiewe sekondere skole, na-sekondere beroepsonderwys

inrigtings, asook afdelings van gemeenskapskolleges wat suiwer 

beroepsonderwys verskaf, in. Dit sluit in landbou, handel, huis

houdkunde, tegnies (ambags- en nywerheidsberoepe) en gesondheids

beroepe. 

Soos reeds genoem word naskoolse beroepsonderwys in die VSA onder 

andere aangebied deur die tweejaarkolleges. Hierdie kolleges maak 

deel uit van 'n verskeidenheid inrigtings vir hoer onderwys en 

word in die meeste gevalle op die heel onderste sport van 

+tersiere onderwys geplaas (DOK:V, 1989a:39). Hulle is in hoofsaak 

gemoeid met beroepsonderwys wat tot twee jaar na die student se 

twaalfde onderwysjaar strek en wat kan lei tot 'n tweejarige 

graadkursus. Tweejaarkolleges funksioneer ook op die pre-tersiere 

vlak, naamlik die senior sekondere vlak. 

Die plek van tweejaarkolleges in die onderwyskundige struktuur 

van die VSA word aangedui in die skematiese voorstelling, 

2.3 (Mallinson, 1980:284). 

figuur 
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Figuur 2.3: Omderwyskundige struktuur in die VSA 
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Daar is tans drie tipes tweejaarkolleges in die VSA, naamlik: 

* 
* 
* 

junior kolleges; 

tegniese beroepskolleges; en 

gemeenskapskolleges. 

Hierdie tweejaarkolleges, en in besonder die gemeenskapskolleges 

wat die mees algemene kolleges is, as segment van die Amerikaanse 

na-sekondere onderwys, het gedurende die afgelope twintig jaar 

geweldige toename in studente gehad (Gutek, 1988:243). Hierdie 

kolleges mag van mekaar verskil maar wat hulle wel in gemeen het 

is dat hulle almal begin het met 'n orientering om die gemeenskap 
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te dien. In baie van die State bet die Gemeenskapskolleges vanuit 

die boerskole gegroei (Riesman, 1980:179). 

Een van die grootste voordele van die gemeenskapskolleges is 

bulle aanpasbaarbeid. Heel dikwels was bierdie kolleges op die 

regte plek op die regte tyd (Eaton, 1988:95). Hierdie kolleges is 

gestig op die veronderstelling dat daar groat getalle persone was 

wat nie deur die bestaande instellings bedien kon word nie en die 

persone sou dan die klante van bierdie nuwe kolleges wees. Die 

idee was dat gemeenskapskolleges voorkeur moes gee a an die 

persone wat die onderwys nodig bet wat bulle nie op 'n vroee 

ouderdom gekry bet nie (Gleazer, 1980:7). Hierdie persone moet 'n 

tweede geleentbeid gegun word om bul kwalifikasies te verbeter. 

Die tweejaarkolleges volg 'n oop-deur-beleid wat daarop neerkom 

dat geen toelatingsvereistes aan volwasse Amerikaanse burgers 

gestel wo~d nie (SBCC, 1988:2). Die enigste vereiste wat wel 

gestel word is dat 'n persoon agtien jaar oud moet wees (DOK:V, 

1989a:39). Die probleem wat hierdeur geskep word is dat baie 

van die studente nie. ryp is vir die kursusse waarvoor bulle 

inskryf nie. Die kolleges moet in baie gevalle konsentreer op 

remedierende 

kursusse. 

onderrigprogramme en ander spesifieke beroeps-

Dit is belangrik om te noem dat, ongeag die oop-deur-toelatings

beleid, daar vir spesifieke akademiese kursusse die vereiste van 

'n hoerskoolsertifikaat gestel word. Gemeenskapskolleges 

registreer groat getalle akademies-bevoegde studente wie se 

studies gemik is op deurvloei na 'n vierjaarkollege of 'n 

universiteit. 

Dale Parnell (1985:5) het in sy 'ope-brief' aan hoerskole en 

gemeenskapskolleges die volgende beroep op bulle gedoen: 

There is nothing wrong with tough admission standards as 
long as we do not allow college-entrance requirements to be 
viewed as the only key to excellence in a universal 
education system. 
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Hy beweer dat die oorgrote meerderheid van studente aan gemeen

skapskolleges nooit 'n graad sal verwerf nie en dat hulle, die 

'gewone' studente, ook geregtig is op uitstekende onderwys. 

Die drie verskillende tweejaarkolleges word 

bespreek, met die klem op gemeenskapskolleges. 

nou kortliks 

Die Junior Kollege is die oudste benaming vir hierdie tipe 

inrigting. Hierdie onderwysinrigtings konsentreer op die 

akademiese inhoud van hulle onderrigprogramme en is gerig op die 

deurvloei van hulle studente na die universiteit of vierjaar

kolleges (Gutek, 1988:242). Na voltooiing van twee jaar studie 

word 'n 'Associate Degree' uitgereik. 

Tegniese of Beroepskolleges is daarop ingestel om 'n student vir 

'n spesifieke beroep gereed te maak. Na voltooiing van studie 

word 'n graad uitgereik maar die toekenning daarvan word normaal

weg aan praktiese ervaring in die handel en/of nywerheid gekoppel 

(DOK:V, 1989a:44). 

In die 1960's is baie junior kolleges omskep in 

Gemeenskapskolleges (Community Colleges). As tweejaarinrigtings 

laat hierdie kolleges die klem val op sowel gemeenskapsdienste en 

voortgesette onderwys (Gutek, 1988:242). Die kolleges voorsien 

akademiese onderwys en beroeps- en tegniese opleiding. Aan die 

einde van twee jaar studie word 'n graad toegeken. 

Studente woon die gemeenskapskolleges om 'n verskeidenheid van 

redes by. Sommige kan nie by die skoolstelsel inpas nie, ander 

het akademies swak presteer en ander verkies die meer ontspanne 

atmosfeer wat by gemeenskapskolleges heers. Studente word ook 

toegelaat op grond van werkservaring en gevorderde ouderdom. 

By die meeste kolleges kan 'n een- of tweejaar-beroepskursus 

gevolg word waarvoor 'n skooleindsertifikaat nie nodig is nie. 

Hoerskoolleerlinge mag in hulle twaalfde skooljaar, met die 

toestemming van die hoof, toegelaat word tot sekere gevorderde 
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kursusse by 'n gemeenskapskollege. Dit is gewoonlik net die top

presteerders van 'n skoal wat van hierdie vergunning gebruik maak 

(DOK:V, 1989a:69). 

Volgens Emerson (1962:88) sal 'n goeie inrigting wat tegniese 

kursusse aanbied nagenoeg net soveel kontakure in deeltydse 

klasse he as in die voltydse dagklasse. Die kursusse wat deeltyds 

in die aande deur gemeenskapskolleges aangebied word varieer 

vanaf kort, intensiewe kurs~sse wat oor 'n paar ure strek tot 

kursusse waarvan die kurrikulum dieselfde is as die wat voltyds 

in die dag aangebied word en wat oor 'n aantal jare kan strek. 

Behalwe die formele kursusse, word kulturele- en ontspanningstipe 

programme en/of -aktiwiteite ook op 'n nie-formele grondslag by 

gemeenskapskolleges aangebied. Fasiliteite word aan die 

gemeenskap beskikbaar gestel vir verdienstelike aktiwiteite wat 

deur die gemeenskap self geinisieer word. 

Die hooftaak van gemeenskapskolleges is om klem te le op die 

volgende: 

* voorbereidende kursusse vir verdere tersiere studie; 

* beroepsonderwys wat studente voorberei vir die handel en 

nywerheid; 

* omvattende indiensopleidingskursusse wat in samewerking met 

die handel en nywerheid deur onderlinge ooreenkoms aangebied 

word; 

* opgraderingskursusse vir volwassenes om hulle in staat te stel 

om werk te bekom; en 

* kursusse wat gemeenskapsgeorienteerd is. 

(Eaton, 1988:16; Johnson, et. al., 1985:165; DNO, 1983:127; 

Gleazer, 1980:15; Emerson, 1962:72) 

Die 'American Association of Community and Junior Colleges' 

(AACJC) (1991:2) verklaar dat: 

Community, technical and junior colleges have become a 
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vital link between the various sectors of education. They 
connect directly with high schools, forming liaison that 
facilitate the flow of high school students into colleges. 
And they provide a direct path for its students into four 
year colleges and universities. 

Dr. Marie Y Martin, die Direkteur van Onderwys aan Gemeenskaps

kolleges in die Federale Onderwysdepartement van die VSA, het in 

1974 geskryf dat: 

The common goal of community colleges is to respond to 
to the students' specific, immediate educational needs in 
a manner that serves his long-term aspirations for a satis
fying and meaningful life after his schooling is ended 
(Marland, 1974:223). 

Die feit dat gemeenskapskolleges toegang verleen aan studente wie 

se akademiese agtergrond hulle minder geskik maak vir toelating 

tot vierjaarkolleges en universiteite, bring mee dat, deur middel 

van remediering en ondersteuningsdienste wat aan die studente 

beskikbaar gestel word, gemeenskapskolleges van die moeilikste 

take wat hoer onderwys moet aanspreek, vervul (DOK:V, 1989a:51). 

2.5.5 Bestuurstrukture van tweejaarkolleges binne die 

onderwysstelsel 

Dit is moeilik om 'n uiteensetting van die bestuurstrukture van 

tweejaarkolleges te verskaf aangesien dit van Staat tot Staat 

verskil (Gutek, 1988:249). Die beheer oor tweejaarkolleges 

wissel vanaf 'n totale staatsinrigting tot plaaslike beheerde, 

en selfs privaat- of kerkbeheerde, onder~ysinrigtings. Beheer 

van die kolleges varieer vanaf 'n hoogs-gespesialiseerde stelsel 

deur die betrokke Staat, tot bykans totale plaaslike beheer. 

Elke Staat kan, onderhewig aan algemene wetgewing, sy eie beleid 

deur wetgewing bepaal. In elke Staat is daar 'n 'State Board of 

Community Colleges' wat al die kolleges in die Staat oorhoofs 

beheer (SBCC, 1988:7). Die hoof verantwoordelikhede van die 

'State Board' is die volgende: 
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Hersien die distriksbegroting vir gemeenskapskolleges en berei 

'n enkele begroting voor vir voorlegging aan die goewerneur. 

Stel riglyne op vir die besteding van fondse deur die gemeen

skapskolleges. 

Verseker dat elke gemeenskapskollege 'n komprehensiewe program 

aanbied en 'n oop-deur-beleid handhaaf. 

Berei 'n komprehensiewe plan voor vir onderwys aan gemeenskaps

kolleges binne die betrokke staat. 

Definieer en administreer kriteria en riglyne vir die stigting 

van nuwe kampusse en kolleges. 

Stel minimum standaarde vas vir die bestuur van gemeenskaps

kolleges met betrekking tot die volgende: kwalifikasies van 

personeel, begroting, boekhouding en ouditering, inhoud van 

kurrikulum, vereistes vir grade en toelatingsbeleid. 

Koordineer en moedig navorsing aan sodat daar voortdurend met 

die jongste ontwikkelinge op tegnologiese gebied tred gehou 

word. 

(SBCC, 1988:8) 

Beheermaatreels is in die 'Vocational Education Act, 1984' vervat 

(House of Representatives, 1988:483). Beheer begin by die 

Federale Departement van Onderwys wat in Washington, D.C. gesetel 

is en wat deur die Sekretaris van Onderwys beheer word. Die 

funksies van hierdie Departement is hoofsaaklik beplanning, 

begroting, bestuur en interstaats-aangeleenthede. Oorhoofse 

beleid word deur die Federale Onderwysdepartement in wetgewing 

bepaal en die Departement dien as skakel vir interstaatlike 

samewerking. 

Die meeste state het 'n 'State Office of Post-Secondary 

education' of 'n 'Chancellor of Community Colleges'. Die taak van 

hierdie kantoor is om finansies te administreer, die kwaliteit 

van die kurrikulum te verseker en om probleme wat mag ontstaan op 

te los (Tokuyama, 1991:1). 

Die administrasie van die inrigtings deur die 'State Board of 

Community Colleges' word in die 'Community Colleges Laws of North 
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Carolina' (SBCC, 1990:16) omskryf as: 

The State Board of Community Colleges may 
execute such policies, regulations and standards 
the establishment, administration, and operation 
tutions as the State Board may deem necessary to 
quality of educational programs. 

adopt and 
concerning 
of insti

insure the 

Die beheer op plaaslike vlak vind plaas deur die 'Local Board of 

Trustees' (Gutek, 1988:249). In die grater state bestaan die 

bestuurstruktuur uit kollegedistrikte wat elkeen beheer oar een 

of 'n paar kolleges uitoefen. So byvoorbeeld is die staat 

Washington verdeel in vier en twintig kollegedistrikte, elk met 

'n plaaslike raad, naamlik 'n 'Local Board of Trustees', as 

uitvoerende liggaam (SBCC, 1988:9). Elke plaaslike raad beheer 

dus 'n kollegedistrik en al die verskillende plaaslike rade word 

op 'n losse basis deur die 'State Board of Community Colleges' 

gekoordineer. 

Die plaaslike raad word verkies of aangestel vir die distrik en 

het regspersoonlikheid. Die raad stel 'n president as hoof uit

voerende beampte aan en het slegs jurisdiksie oar die gemeen

skapskolleges binne daardie bepaalde distrik (Gleazer, 1968:30). 

Die vernaamste taak van die 'Local Boards' is die goedkeuring van 

die begroting en aanstelling van kollegepersoneel, insluitend 

die president (prinsipaal) by die kolleges wat binne hulle 

jurisdiksie ressorteer. Hulle bepaal oak in 'n hoe mate, in 

samewerking met die kolleges, die inhoud van die programme wat 

deur kolleges aangebied word. Die distrik se Superintendent van 

Onderwys word oak deur die plaaslike raad aangestel (Dowdy, 

1991:6). Die 'Local Board' sien toe dat hulle eie reels en die 

van die 'State Board' nagekom word en reik grade, diplomas en 

sertifikate uit. 

'n Gemeenskapskollege word bestuur deur 'n Bestuursraad. Hierdie 

raad is die brug tussen die kollege en die gemeenskap. Hulle stel 

die behoeftes van die gemeenskap vas en inkorporeer dit in 
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kollegeprogramme. Die president {prinsipaal) van die kollege is 

die hoof uitvoerende beampte {Gutek, 1988:250). 

Die raad van die gemeenskapskollege bestaan gewoonlik uit vyf tot 

nege lede en word vir 'n termyn van vier jaar aangestel. Die 

president van die kollege is 'n volwaardige lid van die raad. Die 

raad vergader gewoonlik eenkeer per maand, of soos nodig geag mag 

word. 

Die verantwoordelikhede van die raad sluit die volgende in: 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

Keuring van die president en ander personeel. Die finale aan

stelling word deur die 'Local Board' gedoen. 

Toesien dat die inrigting professioneel bestuur word. 

Oprigting, aankoop en onderhoud van fasiliteite. 

Definiering van die doelstellings van die kollege. 

Opbou van goeie openbare betrekkinge. 

Toesien dat die outonomie van die inrigting behoue bly. 

Die daarstelling van 'n klimaat vir verandering, indien nodig, 

en betrokkenheid by beplanning. 

Evaluering van die mate van sukses waarmee werksaamhede van 

die raad uitgevoer is. 

{Cohen & Brawer, 1989:111) 

Gemeenskapskolleges bied ook onderrig aan by 'n groot aantal 

buite-kampusse {off-campus sites) dwarsdeur die Staat Washington 

{SBCC, 1988:2). Die Miami-Dade Community College in die Staat 

Florida is byvoorbeeld een kollege met vyf hoofkampusse {Richter, 

1991:1). Die vyf kampusse is gelee op strategies geografiese 

terreine. Die kollege het 'n Bestuursraad wat uit sewe lede 

bestaan wat die kollege as 'n geheel bestuur. Die vyf kampusse 

funksioneer as een kollege met een finansiele beleid en een 

katalogus. Elke kampus het egter sy eie president en funksioneer 

outonoom binne die bree riglyne soos vervat in formules vir 

personeeltoekenning en begrotings. 

Elke kampus ontwikkel sy eie studieprogramme volgens plaaslike 
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behoefte, maar alle kursusse word aanvanklik deur die Raad vir 

Akademiese Aangeleenthede van die kollege goedgekeur. Kampusse is 

verantwoordelik vir hulle eie eksaminering en handboeke (Richter, 

1991:1). 

Hier is dus nie 'n geval van satellietkampusse wat deur 'n hoof-

kampus bestuur word en geen outonomie het nie. Die kampusse 

ressorteer slegs vir sekere administratiewe en akademiese sake 

onder 'n ander kampus maar funksioneer tot 'n baie groat mate 

outonoom binne sy gebied. Wat egter belangrik is is dat daar 

slegs een Bestuursraad vir al die kampusse gesamentlik is. 

In die VSA is daar 'n vereniging vir tweejaarkolleges. Hierdie 

vereniging, die American Association of Community and Junior 

Colleges (AACJC), is in 1920 gestig. As gevolg van die buiten-

gewone ontwikkeling van die tweejaarkolleges het hierdie 

vereniging gegroei tot 'n kragtige organisasie wat die unieke 

belange van ledekolleges verteenwoordig (AACJC, 1991:2). Meer as 

negentig persent van alle publieke gemeenskaps-, tegniese en 

junior kolleges en meer as een derde van die onafhanklike 

tweejaarkolleges is lede van die AACJC. 

Lidmaatskap van die AACJC is beperk tot gemeenskaps-, tegniese en 

junior kolleges (AACJC, 1991:2). Die missie van die AACJC word 

omskryf as: 

........ the Association shall promote the sound growth of 
community and junior colleges and shall help create in them 
an atmosphere conducive to learning. It shall contribute 
in every practical way to the development of a better human 
environment in America by working for the extention of full 
educational opportunity to all Americans on an equitable 
basis (AACJC, 1990:1). 

Die vereniging word bestuur deur 'n Raad van Direkteure wat uit 

een en dertig lede bestaan. 'n Aantal staande komitees gee 

gespesialiseerde 

aan die Raad 

aandag aan sekere sake en maak dan 

vir goedkeuring. Die AACJC streef 

uniformiteit onder tweejaarkolleges te bewerkstellig. 

voorstelle 

daarna om 
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Die vereniging kan nie beleid aan tweejaarkolleges voorskryf nie 

aangesien die kolleges outonome instansies is. Die AACJC maak 

bloot voorstelle aan die kolleges aangaande die funksionering en 

die uitvoering van hulle funksies as gemeenskapskolleges. 

2.5.6 Skakeling met die bedryf 

Holt (1987:13) skryf dat die nywerheid van mening is dat: 

* 
* 

* 

onderwys die leerlinge moet voorberei vir die beroepswereld; 

die voorbereiding in lyn moet wees met die vaardighede wat 

deur die nywerheid vereis word; en 

hierdie vaardighede hoofsaaklik tegnies van aard moet wees. 

Een van die belangrikste oogmerke van die Wet op Beroepsonderwys 

is die bepaling van die verantwoordelikhede van werkgewers en 

geleenthede vir die skepping van beroepsonderwys (DOK:V, 1989a: 

36). Die verstewiging van bande met die sakesektor en die 

georganiseerde arbeid is noodsaaklik vir die versterking van die 

stelsel van beroepsonderwys. 

Die kollege self moet noue kontak hou met die privaat sektor en 

die gemeenskap deur middel van 'n stelsel van komitees. Daar is 

effektiewe strukture waardeur gemeenskapskolleges met die handel 

en nywerheid kan skakel. Persone uit die handel en nywerheid word 

op alle advieskomitees betrek om te verseker dat die onderrig

programme by gemeenskapskolleges aktueel is. Hulle vergader twee 

tot vier keer per jaar om die kurrikulum te bespreek en, indien 

nodig, wysigings aan te beveel. Konsultante word ook op 'n 

gereelde basis deur die kolleges gebruik. 

Opvoedkundige programme wat spesifiek vir die nywerhede saamge

stel word word gekoordineer deur die Departement van Ekonomiese 

en Gemeenskapsontwikkeling. Plaaslike kolleges stel verteen

woordigers van plaaslike nywerhede op die advieskomitees aan 

(Dowdy, 1991:2). Sommige lede van die 'State Board' is ook werk

nemers van nywerhede. 
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Takuyama (1991:1) skryf in haar brief: 

The purpose of 2-year colleges is to serve the local 
constituency, particularly in the area of economic develop
ment. The 2-year colleges probably have the greatest amount 
of contact with commerce and industry than any other 
educational institution; they have many programs built on 
partnerships with local business. 

2.5.7 Kurrikulering, sertifisering en eksaminering 

Geen kollege bestaan in isolasie nie; dit word onderwerp aan druk 

ander kolleges, akkrediteringsverenigings, sy 

eie studente en toekomstige studente. Geen 

van die wetgewers, 

personeel en sy 

kurrikulum kan saamgestel word sander die samewerking van die 

kollege nie. Bulle besluit oar kurrikulum-personeel van die 

inhoud, selekteer die handboeke, stel die eksamenvraestelle op en 

merk dit en struktureer die leertoestande (Cohen & Brawer, 1987: 

62). 

Tweejaarkolleges 

assosiaatgrade (na 

reik hulle eie sertifikate, diplomas en 

twee jaar) uit, na gelang van die inhoud, 

van die program (DNO, 1983:36). Baie tweejaar-fokus en duur 

kolleges het ooreenkomste met vierjaarkolleges en universiteite 

vir die oorplasing van studente na die programme van die 

vierjarige baccalaureusgraad. 'n Student wat oorgeplaas word na 

hierdie kollege met minder krediete in 'n spesifieke program as 

wat vereis word, moet self die tekorte aanvul. 

2.5.8 Samevatting 

Die 'Vocational Education Act, 1963' het die begin van die 

Federale Regering in die VSA se totale verbintenis tot beroeps

onderwys aangedui. 

Naskoolse beroepsonderwys in die VSA word verskaf deur die twee

jaarkolleges, dit is die gemeenskapskolleges en junior kolleges. 

Hierdie inrigtings bied hoofsaaklik een- en tweejaar-beroeps

kursusse aan en volg 'n oop-deur-beleid vir toelating tot hierdie 
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kursusse. 

Die beheer van tweejaarkolleges varieer vanaf 'n hoogsgespesia

liseerde stelsel deur die betrokke Staat tot bykans totale 

plaaslike beheer. Oorhoofse beleid word deur die Feder ale 

Onderwysdepartement in wetgewing bepaal en in elke Staat is daar 

'n 'State Board of Community Colleges' wat al die kolleges in die 

Staat oorhoofs beheer. Die beheer op plaaslike vlak vind plaas 

deur die 'Local Board of Trustees'. 

2.6 

2.6.1 

NASKOOLSE BEROEPSONDERWYS IN DIE REPUBLIEK VAN CHINA 

(TAIWAN) 

Inleiding 

Met die vestiging van die Republiek van China op die eiland 

Formosa is die belangrikheid van onderwys vanuit die staanspoor 

besef en het die owerhede onmiddellik begin om die onderwys te 

moderniseer. Die vooruitgang in die ekonomie, die landelike 

hervormings en die verstedeliking was faktore wat 'n rol gespeel 

het in die verbetering van die gehalte onderwys wat voorsien is .. 

Die Ministerie van Onderwys glo dat die inrigtings aan wie die 

leerlinge toevertrou word, verantwoordelikheid moet aanvaar dat 

hierdie leerlinge eendag in 'n werk geplaas moet word, of soos 

die Departement van Onderwys dit stel: 

They should be taught skills for earning a living and thus 
improve the productive power of the people (Ministry of 
Education, 1988:3). 

Om te verseker dat die land voldoende tegnici en ander beroepslui 

oplei, het die staat 'n effektiewe nasionale stelsel vir beroeps

opleiding ontwikkel wat beroepsonderwys koordineer. Hierdie 

stelsel het 'n gefragmenteerde stelsel vervang wat nie die land 

se behoeftes in sy totaliteit in ag geneem het nie. Die 

Departement van Onderwys moes die kursusse wat beskikbaar is vir 
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beroepsopleiding koordineer en korreleer met die beroepsgeleent

hede wat beskikbaar is. 

Die Ministerie van Onderwys is verantwoordelik vir die aanpassing 

van die onderwys indien en wanneer die mannekragbehoeftes van die 

land verander. Indien daar bepaal word dat opleiding in 'n sekere 

rigting nodig sal wees, word daar 'n program opgestel en 

personeel word opgelei om voorsiening te maak vir die nuwe manne

kragbehoeftes {Loots, 1987:5). Die staat voorsien fondse vir 

opleidingsprogramme van die land. 

'n Mannekragbeplanningskomitee sorg dat studente opgelei word in 

rigtings waarin daar behoeftes bestaan. Dit verseker dat die 

gemeenskap verryk sal word en sal die mense in staat stel om 'n 

beter lewe te lei. Hierdie komitee bepaal ook hoeveel studente in 

elke studierigting opgelei moet word en watter universiteit of 

kollege bygewoon mag word. 

In die Republiek van China word besonder klem gele op beroeps

onderwys. Van die belangrikste redes waarom die onderwys so 'n 

inspirerende rol gespeel het in die welvaart van die land is: 

* Beleidsbesluite vir die onderwys word oar die langtermyn ge

neem. 

* 

* 

* 

Toelatingseksamens tot die verskillende opvoedkundige inrig

tings kanaliseer die studente na arbeidsterreine wat by hulle 

aanleg pas, maar wat ook sal voorsien in die behoeftes van die 

land se ekonomie. 

Die privaatsektor word aangemoedig om privaat onderwys-

inrigtings te stig om sodoende tred te hou met die snel ont-

wikkelende vraag na onderwys. 

Die onderwysstelsel is spesifiek ontwikkel om a an die 

behoeftes van 'n ontwikkelende land te voldoen. 

(VTK, 1990a:5) 

Voor 1964 is daar op landbou-onderwys gekonsentreer. Sedert 1964 

word daar egter hoofsaaklik op besigheidsopleiding, en sedert 
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1980 op opleiding in hoer tegnologie gekonsentreer (Wiid & Van 

Zyl, 1990:5). Die benadering was steeds gerig op beroepsonderwys, 

maar die klem is verskuif na die dringendste behoeftes volgens 

die prioriteite vir die land se ontwikkeling. 

Aangesien die navorsing handel ocr die rol van tegniese kolleges 

in Suid-Afrika en die werk van hierdie inrigtings vergelykbaar is 

met die van die junior kolleges in Taiwan, sal daar verder slegs 

gekonsentreer word op hierdie kolleges. 

2.6.2 Relevante wette 

Die Grondwet van die Republiek van China maak konstitusioneel 

voorsiening vir onderwys en vir kultuur. Hierdie grondwet is 

aanvaar deur die Nasionale Grondwetgewende Vergadering op 25 

Desember 1946, gepromulgeer deur die Nasionale Regering op 

1 Januarie 1947 en het in werking getree op 25 Desember 1947 

(Ministry of Education, 1988:4). 

Net soos vir alle skole is die Artikels in die Grondwet wat na 

onderwys en kultuur verwys ook van toepassing op junior kolleges. 

Hierdie kolleges ressorteer egter direk onder die jurisdiksie van 

die Ministerie van Onderwys. 

Die junior kolleges kan weinig doen om wetgewing te beinvloed of 

te wysig. Die parlementere verteenwoordigers word soms gebruik om 

druk in die parlement uit te oefen om sekere wetgewing gewysig te 

kry (VTK, 1990a:15). 

2.6.3 Plek van junior kolleges in die onderwysstelsel 

Die skoolplig in Taiwan is tans nege jaar en eindig by die junior 

hoerskool. Hierna kan die leerlinge 'n senior sekondere skool 

bywoon. Hierdie skole word in twee kategoriee ingedeel, naamlik 

algemene hoerskole en beroepshoerskole en kan of privaatskole of 

staatskole wees. Toelating tot hierdie skole word beperk tot 

gekwalifiseerde kandidate wat die toelatingseksamen geslaag het. 

Die tydperk van studie is drie jaar en indien die leerling die 
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kursus slaag word 'n sertifikaat aan hom uitgereik. 

Na voltooiing van junior hoerskool geniet loopbaangerigte 

onderwys voorrang by leerlinge (Wiid & Van Zyl, 1990:5). So 

byvoorbeeld was daar in 1990 agt en sestig persent van die 

leerlinge in die senior sekondere skoolfase in die senior beroep

skole teenoor die twee en dertig persent in die senior hoerskole. 

Junior kolleges funksioneer buite skoolplig en word deurgaans 

gereken as deel van die hoer onderwysstelsel, wat ook tegniese 

kolleges, tegnologiese universiteite, vierjaarkolleges en 

universiteite insluit. 

Figuur 2.4 is 'n skematiese voorstelling van die 

struktuur in die Republiek van China (Ministry 

1990:6). Die plek van junior kolleges in die 

duidelik aangedui. 

onderwyskundige 

of Education, 

struktuur word 
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Figuur 2.4: Onderwyskundige struktuur in die 

Republiek van China 
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Aangesien die staat nie kon bekostig om die valle verant-

woordelikheid vir beroepsonderwys te dra nie, is die 
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privaatsektor sterk aangemoedig om privaat junior kolleges te 

stig en te bedryf. Die geleentheid is aangegryp sodat daar tans 

vier privaat junior kolleges vir elke staats junior kollege is 

(Ministry of Education, 1988:33}. 

Junior kolleges bied twee onderrigprogramme aan, naamlik die 

vyfjaar program vir leerlinge wat die junior hoerskool suksesvol 

deurloop het en die tweejaar program vir leerlinge vanaf die 

senior sekondere skole. 

Leerlinge wat 'n kursus aan die senior hoerskool voltooi het en 

dan 'n junior kollege wil bywoon, moet 'n driejarige kursus volg, 

maar die leerlinge afkomstig van 'n senior beroepskool, en 

studente van die junior kollege self, volg 'n tweejarige kursus 

vir dieselfde kwalifikasie. Die leerlinge van die senior 

hoerskool moet 'n addisionele jaar neem sodat die agterstand wat 

hulle in daardie betrokke studierigting het, bygebring kan word 

(Loots, 1987:4}. 

Die hoofdoel van junior kolleges is om die studente voor te berei 

vir die arbeidsmark. Hulle probeer om te alle tye die teoretiese 

kennis te koppel aan die toepaslikheid daarvan in die werk

situasie (Loots, 1987:4). Studente wat die vyfjaar kursus volg, 

kry ongeveer een jaar praktiese opleiding by besighede of 

fabrieke gedurende hulle opleidingsperiode. Ander studente word 

deur sommige kolleges verplig om twee maande per jaar praktiese 

werk buite die kollege te doen. Studente ontvang ook praktiese 

opleiding binne die kollege self. 

Oor hierdie aangeleentheid skryf Dr. Bian, president van die 

National Taipei College of Business (NTCB): 

To match our economic development and adapt current trends 
we should cultivate our students not only with abundant 
commercial theories but excellent business skills applic
able to existing economic activities and further with 
innovative potential (NTCB, 1991:3}. 
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Die junior kolleges wat handelskursusse aanbied werf die rneeste 

van hulle voltydse studente (bykans een honderd persent) by 

junior hoerskole. Die kolleges wat tegniese kursusse aanbied werf 

studente by skole, maar die nywerheid en die kollege doen 

gesarnentlik die keuring vir toelating. 

Van die junior kolleges aanvaar dat hulle ook verantwoordelik is 

vir die student se fisiese, estetiese en sosiale ontwikkeling en 

nie net om horn beroepsgereed te maak nie. Hulle glo dat die ander 

fasette van menswees nie losgemaak kan word van beroepsgereedheid 

nie en plaas 'n baie hoe prernie op die vorming van rnorele en 

sedelike waardes en op getrouheid aan hul land. 

Toelating tot 'n junior kollege word alleenlik verkry deur die 

aflegging van 'n nasionale toelatingseksamen (Ministry of 

Education, 1988:16). Die resultate van hierdie eksarnen bepaal of 

die student toegelaat word en of hy by die kollege van sy keuse, 

of 'n alternatiewe kollege, geplaas word. Van die ongeveer een 

honderd duisend studente wat jaarliks die eksarnen skryf, verkry 

slegs vyf en twintig persent toelating tot 'n junior kollege. 

Dit is vir junior kolleges van groot belang dat 

onrniddellik die arbeidsmark rnoet betree en daarorn 

dit as deel van hulle verantwoordelikheid om 

studente in 'n werksituasie te help plaas. 

afgestudeerdes 

beskou hulle 

afgestudeerde 

Somrnige junior kolleges bied kursusse op deeltydse basis aan deur 

rniddel van aandklasse, die radio en televisie. Hierdie studente 

rnoet een jaar langer studeer as wat dit die voltydse studente 

neem om dieselfde kwalifikasie te bekorn. 

2.6.5 Bestuurstrukture van junior kolleges binne die onder

wysstelsel 

Oorhoofse beheer oar junior kolleges ressorteer direk onder die 

Minister van Onderwys wat deur die sentrale regering aangewys 

word. Die beheer is ornvattend en sluit die volgende in: 
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registrasie van alle junior kolleges; 

goedkeuring van alle formele kursusse wat aangebied word; 

registrasie van elke student by die Ministerie van Onderwys, 

die monitering van die student se vordering asook die 

sertifisering na voltooiing van die kursus; en 

die bepaling van die aantal studente wat per 

toegelaat mag word. 

(VTK, 1990a:13) 

studierigting 

Die belangrikste voordeel van die formele struktuur is dat die 

opleiding van studente gekorreleer kan word met die mannekrag

behoeftes van die land. Die Ministerie bepaal die minimum 

standaarde vir die onderskeie kursusse en daardeur word verseker 

dat 'n aanvaarbare standaard dwarsdeur die land gehandhaaf word. 

Beleid word deur die Ministerie bepaal en 'n komitee word aange

stel waarop die junior kolleges, die handel en nywerheid en 

onderwyskundiges dien. Die hooftaak van hierdie komitees is die 

formulering van die beleid. Die junior kolleges moet die beleid, 

soos voorgeskryf, streng uitvoer. Koordinering vind plaas en 

kontrole word uitgeoefen tydens die jaarlikse en driejaarlikse 

besoeke van amptenare van die Ministerie van Onderwys aan die 

junior kolleges. 

'n Junior kollege staan onder bestuur van die Kollegeraad (Raad 

van Trustees). Die president (prinsipaal) is die uitvoerende 

beampte van die raad . By privaat kolleges word die president 

deur die raad aangestel, maar dit gebeur heel dikwels dat die 

huidige president sy opvolger self aanwys, aangesien die kollege 

as 'n familiebesigheid bedryf word. Die rade van privaat junior 

kolleges is totaal outonoom wat die aanstelling van personeel, 

finansies, algemene administrasie en besluitneming aanbetref, 

maar het beperkte akademiese outonomiteit. 

Soos genoem is privaat junior kolleges totaal outonoom wat 

finansies aanbetref. Die grootste funksie van die raad is om die 

kollege te help met fondsinsameling (Loots, 1987:22). So 
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byvoorbeeld is die Ming Chaun College in Taipei, 'n 

junior kollege, besig om 'n satellietkampus te begin. 

privaat 

In 'n 

onderhoud het Duane Jorgensen, assistent van die vise-president, 

is die navorser meegedeel dat die Raad van Trustees al die nodige 

fondse self moet bekom vir die aankoop van die grand, oprigting 

van geboue en aankoop van toerusting. Geen hulp word van die 

staat ontvang nie. Hierdie satellietkampus sal geheel en al deur 

die hoofkampus bestuur word en sal nie 'n eie kollegeraad he nie, 

maar sal onder die raad van die hoofkampus ressorteer. 

Junior staatskolleges het geen outonomie wat aanstelling van 

personeel, finansies, algemene administrasie en besluitneming 

aanbetref nie en moet streng volgens die voorskrifte van die 

Ministerie van Onderwys handel. Die president van 'n 

staatskollege word deur die Minister van OnderwY.s aangestel (VTK, 

1990a:27). 

Dr. Bian, president van 'n staatskollege, het tydens 'n 

onderhoud aan die navorser gese dat sy dit so verkies eerder as 

om outonoom te wees. Hierdie kolleges word ten valle deur die 

staat gefinansier en het werklik geen tekort aan fondse nie. Wat 

akademiese outonomiteit aanbetref, is die staatskolleges se 

posisie dieselfde as die van privaat junior kolleges. 

Die formele stelsel beperk die outonomie van die junior kolleges 

en die plaaslike gemeenskap se behoeftes word nie altyd in 

aanmerking geneem nie. Die rigiditeit van die stelsel bemoeilik 

verandering en die president se beperkte geleentheid tot lewering 

van insette is waarskynlik 'n belangrike rede waarom hierdie 

stelsel nie dinamies genoeg is nie. 

Die grootste verskil tussen junior staatskolleges en privaat 

junior kolleges is gelee in finansiele- en personeelsake wat deur 

die privaat kolleges outonoom hanteer kan word binne die raamwerk 

van die neergelegde beleid. 
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2.6.6 Skakeling met die bedryf 

Junior kolleges beskik oor advieskornitees waarop persone van die 

handel en nywerheid dien en waardeur die handel en nywerheid hul 

besondere behoeftes aan junior kolleges bekend kan rnaak. 

Die effektiewe integrering tussen praktiese en teoretiese 

kornponente is moontlik omdat daar gereelde skakeling tussen die 

junior kolleges, die gemeenskap en die handel en 

bestaan. Die wyse waarop dit geskied verskil egter van 

tot kollege. 

nywerheid 

kollege 

Die Ministerie van Onderwys stel kurrikulumkornitees aan wat uit 

die volgende bestaan: 

* 
* 
* 
* 
* 

lede van die handel en nywerheid; 

kurrikulumdeskundiges vanuit die Ministerie; 

vakkundiges vanuit die universiteite; 

oud-studente wat reeds in die werksituasie staan; en 

vakkundiges vanuit die junior kolleges. 

Sodoende word verseker dat goeie 

verskillende belangegroepe plaasvind. 

skakeling tussen 

2.6.7 Kurrikulering, sertifisering en eksaminering 

die 

Die Ministerie van Onderwys stel die minimum vereistes vir die 

inhoudelike van 'n kurrikulum vas. Die junior kolleges vul dit 

aan volgens die behoeftes van die gemeenskap en handel en nywer

heid. Tweederdes van die vakke word deur die Ministerie voorge

skryf en is verpligtend en die ander derde is die keuse van die 

betrokke junior kollege. 

'n Onafhanklike eksaminerende liggaam vir toelatingseksamens 

bestaan. Hierdie eksterne eksamen (Joint Entrance Examination) 

word gedurende Julie afgeneem. Plasing van studente in nasionale 

hoerskole, nasionale beroepskole en junior kolleges vind volgens 
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hierdie eksamen plaas. 

Binne die junior kolleges word alle eksamens intern afgele. Geen 

eksterne moderering word gedoen nie. Hierdie interne eksamens is, 

waar moontlik, gebaseer op bevoegdheid. Die betrokke kollege 

besluit self of 'n praktiese komponent by die eksamen ingesluit 

sal word en hoeveel gewig hierdie praktiese komponent sal dra. 

Interne eksamens vind op 'n semesterbasis plaas. 

Die uitslae van alle eksamens word na die Ministerie van Onderwys 

gestuur en die diploma word deur die Ministerie uitgereik sodra 

die student die vereiste aantal krediete verwerf het. 

Verskillende waardes (krediete) word aan verskillende vakke toe

geken en studente akkumuleer krediete totdat voldoen word aan die 

vereistes vir die toekenning van 'n sertifikaat of diploma. 

Indien die student die junior kollege sou verlaat voordat hy sy 

kursus voltooi het, reik die kollege self 'n bywoningsertifikaat 

uit. 

2.6.8 Samevatting 

Om te verseker dat voldoende tegnici en ander beroepslui in die 

Republiek van China opgelei word, het die staat 'n effektiewe 

nasionale stelsel vir beroepsopleiding ontwikkel wat beroeps

onderwys koordineer. 'n Mannekragbeplanningskomitee sorg dat 

studente opgelei word in rigtings waarin daar behoeftes bestaan. 

In die Republiek van China word besondere klem gele op beroeps

onderwys en 'n toelatingseksamen tot die verskillende opvoed

kundige inrigtings kanaliseer die studente na arbeidsterreine wat 

by hulle aanleg pas, maar wat ook sal voorsien in die behoeftes 

van die land se ekonomie. 

Beroepsonderwys in Taiwan word onder andere deur die junior 

kolleges aangebied. Die hoofdoel van hierdie kolleges is om die 

studente voor te berei vir die arbeidsmark en hulle bied tweejaar 

of vyfjaar programme aan. Toelating tot hierdie kolleges word 
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alleenlik verkry deur die aflegging van 'n nasionale 

toelatingseksamen. 

Hoewel daar baie meriete is in die Taiwanese toelatingsmodel vir 

naskoolse onderwys, is die nadeel daarvan dat 'n student se hele 

toekoms dikwels deur een enkele eksamen bepaal word. 

Oorhoofse 

Minister 

direkte 

beheer oor junior kolleges ressorteer direk onder 

van Onderwys. 'n Privaat junior kollege staan 

beheer van die Kollegeraad (Raad van Trustees) en 

president is die uitvoerende beampte van die raad. 

2.7 SAMEVATTING 

die 

onder 

die 

In hierdie hoofstuk is die aanbieding van naskoolse beroeps

onderwys in 'n paar oorsese lande kortliks geskets. 

Aangesien hierdie studie handel oor tegniese kolleges in Suid

Afrika, is gekonsentreer op naskoolse beroepsonderwys. Daar is 

gepoog om veral klem te le op die opvoedkundige inrigtings in 

oorsese lande wat vergelykbaar is met tegniese kolleges in Suid

Afrika. 

Alhoewel hierdie nie 'n vergelykende studie van die onderwys in 

die verskillende lande is nie is dit tog interessant om daarop te 

let tot watter mate die oorsese lande klem le op naskoolse 

beroepsonderwys. In van die lande word reeds vanaf die ouderdom 

tien tot twaalf jaar binne die skoolstelsel begin met 

beroepsgerigte onderwys. 

Naskoolse beroepsonderwys neem deurgaans 'n aanvang na 

voltooiing van skoolplig, dit is vanaf ouderdom vyftien tot 

sestien jaar, en in nagenoeg al die lande verkies die 

meerderheid leerlinge om voort te gaan met beroepsonderwys na 

voltooing van skoolplig. In sommige lande is hierdie syfer so 

hoog as tagtig persent. 
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'n Ander belangrike waarneming is die hoe premie wat oorsese 

lande plaas op die opleiding van vakleerlinge. Die tweeledige 

stelsel van opleiding wat in Duitsland toegepas word, word deur 

baie lande as die beste in die wereld beskou. Werkgewers in 

sommige lande het reeds aanbeveel dat daar in hulle lande nader 

beweeg moet word na hierdie stelsel van vakleerlingopleiding. 

Hoofstukke drie en vier van hierdie studie handel oor naskoolse 

beroepsonderwys in Suid-Afrika soos dit huidiglik daaruit sien. 

In die volgende hoofstuk sal aandag gegee word aan die ontstaan 

en ontwikkeling van tegniese kolleges in die RSA, die plek van 

hierdie inrigtings binne die onderwysstelsel en die werkterrein 

van tegniese kolleges. 
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HOOFSTUK 3 

NASKOOLSE BEROEPSONDERWYS AAN TEGNIESE KOLLEGES IN SUID-AFRIKA 

3.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die posisie van naskoolse beroepsonder

wys in vier oorsese lande bespreek. Aandag is veral gegee aan 

opvoedkundige inrigtings soortgelyk aan tegniese kolleges in 

Suid-Afrika. 

Aangesien hierdie studie handel oor die rol van tegniese kolleges 

in die RSA, met die klem op die aanbieding van naskoolse beroeps

onderwys, sal in die volgende twee hoofstukke aandag gegee word 

aan tegniese kolleges binne die huidige Suid-Afrikaanse onderwys

stelsel. 

In hierdie hoofstuk 

beroepsonderwys aan 

sal die huidige posisie van 

tegniese kolleges in Suid-Afrika 

naskoolse 

bespreek 

word. Sake waarop gekonsentreer sal word is die verskil tussen 

beroepsgerigte onderwys en beroepsonderwys, die ontstaan en 

ontwikkeling van tegniese kolleges in die RSA, die plek van 

tegniese kolleges binne die onderwysstelsel in Suid-Afrika en die 

werkterrein van tegniese kolleges. 

Voordat aandag geskenk word aan die huidige situasie van tegniese 

kolleges binne die onderwysstelsel van Suid-Afrika, is dit nodig 

om eers te onderskei tussen beroepsgerigte onderwys en naskoolse 

beroepsonderwys. 
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3.2 BEROEPSGERIGTE ONDERWYS EN BEROEPSONDERWYS 

3.2.1 Beroepsgerigte onderwys 

Volgens die Walters-verslag (DOK:V, 1990d:26) word beroepsgerigte 

onderwys gedefinieer as: 

..... die deel van algemeenvormende onderwys wat 'n persoon 
vir 'n bree beroepsveld, asook vir die lewe in die algemeen, 
voorberei. 

Hierdie onderwys dui op 'n algemene basiese opleiding wat in meer 

as een beroep gebruik kan word. Beroepsgerigte onderwys word in 

die senior sekondere skoolfase (of sy ekwivalent in spesiale of 

buitengewone onderwys) aangebied. 

In die blanke substelsel in Suid-Afrika word die sekondere skool 

verdeel in 'n junior en senior sekondere skoolfase. Hierdie 

skoolfase strek vanaf die ouderdom dertien tot agtien jaar. Binne 

die stelsel is daar nege studierigtings ingestel om in die 

gedifferensieerde onderwysbehoeftes van die blankes te voorsien. 

Twee van hierdie studierigtings is: 

* 

* 

'n Tegniese studierigting met vakke soos wiskunde, wetenskap, 

tegniese tekene en 'n ambagsvakteorie. 

'n Handelsrigting met vakke soos tik, rekeningkunde, ekonomie 

en bedryfsekonomie. 

(Van Schalkwyk, 1988:127) 

Slegs 'n klein persentasie van die leerlinge neem die tegniese-

en handelstudierigtings. Alle bevolkingsgroepe slaan die 

akademiese onderwys baie hoog aan, maar 'n probleem ontstaan 

wanneer hierdie onderwys in verband gebring word met die werk

situasie. 

3.2.2 Naskoolse beroepsonderwys 

Die Walters-verslag (DOK:V, 1990d:27) omskryf beroepsonderwys as: 
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....... onderwys wat 'n persoon vir 'n bepaalde beroep of 
beroepsveld voorberei. 

Volgens die RGN (1981c:l) word beroepsonderwys beskryf as: 

....... daardie deel van die onderwys wat 'n 
'n produktiewe loopbaan in 'n bepaalde veld 
lewe in die algemeen, voorberei. 

persoon vir 
asook vir die 

Hierdie onderwys is dus op 'n bepaalde beroepskwalifikasie afge

stem. Beroepsonderwys word in naskoolse en tersiere onderwys

inrigtings aangebied, terwyl beroepsgerigte onderwys deur skole 

aangebied word. 

Dit is goed dat die kind op 'n vroee stadium algemeenvormende 

onderwys ontvang, maar daar sal ook op groter skaal voorsiening 

gemaak moet word vir beroepsonderwys. Van Schalkwyk (1988:279) 

onderstreep hierdie feit deur te se: 

In die lig van die geweldige behoefte aan opgeleide manne
krag in die RSA behoort vaardigheidsgebaseerde onderwys 
deur alle onderwysinrigtings (formeel en nie-formeel) toe
gepas te word. 

Naskoolse beroepsonderwys is dus beroepsintensiewe onderwys wat 

buite die veld van die formele skolesektor val en deur naskoolse 

onderwysinrigtings aangebied word, soos byvoorbeeld tegniese 

kolleges en technikons. Hierteenoor is beroepsgerigte onderwys 

skoolgebonde aangesien dit deel van algemeenvormende onderwys 

uitmaak. 

Soos genoem is tegniese kolleges een van die opvoedkundige 

inrigtings in die RSA wat tans beroepsonderwys aanbied. Hierdie 

kolleges maak ook voorsiening vir voortgesette onderwys deur 

middel van deeltydse studies. 

Aangesien tegniese kolleges verbind is tot naskoolse beroeps

onderwys sal daar verder in hierdie studie gekonsentreer word op 

sake rakende hierdie inrigtings. Voordat oorgegaan word na 'n 
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beroepsonderwys 

ontwikkeling van 

geskets word. 
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die plek van tegniese kolleges 

in Suid-Afrika en die aanbieding van 

binne die 

naskoolse 

deur hierdie inrigtings, sal 

tegniese kolleges in die 

die 

RSA 

ontstaan en 

baie kortliks 

3.3 DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN TEGNIESE KOLLEGES IN 

DIE RSA 

3.3.1 Beroepsonderwys tot 1954 

Die behoefte aan tegniese onderwys het vir die eerste keer ter 

sprake gekom met die ontdekking van diamante te Kimberley in 

1867, en goud aan die Witwatersrand in 1866 (Pittendrigh, 

1988:108; Coetzee, 1978:43; Stimie & Geggus, 1972:21). Die 

behoefte aan 'n effektiewe infrastruktuur vir die ontwikkelende 

gebiede het verdere stimulus en momentum aan hierdie ont

wikkeling gegee. 

Die spoorwee en die mynbedryf het die voortou geneem deur 

tegniese opleiding in verskeie plekke in die land te inisieer 

(DOK:V, 1988a:16). Vir blankes is die eerste klasse in beroeps

vakke deur die spoorwegadministrasie vir hulle werknemers geopen. 

Dit het in 1884 te Durban geskied en die klasse word beskou as 

die eerste formele klasse in tegniese vakke in Suid-Afrika 

(Wulfsohn, 1959:33). Daarna is klasse in die werkswinkels in 

Soutrivier (1890), Uitenhage (1895) en Oos-Londen (1902) 

aangebied om noodsaaklike tegniese kennis aan hul werkgewers oor 

te dra (Wulfsohn, 1959:32). 

Die mynbedryf het weer klasse in Kimberley, en later in 

Johannesburg, Pretoria, Potchefstroom, die Oosrand en die Wesrand 

geinisieer (DOK:V, 1989a:3). In 1905 het die Kamer van keep

handel in Kaapstad die eerste aandklasse in handelsvakke 

georganiseer (USA, 1948:7). 
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Die ontwikkeling van beroepsonderwys is van die begin af gestrem 

deur verdeelde beheer. Elke provinsie het beroepsonderwys binne 

sy grense na goeddunke hanteer. In 1903 het Transvaal 

Kommissies vir Tegniese Onderwys aangestel en in 1905 het Natal 

en die Oranjerivier-kolonie dieselfde gedoen (Pittendrigh, 

1988:109). 

In 1906 het die Pretoria Polytechnic, en in 1907 die Durban 

Tegniese Instituut, tegniese klasse op 'n voltydse basis begin 

aanbied. Die SA Kollege te Kaapstad het in hierdie tydperk begin 

met deeltydse tegniese klasse (Pittendrigh, 1988:109). 

Die eerste beweging om beroepsonderwys onder beheer van die Unie

departement van Onderwys te kry was by wyse van Artikel 11 van 

die 'Financiele Verhoudingen Vierde Verleningswet', no. 5 van 

1922. Hierdie wet het die Minister van Onderwys gemagtig om 

geskikte inrigtings as inrigtings vir hoar onderwys onder sy 

beheer te neem {Wulfsohn, 1959:44). 

In 1923 is die 'Hoger Onderwys Wet, 1923' (Wet 30 van 1923) op 

die wetboek geplaas (USA, 1948:9). Volgens hierdie wet het die 

Minister van Onderwys die bevoegdheid verkry om die erkenning, 

die administrasie en die subsidiering van tegniese instellings te 

beheer (USA, 1948:9). Hierdie Wet het gelei tot die daarstelling 

van tegniese kolleges (DOK:V, 1988b:24) en het die rade van 

tegniese kolleges regspersoonlikheid verkry (Wulfsohn, 1959:44). 

Pittendrigh (1988:146) skryf dat die rade van tegniese kolleges 

onder hierdie wet 'n groot mate van outonomie geniet het. Na die 

aanname van Wet 30 van 1923 het tegniese kolleges met rasse 

skrede toegeneem en uitgebrei en teen 1946 was daar tien sulke 

inrigtings (Wulfsohn, 1959:45). 

In Oktober 1924 is 'n belangrike konferensie tussen die Minister 

van Onderwys, die Provinsiale Administrateurs en die Minister van 

Finansies in Durban gehou (Pittendrigh, 1988:119). Tydens hierdie 

konferensie is die aanbevelings van die Hofmeyr-kommissie 

aanvaar, naamlik dat alle inrigtings vir tegniese, industriele en 
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beroepsonderwys na die Unie Onderwysdepartement oorgeplaas word. 

Dit is gedoen ingevolge Artikel 12 van die 'Wet op Financiele 

Regelings, 1925' (Wet 43 van 1925) (DOK:V, 1987:3). Altesaam twee 

en veertig inrigtings vir beroepsonderwys is as gevolg van die 

wetgewing onder sentrale beheer geplaas (USA, 1948:9). Volgens 

hierdie wet is die inrigtings te Durban, Kaapstad, Oos-Londen, 

Pietermaritzburg, Port Elizabeth, Pretoria en Witwatersrand 

(Johannesburg) as tegniese kolleges verklaar (VTK, 1990b:2). 

Oor hierdie oorname lewer Van Zyl (1965:23) soos volg kommentaar: 

Tegniese en beroepsonderwys is in 1925 deur die sentrale 
regering oorgeneem hoofsaaklik, so is gese, omdat die pro
vinsies nie in staat sou wees om dit behoorlik te finansier 
nie. Hierdie stap is seker met die beste bedoelings gedoen, 
maar daar is nie voorsien dat die verdeelde beheer in die 
onderwys wat so ontstaan het, veertig jaar later een van 
die belangrikste struikelblokke in die weg van tegniese 
onderwys sou wees nie. 

In 1930 is die Wet op Vakleerlinge, 1922 (Wet 26 van 1922) 

aanvaar (HSRC/NTB, 1985:15). Hierdie wet is in 1930 gewysig 

deur Wet 22 van 1930. Sedert 1931 is vakleerlinge verplig om 

klasse aan 'n tegniese kollege byte woon (DNO, 1980:3). Hulle 

kan sodoende kwalifiseer tot op die tweede vlak van die 

Gevorderde Tegniese Sertifikate (GTS II), die Nasionale 

Ingenieursdiploma en die Nasionale Tegniese Diploma, behaal. 

In 1944 is die Wet op Vakleerlinge, 1944 (Wet 37 van 1944) inge

stel (HSRC/NTB, 1985:16). Die doel van hierdie Wet was om onder 

andere die opleiding van vakleerlinge en minderjariges te reel en 

op 'n gesonde grondslag te plaas. Die Wet het ook voorsiening 

gemaak vir die terugbetaling van klasgelde aan vakleerlinge wat 

hulle eksamens suksesvol afgele het. 

Met die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog in 1939, het die 

isolasie van Suid-Afrika meegebring dat 'n grater verskeidenheid 

goedere self vervaardig moes word. Die gehalte van tegniese 

onderwys moes verbeter en uitgebrei word. Alhoewel tegniese 
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kolleges tot 'n mate uit klasgelde en deur skenkings van die 

privaatsektor gefinansier is, was die fondse geensins voldoende 

nie en die staat moes die finansiele tekort subsidieer. Hierdie 

toedrag van sake het die ontwikkeling van tegniese kolleges erg 

gestrem. 

Vanaf 1929 is meer inrigtings as kolleges verklaar en nuwe 

voortsettingsklasse (later tegniese institute genoem) is op talle 

plekke gestig. Waar die omstandighede daarvoor gunstig was is 

tak-kolleges onder beheer van bestaande tegniese kolleges gestig 

eerder as om klein inrigtings op hulle eie te probeer bedryf 

(VTK, 1990b:2). So byvoorbeeld het die Witwatersrandse Tegniese 

Kollege bestaan uit sy hoofkollege in Johannesburg met 'n tiental 

takke vanaf Witbank tot Klerksdorp versprei. In 1954 het hierdie 

kollege reeds meer as twintig takke gehad met 'n totale studente

tal van 20 484 (Pittendrigh, 1988:158). 

3.3.2 Beroepsonderwys vanaf 1955 tot 1981 

Tot en met 1955 is die tegniese kolleges deur outonome rade 

beheer wat nie altyd bewus was van die mannekragbehoeftes van die 

land nie {DOK:V, 1989a:7). 'n Hele aantal kolleges het benewens 

die naskoolse onderwys ook beroepsonderwys vir voltydse leerlinge 

op sekondere skoolvlak aangebied (VTK, 1990b:2). As gevolg van 

hierdie subsidie- en bestuursprobleme het die Regering in 1954 

besluit om tegniese kolleges as volle staatsinstellings oor te 

neem. Die gevolg van hierdie besluit was dat die Wet op Beroeps

onderwys, 1955 (Wet 70 van 1955), gepromulgeer is (DNO, 1980:4). 

Hierdie wet het onder andere voorsiening gemaak vir: 

* 'n duidelike definisie van beroepsonderwys; 

* die oorname van alle outonome tegniese kolleges as staatsin-

stellings deur die Departement van Onderwys 1 Kuns en Wetenskap; 

* gratis beroepsonderwys a an tegniese kolleges tot op standerd 

tien-vlak; 

* die voorsiening van voortgesette onderwys deur middel van 
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deeltydse klasse by departementele beroepskole en staatsgesub

sidieerde voortsettingsklasse; 

die behoud van beroepsonderwys as 'n funksie van die sentrale 

regering; en 

die beeindiging van die outonomie van die kollegerade. 

(Pittendrigh, 1988:150-151) 

Die wet wat veral vir beroepsonderwys van groot belang was is 

die Wet op Onderwysdienste, 1967 (Wet 41 van 1967). Volgens 

Artikel 9 (1) van die Wet word bepaal dat alle beroepsonderwys op 

sekondere vlak onder provinsiale beheer geplaas word (RSA, 

1967b:1044). Sodoende is die verdeelde beheer oor sekondere 

onderwys beeindig en is al die hoer tegniese-, hoer handel- en 

hoer huishoudskole onder die provinsiale onderwysdepartemente se 

beheer geplaas. In hierdie wet word ook voorsiening gemaak vir 

die instelling van staatsondersteunde instellings, 

tegniese institute (DN0,1980:6). 

genaamd 

Na die oordrag van die hoer beroepskole na die provinsies op 

1 April 1968 het die Departement Hoer Onderwys (vroeer die 

Departement Onderwys, Kuns en Wetenskap), sentrale beheer verkry 

oor universiteite, kolleges vir gevorderde tegniese onderwys, 

departementele vakleerlingskole (vanaf 1969 weer tegniese 

kolleges genoem), gesubsidieerde tegniese institute en skole vir 

buitengewone onderwys (DOK:V, 1987:6). 

Tegniese ko1leges en tegniese institute het hoofsaaklik dieselfde 

funksies verrig, naamlik: 

* vakleerlingonderrig (verpligte onderrig tot NTS II-vlak); 

* deeltydse klasse op senior sertifikaatvlak; 

* tersiere beroepsonderwys (handel en tegnies) indien daar nie 

'n nabygelee kollege vir gevorderde tegniese onderwys was nie; 

* taalkursusse vir immigrante; en 

* kultuurverrykings- en stokperdjiekursusse volgens die gemeen

skap se behoeftes. 

(DOK:V, 1989a:10) 
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Ten einde te voorsien in die behoefte aan beroepsgerigte handels

opleiding is in 1973 begin met voltydse intensiewe handels

kursusse by tegniese kolleges en tegniese institute. 

Die 

het 

verskil tussen 'n tegniese kollege en 'n tegniese 

gele in die mate van outonomie waarmee die raad 

instituut 

van 'n 

instituut beklee was bo die raad van 'n tegniese kollege. Die 

instituut was 'n regspersoon en die raad was outonoom in die 

hantering van sy finansies, teenoor die beperkte adviesgewende 

funksie van die raad van 'n kollege (VTK, 1990b:4). 

Probleme met die beheer en bestuur van tegniese kolleges deur 'n 

sentrale owerheid het aanleiding gegee tot die benoeming van 'n 

Departementele komitee wat ondersoek ingestel het na 'n nasionale 

naskoolse onderwysstelsel vir Blankes (DOK:V, 1987:7). Die 

komitee het onder andere aanbeveel dat: 

* 

* 

die huidige tegniese kolleges van Departementele inrigtings na 

staatsondersteunde tegniese kolleges omgeskakel word; en 

die huidige institute ook na staatsondersteunde tegniese 

kolleges omgeskakel word. 

As gevolg 

Kolleges, 

van hierdie aanbevelings is die Wet op Tegniese 

1981 (Wet 104 van 1981), gepromulgeer. Die anomaliee 

tussen die tegniese kolleges en tegniese intitute is met die 

proklamering van hierdie wet beeindig (VTK, 1990b:4). 

3.3.3 Beroepsonderwys vanaf 1982 tot op·hede 

Op 1 Mei 1982 is die tegni~se institute almal tot staatsonder

steunde tegniese kolleges verklaar. Die status van die institute 

is hierdeur verhoog en studentegetalle het toegeneem. Terselfder

tyd is die program vir die geleidelike oorskakeling van agt en 

twintig departementele tegniese kolleges na staatsondersteunde 

tegniese kolleges geimplementeer. Die program is in Oktober 1985 

afgehandel (DOK:V, 1987:12). 
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Onder die ou stelsel is tegniese kolleges gesubsideer op die 

basis van die verskil tussen inkomste ontvang uit klasgelde en 

goedgekeurde lopende uitgawes. In 1983 is die SANSO-inligtings

opname vir tegniese kolleges antwerp en geimplementeer. Dit het 

'n eie verdelingsformule vir tegniese kolleges moontlik gemaak en 

vanaf 1984 word tegniese kolleges gesubsideer op die basis van 

voltydse ekwivalente studentegetalle (Dreijmanis, 1988:45). 

Beide hierdie bestuursinstrumente, naamlik grater outonomie aan 

kollegerade en subsidiering van die kolleges volgens die SANSO

stelsel, het die taak van tegniese kollegerade ten opsigte van 

die doeltreffende bestuur en beplanning, aansienlik vergemaklik 

en ook die peil van funksionering van kollegerade merkbaar 

verbeter (DOK:V, 1987:8). 

'n Verdere uitvloeisel van Wet 104 van 1981 was die stigting van 

die Vereniging van Tegniese Kolleges in 1983 (RSA, 1981:1356). 

Die stigting van hierdie vereniging was deel van die proses om 

grater selfbestuur en regspersoonlikheid aan tegniese kolleges te 

gee (vgl. par. 4.4.2). 

Die nuwe staatkundige bedeling wat voortgespruit het uit die 

wysiging van die Grondwet (Wet 110 van 1983) het die 

Departemente van Onderwys en Kultuur vir Blankes, Indiers en 

Kleurlinge, en die Departement van Onderwys en Opleiding vir 

Swartes as 'eie sake-onderwysdepartemente', tot gevolg gehad. 

Elke onderwysdepartement het verantwoordelikheid aanvaar vir die 

voorsiening van naskoolse beroepsonderwys·vir leerders van sy 

eie bevolkingsgroep. 

Noudat die ontstaan en ontwikkeling van tegniese kolleges in 

Suid-Afrika kortliks geskets is sal daar aandag gegee word aan 

die plek van tegniese kolleges binne die Suid-Afrikaanse onderwys

stelsel. 
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3.4 DIE PLEK VAN TEGNIESE KOLLEGES BINNE DIE ONDERWYS

STELSEL IN SUID-AFRIKA 

3.4.1 Inleiding 

Die verskillende onderwysinrigtings wat in 'n gemeenskap 

vorm die 'hart' van die onderwyskundige struktuur van die 

wysstelsel {Van Schalkwyk, 1988:115). Elke soort of tipe 

bestaan 

onder

onder-

wysinrigting verskaf 'n unieke onderrig-leersituasie waardeur in 

die onderwysbehoeftes wat in 'n gemeenskap bestaan, voorsien word. 

Vervolgens sal gelet word op die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel, 

met besondere klem op die plek van tegniese kolleges. 

3.4.2 Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel 

Die Suid-Afrikaanse gemeenskap is 'n heterogene en multikulturele 

gemeenskap en dit vereis gedifferensieerde onderwysvoorsiening 

met betrekking tot kultuur, taal, godsdiens, ontwikkelingspeil, 

belangstelling en beroepsverwagtinge {Van Schalkwyk, 1988:65). 

Alhoewel daar 'n wye verskeidenheid onderwysbehoeftes bestaan is 

dit nogtans belangrik om saver moontlik 'n eenheidskarakter aan 

die onderwys in Suid-Afrika te handhaaf en dit tot voordeel van 

die land en sy inwoners te koordineer en te standaardiseer. 

Artikel 2(1) van die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene 

Onderwyssake (Wet 76 van 1984) (RSA, 1984:20), bepaal dat die 

Minister van Nasionale Opvoeding die algemene onderwysbeleid met 

betrekking tot formele, informele en nie-formele onderwys in die 

RSA moet bepaal. 

Bepaling van die algemene onderwysbeleid in Suid-Afrika moet 

binne die raamwerk van elf beginsels geskied. Daar is veral drie 

beginsels wat van groat belang vir tegniese kolleges is, naamlik: 

* Gelyke onderwysgeleenthede, met inbegrip van gelyke onderwys-

standaarde, vir elke inwoner van die Republiek ongeag ras, 
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kleur, geloof of geslag, moet nagestreef word. 

Die voorsiening van onderwys moet op opvoedkundige verant

woorde wyse gerig wees op die eise van ekonomiese ontwikkeling 

en moet rekening hou met die mannekragbehoeftes van die 

Republiek. 

* 'n Positiewe verband tussen formele, informele en nie-formele 

onderwys in die skool, samelewing en gesin moet bevorder word. 

(RSA, 1984:4; RGN, 1981a:121-122) 

Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel bestaan tans uit vier same

stellende of substelsels, naamlik die substelsel vir Blankes, 

Swartes, Bruines en Indiers (Barnard, 1981:80). Vanwee die feit 

dat opvoeding en onderwys 'n integrale deel uitmaak van die 

gemeenskapskultuur, moet die onderwysstelsel van 'n volk ten 

nouste by die betrokke gemeenskap aansluiting vind. Die ont

wikkeling en ontplooiing van die huidige Suid-Afrikaanse 

onderwysbeleid is in ooreenstemming met die beleid van afsonder

like ontwikkeling en selfbeskikking van die verskillende hoof

etniese bevolkingsgroepe (Barnard, 1984:2). Die begrip Suid

Afrikaanse onderwysstelsel verwys na die totale stelsel van 

kollektiewe onderwysvoorsiening in die Republiek van Suid-Afrika 

(Bondesio & Berkhout, 1987:74). 

Kragtens die Grondwet is daar tans een onderwysdepartement wat 

beleid neerle vir algemene sake vir al vier die hoof-substelsels, 

naamlik die Departement van Nasionale Opvoeding. Daar is egter 

ook vier eie sake-departemente, naamlik vir: 

* Blankes - Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Volksraad; 

* Indiers- Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Raad van Afgevaardigdes; 

* Kleurlinge - Departement van Onderwys en Kultuur, 

Administrasie: Raad van Verteenwoordigers; en 

* Swartes Departement van Onderwys en Opleiding. 

(Scott & Beckmann, 1988:39-40) 
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Figuur 3.1 is 'n eenvoudige organogram van onderwysdepartemente 

vir algemene sake en eie sake, soos deur die Grondwet bepaal 

(Scott & Beckmann, 1988:41}. 

Figuur 3.1: Onderwysdepartemente vir algemene 

sake en eie sake 

* ALGEKENE SAKE 

DEPARTEKENT 
VAN 

NASIONALE 
OPVOEDING 

DEPARTEMENTE VAN NASIONALE OPVOEDING EN 
ONDERWYS EN OPLEIDING 

** EIE SAKE 

*** DEPARTEKENT 
VAN ONDERWYS 

EN KULTUUR 

I 
UITVOER VAN 

ALGEMENE BELEID 

BELEID EN UITVOER 
VAN EIE SAKE 

** DRIE DEPARTEMENTE VAN ONDERWYS EN KULTUUR 

*** VOLKSRAAD IBLANKESI I EN 

2 RAAD VAN AFGEVAARDIGDES IINDieRSl EN 

RAAD VAN VERTEENWOORDIGERS IKLEURLINGEI 

Geen onderwysinrigting funksioneer op sy eie nie maar vorm deel 

van die nasionale onderwysstelsel (UNISA, 1990b:6}. Tegniese 

kolleges funksioneer binne die neergelegde onderwysstruktuur en 

vorm deel van die nasionale onderwysstelsel. Weens die besondere 

doelstellings van elke soort opvoedkundige inrigting vereis 

elkeen 'n besondere struktuur (samestelling} en bestuur (UNISA, 

1990b:8). Derhalwe verskil die samestelling en bestuur van 

die universiteite, technikons, tegniese kolleges en elke ander 

onderwysinrigtingtipe van mekaar. 
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3.4.3 Relevante wette 

Die reg skep orde in die samelewing en is van groat belang vir 

die ordelike en regmatige verloop van opvoedende onderwys. Onder

wysreg hou rekening met die struktuur en doel van die onderwys

stelsel (VanWyk, 1987:9). 

Dit is belangrik dat onderwysbestuur op 'n regsgesonde wyse meet 

geskied. As dit nie plaasvind nie, kan die onderwys lamgele word 

deur sake soos onafdwingbare reels, onreelmatige optrede van 

onderwyspersoneel en onderwysbestuurders en ongeldige bestuurs

handelinge {UNISA, 1990:2). Regsgesonde onderwysbestuur beteken 

dat bestuurstake op 'n billike, regverdige en regmatige wyse meet 

geskied. 

Die onderwysstelsel het 'n juridiese grondslag en dit impliseer 

dat elke onderwysvennoot se plek en taak in die onderwysstelsel 

juridies gereel word. In die nuwe onderwysbedeling word onderwys, 

kragtens die Grondwet van 1983 (Wet 110 van 1983), beskou as 'n 

eie saak van die betrokke bevolkingsgroep (RSA, 1983a:l368; 

Scott & Beckmann, 1988:39). Daar is dus nie so iets soos 'n alge

mene onderwysinrigting nie. Volgens die Grondwet word daar wel 

algemene onderwysbeleid neergele wat die breere riglyne, 

beginsels en ideologiese aspekte bepaal en van toepassing is op 

elke bevolkingsgroep. Hierdie algemene beleid word in wetg~wing 

deur die sentrale regering vasgele. 

Elke afsonderlike hoofbevolkingsgroep het 'n eie onderwysbeleid 

en word in bree trekke deur 'n wet of wette bepaal {Barnard, 

1984:7). Hierdie wetlike verordeninge mag egter nie in stryd wees 

met enige wet van die sentrale wetgewende liggaam nie. 

Tegniese kolleges funksioneer binne die onderwysstelsel as eie 

sake-inrigtings. Die onderwysdepartement van elke bevolkingsgroep 

is dus verantwoordelik vir die funksionering en bestuur van 

kolleges vir sy eie studente en volgens sy eie beleid. Soos vir 

enige ander opvoedkundige inrigting is daar vir tegniese 
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kolleges ook algemene en eie wetgewing waarvolgens hulle moet 

funksioneer. 

Die volgende wette het betrekking op algemene onderwyssake 

rakende tegniese kolleges: 

* Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake, 

(Wet 76 van 1984); en 

1984 

* Wet op die Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad, 1986 

van 1986). 

(Wet 85 

Onderstaande wette is van toepassing op tegniese kolleges as eie 

onderwyssaak en wo~d deur die verskillende departemente 

geadministreer: 

Blankes: * 

* 

* 

* 

Wysigingswet op die Nasionale Onderwysbeleid 

(Volksraad), 1986 (Wet 103 van 1986); 

Wet op Onderwysaangeleenthede (Volksraad), 

(Wet 70 van 1988); 

Wet op Tegniese Kolleges, 1981 

1981); en 

(Wet 104 

1988 

van 

Wysigingswet op 

1989 (Wet 44 van 

Tegniese Kolleges 

1989). 

(Volksraad), 

Indiers: Wet op Onderwys vir Indiers, 1965 (Wet 61 van 1965) 

Kleurlinge: Wet op Onderwys vir Kleurlinge, 1963 (Wet 47 van 

1963) 

Swartes: Wet op Onderwys en Opleiding, 1979 (Wet 90 van 1979) 

Die invloed wat hierdie wette op die beheer van tegniese kolleges 

het sal later bespreek word (vgl. par. 4.2-4.5). 

Voordat oorgegaan word tot 'n bespreking van die bestuur van 

tegniese kolleges binne die bestaande onderwysstelsel is dit 

nodig om eers die plek van hierdie opvoedkundige inrigtings in 
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die onderwyskundige struktuur vas te stel. 

3.4.4 Plek van tegniese kolleges in die onderwyskundige 

struktuur 

Die onderwyskundige struktuur bestaan eerstens uit die onderwys

inrigtings (of onderrigleerplekke) en behels verder aspekte soos 

onderwysfases, -terreine, -kanale, -eenhede en invoer- en afvoer

punte (UNISA, 1990b:8}. Die onderwysinrigting, as ~hart' of 

sentrale deel van die onderwysstelsel, funksioneer in konteks met 

die bestuurstrukture, die ondersteuningsdienste en die onderwys

belanghebbende strukture. 

Die RGN-verslag (1981a:97) omskryf die funksie van 'n onderwys

kundige struktuur as: 

..... om sodanige onderwys-/leersituasies te skep en te 
orden dat enersyds so goed doenlik voorsiening gemaak word 
vir die verskille en vermoens, belangstellings en keuses 
van leerders en andersyds vir die geregverdigde en 
gedifferensieerde eise, veral beroepseise, wat die same
lewing stel. 

Aangesien die regering in 1984 die voorsiening van gelyke 

onderwysaangeleenthede aan elke inwoner van die land aanvaar het, 

het dit daartoe gelei dat die onderwyskundige struktuur tans vir 

al die bevolkingsgroepe dieselfde is (Bondesio & Berkhout, 

1987:83}. Figuur 3.2 is 

wyskundige struktuur 

'n skematiese voorstelling van die onder

in Suid-Afrika (Bondesio & Berkhout, 

1987:84; Van Schalkwyk, 1988:114). 
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Figuur 3.2: Onderwyskundige struktuur in Suid-Afrika 

JARE K~'AL I- OUDER-
OP FIKASIES DOM 

SKOOL 

21 ENS. 26 27 
20 25 26 
19 DOKTORS UNIVERSITEITE 24 25 
18 23 24 
17 MEESTERS 22 23 
16 HONNEURS TECHNIKONS 21 22 
15 EERSTE GRAAD ONDERWYS- 20 21 
14 KOLLEGES T 19 20 

u 18 19 
I 

13 GEWONE KURSUS T 
12 ST 10 SENIOR AKADEMIES E 17 18 
11 ST 9 SEKONDeRE EN TEGNIESE N 16 17 
10 ST 8 FASE .___ G 

E 15 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 ST 7 JUNIOR w 14 15 
8 ST 6 SEKONDeRE SEKONDeRE SKOLE 0 13 14 
7 ST 5 FASE N 12 13 

------------------------------ PRIMeRE -------------- E 
6 ST 4 SENIOR 11 12 
5 ST 3 PRIMeRE 0 10 11 
4 ST 2 FASE N 9 10 

-----~------------------------ SKOLE -------------- D 
3 ST 1 OF E 8 9 

SUBST B JUNIOR R 
2 GRAAD II OF PRIKeRE w 7 8 

SUBST A FASE y 
1 GRAAD 1 s 6 7 

NIE 5 6 
KLEUTERSKOLE VERPLIGTEND 4 5 

NIE 3 4 

As gekyk word na die skematiese voorstelling van die 

onderwyskundige struktuur in Suid-Afrika (figuur 3.2) sal gesien 

word dat die plek van pre-primere skole, primere skole, sekondere 

skole, onderwyskolleges, technikons en universiteite duidelik 

aangedui word. Tegniese kolleges word nerens aangedui nie; nie op 

skoolvlak en ook nie op tersiere vlak nie. 
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Waar pas tegniese kolleges dan nou in die onderwyskundige 

struktuur van die RSA in? Funksioneer dit op skoolvlak en/of op 

tersiere vlak? As gekyk word na die vlakke van onderwys word daar 

net vir drie vlakke voorsiening gemaak. Ten opsigte van die drie 

hoofindelings van primer, sekonder en tersier word die eerste 

twee terreine aan 'n skoal verskaf op twaalf vlakke/standerds en 

op die derde terrein is universiteite, technikons en 

onderwyskolleges wat tot op ses vlakke na die twaalfde skoolvlak 

ingestel is. 

Tegniese kolleges li met hulle tiperende "N"-kursusse vanaf die 

tiende skoolvlak, dit is standerd 8, tot op twee vlakke hoer as 

die senior sekondere onderwysvlak (VTK, 1990b:4) (vgl. fig. 3.3). 

Hierdie kolleges word deur sommige auteurs beskou as deel van 

die tersiere onderwysstelsel. Van Schalkwyk (1988:131) is van 

mening dat tegniese kolleges breedweg as tersiere inrigtings 

beskou kan word. In 'n studiebrief van die Universiteit van 

Suid-Afrika (UNISA, 1990a:6) word die stelling gemaak dat 

tersiere onderwysbestuur gesien kan word as 'n omvattende term 

wat naas die bestuur van universiteite, onderwyskolleges en 

technikons ook dui op die bestuur van instansies soos tegniese 

kolleges en verplegingskolleges. Hiervolgens kan tegniese 

kolleges wel as tersiere inrigtings geklassifiseer word. 

In ander gevalle word tegniese kolleges weer as skole beskou. 

Artikel 37 van die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 

1981) lei soos volg: 

'n Tegniese kollege word by die toepassing van 'n bepaling 
van die een of ander wet met betrekking tot skoolplig geag 
'n skoal ooreenkomstig die bedoeling van daardie wet te 
wees. 

Dit is dus baie duidelik dat tegniese kolleges tans op beide 

skoolvlak (senior sekondere vlak) en tersiere vlak funksioneer. 

Figuur 3.3 is 'n skematiese voorstelling van die plek van 

tegniese kolleges in die onderwyshierargie (VTK, 1990d:9). 
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Figuur 3.3: Die plek van tegniese kolleges in die 

onderwyshierargie 

f 
6 

5 

UNI VERSITEIT 4 
EN 

TE CHNIKON 3 

2 

1 

10 

9 

SKOOL 8 

7 

6 

f 
6 

5 

4 

3 

2 

1 

-------------------, 
I 
I 
I 

N4 - N6 

Nl - N3 

TEGN!ESE 
KOLLEGE 

Die skematiese voorstelling dui baie duidelik aan dat tegniese 

kolleges op beide senior sekondere skoolvlak en op tersiere vlak 

funksioneer. Die N1, N2 en N3-kursusse is ekwivalent aan 

standerds 8, 9 en 10 en die N4, N5 en N6-kursusse is vergelykbaar 

met tersiere kursusse op eerste- en tweedejaar basis. 

Aangesien tegniese kolleges kursusse op die senior sekondere 

vlak aanbied ressorteer die bestuur van hierdie kolleges onder 

die verskillende onderwysdepartemente. Tegniese kolleges 

funksioneer tans binne die kollege/skool-kader en is vir alle 

praktiese doeleindes volgens wetgewing (Wet 104 van 1981) 

gelykstaande aan hoerskole. Wat tegniese kolleges vir blankes 

betref word sommige van die onderwyssake deur die onderskeie 

provinsiale onderwysdepartemente bestuur en die ander sake deur 

die Hoofkantoor van die Departement van Onderwys en Kultuur, 
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Administrasie: Volksraad. 

Noudat die plek van tegniese kolleges in die onderwyskundige 

struktuur bespreek is is dit belangrik om die huidige werkterrein 

van hierdie inrigtings vas te stel. 

3.5 WERKTERREIN VAN TEGNIESE KOLLEGES 

3.5.1 Inleiding 

Die taak van 'n tegniese kollege is om 'naskoolse onderwys' te 

verskaf. Naskoolse onderwys is volgens die Wet op Tegniese 

Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981) onderrig en opleiding wat in 

die eerste plek verskaf word mit die oog op die uitoefening van 

'n beroep of die ontwikkeling van 'n sosiale of ontspannings

vaardigheid, en in die tweede plek hoofsaaklik bedoel is vir 

persone wat nie ingevolge 'n bepaling van die een of ander wet 

aan skoolplig onderworpe is nie of wat van so 'n bepaling 

vrygestel is (RSA, 1981:1336). 

Tegniese kolleges in Suid-Afrika maak voorsiening vir beroeps

onderwys vir veral die volgende groepe studente: 

* die wat, op grond van hul aanleg en belangstelling alreeds na 

voltooiing van standerd sewe, beroepsonderwys wil bekom; 

* die student wat graag na standerd tien 'n beroepskursus wil 

volg in die ingenieurstudierigting, die·sakestudierigting of 

in die algemene studierigting; 

* die volwasse werknemer wat deur indiensopleiding 'n kursus wil 

volg wat afgespits is op 'n belangrike aspek wat binne die 

opleidingsraamwerk van tegniese kolleges val; 

* die persone wat 'n handvaardigheid of sosiale vaardigheid wil 

aanleer of ontwikkel; en 

* persone wat hulle kultuuropvoeding wil verryk of bevorder 

(VTK, 1990d:3). 
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Tegniese kolleges verskaf dus voortgesette beroepsonderwys waar 

die gedifferensieerde sekondere onderwysstelsel ophou en gee die 

geleentheid aan studente om hul voor te berei vir die beoefening 

van 'n beroep, ambag of beroepsvaardigheid in die handel en 

nywerheid in die ware sin van die woord (DOK:V, 1987:21-22). 

Tegniese kollege-onderwys is op spesifieke beroepe toegespits om 

produktiewe mannekrag vir die laer- en middelvlak van die handel 

en nywerheid op te lei (VTK, 1990b:5). 

Die bree funksie van 'n tegniese kollege is om die gehalte van 

die lewe van die gemeenskap wat hy dien, te verbeter en terself

dertyd die ekonomiese vooruitgang van die land te bevorder. Die 

kursusse wat 'n tegniese kollege aanbied het dan ook die 

volgende ten doel: 

* die ekonomiese opheffing van die gemeenskap deur 

vir verdere studie en beroepsopleiding te skep; 

geleenthede 

* die sosiale opheffing van die gemeenskap deur voorsiening te 

maak vir die aanleer of ontwikkeling van 'n sosiale vaardig

heid; en 

* die verhoging van die kultuurpeil en verryking van die 

kultuurlewe van die gemeenskap. 

(DOK:V, 1987:22) 

Die kursusse wat 'n tegniese kollege aanbied kan ingedeel word 

in formele onderwyskursusse en nie-formele onderwyskursusse. Daar 

sal vervolgens eers gekyk word na die taak van tegniese kolleges 

in die voorsiening van forrnele onderwys en daarna na die 

aanbieding van nie-formele onderwys deur hierdie inrigtings. 

3.5.2 Formele onderwys 

Formele onderwys is onderwys wat bepland verloop in erkende 
onderwysinstitusies soos skole, kolleges, technikons, 
universiteite, ensovoorts (RGN, 1981a:93). 

Volgens DOK:V (1987:22) is forrnele onderwys wat deur tegniese 

kolleges aangebied word onderwys wat volgens 'n goedgekeurde 



105 

kurrikulum aangebied word en wat lei tot die verwerwing van 'n 

nasionale of erkende sertifikaat. Die klem val op praktykgerigte 

beroepsonderwys wat markgerig en ingestel is op werkgereedheid. 

Binne die raamwerk van die opvoedkundige instellings in die RSA 

funksioneer tegniese kolleges op die vlakke van die onderwys

piramiede waar hulle taak op beide pre-tersiere vlak, dit wil se 

die senior sekondere skoolfase, en tersiere vlak, byvoorbeeld 

technikons, raakpunte toon (DOK:V, 1989a:l). 

Die formele kursusse aan tegniese kolleges is meestal volgens 'n 

viervak Nasionale Sertifikaat gestruktureer wat van Nl tot N6 

strek (Nl tot N3 is pre-standerd tien vlak en N4 tot N6 is na

standerd tien vlak). 'n Groot verskeidenheid kursusse word op 'n 

voltydse of deeltydse grondslag aangebied en behels die volgende 

studierigtings: 

* Ingenieurstudies 

Elektries (swaarstroom en swakstroom) 

Meganies 

Siviel 

Bedryf 

* Sakestudies 

Handel 

Sekretarieel (rekenaarstudies, skakelwese, hotelontvangs en 

toerisme, mediese praktyk) 

Rekeningkunde en Rekenaarpraktyk 

Bestuur (personeel en bemarking) 

* Algemene studierigting 

Educare 

Grafiese antwerp 

Klereproduksie 

Voedseldienstoesighouding 

Promosiepraktyk 

Binneversiering 

Handelskosmetiek 

Haarversorging 
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Kinder-, bejaarde- en gestremde sorg 

Bloemistery 

Kuns en antwerp 

* Nasionale Senior Sertifikaat 

Dit word op 'n deeltydse grondslag aangebied en bied die 

geleentheid aan volwassenes/naskoolse studente om 'n 

Nasionale Senior Sertifikaat met of sender matrikulasievry

stelling te verwerf. 'n Nasionale Senior Sertifikaat sal 

ook aan 'n kandidaat uitgereik word wat vier N3-vakke en 

standerd 10 Afrikaans en Engels geslaag het. 

(VTK, 1990d:6-9; ELTC, 1991:4; TKP, 1991:2) 

3.5.3 Nie-formele onderwys 

Die RGN (1981a:93-94) definieer nie-formele onderwys as: 

...... onderwys wat bepland en hoogsaanpasbaar 
inrigtings, organisasies en situasies wat buite 
onderwys- en informele onderwysvoorsiening val, 
indiensopleiding in die werksituasie. 

verloop in 
die formele 
byvoorbeeld 

Volgens DOK:V (1987:25) is die nie-formele onderwys wat deur 

tegniese kolleges aangebied word onderwys wat volgens 'n 

beplande program aangebied word, maar nie lei tot die verwerwing 

van 'n erkende Nasionale Sertifikaat nie. Die kursusse is hoogs 

aanpasbaar en is soms die voorloper tot 'n volwaardige kursus in 

formele onderwys. 

Nie-formele kursusse word deeltyds aangebied en bestaan uit die 

volgende: 

* 

* 

Indiensopleiding 

Hierdie kursusse word in noue samewerking met die georgani

seerde handel en nywerheid volgens hul behoeftes gestruktureer 

en aangebied (VTK, 1990d:10). 

Volwasse opleiding 

Die programme behels die heropleiding van persone wat weens 

tegnologiese verandering of die ekonomiese resessie nie kan 
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voortgaan met hul huidige beroep of ambag nie, ten einde bulle 

in staat te stel om weer ekonomies selfstandig te wees (DOK:V, 

1987:25). Vir volwassenes wat skool verlaat het na 

standerd 6 of standerd 7 en om een of ander rede nie kans sien 

om by die formele kursusse wat aangebied word in te skakel 

nie, word spesiale kursusse op versoek saamgestel of slegs 

kort opknappingskursusse aangebied (VTK, 1990d:ll). 

Kultuurverryking 

Dit is kursusse wat spesifiek uit die 

betrokke gemeenskap gestruktureer word, 

behoeftes van die 

byvoorbeeld Blomme-

rangskikking, Kuns, Gimnastiek, Fotografie, Pottebakkery, 

ensovoorts. Kursusse in Musiek, Drama, Ballet, ensovoorts res

sorteer ook onder hierdie afdeling (VTK, 1990d:lO). 

* Seminare 

Die programme dek slegs 'n enkele aspek waaroor toeligting 

verlang word en wat genoodsaak is weens 'n wetswysiging, of 

die invoering van nuwe metodes, of die opknapping van kennis 

oor 'n enkele module van 'n formele sillabus {DOK:V, 1987:26). 

Al hierdie kursusse moet selfonderhoudend wees, dit wil sa die 

inkomste uit die klasgelde moet die salaris van die lektor, 

kursusmateriaal en ander kursusuitgawes dek. Die duur van die 

kursus wissel in lengte en aan die einde van die kursus reik die 

tegniese kollege 'n sertifikaat uit as bewys dat die student die 

kursus bygewoon en met sukses voltooi het. 

3.6 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is vera! gekonsentreer op die plek van 

tegniese kolleges binne die huidige onderwysstelsel in Suid

Afrika. Volgens figuur 3.2 (vgl. par 3.4.4) is dit duidelik dat 

daar nie vir tegniese kolleges afsonderlik plek ingeruim word 

binne die onderwyskundige struktuur nie. Dit is so omdat 

tegniese kolleges tans binne die kollege/skool-kader funksioneer 

en word vir alle praktiese doeleindes gelykgestel aan hoerskole. 

Die huidige werkterrein van tegniese kolleges is ook breedvoerig 
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uiteengesit. 

Ten einde te verseker dat tegniese kolleges hul taak en funksies 

behoorlik kan verrig, is dit werklik noodsaaklik dat daar 

betroubare bestuurstrukture vir tegniese kolleges binne die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel moet wees. Vervolgens sal die 

bestaande bestuurstrukture van tegniese kolleges binne die 

huidige onderwysstelsel egter eers bespreek word. 
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HOOFSTUK 4 

DIE BESTUURSTRUKTURE VAN TEGNIESE KOLLEGES BINNE DIE 

SUID-AFRIKAANSE ONDERWYSSTELSEL 

4.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is naskoolse beroepsonderwys aan tegniese 

kolleges in Suid-Afrika en die plek van hierdie kolleges binne 

die onderwysstelsel behandel. Die relevante onderwyswette 

waaronder tegniese kolleges funksioneer is aangedui en die plek 

van die kolleges in die onderwyskundige struktuur is bespreek. 

Dit het hier dus gegaan oor algemene bestuurstrukture. 

In hierdie hoofstuk sal die besondere bestuurstrukture van 

tegniese kolleges binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel 

bespreek word. Hier sal gekonsentreer word op daardie onderwys

liggame en organisasies wat betrokke is en 'n direkte invloed 

uitoefen oor die wyse waarop tegniese kolleges binne die 

onderwysstelsel bestuur word. Dit is baie belangrik dat die 

funksies van elkeen, en die mate van invloed wat dit op die 

kolleges het, sorgvuldig nagegaan word om sodoende vas te stel of 

dit vandag nog die mees effektiewe wyse is waarop tegniese 

kolleges bestuur kan word. 

Daar sal ook gekyk word na die bestuur van tegniese kolleges 

deur die kollegerade. Dit sluit nie die interne bestuur van 

kolleges in nie, dit is bestuurstake van die prinsipaal en die 

bestuurspersoneel van die kollege. 

Met die 

kolleges 

bespreking van die bestuurstrukture van 

sal die klem geplaas word op die funksies en 

tegniese 

take van 

die onderskeie onderwysdepartemente en belanghebbende organi

sasies. 
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4.2 DEPARTEMENT VAN NASIONALE OPVOEDING (ALGEMENE SAKE) 

Die formele organisasie en strukturering van onderwys word 

begrond deur 'n onderwysbeleid. 'n Onderwysbeleid is bepalend vir 

onder andere die soort bestuurstrukture wat benodig word om dit 

te laat realiseer (Van Schalkwyk, 1988:76). Onderwysbeleid kan 

omskry£ word as rigtinggewende, geformuleerde en gesaghebbende 

gegewens wat betrekking het op die funksionering van die onder

wysstelsel (Bondesio & Berkhout, 1987:68). 

Alhoewel onderwys 'n eie saak van 'n besondere bevolkingsgroep is 

en daar afsonderlike uitvoerende onderwysdepartemente vir die 

vier bevolkingsgroepe bestaan, het die Departement van Nasionale 

Opvoeding beleidmakende bevoegdhede ten opsigte van sekere 

algemene onderwysaangeleenthede (UNISA, 1990c:4). Die Wet op 

die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake, Wet 76 van 1984, 

maak voorsiening vir die bepaling van 'n nasionale beleid vir 

algemene onderwyssake binne die raamwerk van sekere beginsels, en 

vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan (RSA, 1984:20; 

Scott & Beckmann, 1988:43). 

Hierdie wet het betrekking op dit wat vir alle leerders in Suid

Afrika, ongeag groepsverbande, van toepassing is en laat ruimte 

vir aanvulling in terme van omgewing- en samelewingspesifieke 

eise en behoeftes (DOK:V, 1990a:l). Die Departement van Nasionale 

Opvoeding bestuur onderwys op sentrale vlak binne die neergelegde 

stelsel. Sake soos wetgewing, bree beheerstrukture, finansiering, 

diensvoorwaardes, gesentraliseerde en gedesentraliseerde gesag 

en beheer, en politieke faktore het wesenlike invloed op die 

funksionering van onderwys op hierdie vlak (De Wet, 1987:103). 

Aangesien tegniese kolleges binne die onderwysstelsel funksioneer 

is hierdie struktuur ook van toepassing op hulle. 

Kragtens Artikel 2 (1) van Wet 76 van 1984 (RSA, 1984:20) word 

die bevoegdheid aan die Minister van Nasionale Opvoeding verleen 

om, na oorleg met elke Minister van 'n staatsdepartement verant

woordelik vir onderwys, algemene beleid met betrekking tot infor-
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mele, formele en nie-formele onderwys, op skoolvlak en onderwys

ersopleiding te bepaal (Van Schalkwyk, 1988:98}. Hierdie sake 

behels: 

* 

* 
* 
* 

norme en standaarde vir finansiering van onderwys vir 

bevolkingsgroepe; 

salarisse en diensvoorwaardes van personeel; 

professionele registrasie van onderwysers; en 

alle 

norme en standaarde vir leerplanne, eksaminering en sertifi

sering van kwalifikasies. 

Tegniese kolleges maak, binne die Suid-Afrikaanse onderwys

stelsel, deel uit van die kollege/skool-kader en bied, onder 

andere, onderwys op senior sekondere vlak aan. Aangesien Artikel 

2(1) van Wet 76 van 1984 van toepassing is op onderwys op skool

vlak, dit wil se tot senior sekondere vlak, funksioneer tegniese 

kolleges vir alle bevolkingsgroepe onder hierdie artikel in die 

wet in soverre dit algemene onderwysbeleid betref (vgl. par. 

3. 4. 4). 

In Suid-Afrika is daar drie adviesliggame wat die Minister van 

Nasionale Opvoeding insake algemene onderwysbeleid adviseer, 

naamlik: 

* Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwys (SARO). Die adviesliggaam 

moet die Minister van Nasionale Opvoeding adviseer ten opsigte 

van informele, formele en nie-forme1e onderwys, onderwys op 

skoolvlak en onderwysersopleiding (RSA, 1984:24; Van Schalkwyk, 

1988:98; Scott & Beckmann, 1988:45). 

* Komitee van Onderwysdepartementshoofde (KODH). Die funksies 

van hierdie komitee is dieselfde as die van die SARO maar is 

beperk tot formele skoolonderwys en onderwysersopleiding (RSA, 

1984:24; Van Schalkwyk, 1988:99; Scott & Beckmann, 1988:46}. 

* Adviesraad vir Universiteite en Technikons (AUT). Hierdie Raad 

moet die Minister van Nasionale Opvoeding adviseer oor 

bepalings van enige wet ingevolge waarvan 'n universiteit of 

'n technikon geadministreer word of wat op so 'n inrigting van 
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toepassing is (RSA, 1983b:94; Van Schalkwyk, 1988:99; Scott & 
Beckmann, 1988:45). 

Daar bestaan nie 'n adviesliggaam vir tegniese kolleges, soos vir 

universiteite en technikons, nie. Hierdie inrigtings het dus nie 

direk inspraak by die Minister van Nasionale Opvoeding ten 

opsigte van algemene onderwyssake vir tegniese kolleges nie. 

'n Werkkomitee wat saamgestel is om te besin oor 'n bestuur

struktuur vir tegniese kolleges (DOK:V, 1985:11) is van mening 

dat nie een van bogenoemde adviesliggame reg aan die 

onderwys by tegniese kolleges kan laat geskied nie. Die onderwys 

aan tegniese kolleges is eiesoortig en is nie skool-, universi

teit- of technikononderwys nie. 

Figuur 4.1 illustreer watter strukture almal by die bepaling van 

die algemene onderwysbeleidmaking in die RSA betrokke is (Van 

Schalkwyk, 1988:51). 

Figuur 4.1: Onderwysbeleidmaking in 
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MINISTER VAN 
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die RSA 

'Nr 
rniJ 

MHHSTER I 
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FINANS IES 

Die figuur toon duidelik aan dat daar geen adviesraad vir 

tegniese kolleges is wat direk met die Minister van Nasionale 
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Opvoeding kan skakel nie. Die Komitee van Tegniese Kollegehoofde 

(KTKH) het wel verteenwoordiging op die Navorsingskomitee vir 

Onderwysstrukture (NAKOS). Hierdie advieskomitee werk baie nou 

saam met die Komitee vir Onderwysstrukture (KOS) en behartig 

doelgerigte navorsing in verband met die vergoeding-, poste en 

loopbaanstrukture ten einde die beste wetenskaplike advies daar

voor te kan lewer. Hierdie twee komitees word deur die Minister 

van Nasionale Opvoeding saamgestel en adviseer hom direk. 

Die tweede wet aangaande algemene onderwyssake wat ook betrekking 

het op tegniese kolleges is die Wet op die Suid-Afrikaanse 

Sertifiseringsraad, 1986 (Wet 85 van 1986). Die funksie van 

hierdie Raad is die sertifisering van kwalifikasies vir skool en 

tegniese kollegeonderwys, behoudens die bogenoemde algemene 

beleid, en om sertifikate aan kandidate uit te reik wat in 'n 

vak, of al die vakke, by 'n uittreepunt aan die voorgeskrewe 

norme en standaarde voldoen het (RSA, 1986a:l442; Behr, 1988:77). 

Die algemene beleid moet dus van so 'n aard wees dat dit die 

Sertifiseringsraad wel in staat stel om sy sertifiseringsfunksie 

sinvol uit te voer. 

Die Raad verteenwoordig die vier staatsdepartemente wat vir 

onderwys verantwoordelik is. Deur die werking van die raad word 

'n eenvormige standaard van onderwyskwalifikasies nagestreef 

(RSA, 1986a:l444); Van Schalkwyk, 1988:105). Tegniese kolleges 

sal wel 'n verteenwoordiger wat op die Sertifiseringsraad he wat 

die belange van die kolleges daar sal dien. Hierdie persoon word 

deur die Minister aangestel. 

Vervolgens sal die bestuur van tegniese kolleges binne eie 

onderwyssake bespreek word. Verskillende onderwysdepartemente is 

hier verantwoordelik vir beheer oor kolleges vir hulle eie 

bevolkingsgroep. Hierdie beheer verskil van departement tot 

departement en gevolglik sal dit vir elke bevolkingsgroep 

afsonderlik behandel word. 
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4.3 DEPARTEMENTE VAN ONDERWYS (EIE SAKE) 

4.3.1 Inleiding 

Op 22 September 1983 het die Parlement 'n nuwe Grondwet vir die 

Republiek van Suid-Afrika goedgekeur (RSA, 1983a:1312). Die 

implementering van die nuwe Grondwet (Wet 110 van 1983) het 'n 

nuwe staatkundige en ook onderwysbedeling, wat ook die 

bestuurstruktuur van tegniese kolleges beinvloed het, tot gevolg 

gehad (DOK:V, 1985:4). 

Vanwee die aanvaarding van die grondwet maak die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel voorsiening daarvoor dat die administrasie van 

onderwys vir die verskillende bevolkingsgroepe as eie sake' 

beskou word en dat elkeen sy eie Departement van Onderwys het 

(RSA, 1983a:1368; Behr, 1988:61). Tegniese kolleges, wat as 'eie 

sake' hanteer word, word op stelselvlak bestuur deur daardie 

Onderwysdepartement wat verantwoordelik is vir onderwys van die 

betrokke bevolkingsgroep. 

Die verskillende Onderwysdepartemente sal nou individueel 

bespreek word, met die klem op hulle betrokkenheid ten opsigte 

van die bestuur van tegniese kolleges. 

4.3.2 Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Volksraad (DOK:V) 

Alle onderwys vir Blankes ressorteer vanaf·die inwerkingtreding 

van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 1983 (Wet 110 

van 1983) onder die Departement van Onderwys en Kultuur, 

Administrasie: Volksraad, met 

Kultuur, Administrasie: Volksraad 

hout, 1987:80). 

die Minister van Onderwys en 

aan die hoof (Bondesio & Berk-

Die Departement is verantwoordelik vir Blanke onderwys met 

betrekking tot die volgende soorte Staatskole (openbare skole), 

naamlik pre-primer, primer, sekonder, gespesialiseerde onderrig 
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v1r gestremdes en kindersorgskole. Dit is ook verantwoordelik vir 

naskoolse en tersiere onderwys wat inrigtings insluit vir 

en onderwyseropleiding, tegniese kolleges, technikons 

universiteite (Behr, 1988:63,64). 

Van Schalkwyk (1988:80) vat die take en verantwoordelikhede van 

die Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad 

saam in die volgende vier take: 

* 

* 
* 
* 

beleidmaking (wette, regulasies, statute, ensovoorts) binne 

die riglyne van die algemene norme en die besondere onderwys

behoeftes van die blanke volksgroep; 

finansiering (begroting, verdeling en beheer oor finansies); 

voorsiening van gespesialiseerde dienste; en 

voorsiening van koordineringsliggame vir blanke onderwys (dit 

sluit nie die administrasie van onderwyspersoneel, die voor

siening van infrastrukture en dergelike sake in nie). 

Daar sal vervolgens gekonsentreer word 

funksionering van tegniese kolleges binne 

hierdie onderwysdepartement. 

op die 

die 

bestuur 

struktuur 

en 

van 

Figuur 4.2 toon die organisasiestruktuur van die Departement van 

Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad (DOK:V, 1991a:2). 
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Figuur 4.2: Organisasiestruktuur van die Departement van 

Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad 

IDEPARTEME~T ~AN o~~ER~Ys E~ ;-uLTUU~ 
ADMINIS1RASI~. VOLKS&AriD 

I 
!MINISTER VAN ONDERWYS EN KULTUURj 

I 
!SUPERINTENDENT·GENERAALI 

I 
I I I I I 

KOD HOD DOK TOD OVSOD 
KAAPLANDSE NATALSE BOOFKANTOOR TRANSVAALSE ovs 
ONDERWYS· ONDERWYS- ONDERWYS· ONDERWYS-
DEPARTEMENT DEPARTEMENT DEPARTEMENT DEPARTEMENT 

I 1 I 1 J 
UITVOEREDE UITVOERENDE UITVOERENDE UIT'VOERENDE UITVOERENDE 
DIREKTEUR DIREKTEUR DIREKTEUR DIREKTEUR DIREKTEUR 

I 
I I I I I 

HOOF- HOOF· HOOF- HOOF· HOOF· 
DIREKTORAAT DIREKTORAAT DIREKTORAAT DIREKTORAAT DIREKTORAAT 
ADMIN GESPESIALI- ONDERWYS- TERSISRE KULTUURBEVORDERING 
BULPDIENSTE SEER DE BELEID ONDERWYS EN JEUGAANGELEENTHEDE 

DIENSTE 

Die Wysigingswet op die Nasionale Onderwysbeleid, 1986 {Wet 103 

van 1986) het die weg gebaan vir die konsolidering van Blanke 

onderwys onder die Departement van Onderwys en Kultuur (Volks

raad) (RSA, 1986b:982(7)). Hierdie departement is saamgestel 

uit 'n be1eidmakende hoofkantoor en vier uitvoerende provinsiale 

onderwysdepartemente. 

Die Departement van Onderwys en Kultuur {Volksraad) is verant

woordelik vir blanke onderwys op sentrale vlak. Om die lyn deur 

te trek na spesifiek tegniese kolleges binne die struktuur is 

dit nodig om die organisasiestruktuur van hierdie departement a£ 

te skaal na wat van toepassing is op die kolleges. 

Tegniese 

Kolleges, 

kolleges word 

1981 (Wet 104 

bestuur kragtens die 

van 1981) soos 

Wet op Tegniese 

gewysig deur die 
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Wysigingswet op Tegniese Kolleges (Volksraad), 1989 (Wet 44 van 

1989). 

Met die totstandkoming van die DOK:V is die voorsiening en 

plaaslike beheer van tegniese kolleges wat binne die geografiese 

gebied van 'n provinsiale onderwysdepartement val deur sodanige 

onderwysdepartement behartig (Van Schalkwyk, 1988:82). Op 

1 September 1986 is die personeeladministrasie van die vyf en 

dertig tegniese kolleges in Transvaal aan die Transvaalse Onder

wysdepartement oorgedra. Op 1 Oktober 1986 is die personeel

administrasie van die twee en twintig tegniese kolleges in Kaap

land, die nege tegniese kolleges in Natal en die vyf tegniese 

kolleges in die Vrystaat aan die onderskeie provinsiale onderwys

departemente oorgedra (DOK:V, 1987:9). 

In 1985 is 'n werkkomitee aangestel om die beheer- en bestuur

struktuur van tegniese kolleges op die eerste en tweede ower

heidsvlak te ondersoek. Die komitee was van mening dat daar onder 

andere met die volgende aspekte rekening gehou moet word wanneer 

daar oar die plek van tegniese kolleges in die onderwysstelsel 

besluit word (DOK:V, 1985:7-9): 

* 

* 

* 

Die onderwys wat aan tegniese kolleges gegee word is eie

soortig. Dit is die enigste onderwysinstelling wat volgens Wet 

naskoolse beroepsonderwys verskaf. 

Hoewel skole beroepsgerigte onderwys verskaf en daartoe aange

moedig word, is die komitee van mening dat in skole (vir die 

kind) die k1em en benadering hoofsaaklik·op algemeen vormende 

en voorbereidende onderwys moet wees. Tegniese kolleges werk 

met die volwassene en hier val die klem en benadering hoof

saaklik op gespesialiseerde beroepsonderwys. 

Omdat die kolleges hoofsaaklik gemoeid is met beroepsonderwys, 

oak van werkende persone, moet hulle voortdurend op 'n 

nasionale grondslag skakel met die Departement van Mannekrag 

en oak met Nasionale of Federale Rade van Nywerhede. 'n 

Verdeling in streke sal noodwendig die nasionale benadering en 

skakeling bemoeilik of selfs onmoontlik maak. 
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Indien tegniese kolleges nie deur een sentrale onderwysdepar

tement hanteer word nie sal dit noodwendig lei tot duplisering 

van hulpdienste en infrastrukture in die streke. 

Indien die twee en sewentig tegniese kolleges in streke 

verdeel word sal die aantal kolleges en studente in sommige 

streke so min wees dat dit organisasie en administrasie sal 

bemoeilik. 

Op 29 Oktober 1986 het die Federasie van Tegniese Kollegerade 

(FEDTEK) samesprekings gevoer met Mnr JDV Terblanche, Super

intendent-Generaal van DOK:V, aangaande die posisie van tegniese 

kolleges (FEDTEK, 1986a:28). Tydens hierdie vergadering word 

kennis geneem dat: 

* 

* 

die oorhoofse funksies wat op 'n nasionale grondslag gekoor

dineer word (sillabusse, eksaminering, diensstate, verdelings

formule vir subsidies, instelling van kursusse, raadsaanstel

lings, ensovoorts) in samewerking met die provinsiale onder

wysdepartemente, op 'n ko-funksionerende grondslag deur die 

Departement van Onderwys en Kultuur hanteer word; en 

personeeladministrasie (prestasie-evaluering en bevorderbaar

heid, aanstellings, salarisaangeleenthede, verlof, behuising

subsidies, ensovoorts) deur die onderskeie provinsiale onder

wysdepartemente hanteer sal word. 

Vanaf 1 April 1987 is alle tegniese kollege-aangeleenthede op 'n 

ko-funksionerende gronds1ag tussen die Hoofkantoor van DOK:V en 

die provinsiale onderwysdepartemente hanteer. Op 'n vergadering 

van die Federale Komitee van Tegniese Kollegerade -Transvaal, 

verwelkom Dr Bredenkamp, Direkteur van Onderwys, Transvaalse 

Onderwysdepartement (TOD), tegniese kolleges as deel van TOD 

(FEDTEK, 1987:2). Dr Bredenkamp beklemtoon dat TOD tegniese 

kollege-onderwys as naskoolse onderwys sien met 'n eie identi

teit en karakter wat anders is as skoolonderwys. Hy se verder 

dat die TOD van kundigheid by DOK (Volksraad) gebruik sal maak, 

maar sal so spoedig moontlik sy eie kundigheid daarstel. 
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Na aanleiding van die aanbevelings van die werkkomitee is die 

plasing van tegniese kolleges in die onderwyskundige struktuur 

weer onder die loep geneem. In die Jaarverslag van DOK:V 

(1989b:42) word daar 'n beleidsverstelling vir tegniese 

kolleges aangekondig. Dit lei daartoe dat tegniese kolleges in 

die loop van 1990 in totaliteit deur die Hoofkantoor van DOK:V 

hanteer sal word. Op 'n vergadering van die Federale Komitee van 

Tegniese Kollegerade - Transvaal word die vergadering meegedeel 

dat die Minister goedkeuring verleen het dat alle aangeleenthede 

betreffende die hantering van tegniese kolleges weer by die 

Hoofkantoor van DOK:V gevestig gaan word (FEDTEK, 1990:4). 

Op hierdie vergadering word die volgende ook bekend gemaak: 

* 

* 

alle vakkundige funksies, dit wil se vakleiding en evaluerings 

vir meriete en bevorderbaarheid, is op 1 Januarie 1990 vanaf 

die provinsiale onderwysdepartemente na DOK:V(HK) oorgedra; en 

die administratiewe, finansiele en keurraadfunksies, asook die 

aanstelling van Kollegerade en die oornarne van die statistiek

komponent, sal geleidelik vanaf 1 April 1990 geskied. Die 

presiese datums van die oordrag van hierdie funksies sal later 

bekend gemaak word. 

(FEDTEK, 1990:4) 

Die implementering van die gewysigde beleid vir die hantering 

van tegniese kolleges word op 11 April 1990 bevestig in 'n skrywe 

vanaf die Superintendent-Generaal van DOK:V aan die Voorsitters 

van Kollegerade (DOK:V, 1990c:1). 

Hierdie beleidverstelling het meegebring dat aanpassings in die 

organisasiestruktuur van die Hoofkantoor van DOK:V gernaak rnoes 

word. Volgens die goedgekeurde organisasiestruktuur wat vir DOK:V 

(HK) geld is daar voorsiening gemaak vir 'n Direktoraat Naskoolse 

Onderwys (DOK:V, 1989a:13). Hierdie Direktoraat oefen beheer uit 

oor tegniese kolleges op 'n landwye grondslag. Tans word die 

personeel- en finansiele adrninistrasie van tegniese kolleges deur 

die provinsiale onderwysdeparternente geadrninistreer. 
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Die organisasiestruktuur van die Hoofkantoor van DOK:V word geil

lustreer deur figuur 4.3 (DOK:V, 199la:4). 

Figuur 4.3: Organisasiestruktuur van die Hoofkantoor van die 

Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Volksraad 

EOOFDIREKTORAAT 
ONDERWYSBELEID 

HDO 

Die missie van die Direktoraat Naskoolse Onderwys is dat dit 

verantwoordelik is vir die verskaffing van beleidsake asook vir 

bepaalde uitvoerende funksies ten opsigte van die voorsiening van 

naskoolse onderwys op die pre-tersiere vlak (DOK:V, 1989b:42). 

Die goedgekeurde doel van die Direktoraat is om onderwys aan 

tegniese kolleges te beplan en te bevorder. 

In die Jaarverslag van DOK:V (1989b:42) word die goedgekeurde 

funksies van die Direktoraat soos volg saamgevat: 

* 
* 

Ontwikkeling en aanpassing van die kurrikulum. 

Hantering van vakkundige aangeleenthede met betrekking 

eksamens vir naskoolse onderwys. 

tot 

* Doen van navorsing op die gebied van tegniese kollege-
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onderwys. 

Verskaffing van advies en leiding met betrekking tot onderrig

aangeleenthede. 

Hulpverlening met be trekking tot personeelontwikkeling, 

-benutting en -evaluering. 

Lewering van administratiewe dienste. 

Die funksies van DOK:V (HK) ten opsigte van die bestuur en beheer 

van tegniese kolleges word meer breedvoerig uiteengesit in die 

Handleiding vir die Hantering van Naskoolse Onderwys by Tegniese 

Kolleges (DOK:V, 1987:27-40). 'n Paar van die belangrikste 

funksies word hier genoem. 

* Die hantering van aanbevelings van die Komitee van Onderwys

hoofde (KOH) aan die Minister insake die instelling van, of 

verklaring van sekere inrigtings tot .tegniese kolleges. 

* Bepaal oorhoofse beleid aangaande die werksaamhede van 

* 

* 

tegniese kolleges. 

Hanteer versoeke en aanbevelings aan die Minister aangaande 

die vermoensregtelike bevoegdhede van tegniese kolleges. 

Le aanbevelings ten opsigte van die samestelling van 'n 

kollegeraad en aanstelling van raadslede aan die Minister 

voor. 

* Hanteer probleme rondom die bestuur en beheer van 'n tegniese 

kollege. 

* Verwerk die voltydse ekwivalente-getalle van die tegniese 

kolleges en bepaal die diensstate van alle tegniese kolleges. 

* Koordineer die instelling van nuwe of gewysigde kursusse en 

sillabusse a an tegniese kolleges op 'n nasionale grondslag. 

Ten einde DOK:V(HK) in staat te stel om die beleidmakende en 

koordinerende funksies ten opsigte van tegniese kolleges te kan 

verrig, is dit nodig dat vakkundiges van Hoofkantoor die tegniese 

kolleges op 'n gereelde basis moet kan besoek {DOK:V, 1987:52). 

Soos uiteengesit in die Handleiding vir die Hantering van 

Naskoolse Onderwys by Tegniese Kolleges (DOK:V, 1987:52) is die 

funksies van die vakkundiges tydens besoeke aan tegniese kolleges 
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die volgende: 

* bepaling van opleidingsbehoeftes en indiensopleiding van 

personeel; 

* samesprekings met kollegerade; en 

* toeligting met betrekking tot kursusse/sillabusse en eksamens. 

Vakkundiges moet, ten einde inligting te kan inwin en om beleid 

en koordinering op 'n nasionale grondslag te bewerkstellig, onder 

andere, aan die volgende sake tydens besoeke aandag gee: 

* die inwin van toepaslike inligting om die Minister te kan 

adviseer; 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

die behoefte aan indiensopleiding van personeel; 

doelmatigheid van geboue en fasiliteite; 

die toepassing van personeelbeleid (byvoorbeeld diensstate 

diensvoorwaardes); 

beleid rakende kollegerade; 

kurrikulumbeleid; 

opstel van handleidings; en 

die hantering van finansies. 

en 

Dit is noodsaaklik dat die kollegekalenders op 'n nasionale 

grondslag gekoordineer word; derhalwe bly dit 'n funksie van 

DOK:V(HK) (DOK:V, 1987:54). 

Die redes waarom koordinering op nasionale vlak noodsaaklik is, 

is onder andere die volgende: 

* beide die trimester- en semesterkursusse het 'n voorgeskrewe 

minimum onderrigprogram waaraan voldoen moet word; en 

* die kalenders moet gesinchroniseer word met die oog op die 

eksamenroosters vir die verskillende Nasionale Eksamens. 

(DOK:V, 1987:54) 

Die koordinering geskied in noue samewerking met die Komitee van 

Tegniese Kollegehoofde (KTKH) wat konsepkalenders aan DOK:V(HK) 
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voorle nadat daar sover doenlik met die skoolkalenders van die 

provinsiale onderwysdepartemente rekening gehou is, met die oog 

op 'n sinvolle sinchronisering. 

Figuur 4.4 is 'n diagrammatiese voorstelling van studieterreine 

wat onder die Direktoraat Naskoolse Onderwys ressorteer (DOK:V, 

1989b:44). 

Figuur 4.4: Studieterreine onder Direktoraat Naskoolse 

Onderwys 

DIREfTORAAT NASKOOLSE ONDER~YS 

I 
I 

FORMELE KURSUSSE NIE-FORMELE KURSUSSE 

I 
I I I I 

INGENIEUR- SAKE- ALGEMEEN BEROEPSGERIG NIE-BEROEPSGERIG 
STUDIES STUDIES 

Die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981) is 

gedurende 1989 geamendeer om aangeleenthede betreffende die 

registrasie van private tegniese kolleges te reel asook om aan

geleenthede wat in ander wette vervat was binne die Wet te koor

dineer. Hierdie wet, die Wysigingswet op Tegniese Kolleges 

(Volksraad), 1989 {Wet 44 van 1989), is op 12 April 1989 

gepubliseer en het in werking getree met die uitvaardiging van 

die Regulasies op 26 April 1991. 

Ingevolge Artikel 19 van die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 
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104 van 1981) kan die Minister te enige tyd 'n inspeksie by 'n 

tegniese kollege laat uitvoer met betrekking tot enige aangeleent

heid rakende: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

die instandhouding, bestuur of beheer van die kollege; 

die toelating of ontslag van studente; 

die onderwys en opleiding wat verskaf word; 

tug; 

die personeel; 

die grand, geboue, uitrusting, voorrade en finansies van die 

kollege; en 

in die algemeen, met betrekking tot die ander aangeleenthede 

wat die Minister dienstig ag. 

(RSA, 1981:1344-1346) 

Hierdie inspeksie sal uit die aard van die saak deur DOK:V(HK) 

uitgevoer word. 

Volgens Wet 44 van 1989 (RSA, 1989:1368-1370) mag die raad van 'n 

tegniese kollege nie sander die voorafgaande goedkeuring van die 

Minister 'n studierigting of enige onderrig- of opleidingskursus 

by 'n tegniese kollege instel nie. Die sillabus van 'n formele 

kursus moet ook deur die Minister goedgekeur word. 

In die RSA is daar tans agt en sestig tegniese kolleges wat 

onder die Departement van Onderwys en Kultuur: Volksraad ressor

teer. Van hierdie kolleges is vier en dertig in die Transvaal, 

twintig in die Kaapprovinsie, nege in Natal·en vyf in die Oranje

Vrystaat. Dit sluit nie die kolleges in King Williams' Town en 

Potgietersrus in nie. Die kollege in King Williams' Town het op 

1 Januarie 1989 met die Tegniese Kollege Oos-Londen saamgesmelt 

en funksioneer as 'n satelliet van Oos-Londen (DOK:V, 1989b:43). 

Die kollege op Potgietersrus funksioneer tans as 'n satelliet 

van die Tegniese Kollege Pretoria. 

Daar kan tereg gevra word wat die situasie tans is met die 

oorname van tegniese kolleges deur DOK:V(HK). Soos beplan is die 
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vakkundige funksies op 1 Januarie 1990 vanaf die vier provinsiale 

onderwysdepartemente na DOK:V(HK) oorgedra. Wat hierdie funksies 

betref word kolleges in die verskillende provinsies nou op 

nasionale vlak as 'n eenheid hanteer. Aangeleenthede rakende 

administrasie, finansies, keurraad en die kollegeraad is ook by 

DOK:V(HK) gesentraliseer. Vanaf Januarie 1991 (DOK:V, 1991b:1) 

word aanstellings van die lede van die Rade van tegniese kolleges 

deur DOK:V(HK) hanteer en vanaf Mei 1991 (DOK:V, 1991d:1) word 

notules van vergaderings van kollegerade asook jaarverslae van 

kolleges, voortaan slegs aan hierdie departement gerig en nie 

meer aan die betrokke provinsiale onderwysdepartemente nie. 

Alle personeelaangeleenthede ressorteer tot datum nog steeds 

onder die vier provinsiale onderwysdepartemente. Wat hierdie 

aspek betref is daar dus nog sprake van verdeelde bestuur wat ook 

die gevaar van verdeelde lojalitiet inhou. 

4.3.3 Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Raad van Afgevaardigdes (DOK:AF) 

Sedert die inwerkingtreding van die Grondwet van die Republiek 

van Suid-Afrika in 1983, ressorteer alle onderwys vir Indiers 

onder die Minister van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Raad 

van Afgevaardigdes (Scott & Beckmann, 1988:39; Bondesio & 

Berkhout, 1987:82). 

Hierdie Departement hanteer onderwys vir Indiers as 'n eie saak, 

waarby tegniese kolleges ingesluit is. Daar is twee tegniese 

kolleges wat onder die Departement ressorteer en albei hierdie 

kolleges is in Natal gelee, naamlik in Durban en Pietermaritzburg. 

Aangesien die Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Raad van Afgevaardigdes (DOK:AF) verantwoordelik is vir alle 

onderwys van Indiers oefen hierdie departement ook beheer uit oor 

tegniese kolleges vir Indiers. Daar is vasgestel dat die bestuur 

van hierdie kolleges deur DOK:AF nie so ingewikkeld is soos die 

wat onder DOK:AF ressorteer nie aangesien hier nie sprake is van 
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provinsiale verdeeldheid nie en ook nie van 'n Direktoraat vir 

Naskoolse Onderwys nie. 

Volgens die Wet op Onderwys vir Indiers, 1965 (Wet 61 van 1965) 

is hierdie kolleges direk onder die Departement van Onderwys 

ingedeel en word saam met die tegniese- en beroepskole gegroepeer 

onder die Direktoraat: Tegniese- en Beroepsonderwys binne DOK:AF 

(RSA, 1965:258). Daar bestaan nie eie wetgewing vir die tegniese 

kolleges wat onder DOK:AF ressorteer nie. Vakkundige dienste word 

gelewer deur skooladviseurs en alle kursusse en leerplanne van 

DOK:V word gebruik. 

Binne DOK:AF bied tegniese kolleges die N4 tot N6-kursusse aan 

in sakestudies, ingenieurstudies en haarversorging, asook die N1 

tot N3-kursusse alleenlik vir ingeskrewe vakleerlinge, dit is in 

ingenieurstudies en haarversorging (Behr, 1988:147). Die N1 tot 

N3-kursusse in sakestudies, ingenieurstudies en haarversorging 

vir nie-verbonde studente word by die hoerskole aangebied 

(Pather, 1991:6). Hierdie kursusse wat normaalweg deur tegniese 

kolleges op 'n semester- of trimester-basis aangebied word, word 

op skool op 'n jaarbasis aangebied. Die kind op skool neem dus 

drie jaar om 'n N3-sertifikaat te verwerf. 

Die tegniese kolleges onder DOK:AF word dus geheel en al saam 

met skole bestuur en vir alle praktiese doeleindes as skole 

hanteer. 

4.3.4 Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Raad van Verteenwoordigers (DOK:VE) 

Kragtens die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 110 

van 1983, ressorteer alle onderwys vir Kleurlinge onder die 

Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Raad van 

Verteenwoordigers (RSA, 1983a:1312; Scott & Beckmann, 1988:40). 

Aan die hoof van die Departement staan die Minister van Onderwys 

en Kultuur, Administra e: Raad van Verteenwoordigers. 
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Volgens die Wet op Onderwys vir Kleurlinge, 1963 (Wet 47 van 

1963) is hierdie Departement verantwoordelik vir alle onderwys 

aan Kleurlinge {RSA, 1963:246(1}} en dit sluit onderwys aan 

tegniese kolleges in. Daar bestaan tans agt tegniese kolleges, 

vier tegniese institute, een opleidingsentrum 

een vir vakmanne in die RSA (Borgches, 1991:1). 

vir seelui en 

Hierdie opvoed-

kundige inrigtings ressorteer direk onder die Departement van 

Onderwys en Kultuur, Administrasie: Raad van Verteenwoordigers 

(DOK:VE). 

Tegniese kolleges onder DOK:VE het nie 'n eie wet waarvolgens 

hulle bestuur word nie. As gevolg hiervan ressorteer die bestuur 

van hierdie kolleges onder die Wet op Onderwys vir Kleurlinge, 

1963 (Wet 47 van 1963) direk onder DOK:VE, saam met skole (RSA, 

1963:246(1)). 

Dit is 

Tegniese 

be lange 

gemoeid 

kolleges 

so dat daar 'n Subdirektoraat: Tegniese Skole en 

Kolleges binne DOK:VE is wat moet omsien na die 

van tegniese kolleges. Die Subdirektoraat is veral 

met die verskaffing van onderrigleiding. Tegniese 

bied alle N-kursusse in al die verskillende 

studierigtings aan. Die N1 tot N3-kursusse in ingenieurstudies en 

haarversorging word ook by Nywerheidskole onder DOK:VE aangebied. 

Tegniese kolleges onder DOK:VE is dus ook in die situasie dat 

hulle volgens wet deur die Departement saam met skole en soos 

skole bestuur word. Dit kom daarop neer dat tegniese ko11eges 

Departementele goedkeuring nodig het vo6rdat enige besluite 

geimplementeer kan word. 

4.3.5 Departement van Onderwys en Opleiding (DOO) 

Huidiglik administreer die Minister van Onderwys en Ontwikkel

ingshulp en sy Departement van Onderwys en Opleiding alle onder

wys vir Swartes in Suid-Afrika buite die nasionale state, 

kragtens die Wet op Onderwys en Opleiding, 1979 (Wet 90 van 

1979) en 'n aantal ander wette {Bondesio & Berkhout, 1987:83). 
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Tot tyd en wyl die staatkundige struktuur vir Swartes duidelike 

beslag kry, word hulle onderwys ingevolge Bylae 1 van die 

Staatsdienswet, (Wet 111 van 1984) as algemene saak hanteer 

(Scott & Beckmann, 1988:40). 

Artikel 2 (1) van Wet 90 van 1979 (RSA, 1979:2282) stel die 

funksie van die Departement as die uitvoering van alle nodige of 

toevallige werk om die algemene administrasie van die onderwys 

vir Swartes uit te voer. Dit word gedoen onder beheer van die 

Minister. Die Departement mag sy aktiwiteite, of 'n gedeelte 

daarvan, in streke en inspeksiegebiede organiseer (Behr, 

1988:68). 

Tegniese kolleges ressorteer ook onder die Departement van 

Onderwys en Opleiding (DOO). Daar is tans drie en twintig 

tegniese kolleges waarvoor die Departement verantwoordelik is. 

Net soos die tegniese kolleges onder DOK:AF en DOK:VE nie oor eie 

wetgewing beskik nie, het tegniese kolleges onder DOO ook nie 'n 

eie wet waarvolgens hulle bestuur word nie. Die bestuur van 

hierdie kolleges ressorteer dus volgens die Wet op Onderwys en 

Opleiding, 1979 (Wet 90 van 1979) (RSA, 1979:2282) direk onder 

DOO, saam met skole. 

Dit blyk dat daar nie binne die Departement van Onderwys en 

Opleiding 'n afsonderlike Direktoraat vir tegniese kolleges is 

nie, maar dat die bestuur van tegniese kolleges saam met 

hoerskole binne die Departement ingedeel word. Wat vakadvies en 

inspeksie aanbetre£ is daar wel 'n aparte afdeling vir 

tegniese kolleges. 

Tegniese kolleges onder DOO bied die N1 tot N6 kursusse in sake

studies, ingenieurstudies en haarversorging aan. Die Departement 

doen nie self enige kurrikulering vir hierdie kursusse nie, maar 

maak gebruik van die studieprogramrne en sillabusse soos deur die 

Departement van Onderwys en Kultuur: Volksraad saamgestel. 
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Tegniese kolleges word nog deur die Departement bestuur en het 

baie min outonomie. Die kolleges het wel kollegerade maar hierdie 

rade is hoofsaaklik adviserend van aard en het min besluit

nemingsmagte. Hulle maak bloat aanbevelings wat deur die 

Departement goedgekeur moet word voordat enige besluite geim

plementeer kan word. 

4.3.6 Provinsiale onderwysdepartemente 

Die vier provinsiale onderwysdepartemente vir die voorsiening van 

onderwys vir blankes in die vier provinsies is: 

* 
* 
* 
* 

die Kaaplandse Onderwysdepartement; 

die Natalse Onderwysdepartement; 

die Oranje-Vrystaatse Onderwysdepartement; en 

die Transvaalse Onderwysdepartement. 

Die vier onderwysdepartemente werk onder die gesag van die Depar

tement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad en 

opereer op streeksvlak. Soos reeds genoem ressorteer die 

administrasie van onderwyspersoneelaangeleenthede van tegniese 

kolleges onder die provinsiale onderwysdepartement waarin die 

kollege gelee is (vgl. par. 4.3.2). Dit behels aangeleenthede 

soos aanstellings, salarisse, diensvoorwaardes, behuisingsubsi

dies, ensovoorts. 

Die enigste komitee vir proviosiale ooderwys waarop die 

verteenwoordiging het is die Komitee van Onderwyshoofde 

KTKH 

(KOH). 

Hierdie komitee is vir blanke onderwys ingestel en is saamgestel 

uit al die hoofde van provinsiale onderwysdepartemente asook die 

hoof van DOK:V, wat ook die voorsitter van die KOH is (Van 

Schalkwyk, 1988:101). Hierdie komitee doen aanbevelings by die 

Minister van Onderwys en Kultuur {Volksraad) oor die wyse waarop 

die beleid ten opsigte van onderwys in skole en 

onderwysersopleiding gekoordineerd uitgevoer kan word. 

sestien komitees, waarvan die Advieskomitee insake 

Kolleges {ATK) een is, wat dien as advieskomitees van 

Daar is 

Tegniese 

die KOH. 
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Tegniese kolleges het dus wel tot 'n baie klein mate inspraak op 

provinsiale vlak. 

4.3.7 Kurrikulering 

Die Hoofkantoor van die Departement van Onderwys en Kultuur, 

Administrasie: Volksraad is oorhoofs verantwoordelik vir die 

insette wat by die betrokke KOH-komitee gemaak moet word ten 

opsigte van die kurrikulering van Nasionale Sertifikaatkursusse 

en sillabusse wat by tegniese kolleges aangebied word (DOK:V, 

1987:50}. 

Ten einde uitvoering aan hierdie beginsel te gee word insette oor 

kurrikulering deur belanghebbendes soos die tegniese kolleges via 

die KTKH en deur die georganiseerde handel en nywerheid aan DOK:V 

(HK} gelewer. DOK:V(HK} moet die nodige koordinering met die 

georganiseerde handel en nywerheid, die Departement van Mannekrag 

asook die onderskeie vakkomitees bewerkstellig. 

Die KTKH verrig 'n baie belangrike funksie in verband met kurri

kulering. Daar is 'n Staande Komitee vir elk van die drie studie

rigtings en 'n vakkomitee vir elke vak of groep verwante vakke. 

Dit is hoofsaaklik lektore aan tegniese kolleges wat elke dag die 

vakke onderrig wat op die vakkomitees dien. Hierdie persone is 

daagliks in voeling met die vak en kan dus baie goeie evaluerings 

en aanbevelings maak. Elke vakkomitee, onder leiding van die 

Staande Komitee, skakel dan met die Superintendent van Onderwys 

verantwoordelik vir die betrokke vak. 

Die Minister van Nasionale Opvoeding het tydens die eerste jaar

vergadering van die destydse VTK in 1984 klem daarop gele dat een 

van die verantwoordelikhede van die VTK die van kurrikulumont

wikkeling is (Viljoen, 1984:14). Die KTKH lewer nog steeds 'n 

uiters belangrike bydrae tot kurrikulering en speel in baie 

gevalle die leidende rol. 

Dit is egter die taak van DOK:V(HK) om insette aan die 



131 

Adviserende Komitee insake Tegniese Kolleges te lewer (DOK:V, 

1987:50). Die Advieskomitee insake Tegniese Kolleges doen die 

finale aanbeveling insake kurrikulums aan die Komitee van 

Onderwyshoofde (KOH) vir hulle goedkeurings en daarna kan die 

nuwe kursusse, of veranderinge aan bestaande kursusse, eers 

geimplementeer word. 

DOK:V (HK) neem die funksie van kurrikulering vir tegniese 

kolleges waar. Die ander Onderwysdepartemente maak gebruik van 

studieprogramme en leerplanne soos deur DOK:V(HK) saamgestel. 

Hulle lewer slegs kommentaar net voordat die kursusse en/of 

leerplanne finaal goedgekeur word vir implementering. 

Wat nie-formele kursusse betref is elke tegniese kollege 

verantwoordelik vir die samestelling van sy eie kursusse. Die 

kursusinhoud kan deur die kollege bepaal word volgens die 

behoeftes van die gemeenskap. Indien 'n kollege 'n 

behoefte in sy gemeenskap identifiseer kan daar 

spesifieke 

onmiddellik 

gekurrikuleer word en 'n nie-formele kursus kan ingestel word. 

4.3.8 Sertifisering en eksaminering 

Op die terrein van die onderwys word daar in die Republiek van 

Suid-Afrika 'n beheerliggaam vir sertifisering en eksaminering 

aangetref, te wete die Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad (Van 

Schalkwyk, 1988:105). 

Die eksaminering van alle formele kursusse aan tegniese kolleges 

geskied ekstern op 'n nasionale grondslag. Die afneem van 

Nasionale Eksamens en die uitreiking van diplomas en sertifikate 

geskied in ooreenstemming met artikel 14 van die Wysigingswet op 

Tegniese Kolleges (Volksraad), 1989 (Wet 44 van 1989) en bly 'n 

funksie van DOK:V(HK). Sodra die Suid-Afrikaanse Sertifiserings

raad (SAFSERT) begin funksioneer sal uitvoering ook gegee moet 

word aan die Wet op die Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad 1986 

(Wet 85 van 1986) (DOK:V, 1987:51). 
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Wat die afneem van eksamens en uitreiking van sertifikate 

betref skryf artikel 14 van Wet 44 van 1989 voor dat: 

* 

* 

die Onderwyshoof ten opsigte van 'n formele onderrig
of opleidingskursus wat deur die Minister goedgekeur is 
eksamens kan laat afneem behoudens die bepalings van die 
Wet op die Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad; en 
die Onderwyshoof 'n onderrig- of opleidingskursus (uitge
sonderd 'n formele onderrig- of opleidingskursus} wat 
ingestel is met die goedkeuring van die Minister, die 
eksamens wat hy bepaal, laat afneem, en diplomas en 
sertifikate laat uitreik aan studente wat in daardie 
eksamens geslaag het. 
(RSA, 1989:1370} 

Eksaminering en sertifisering deur die ander Onderwysdepartemente 

verskil weinig van die van DOK:V. DOK:V is verantwoordelik vir 

die opstel van vraestelle vir alle N-vakke wat op nasionale basis 

geeksamineer word. Die ander drie onderwysdepartemente, naamlik 

DOK:AF, DOK:VE en DOO, gebruik die vraestelle van DOK:V, neem die 

eksamens by hulle tegniese kolleges a£, behartig die nasienwerk, 

verwerk alle punte en reik hul eie sertifikate uit. 

Die aanstelling van eksaminatore en moderatore vir die opstel van 

vraestelle berus by DOK:V, sonder oorlegpleging met die ander 

Onderwysdepartemente. Dit staan elke Onderwysdepartement vry om 

self te besluit of hy van die dienste van die eksaminatore en 

moderatore van DOK:V gebruik wil maak vir die nasien en 

moderering van eksamenskrifte. 

Tegniese kolleges neem dus nie self eksamens af vir formele 

kursusse nie en mag ook nie sertifikate uitreik nie. 

4.4 KOMITEES VAN TEGNIESE KOLLEGES 

4.4.1 Inleiding 

Die situasie bestaan huidiglik dat die tegniese kolleges vir elke 

bevolkingsgroep saamgevoeg word in hulle eie afsonderlike 
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komitees. Volgens wet funksioneer hierdie komitees geheel en al 

onafhanklik van mekaar. 

Daar sal nou aandag gegee word aan die funksionering van die 

verskillende komitees van tegniese kolleges vir die onderskeie 

bevolkingsgroepe. 

4.4.2 Komitee van Tegniese Kollegehoofde (KTKH) 

Hierdie Komitee is ingestel kragtens die bepalings van artikel 36 

van die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981) (RSA, 

1981:23) soos gewysig ingevolge artikel 26 van die 

op Tegniese Kolleges (Volksraad), 1989 (Wet 44 van 

Wysigingswet 

1989) (RSA, 

1989:19). Slegs kolleges wat onder die Departement van Onderwys 

en Kultuur, Administrasie: Volksraad ressorteer mag dus lede van 

die KTKH wees. Die Komitee is 'n statutere liggaam wat tot 25 

April 1991 bekend gestaan het as die Vereniging van Tegniese 

Kolleges. 

Ten tye van die stigtingsvergadering van die Vereniging van 

Tegniese Kolleges in 1983 het die geleentheidspreker, Dr DH 

Meiring, Hoofdirekteur van Onderwys van die Departement van 

Nasionale Opvoeding, gese: 

The formation of the Association of Technical Colleges 
here to-day is hopefully the beginning of a new era for 
our technical colleges. In the final analysis it is 
really a deed of partnership entered into between the 
Department and the technical colleges for in future the 
Association will function in close liason and co-operation 
with the Department in all matters of common interest 
appertaining to technical colleges. The Association will 
have representation on the relevant departmental committees 
and will participate in discussions when matters involving 
technical colleges in general are handled (Meiring, 
1983:13). 

Die ontstaan van die Vereniging van Tegniese Kolleges was 'n 

hoogs belangrike komponent van die beleid en 'n proses om groter 

selfbestuur en eie regspersoonlikheid aan tegniese kolleges te 

verleen (Viljoen, 1984:1). Dit is die verantwoordelikheid van die 
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VTK om nuwe en minder ervare kollegas by te staan met raad en 

leiding. Dr Viljoen (1984:6) is van mening dat die Vereniging 

byvoorbeeld reelings kan tref dat daar gereeld op streeksvlak 

hoofdevergaderings gehou word waar sake van gemeenskaplike belang 

bespreek word en vrugbare gedagtewisseling kan plaasvind. 

Hieruit kom dit baie duidelik na vore dat die KTKH die belange 

van tegniese kolleges in die geheel hanteer en die spreekbuis van 

die kolleges by DOK:V(HK} is. 

Volgens Wet 44 van 1989, artikel 26 (RSA, 1989:1374(2)) bestaan 

die KTKH uit die prinsipale van al die tegniese kolleges. Volgens 

die konstitusie (KTKH, 199la:2) is lidmaatskap van die Komitee 

beperk tot tegniese kolleges in die RSA wat kragtens die Wet op 

Tegniese Kolleges tot stand gekom het. Elke tegniese kollege word 

dus volgens wet verplig om lid te wees van die KTKH. 

Artikel 36 (3) van Wet 104 (RSA, 1981:1356), soos gewysig deur 

artikel 26 (4} van die Wysigingswet, 1989 (RSA, 1989:1374(2)) 

bepaal dat die werksaamhede van die Komitee is om: 

* 

* 

die Minister of die Onderwyshoof van advies te dien 
omtrent die aangeleenthede betreffende tegniese kolleges 
wat die Minister of Onderwyshoof na hom verwys; en 
die Minister of Onderwyshoof van advies te dien omtrent 
enige ander aangeleentheid van gemeenskaplike belang vir 
tegniese kolleges en waaromtrent die Komitee dit nodig 
ag om die Minister of die Onderwyshoof van advies te 
dien. 

Die konstitusie van die KTKH (1991a:3) stel dit onomwonde dat 

die komitee hom ten doel stel om die ontwikkeling van naskoolse 

onderwys, soos verskaf deur sy lede, te ondersoek en te bevorder 

en as forum te dien waar aangeleenthede van gemeenskaplike belang 

bespreek kan word. Dit behels onder andere aangeleenthede rakende 

kurrikulering, finansiering, personeeladministrasie en ander sake 

van onderwyskundige aard (DOK:V, 1987:59). 

Volgens artikel 26 (6} van Wet 44 (RSA, 1989:1374(2)) word die 
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werk verbonde aan die verrigting van die werksaamhede van die 

komitee verrig deur die beamptes of werknemers van 'n tegniese 

kollege wat die komitee met die instemming van daardie tegniese 

kollege aanwys. 

4.4.3 Committee of Technical Colleges Principals (CTCP:DE) 

Hierdie Komitee is nie ingevolge 'n bepaalde wet gestig nie, maar 

is slegs ingestel met die medewete van die Departement van 

Onderwys en Kultuur, Administrasie: Raad van Afgevaardigdes. Die 

Komitee funksioneer ingevolge sy konstitusie en met inagneming 

van die Wet op Onderwys vir Indiers, 1965 (Wet 61 van 1965) en 

die regulasies wat kragtens die Wet uitgevaardig is 

1991:2). 

(CTCP:DE, 

Die CTCP:DE word saamgestel uit die prinsipale van tegniese 

kolleges wat onder DOK:AF ressorteer. Volgens die konstitusie 

(CTCP:DE, 1991:2) is die doelstellings van die Komitee soos volg: 

* Die ontwikkeling van formele en nie-formele naskoolse onderwys 

soos deur sy lede verskaf, om dit te ondersoek en te bevorder 

en om as 'n forum te dien waar sake van gemeenskaplike belang 

bespreek kan word en om met soortgelyke instansies landwyd te 

skakel. 

* Om die Minister en die Hoofuitvoerende Direkteur te adviseer 

aangaande aangeleenthede betreffende naskoolse onderwys of 

enige aangeleentheid wat die Minister of Hoofuitvoerende 

Direkteur na die Komitee verwys. 

* Die Komitee sal, indien nodig, die Hoofuitvoerende Direkteur 

adviseer omtrent enige saak van gemeenskaplike belang en ter 

bevordering van naskoolse onderwys. 

4.4.4 Komitee van Tegniese Kollegehoofde (KTKH:VE) 

Die Komitee is ingestel met die kennisname van die Departement 

van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Raad van Verteenwoordi

gers en funksioneer volgens sy konstitusie. Die Komitee is nie 'n 
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regspersoon nie en doen sy werk kragtens sy konstitusie met inag 

neming van die Wet op Onderwys vir Kleurlinge, 1963 (Wet 47 van 

1963) en die Regulasies daarkragtens uitgevaardig (KTKH:VE, 

1991:3). 

Volgens die Konstitusie (KTKH:VE, 1991:2) is lidmaatskap van die 

Komitee beperk tot die Tegniese Kolleges, die Kaapse Kollege vir 

Drukkers, die Vakopleidingsentrum vir Volwassenes, die Opleiding

sentrum vir Seelui, en ander naskoolse inrigtings wat beroeps

opleiding aanbied en wat onder DOK:VE ressorteer. Elke inrigting 

word in die Komitee verteenwoordig deur die prinsipaal of, in sy 

afwesigheid deur die persoon wat gemagtig is om waar te neem as 

prinsipaal. 

Die doelstellings en werksaamhede van die Komitee word in die 

Konstitusie (KTKH:VE, 1991:2) soos volg uiteengesit: 

* Die Komitee stel hom ten doel om die ontwikkeling van naskool

se onderwys, formeel en nie-formeel, soos deur sy lede 

verskaf, te ondersoek en te bevorder en as forum te dien waar 

aangeleenthede van gemeenskaplike belang bespreek kan word en 

om met soortgelyke instellings landswyd te skakel ter 

bevordering van naskoolse onderwys. 

* Die Komitee sal die Minister en Uitvoerende Direkteur van 

advies bedien omtrent die aangeleenthede betreffende naskoolse 

onderwys of enige aangeleentheid van gemeenskaplike belang wat 

die Minister of Uitvoerende Direkteur na hom verwys. 

* Die Komitee sal, indien hy dit nodig .ag, die Uitvoerende 

Direkteur (onderwys) van advies bedien omtrent enige aange

leentheid van gemeenskaplike belang en ter bevordering van 

naskoolse onderwys. 

4.4.5 Komitee van Prinsipale van Tegniese Kolleges (KOPTEK) 

Die Komitee van Prinsipale vir Tegniese Kolleges (KOPTEK) is nie 

volgens enige wetgewing ingestel nie en het dus geen statutere 

magte nie. Dit funksioneer volgens sy Reglement van Orde met in-
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agneming van die Wet op Onderwys en Opleiding, 1979 (Wet 90 van 

1979). 

Die komitee is gestig met die doel om 'n gees van vriendskap, 

goeie kameraadskap en wedersydse begrip onder die prinsipale van 

tegniese kolleges onder beskerming van die Departement van 

Onderwys en Opleiding te bevorder (KOPTEK, 1990:1). 

Die komitee 

prinsipaal, 

op Onderwys 

1990:1). 

bestaan uit die prinsipaal, of waarnemende 

van elke tegniese kollege ingestel kragtens die Wet 

en Opleiding, 1979 (Wet 90 van 1979) (KOPTEK, 

Die pligte en bevoegdhede van KOPTEK word uiteengesit in hulle 

Reglement van Orde en behels die volgende: 

* 

* 

* 

die verbetering van onderwys en opleiding wat 

kolleges verskaf word; 

deur tegniese 

die verbetering van die bestuur 

kolleges; en 

en administrasie van tegniese 

die oorweging en die maak van aanbevelings aan die Direkteur

Generaal insake aangeleenthede, uitgesonderd salarisse en 

diensvoorwaardes van personeel, wat KOPTEK as van gemeenskap-

like belang vir die tegniese kolleges beskou, of aangeleent

hede wat die Direkteur-Generaal na hom verwys. 

(KOPTEK, 1990:2) 

KOPTEK stel dit hom ook ten doel om effektief met alle prinsipale 

van tegniese kolleges te skakel in verband met sake rakende 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

personeel; 

sillabusse; 

bestellingsprosedures; 

eksamens; 

befondsing; en 

alle ander sake van gemeenskaplike belang. 

(KOPTEK, 1990:1) 
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4.4.6 Federale Komitee van Tegniese Kollegehoofde (FEDKOM) 

FEDKOM is in Januarie 1991 amptelik gestig as gevolg van die 

geweldige behoefte aan skakeling tussen tegniese kolleges van die 

verskillende bevolkingsgroepe. Die ontstaan van hierdie komitee 

het nie deur wetgewing geskied nie en dit is dus nie 'n statutere 

liggaam nie. 

Alle tegniese kolleges wat lede van die volgende organisasies is 

is lede van FEDKOM: 

* 

* 

* 

* 

Komitee van Tegniese Kollegehoofde (KTKH) ingestel kragtens 

die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981) soos 

gewysig deur die Wysigingswet op Tegniese Kolleges (Volksraad), 

1989 (Wet 44 van 1989}. 

Committee of Technical Colleges Principals (CTCP:DE), Depart

ment of Education and Culture, Administration: House of 

Delegates. 

Komitee van Tegniese Kollegehoofde (KTKH:VE), Departement van 

Onderwys en Kultuur, Administrasie: Raad van Verteenwoordigers. 

Komitee van Prinsipale van Tegniese Kolleges (KOPTEK), 

Departement van Onderwys en Opleiding. 

Die instansies word deur hulle onderskeie voorsitters en onder

voorsitters op die Uitvoerende Komitee van FEDKOM verteenwoordig 

(VTK, 1991:1). 

Volgen6 die konstitu6ie van FEDKOM (1991:2) ·stel die komitee hom 

dit ten doel om die onderwy6 en opleiding 6006 dit by tegniese 

kolleges aangebied word, te bevorder en te ontwikkel. Die komitee 

hanteer en gee uitvoering aan enige aangeleentheid wat 6Y lede op 

die sakelys plaas of wat deur ander in6tansies onder sy aandag 

gebring word. 

Die komitee tree nie namens die lidorganisa6ies wat hulle verteen

woordig op nie tensy dit die goedkeuring van al vier die lid

organisasies het. 
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Voor die stigting van FEDKOM was daar geen gestruktureerde wyse 

van skakeling nie. As gevolg van die stigting van FEDKOM woon 

prinsipale van tegniese kolleges van die ander bevolkingsgroepe 

die streeksvergaderings van die KTKH op uitnodiging by. Daar is 

nou baie nouer samewerking tussen kolleges van die onderskeie 

bevolkingsgroepe. 

4.4.7 Federasie van Tegniese Kollegerade (FEDTEK) 

Die Federasie van Tegniese Kollegerade is amptelik op 14 Julie 

1986 gestig. Lidmaatskap van die Federasie is beperk tot Tegniese 

Kollegerade in die RSA wat ingevolge die Wet op Tegniese Kolleges 

(Wet 104 van 1981) saamgestel is, dit wil se slegs vir kolleges 

wat onder DOK:V ressorteer; dit is alleenlik kolleges vir blankes 

(FEDTEK, 1986b:1). 

Die Federasie is opgedeel in vier provinsiale komitees. 'n 

Provinsiale komitee bestaan uit die voorsitters van al die 

tegniese kollegerade binne die grense van 'n Provinsie en staan 

bekend as: 

* 
* 

* 
* 

die Kaaplandse Komitee van Tegniese Kollegerade; 

die Natalse Komitee van Tegniese Kollegerade; 

die Transvaalse Komitee van Tegniese Kollegerade; en 

die Vrystaatse Komitee van Tegniese Kollegerade. 

Die Nasionale Uitvoerende Komitee van die Federasie van 

Kollegerade bestaan uit 'n nasionale voorsitter, 

voorsitter van 'n provinsiale komitee is nie, en 

voorsitters van die Provinsiale Uitvoerende Komitees. 

Die Federasie se doelstellings is om in die algemeen die 

van tegniese kolleges op beleidmakende en uitvoerende 

bevorder en om: 

* die opvoeding- 1 onderrig- en opleidingstandaarde aan 

kolleges te verbeter; 

Tegniese 

wat nie 

die vier 

be lange 

vlak te 

tegniese 
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die belange, welsyn. aansien en 

kolleges te bevorder; 

standaarde van tegniese 

* die aktiwiteite en werksaamhede van tegniese kolleges te koor-

* 

* 

dineer; 

van om met die betrokke onderwysdepartement, die Departement 

Mannekrag, die Komitee van Tegniese Kollegehoofde en enige 

en te ander belanghebbende raad of instansie saam te werk 

adviseer; en 

die Minister te adviseer oor aangeleenthede wat tegniese 

kolleges raak, of wat deur hom na die federasie verwys is. 

(FEDTEK, 1986b:2) 

Tydens die kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging van 

Tegniese en Beroepsonderwys wat op 3 April 1986 gehou is, het die 

Minister van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad onder 

andere verklaar dat die Federasie van Tegniese Kollegerade 

direkte inspraak by die Hoofkantoor van die Departement van 

Onderwys en Kultuur en die Minister sal he (DOK:V, 1987:60). 

Volgens die Nasionale Voorsitter van die Federasie is FEDTEK die 

mondstuk van die Handel en Nywerheid en vervul dus 'n baie 

belangrike rol as skakel tussen die bedryf en tegniese kolleges 

(FEDTEK, 1990:6). 

4.5 DIE KOLLEGERAAD 

4.5.1 Inleiding 

Hierdie bespreking is net van toepassing op tegniese kolleges 

onder die Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Volksraad. Die rede hiervoor is dat slegs tegniese kolleges wat 

onder 

die 

hierdie departement ressorteer deur kollegerade ingevolge 

Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981), soos 

gewysig deur die Wysigingswet op Tegniese Kolleges (Volksraad), 

1989 (Wet 44 van 1989), bestuur word. 

Tegniese kolleges wat onder die ander Onderwysdepartemente 
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ressorteer het nie eie wetgewing vir tegniese kolleges nie en het 

gevolglik nie kollegerade ingevolge enige wetgewing nie. Hierdie 

kolleges word geheel en al deur hulle onderskeie 

Onderwysdepartemente, wat vir hulle 'eie sake' verantwoordelik 

is, bestuur en beheer. 

'n Kollegeraad word ingestel kragtens artikel 5 van die Wet op 

Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981) (RSA, 1981:1338). 

Kragtens artikel 6 (1) van die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 

word die sake van 'n tegniese kollege bestuur en beheer deur die 

kollegeraad, wat die bevoegdhede en pligte van die tegniese 

kollege behoudens die bepalings van hierdie Wet uitoefen en 

verrig (RSA, 1981:1338). 

Die raad van 'n tegniese kollege funksioneer, om bedryfstermino

logie te gebruik, as die 'direksie' van daardie kollege en die 

sukses van 'n kollege hang in 'n groot mate saam met die betrok

kenheid, energie en dryfkrag van hierdie 'direksie'. Die uitvoer

ende beampte van die 'direksie' is die prinsipaal van die 

kollege. Die voorsitter van die raad kan as die 'besturende 

direkteur' beskou word (DOK:V, 1989a:14). 

Vervolgens sal aandag geskenk word aan die samestelling en 

funksionering van kollegerade. Tegniese kolleges wat onder die 

Departement van Onderwys en Kultuur: Administrasie Volksraad 

ressorteer word ingevolge die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 

104 van 1981) deur kollegerade bestuur en beheer. 

4.5.2 Sames telling 

Die raad van 'n tegniese kollege word saamgestel ingevolge 

artikel 6 van die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 

1981). 'n Kollegeraad het minstens sewe en hoogstens vyftien lede 

soos van tyd tot tyd deur die Minister bepaal en bestaan uit: 

* 
* 

die prinsipaal van die tegniese kollege; 
een lid ten opsigte van elke liggaam of organisasie wat 
deur die Minister erken is as 'n liggaam wat belang 
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by die opleiding en onderrig van 'n tegniese kollege het, 
wat so 'n liggaam of organisasie in die raad moet 
verteenwoordig; en 

* een of meer ander lede wat deur die Minister in bulle 
persoonlike hoedanigheid aangestel word na oorlegpleging 
met die raad. 
(RSA, 1981:1338-1340) 

Die prinsipaal van 'n tegniese kollege is 'n volwaardige lid van 

die raad. Hy is die hoof uitvoerende beampte van die tegniese 

kollege en is, behoudens die beheer en voorskrifte van die 

kollegeraad, vir die uitvoering van die raad se besluite verant

woordelik (RSA, 1989:1366). 

Ingevolge die Regulasies betreffende Kollegerade en die Wet op 

Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981} beklee 'n lid van die 

kollege- raad sy amp vir 'n tydperk van hoogstens vier jaar (RSA, 

1991:1-2). 'n Raad kies uit sy geledere 'n voorsitter en 

ondervoorsitter wat hul onderskeie ampte vir 'n tydperk van 

hoogstens een jaar beklee, met dien verstande dat hulle jaarliks 

in hul ampte herkies mag word. Die prinsipaal van die tegniese 

kollege mag nie tot die amp van voorsitter of ondervoorsitter 

verkies word nie. 

4.5.3 Magte en bevoegdhede 

Wanneer daar verwys word na staatsondersteunde tegniese kolleges 

impliseer dit normaalweg outonome inrigtings. ~Outonomie' beteken 

'selfbestuur' (HAT, 1984:812) en daarom moet die ~outonomie' van 

tegniese kolleges hier tussen aanhalings staan aangesien geen 

inrigting ten volle outonoom kan wees nie. Wat bedoel word met 

die outonomie van 'n tegniese kollege (kollegeraad} is die mate 

van vryheid van besluitneming wat so 'n raad geniet. Hierdie 

vryheid van besluitneming kan wees oor aangeleenthede soos 

personeelsake, finansies en die akademie. Die Departement bly 

nog die laaste verantwoordelike liggaam en 'n kollegeraad moet 

altyd binne die raamwerk van die wet en regulasies handel 

(DOK:V, 1988c:1). 
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Die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981) verleen 'n 

groat mate van outonomie aan die kollegeraad (VTK, 1990b:6; 

Schmidt, 1984:2; DOK:V, 1987:18). Volgens artikel 2 (3) van die 

Wet is 'n tegniese kollege 'n regspersoon (RSA, 1981:1338). Die 

kollegeraad is dus met regspersoonlikheid beklee en kan derhalwe 

bindende kontrakte aangaan (Schmidt, 1984:2). Die personeel 

verbonde aan 'n tegniese kollege is in diens van die Raad (VTK, 

1990b:6; DOK:V, 1988c:3). 

Kollegerade kan behoudens die bepalings van die Wet op Tegniese 

Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981), soos gewysig deur die 

Wysigingswet op Tegniese Kolleges (Volksraad), 1989 (Wet 44 van 

1989) self besluite neem oor onder andere die volgende sake: 

* 

* 

* 

Die sluiting van kontrakte insake die koop, verkoop, verhuur, 

verruil of vervreemding van roerende goed, die verhuring van 

onroerende goed vir 'n tydperk korter as een jaar, die aankoop 

van onroerende goed en die belegging van geld (RSA, 1981:1338). 

Die instelling van paste op die diensstaat van die tegniese 

kollege in ooreenstemming met die bestaande postestruktuur en 

soos deur die Minister goedgekeur (RSA, 1981:1340). 'n 

Kollegeraad mag lektore op posvlak 1, deeltydse lektore en 

administratiewe personeel in die toetreerange aanstel (DOK:V, 

1987:18). 

Die besoldiging betaalbaar aan persone wat deur 'n tegniese 

kollege in diens geneem word om naskoolse onderwys waarvoor 

'n subsidie nie kragtens artikel 28 betaalbaar is nie, te 

verskaf, word deur die kollegeraad bepaal (RSA, 1981:1368}. 

Hier word veral verwys na persone wat onderrig gee vir 'n 

selfonderhoudende kursus of klas (DOK:V, 1987:19}. 

* Die kollegeraad bepaal die voorwaardes (met inbegrip van die 

voorwaardes aangaande die gelde betaalbaar) waarop 'n tegniese 

kollege losies of huisvesting aan sy beamptes of werknemers 

verskaf (RSA, 1989:1342). 

* Klasgelde en losiesgelde word deur die kollegeraad vasgestel 

(RSA, 1989:1344). 

* 'n Kollegeraad vaardig reels uit vir die toepassing van tug op 
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studente oor aangeleenthede deur die Wet aan die kollegeraad 

toegese (RSA, 1981:1344). 

Die kollegeraad is verantwoordelik vir die bantering van die 

finansies van die inrigting (DOK:V, 1988:3), dit is die 

besteding van gelde toegewys en ontvang volgens 'n 

keurde verdelingsformule vir die bedryf van die 

goedge

kollege. 

Kollegerade mag eie fondse genereer en skenkings aanvaar 

(RSA, 1981:1352). 

Die kollege se rekeningkundige aantekeninge en finansiele 

jaarstate word jaarliks geouditeer deur iemand wat deur die 

raad vir daardie doel aangestel word (RSA, 1981:1354). Die 

persoon wat die oudit uitvoer mag nie 'n lid van die kollege

raad wees nie (DOK:V, 1987:19). 

'n Kollegeraad mag komitees aanstel wat uit raadslede of uit 

raadslede sowel as ander persone bestaan om hom behulpsaam 

te wees met die uitvoering van sy pligte (RSA, 1981:1340). 

Die besluitnemingsbevoegdheid 

van ander bevolkingsgroepe tot 

is na die rade van tegniese 

1991c:1). 

vir die toelating van studente 

tegniese kolleges onder DOK:V 

kolleges afgewentel (DOK:V, 

Die kollegeraad besluit self oor die inwoning van studente van 

ander bevolkingsgroepe in die koshuise van tegniese kolleges 

(DOK:V, 1991c:1). 

Benewens die besluitnemingsmagte van die kollegeraad het die raad 

aanbevelingsbevoegdhede met betrekking tot: 

* die aanstelling van die prinsipaal (RSA, .1981:1340); 

* die aanstelling van ander personeel in bevorderingsposte, 

ontslag en oorplasing van personeel en die tydelike afstaan 

van beamptes en werknemers (RSA, 1981:1340-1342); 

* die verhuring van onroerende goed vir 'n tydperk van langer as 

een jaar, die verkoop, verruil of vervreemding van onroerende 

goed, die verlening van 'n saaklike reg of serwituut op 

onroerende goed en die uitleen of leen van geld· (RSA, 

1981:1338); 

* die delegering van 'n raadsbevoegdheid of die verlening van 
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magtiging aan die prinsipaal om 'n plig van die raad uit te 

voer (RSA, 1981:1340); 

* die toepassing van tugmaatreels ten opsigte van personeel 

(RSA, 1981:1342); en 

* vertoe deur studente aan die Onderwyshoof gerig insake die 

weiering tot toelating van studente of die skorsing van 'n 

student (RSA, 1989:1368). 

Die kollegeraad se werksaamhede kan soos volg hanteer word: 

* 

* 

* 

'n Uitvoerende komitee of dagbestuur, bestaande uit die 

voorsitter, ondervoorsitter, die prinsipaal en/of meer raads

lede, handel spoedeisende sake af (DOK:V, 1987:20). 

Komitees kan aangestel word vir finansiele aangeleenthede, 

instandhouding, beplanning, personeelaangeleenthede, studente

aangeleenthede, fisiese fasiliteite en openbare betrekkinge 

(DOK:V, 1987:20). 

Die prinsipaal as hoof uitvoerende beampte is verantwoordelik 

vir die uitvoering van raadsbesluite en roetine-sake (RSA, 

1981:1340). Die kollegeraad bly egter verantwoordelik vir 

die prinsipaal se optrede in die uitvoering van raadsbesluite. 

Vervolgens sal daar meer spesifiek gekyk word na die funksies wat 

kollegerade moet vervul. 

4.5.4 Funksies 

4.5.4.1 Inleiding 

Die kollegeraad moet, volgens wet, sekere funksies uitvoer. Daar 

is egter ook ander funksies wat deur die raad volgens gebruik 

uitgevoer word. 

4.5.4.2 Funksies volgens wet 

Die belangrikste funksies wat die kollegeraad volgens wet moet 

verrig is die wat verband hou met algemene sake, finansies, 
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akademiese aangeleenthede, personeelaanstellings en 

geriewe. Elkeen van hierdie funksies sal bespreek word. 

fisiese 

Kollegerade bestuur en beheer die sake van tegniese kolleges 

behoudens die bepalings van die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 

(Wet 104 van 1981) soos gewysig deur die Wysigingswet op Tegniese 

Kolleges (Volksraad), 1989 (Wet 44 van 1989). Die Onderwys

departement word op hoogte van hul werksaamhede gehou by wyse van 

afskrifte van notules van hul Raadsvergaderings. 

Dit is voor-die-hand-liggend dat die stelsel van kollegerade in 

die lewe geroep is om in 'n besondere behoefte te voorsien. 

Indien daar nie 'n behoefte aan so 'n liggaam was nie kon die 

prinsipaal net sowel op sy eie die hele kollege bestuur het en 

dan direk met die Departement geskakel het. 

Formeel blyk die antwoord op die vraag of 'n kollegeraad werklik 

bestaansreg het, uit die funksies van so 'n raad, naamlik: 

* om skakeling met die gemeenskap te bewerkstellig; 

* om belangstelling in die kollege en sy werksaamhede te 

stimuleer; 

* om kundigheid te voorsien in die geval waar die prinsipaal 

alleen nie daaroor beskik nie; 

* 
* 

om kontinuiteit te voorsien waar prinsipale wissel; en 

om te dien as skakel tussen die Departement en die inrigting. 

(DOK:V, 1988c:1-2). 

Sander die hulp en samewerking van die prinsipaal van die kollege 

kan die rol wat die kollegeraad moet speel, en die funksies wat 

die lede moet vervul, nooit gerealiseer word nie (DOK:V, 1988c:S). 

Dit is die taak van die prinsipaal om die nodige leiding aan die 

voorsitter en lede van die raad te gee. Die raad moet in alle 

belangrike sake rakende die bestuursfunksies van die inrigting 

geken word. 

Die kollegeraad moet die Onderwyshoof, dit is die hoof van die 
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onderwysdepartement, van advies bedien en by hom aanbevelings 

doen omtrent, onder andere, die beplanning, oprigting, huur en 

gebruik van geboue en terreine, akkommodasie- behoeftes, 

doeltreffende toerusting, ensovoorts (DOK:V, 1988c:3). 

Wat kapitaalprojekte aanbetref rig die kollegeraad 'n gemoti-

veerde aansoek om eie geboue te bekom en bestaande geboue uit te 

brei, aan DOK:V. Wanneer fondse vir die bouprojek beskikbaar word, 

word die kollegeraad versoek om die professionele span in oorleg 

met DOK:V saam te stel. Die kollegeraad hanteer die bouprogram in 

noue samewerking met die professionele span. Die kollegeraad 

kan oak bouprojekte uit eie fondse aanpak indien hulle natuurlik 

oar die nodige fondse beskik. 

Een van die heel belangrikste funksies van die kollegeraad is dat 

die raad verantwoordelik is vir die hantering van die finansies 

van die kollege. Die finansiele komitee, wat bestaan uit lede van 

die kollegeraad, verrig hierdie funksie en moet op gereelde basis 

hulle voorstelle aan die valle kollegeraad voorle vir 

goedkeuring. Die finansiele komitee moet gedurig 'n wakende oog 

hou oar die besteding van alle fondse. Daar moet toegesien word 

dat die begroting van die kollege behoorlik opgestel word (DOK:V, 

1988c:3). By die opstel van 'n begroting is beplanning en 

beraming voorvereistes. Die eindpunt van die finansiele jaar is 

die opstel en ouditering van die state by die afsluiting van die 

boekjaar. 

Tegniese kolleges word volgens die verdelingsformule deur 

Staat gesubsideer. Die tegniese kollege behou sy inkomste 

klasgelde en eksamengelde en kan oak eie fondse genereer 

fondsinsamelingsaksies, skenkings en besparings. Kolleges 

die 

uit 

deur 

behou 

alle fondse en bou reserwefondse op met die oog op instandhouding 

en lang-termynbeplanning (DOK:V, 1987:45-46). 

'n Belangrike funksie van die kollegeraad is om om te sien na die 

akademiese aangeleenthede in die kollege. Aangesien dit so 'n 

belangrike saak is word 'n studieraad saamgestel om hierdie taak 
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te verrig. Hierdie raad word ingestel ingevolge artikel 8 van die 

Wet op Tegniese Kolleges en word soos volg saamgestel: 

* 

* 

Die 

die prinsipaal van die tegniese kollege, wat die voorsitter 

van die studieraad is; 

twee ander lede van die kollegeraad deur die raad aangewys; en 

die lede van die doserende personeel van die tegniese kollege 

wat die raad van tyd tot tyd aanwys. 

(RSA, 1981:1340) 

studieraad verrig die volgende funksies namens die 

kollegeraad: 

* 

die uitoefening van die bevoegdhede van organisasie van 
en beheer oar die onderrig, opleiding en tug van die 
studente aan die tegniese kollege wat die Kollegeraad aan 
hom toewys; 
bedien die kollegeraad van advies met betrekking tot 'n 
aangeleentheid wat die raad na hom vir sy advies verwys; 
en 
kan aanbevelings wat hy dienstig 
aangeleenthede van belang vir 
die kollegeraad doen. 
(RSA, 1981:1340) 

ag betreffende akademiese 
die tegniese kollege, aan 

Die studieraad adviseer oak die kollegeraad oar die instelling 

van kursusse met inagneming van die plaaslike behoeftes en die 

besondere doelstellings van die betrokke kollege. Die studieraad 

bepaal die behoeftes ten opsigte van die aanbieding van 'n 

goedgekeurde kursus en adviseer die kollegeraad dienooreenkomstig. 

Indien die kollegeraad die aanbeveling van die studieraad steun 

word aansoek by DOK:V gedoen om goedkeuring vir die aanbieding 

van die kursus (DOK:V, 1987:37}. 

Sever dit personeel betref, stel die kollegeraad paste in volgens 

die goedgekeurde diensstaat. Alle bevorderingsposte meet landwyd, 

in beide tale, geadverteer word. Met die oog op die eenvormige 

hantering van aansoeke meet aansoekers hulle aansoeke direk aan 

die betrokke kollegeraad stuur. 



149 

Die kollegeraad doen alle aanstellings van lektore (posvlak 1) 

asook die toetreerange van administratiewe personeel en stel die 

provinsiale onderwysdepartement dienooreenkomstig in kennis. 

Ten opsigte van bevorderingsposte stel die kollegeraad, na die 

sluitingsdatum, die voorgeskrewe skedule op en stuur dit tesame 

met alle aansoeke aan die onderwysdepartement. Na ontvangs van 

die goedgekeurde kortlys wat deur die Departement saamgestel 

word, voer die kollegeraad onderhoude, maak hulle keuse en kan 

die suksesvolle kandidaat sowel as die provinsiale onderwys

departement onmiddellik in kennis gestel word (DOK:V, 1987:33). 

'n Verdere taak van die kollegeraad is om persone wat nie aan die 

kollege verbonde is nie a an te stel vir deeltydse formele 

onder rig (DOK:V, 1987:57-58). In die geval waar van voltydse 

onderrigpersoneel se dienste vir bona fide deeltydse onder rig 

gebruik gemaak word, stel die raad hierdie persone aan, met die 

goedkeuring van DOK : V ( HK ) . Die kollegeraad stel deeltydse 

personeel vir nie-formele onderrig self aan en het nie die 

goedkeuring van die departement hiervoor nodig nie. Aangesien 

hierdie klasse op 'n selfonderhoudende grondslag aangebied word, 

word die persone deur die kollegeraad self vergoed. 

Benewens die funksies wat die kollegeraad volgens wet verplig is 

om te verrig, is daar ook ander funksies wat gewoonlik volgens 

gebruik aandag aan gegee word. Van hierdie funksies sal kortliks 

bespreek word. 

4.5.4.3 Funksies volgens gebruik 

Onderwys, en veral sekondere en tersiere onderwys, is nie meer 

sinvol tensy dit aan 'n spesifieke werkgeleentheid gekoppel kan 

word nie (Goodey, 1986:39). Hieruit volg dit dat daar skakeling 

en samewerking tussen die onderwys en die bedryf behoort te wees 

indien elkeen sy besondere funksie so doeltreffend moontlik wil 

verrig. In geordende gemeenskappe met hulle hoogsontwikkelde 

onderwysstelsels word die samewerking tussen onderwys en bedryf 
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normaalweg gereel deur liggame (of sosiale strukture) 

verteenwoordigers van beide sektore wedersydse belange 

orden (Van Schalkwyk, 1988:164). 

waarop 

reel en 

Wat van die uiterste belang is, is dat tegniese kolleges 

naskoolse beroepsonderwys moet aanbied, dit wil se onderrig en 

opleiding verskaf met die oog op die uitoefening van 'n beroep. 

Ten einde doeltreffende beroepsonderwys aan te bied is dit 

noodsaaklik om op gereelde basis met die handel en nywerheid 

te skakel om sodoende die behoeftes van die werkgewers te bepaal. 

'n Komitee waarsonder 'n kollegeraad beswaarlik kan klaarkom is 

die komitee wat die werksaamhede van die kollege in die plaaslike 

gemeenskap bekendstel en ook die beeld van die kollege as 'n 

instansie vir naskoolse onderwys uitbou (DOK:V, 1988c:6). 

Tegniese kolleges is bewus van die verantwoordelikheid wat die 

verskaffing van relevante beroepsonderwys meebring. Daar word 

voortdurend met die handel en nywerheid geskakel sodat daar op 'n 

wetenskaplike en verantwoordbare wyse aan hul behoeftes voldoen 

word (VTK, 1990d:2). 

Die ervaring wat tegniese kolleges opgedoen het deur die 

skakeling met die privaat sektor verseker die aanbieding van ter

saaklike beroepsopleiding en die organisasie van werkervaring vir 

leerders. Daar word ook voortdurend met die handel en nywerheid 

geskakel om die rasionalisering van kursusse te verseker. 

As gekyk word na die samestelling van die kollegerade word gesien 

dat hierdie rade uiters geskik is om skakeling tussen die 

tegniese kollege en die plaaslike handel en nywerheid te 

bewerkstellig. Lede van die kollegeraad is onder andere verteen

woordigers van die georganiseerde handel en nywerheid soos die 

plaaslike Sakekamer en Kamer van Koophandel, asook verteenwoor

digers van groot plaaslike werkgewers soos die motornywerheid, 

mynbedryf, vervoerdienste, ensovoorts (DOK:V, 1987:17). Die 

kollegeraad het dus die nodige kontakte om skakeling te bewerk

stellig en sodoende onderrig te verskaf soos verlang deur die 
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plaaslike handel en nywerheid. 

Benewens skakeling met die handel en nywerheid is dit oak 'n 

funksie van die kollegeraad om met die gemeenskap te skakel. 

Liggame en organisasies wat verteenwoordiging op die kollegeraad 

kry is onder andere die plaaslike stadsraad, plaaslike vroue

organisasies en ander plaaslike organisasies wat belang het by 

die onderrig en opleiding wat deur die tegniese kollege aangebied 

word (DOK:V, 1987:17). Hierdie verteenwoordiging plaas 

kollegerade in 'n uitstekende posisie om skakeling met die 

gemeenskap wat dit dien te bewerkstellig. 

Tegniese kolleges funksioneer as gemeenskapskolleges en dit 

beteken dat daar gepoog word om die gemeenskap te dien. Hierdie 

beginsel word uitstekend geillustreer deur een van die 

doelstellings van die Tegniese Kolllege Oos-Londen soos uiteen

gesit in die inligtingsbrosjure oar hierdie kollege, naamlik an 

investment in learning' (ELTC, 1991:2): 

One of the East London Technical College's foremost goals 
for the coming year is to enhance economic development 
activities in the community by providing relevant and up to 
date career-orientated education on pre and post Std 10 
levels, thereby providing a vital service to the community. 

Hieruit kan duidelik afgelei word dat dit die erns van tegniese 

kolleges is om hulle gemeenskap te dien na die beste van hulle 

vermoe. 

4.6 FEDERALE ONDERWYSERSRAAD 

Die Federale Onderwysersraad (FOR) is die bestuursliggaam van 'n 

federasie van onderwysverenigings wat vyf en sewentig duisend 

opvoeders verteenwoordig. Die FOR is in die Staatskoerant van 

31 Oktober 1986 erken as die spreekbuis van die onderwysprofessie 

op landwye vlak (FOR, 1987:4). 
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Die raad is 'n koordineringsliggaam vir al die blanke 

onderwysersverenigings en behartig hulle belange op die sentrale 

vlak by die sentrale owerheid. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir 

Tegniese en Beroepsonderwys (SAVTBO), wat in paragraaf 4.7 

bespreek word, is een van die onderwysersverenigings wat by die 

FOR ingeskakel is. 

Een van die vernaamste funksies van die FOR is om die owerheid 

deur bemiddeling van die Minister(s) van Onderwys van advies te 

dien oar onderwysbeleidsake en onderwyswetgewing (Van Schalkwyk, 

1988:106). So byvoorbeeld het die FOR namens tegniese kolleges 

opgetree toe hy die Minister van Onderwys en Kultuur (Volksraad) 

meegedeel het dat die professie ten gunste van grater bevoegd

hede vir die rade van tegniese kolleges is (FOR, 1991:1). 

'n Verdere belangrike funksie van die Raad is om registers aan 

te hou om te verseker dat slegs gekwalifiseerde persone toegelaat 

word om die professie van onderwyser te beoefen en om toe te sien 

dat professionele opvoeders hulle nie aan onbehoorlike of 

onprofessionele gedrag skuldig maak nie. Aangesien tegniese 

kolleges binne die KS-kader funksioneer is die onderwyspersoneel 

verbonde aan hierdie inrigtings verplig om by die Raad te 

registreer. 

Huidiglik is die registrasie van onderwysers slegs van toepassing 

op blankes, maar hierdie situasie kan eersdaags verander. Op 

Saterdag 24 Augustus 1991 is 'n Nasionale Professionele 

Onderwysersorganisasie van Suid-Afrika (NAPOSA) gestig (SAVTBO, 

1991b:2). NAPOSA is 'n Nasionale Organisasie wat nie-rassig, 

onafhanklik, outonoom en polities onverbonde sal wees. 

Die doelstellings van NAPOSA is onder andere: 

* om 'n onderwysstelsel te bevorder wat nie-diskriminerend is in 

terme van ras, kleur, geloof en geslag en wat fokus op die 

behoeftes van die individuele kind; 

* om te strewe na 'n regverdige onderwysstelsel in Suid-Afrika 
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wat die behoeftes en aspirasies van al sy mense sal bevredig; 

en 

om 'n stelsel daar te stel vir die registrasie van alle onder

wysers en om 'n professionele gedragskode te ontwikkel vir 

almal wat volgens die onderwysprofessie geadministreer sal 

word. 

(SAVTBO, 1991b:5) 

As gekyk word na die doelstellings van NAPOSA wil dit voorkom 

asof FOR vervang sal word deur NAPOSA. Aangesien tegniese 

kolleges tans binne die KS-kader funksioneer, sal alle onderrig

personeel wat verbonde is aan hierdie inrigtings, verplig wees om 

by NAPOSA te registreer. 

4.7 ONDERWYSERSVERENIGINGS 

'n Onderwysersvereniging is 'n vrywillige ledeliggaam met 'n eie 

struktuur en funksie. Dit het 'n eie grondwet en organisasie

struktuur en is 'n regspersoon wat homself en sy lede in eise kan 

verweer of eise kan instel. Onderwysers sluit op 'n vrywillige 

grondslag daarby aan en sy aktiwiteite bestaan uit lede-aktiwi

teite (VanWyk, 1987:55). 

Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Tegniese 

(SAVTBO) is 'n onderwysersvereniging vir 

en Beroepsonderwys 

blanke opvoeders 

verbonde aan sekere opvoedkundige inrigtings wat onder DOK:V 

ressorteer. SAVTBO het in 1959 in Bloemfontein tot stand gekom 

met die samevoeging van die Vakskoolvereniging en die Federasie 

van Personeelverenigings van Tegniese Kolleges. Dit is 

sedertdien die enigste amptelike personeelvereniging vir onder

wyspersoneel aan tegniese kolleges, skole vir buitengewone onder

wys en skole vir verstandelike erg gestremde leerlinge, kinder

sorg- en verbeteringskole (DOK:V, 1987:59; SAVTBO, 1991a:31). 

SAVTBO is 'n nasionaal-gestruktureerde onderwysersvereniging wat 

landwyd binne die Departement van Onderwys en Kultuur (Volksraad) 
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sy taakvervulling beoefen. Op hierdie wyse word na die 

gespesialiseerdheid van die dienste van bogenoemde opvoedkundige 

inrigtings asook die dienste aan die opvoeder verbonde aan 

hierdie instansies landwyd eenvormig omgesien (SAVTBO, 1991a:31). 

Die vereniging beskik ook oor 'n regsfonds ter ondersteuning van 

sy lede betrokke by 'n regsgeding wat mag voortspruit uit die lid 

se professionele dienslewering as onderwyser/opvoeder. 

Tydens die kongres van die vereniging wat op 3 April 

Pretoria gehou is, het die Minister van Onderwys en 

(Volksraad) verklaar dat SAVTBO as erkende professionele 

1986 te 

Kultuur 

onder-

wysersvereniging wat lid is van die georganiseerde onderwyspro

fessie ook sitting op die te stigte provinsiale onderwysrade en 

die verskillende provinsiale onderwysdepartemente sal he (DOK:V 1 

1987:59). SAVTBO het· ook verteenwoordiging op die Federale 

Onderwysersraad en op alle komitees van die Komitee van 

Onderwyshoofde waar die belange van die personeel wat lede is van 

die vereniging 1 ter sprake kom. 

Die rol van SAVTBO word beskou as een van professionele skakeling 

(Viljoen, 1984:19). Wat tegniese kolleges aanbetref hanteer 

SAVTBO slegs personeelaangeleenthede (soos reeds uiteengesit) 

terwyl alle vakkundige sake die verantwoordelikheid van die KTKH 

is (vgl. par. 4.4.2). 

Onderrigpersoneel verbonde aan tegniese kolleges onder DOK:AF 

kan lid word van die Teachers Association of South Africa (TASA). 

Hierdie onderwysersvereniging is gestig met die doel om die 

belange van die Indieronderwysers te behartig en is oop vir alle 

Indier opvoeders wat verbonde is aan opvoedkundige inrigtings 

onder DOK:AF. Affiliasie by TASA is vrywillig maar die meeste 

lektore aan tegniese kolleges is lede van TASA. 

Wat lektore verbonde aan tegniese kolleges onder DOK:VE betref, 

kan hulle aansluit by die Saamwerk Onderwysersvereniging. Dit 

is 'n onderwysersvereniging vir alle opvoeders wat onder DOK:VE 

ressorteer. Lidmaatskap is vrywillig en 'n groot persentasie van 
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die betrokke opvoeders behoort dan ook aan hierdie onderwysers

vereniging. 

Daar is egter 

opvoedkundige 

'n sekere aantal opvoeders wat verbonde is 

inrigtings onder DOK:VE, onder andere 

a an 

ook 

personeel verbonde aan tegniese kolleges, wat aan die Staatsdiens

liga behoort in plaas van die Saamwerk Onderwysersvereniging. 

Lektore verbonde aan tegniese kolleges andere DOO kan aansluit by 

die Vereniging van Ondersteunende Onderwys. Lidmaatskap tot hier

die onderwysersvereniging is oop vir alle opvoeders onder DOO en 

is vrywillig. 'n Groot aantal opvoeders behoort egter nie aan 

hierdie onderwysersvereniging, of aan enige ander erkende onder

wysersvereniging, nie. 

4.8 SAMEVATTING 

Soos uit bogenoemde feite afgelei kan word is dit baie duidelik 

dat tegniese kolleges binne die huidige Suid-Afrikaanse onderwys

stelsel onder verdeelde bestuur staan. Tegniese kolleges vir die 

verskillende bevolkingsgroepe ressorteer onder die betrokke 

Onderwysdepartement vir eie sake onderwys. Die kolleges onder 

DOK:V funksioneer nog meer onder verdeelde bestuur deurdat 

DOK:V(HK) die vakkundige funksies hanteer en die onderskeie 

Provinsiale Onderwysdepartemente verantwoordelik is vir die 

personeelaangeleenthede. 

Aangesien tegniese kolleges op nasionale vlak dieselfde funksies 

verrig, bemoeilik hierdie verdeelde bestuur die effektiewe 

funksionering van hierdie inrigtings aansienlik. Daar is heelwat 

duplisering van funksies binne die verskillende Onderwysdeparte

mente en deur die verskillende Komitees. 

Gesien in die lig van feite weergegee in hoofstukke 3 en 4 pas 

tegniese kolleges nie in in die KS-kader waaronder dit tans binne 

die onderwysstelsel gegroepeer is nie. Hierdie inrigtings is nie 
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skole nie en verskaf nie dieselfde tipe onderwys as skole nie. 

Dit kom ook baie duidelik na vore dat kollegerade 'n baie 

belangrike rol te vervul het in die bestuurstrukture vir tegniese 

kolleges, veral met die oog op die outonomie wat hulle geniet. 

Sender kollegerade het tegniese kolleges geen outonomie nie. 

As gekyk 

duidelik 

word na die werkterrein van tegniese kolleges 

dat hierdie inrigtings beroepsonderwys 

is dit 

verskaf. 

Beroepsonderwys is gesetel in die totale onderwysmilieu met 'n 

eie karakter wat dit onderskei van ander terreine en is gerig op 

die versameling van kennis, vestiging van kennis en ontwikkeling 

van nuwe kennis. 

Tegniese kolleges verrig 'n baie belangrike funksie in die onder

wysstelsel van Suid-Afrika. Die rol wat tegniese kolleges in die 

toekomstige onderwysbedeling in Suid-Afrika sal moet speel moet 

vasgestel en duidelik omskryf word. 

Om hierdie toekomstige rol van tegniese kolleges te bepaal is 'n 

literatuurstudie gedoen en persoonlike onderhoude is met 'n 

aantal kundiges op die gebied van tegniese kolleges gevoer. Vir 

die persoonlike onderhoude is die kwalitatiewe metode van 

navorsing gebruik. 

In die volgende hoofstuk sal 'n uiteensetting van die 

kwalitatiewe metode van navorsing bespreek word en daarna sal die 

navorsingsontwerp vir hierdie spesifieke studie gegee word. 
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HOOFSTUK 5 

KWALITATIEWE METODOLOGIE EN NAVORSINGSONTWERP 

5.1 INLEIDING 

Die literatuurstudie wat uitgevoer is, soos omskryf in hoofstuk 1, 

verskaf 'n komprehensiewe oorsig van die huidige posisie van 

tegniese kolleges binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel, 

sowel as van soortgelyke inrigtings in oorsese lande. Dit is 'n 

noodsaaklike inleiding tot enige navorser se voorbereiding 

(Schurink, 1987:140). Met die literatuurstudie is sekere 

belangrike sake as betekenisvol geidentifjseer. Hieruit het 

sekere vrae ontstaan wat indringender ondersoek moes word. Die 

toekomstige rol van tegniese kolleges in die RSA is verder 

nagevors deur die voer van persoonlike onderhoude met persone 

wat almal kundiges op die gebied van tegniese kolleges is. 

Hierdie hoofstuk bied 'n beskrywing aan van die metodologie wat 

tydens die onderhoude toegepas is sowel as die antwerp van die 

huidige studie om die toekomstige rol van tegniese kolleges vas 

te stel. Die hoofstuk begin met 'n bespreking van die teoretiese 

basis van kwalitatiewe metodologie. Dit word gevolg deur 'n 

beskrywing van die antwerp van die studie, insluitend 'n 

beskrywing van die prosedure wat gebruik is om onderhoude met die 

informante te voer. 'n Verslag van die metodes wat aangewend is 

om die data te analiseer, te orden en te verstaan word ook gegee. 

5.2 NAVORSINGSMETODOLOGIE 

5.2.1 Inleiding 

Die mees algemene metodes van navorsing is die kwantitatief en 

kwalitatiewe metodes. Hierdie twee metodes verteenwoordig twee 
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afsonderlike benaderings (Lemmer, 1989:127). Elkeen van die 

metodes beliggaam groot verskille in waardes, doelwitte en die 

navorsingsprosedures. 

5.2.2 Kwantitatiewe metode van navorsing 

Navorsing in die sosiale wetenskappe word gekenmerk deur die 

algemene gebruik van kwantitatiewe metodes (Augustyn, 1981:58). 

Kortliks gestel het kwantitatiewe navorsing sy oorsprong in 

positivisme (Bogden & Biklen, 1982:31). Die oorhoofse doel van 

kwantitatiewe navorsing is om te verduidelik en dus om die 

verwantskap tussen oogmerke en gebeure te voorspel. Data word 

weergee in terme van getalle. Kwantitatiewe navorsers versamel 

ook feite en bestudeer die verwantskap van een stel feite met 'n 

ander (Bell, 1988:4). 

5.2.3 Kwalitatiewe metode van navorsing 

Kwalitatiewe metodologie is fenomenologies georienteer (Lemmer, 

1989:128). Kwalitatiewe navorsers beskou hulself as 'n primere 

instrument vir die versameling van data (Bogdan & Biklen, 1982: 

28). In die versameling van data vertrou hulle gedeeltelik of 

geheel en al op hulle gevoel, indrukke en oordeelsvermoe. 

Die primere doel van hierdie benadering is om die feite wat die 

grondslag van 'n gebeurtenis vorm te verstaan en die bevindinge 

in geskrewe taal aan te bied {Borg & Gall, 1989:23). Die 

navorser poog om metodes van data-analise. te gebruik wat nie

kwantitatief is en wat hom in staat stel om sy bevindinge in 'n 

lewendige, allerdaagse taal weer te gee eerder as in 'n 

wetenskaplike taal of deur die gebruik van statistieke, soos wat 

gebruiklik is in kwantitatiewe navorsing (Smith, 1983:12). Bier 

word gestreef na insig eerder as na statistiese analise. 

Elke benadering het sy voordele en nadele en elkeen is in 

besonder geskik vir navorsing met 'n spesifieke doel. Die metode 

wat toegepas word en die metodes van dataversameling wat gekies 
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word sal afhang van die aard van die ondersoek en die soort 

inligting wat verlang word (Bell, 1988:4). 

Dit mag onverstandig en selfs onwetenskaplik wees 

onbuigbare verskil tussen kwalitatiewe en kwantitatiewe 

om 'n 

metodes 

te probeer stel. Die verskil is nie absoluut nie maar le eerder 

in die klem wat op die ondersoek geplaas word (Best & Kahn, 

1986:147). Een metode moet nie beter as die ander beskou word 

nie. Wanneer besluit moet word oor 'n metode van navorsing moet 

dit nie 'n geval wees van kwalitatiewe versus kwantitatiewe 

metodes nie. Daar moet eerder op een van hierdie metodes besluit 

word op grond van sy inherente geskiktheid vir 'n besondere 

navorsingsprobleem. 

Kwalitatiewe metodes word in 'n toenemende mate erken as 

belangrike metodes van navorsing in die sosiale wetenskappe in 

die algemeen en vir navorsing in die opvoedkunde in besonder 

(Burgess, 19B5b:4}. 'n Groot aantal navorsers is van mening dat 

die kwalitatiewe benadering gans te lank nie gebruik is in 

opvoedkundige navorsing nie en dat baie ondersoeke versterk kon 

gewees bet indien hierdie metode toegepas is (Best & Kahn, 

1986:147). 

Wat die persoonlike onderhoude betref bet die navorser op grond 

van bostaande redes gebruik gemaak van 'n kwalitatiewe benadering. 

5.3 KWALITATIEWE METODOLOGIE 

5.3.1 Inleiding 

In hierdie afdeling sal aandag gegee word aan die teorie wat van 

toepassing is op die kwalitatiewe benadering tot navorsing. Sake 

wat spesifiek bespreek sal word is, onder andere, die rol wat die 

navorser in die navorsingsproses moet speel en die invloed wat by 

op die versamelde data sal uitoefen. Daarna sal die 

ongestruktureerde onderhoud, 'n belangrike tegniek van data-
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versameling, meer volledig bespreek word. Daar sal ook gekyk word 

na die analise van data en die aanbieding van bevindinge. 

Dit lS belangrik dat die teorie wat betrekking het op die kwali

tatiewe metodes van navorsing bestudeer word aangesien hierdie 

teorie toegepas moet word in die antwerp van die navorsings

benadering vir hierdie studie. 

5.3.2 Teorie en hipotese 

Die proses van kwalitatiewe navorsing vorm 'n belangrike 

instrument in die ontwikkeling van nuwe teoriee. In hierdie 

induktiewe wyse van navorsing ontstaan die teorie vanuit die 

materiaal wat tydens die navorsingsproses versamel is (Cohen & 

Manion, 1989:15). Die navorsingsproses self speel dus 'n aktiewe 

rol in die inisiering, vorming, herformulering en verduideliking 

van die teorie (Burgess, 1982a:210). 

Nuwe inligting veroorsaak dat die ou teoriee verwerp of hersien 

word om alle beskikbare inligting in te sluit (Hopkins, 1980:12). 

Anders gestel, 'n teorie wat op hierdie wyse ontwikkel word kom 

te voorskyn vanuit baie uiteenlopende stukkies versamelde data 

wat onderling met mekaar verband hou (Bogden & Biklen, 1982:29). 

Hierdie soort teorie wat ontstaan vanuit die data wat gedurende 

die navorsingsproses versamel is staan bekend as 'gegronde 

teorie'; dit is 'n teorie wat ontdek en ontwikkel word deur die 

ondersoek van die data (Glaser & Strauss, 1967:32). 

In hierdie konteks word teorie beskou as 'n ontwikkelende 

entiteit wat gegenereer en ontwikkel word vanuit data. Teorie is 

'n potensiele bron van verdere inligting en ontdekkings. Dit is 

dus 'n bran van nuwe onbeantwoorde vrae, dit identifiseer 

kritieke areas vir verdere navorsing en maak dit vir die navorser 

moontlik om die bestaan van vorige onbekende verskynsels te 

postuleer (Cohen & Manion, 1989:15). 

'n Hipotese is 'n tentatiewe oplossing van die probleem, 'n 
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relatiewe wetmatigheid wat toetsing vereis, 'n soort 'beste raai

skoot' (De Wet, et al., 1981:32). In kwalitatiewe navorsing word 

data meesal nie versamel met die doel om hipoteses te steun of 

te weerle nie. Navorsingsvrae word meesal ook nie in terme van 

hipoteses opgestel nie. Terwyl kwalitatiewe navorsers 'n fokus 

mag ontwikkel soos hulle data versamel, benader hulle meesal nie 

die navorsing met spesifieke vrae wat beantwoord meet word nie of 

met hipoteses wat getoets meet word nie (Bogden & Biklen, 

1982:2). In plaas daarvan word hipoteses gegenereer gedurende die 

versameling en analisering van data (Hopkins, 1980:8). Met ander 

woorde, die studie begin sender 'n hipotese en die hipoteses 

vloei voort uit die data wat ingesamel word gedurende die proses 

van navorsing. 

5.3.3 Die houding van die navorser 

Johnson (1977:5) is van mening dat daar geen uniforme kwaliteit

standaarde is waaroor persone wat opvoedkundige navorsing doen 

meet beskik nie. Elke navorser sal, tot 'n seker mate, 'n unieke 

kombinasie van karaktereienskappe verteenwoordig. 

'n Belangrike vraag wat gevra kan word is watter rol die navorser 

in die navorsingsproses meet speel (Goetz & LeCompte, 1984:214). 

Die navorser kan nie die rol van 'n afsydige waarnemer inneem nie 

maar meet daarna streef om 'n verhouding van wedersydse vertroue 

met sy respondent op te bou. Die kwaliteit van die data wat 

versamel word sal afhang van hierdie verhouding. 'n Egte 

betrokkenheid en identifikasie met die ·respondent sal die 

waarskynlikheid dat respondente gewillig sal wees om hulle kennis 

met hom te deel vergroot. 

Alhoewel die navorser die respondent in 'n gees van vertroue en 

empatie meet benader, meet hy terselfdertyd op sy hoede wees om 

die betekenis van wat die respondent se of doen vas te stel 

(Anderson, 1990:229). Die navorser meet 'n houding van 

gelyktydige of afwisselende betrokkenheid en afsydigheid 

gedurende die navorsingsproses inneem. 



162 

5.3.4 Die invloed van die navorser op data (subjektiwiteit) 

In kwalitatiewe navorsing is die belangrikste instrument die 

navorser self want dit is die navorser wat die data versamel en 

verwerk (Burgess, 1985b:5). As gevolg hiervan is dit moontlik 

dat die navorser 'n sekere invloed kan uitoefen op die versamelde 

data wat moontlik die geldigheid van die navorsing kan affekteer. 

Die navorser se persoonlike karaktereienskappe mag sekere 

belangrike verskilpunte tussen hom en sy respondent veroorsaak 

wat 'n hindernis kan wees om belangrike data te bekom en ook die 

soort en kwaliteit van die versamelde data kan beinvloed (Lofland 

& Lofland, 1984:16). Om die uitwerking wat die navorser op data 

mag he te verminder moet die navorser die inligting wat aan die 

respondent verskaf word monitor. Sekere inligting soos 

persoonlike opinie en politieke standpunte mag 'n stremmende 

effek he op die inligting wat deur die respondent verskaf word. 

Die agtergrondkennis van die navorser moet egter nie net in 'n 

negatiewe houding gesien word nie. Dikwels sal die navorser, deur 

middel van sy persoonlike eienskappe, die noodsaaklike verhouding 

tussen hom en die respondent vergemaklik en sodoende die 

moontlikheid van vooroordeel verminder. 

Die navorser moet alles in die stryd werp om die invloed van sy 

persoonlike denke op die versamelde data sover as moontlik uit te 

skakel om sodoende die respondent se eie siening van die saak so 

min as moontlik te versteur (Burgess, '1985b:5). Met ander 

woorde, die navorser moet versigtig wees om nie onbewustelik sy 

mening oor 'n saak op die respondent af te dwing nie. Die 

navorser is subjektief betrokke maar moet waak teen subjektivisme. 

5.3.5 Die keuse van respondente 

Nou verwant aan die rol wat die navorser speel is die probleem 

van identifisering van die respondente wat die data voorsien. 

Elke individuele respondent het toegang tot unieke inligting 
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(Goetz & LeCompte, 1984:215). Geen enkele respondent kan 

universele inligting verskaf nie. 

In die navorsingsproses is dit uiters belangrik dat die relevante 

respondente gekies sal word. Die navorser moet daarvan oortuig 

wees dat die betrokke respondente oor die nodige kennis beskik 

wat aan hom die verlangde data sal voorsien. Soos reeds gese sal 

geen enkele respondent oor al die kennis beskik om alle inligting 

te verskaf nie en daarom sal die navorser die respondente so moet 

kies dat kenners op verskillende gebiede ingesluit word om 

sodoende al die nodige inligting te bekom. 

Elke navorsingsituasie het 'n unieke interpersoonlike kwaliteit 

en geen twee navorsers kan 'n identiese verhouding met 'n 

respondent opbou nie, terwyl geen twee respondente dieselfde sal 

reageer teenoor 'n spesifieke navorser nie (Viljoen, 1966:120). 

Wat egter help is om, indien die navorser positiewe 

verhoudinge met sekere kenners het, sulke persone as 

te kies aangesien hulle meer bereid sal wees 

gespesialiseerde kennis met die navorser te deel. 

persoonlike 

respondente 

om hulle 

Alhoewel kwalitatiewe navorsing nie die gebruik van 'n groot 

steekproef uitsluit nie maak die meeste kwalitatiewe studies 

gebruik van 'n relatief klein steekproef (Bogden & Biklen, 

1982:2). Die geldigheid van 'n steekproef is nie soseer afhanklik 

van die aantal informante wat ondervra word nie maar eerder 

die graad van betroubaarheid waarin die informant optree en die 

kennis waaroor hy beskik. 

Waar die 

studies 

navorsers 

individue 

punt is 

werklike grootte van die steekproef in kwalitatiewe 

geweldig wissel, noem Carey (1984:75) dat ervare 

gevind het dat na die intensiewe ondervraging van agt 

'n versadigingspunt in data bereik word. Op hierdie 

die belangrikste onderwerpe geidentifiseer en is 

voldoende data versamel om dit te staaf. 

Volgens De Wet, et al. (1981:117) is die grootte van die steek-
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proef belangrik. Die navorser wil gewoonlik so 'n klein 

proef as moontlik neem ter wille van die tyd en koste 

verbonde. Aan die ander kant moet dit weer so groot as 

wees om verteenwoordigend te kan wees en betroubare en 

gevolgtrekkings te verseker. 

5.3.6 Tegnieke van dataversameling 

steek 

daaraan 

moontlik 

geldige 

Die navorsingsmetode of die tegniek vir die versameling van data 

hou verband met die metodologiese beskouing. Daar lS altyd 'n 

onderlinge verband tussen die probleem en die metode (De Wet, et. 

al., 1981:161). 

In kwalitatiewe navorsing is die mees algemene metodes vir die 

versameling van data vanaf primere bronne die van observasie, 

onderhoude, toetse en vraelyste (Anderson, 1990:81). Hierdie 

tegnieke maak dit moontlik vir die navorser om ten nouste bekend 

te raak met die denkwyse van die respondent. 

Slegs die 

tureerde 

intensiewe onderhoud, ook bekend as die 

onderhoud, word hier bespreek aangesien 

ongestruk

dit die 

dominante strategie is wat in hierdie ondersoek toegepas is. 

5.3.6.1 Die ongestruktureerde onderhoud 

Die onderhoud is een van die mees algemene metodes van data

versameling en is geskik vir beide die kwantitatiewe en 

kwalitatiewe metode van navorsing (De Wet, et. al., 1981:162). In 

teenste1ling met die gestruktureerde onderhoud waar die inhoud 

(vrae) en prosedures vooraf beplan word en min ruimte gelaat word 

vir herformulering van vrae, is die ongestruktureerde onderhoud 

meer buigsaam en informeel. Die gestruktureerde onderhoud is dus 

'n geslote situasie (Cohen & Manion, 1989:309) terwy1 die 

ongestruktureerde onderhoud as 'n oop tegniek omskryf kan word 

(De Wet, et. al., 1981:163). 

In die geval van 'n kwalitatiewe ondersoek word die 
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ongestruktureerde of intensiewe onderhoud aanvaar as 'n geskikte 

metode van dataversameling aangesien dit die onderhoudvoerder 

(ondervraer) toelaat om duidelike, akkurate en volledige verslae 

wat gebaseer is op die informant se persoonlike ondervinding te 

verseker (Burgess, 1982b:108). 

Die ongestruktureerde onderhoud kan in die bree gedefinieer word 

as 'n geleide gesprek waarin die ondervraagde eerder as die 

ondervraer die struktuur van die onderhoud voorskryf (Powney & 

Watts, 1987:18). Die onderhoud word aangepas by die respondent en 

die omstandighede waaronder die onderhoud gevoer word (De Wet, 

el. al., 1981:163). Vraelyste word nie gebruik nie en dikwels is 

die navorser self die navorsingsinstrument wat verantwoordelik is 

vir die versameling van die data. 

Die 

dat 

vernaamste kenmerk van hierdie vorm van onderhoudvoering 

die ondervraer sy eie bydrae tot die onderhoud tot 

is 

'n 

absolute minimum beperk en slegs die algemene tema waaroor 

inligting verlang word, suggereer (Viljoen, 1966:16). 

Schurink (1987:137) onderskei tussen 'n totaal ongestruktureerde 

onderhoud wat nie voorafgegaan word deur enige literatuurstudie 

nie en die ongestruktureerde onderhoud waartydens die ondervraer 

gebruik maak van 'n los skedule vrae, gebaseer op voorafgaande 

literatuurstudie, wat as rigsnoer vir die ondervraer dien. 

Hierdie los skedule verseker dat sekere belangrike areas gedek 

word. Daar is egter geen vasgestelde orde waarin die vrae gevra 

word nie maar die ondervraer streef daarna ·om die informant se 

ervaringe en houdinge wat relevant is aan die navorsingsprobleem 

bymekaar te hou en moedig die informant aan om hierdie ervaringe 

natuurlik en vryelik te bespreek (Burgess, 1982b:107). Deur 

middel van sensitiewe ondervraging (aansporing), 'n opmerking of 

selfs 'n glimlag of kopknik, moet die ondervraer die informant 

aanmoedig om te praat sodat voldoende detail versamel kan word om 

'n helder beeld van die informant se ervaringe daar te stel. 

Die ongestruktureerde onderhoud word gevoer in 'n vry en openlike 
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atmosfeer en word gewoonlik op band opgeneem (Bogden & Taylor, 

1975:112). Dit is ook raadsaam vir die ondervraer om aanvullende 

notas gedurende die onderhoud te maak. Op hierdie manier word 

onderwerpe wat te voorskyn kom sowel as beduidende nie-verbale 

gedrag aangeteken en gebruik in samewerking met data wat op band 

opgeneem is gedurende die analise en interpretasie van die data 

(Bogden & Taylor, 1975:119). 

In die ongestruktureerde onderhoud word die ondervraagde eerder 

beskou as 'n informant as 'n respondent of ondergeskikte. Powney 

en Watts (1987:17;44) wys daarop dat die term ondergeskikte 

gewoonlik geassosieer word met deelnemers aan eksperimentele 

navorsingsprojekte terwyl respondente gewoonlik verwys na persone 

wat 'n vraelys voltooi of wat antwoorde tydens 'n gestruktureerde 

onderhoud verskaf. Beide respondent en ondergeskikte word 

geassosieer met toetsing van hipoteses (Powney & Watts, 1987:44). 

Omgekeerd word die term informant meer algemeen gebruik in 

kwalitatiewe navorsing omdat dit iemand voorstel wat persoonlike 

inligting aan die ondervraer verskaf binne die raamwerk van 'n 

interpersoonlike verhouding wat gekenmerk word deur wedersydse 

vertroue. 

5.3.7 Analise van data en aanbieding van bevindinge 

'n Kenmerk van kwalitatiewe navorsing is die gelyktydige ver

sameling en analise van data wat gedurende alle stadiums van die 

studie plaasvind (Burgess, 1985a:9). Dit 1s egter eers nadat 

die veldwerkstadium van die navorsing af~ehandel is dat die 

navorser op die analise en interpretasie van data konsentreer 

(Bogden & Taylor, 1975:81). Dit maak dit nodig dat die navorser 

sekere prosedures moet ontwikkel waarvolgens data georganiseer en 

geevalueer moet word. 

Nadat 'n transkripsie van die bandopnames van 'n onderhoud 

gemaak is word die data gelees en herlees saam met die notas wat 

gedurende die onderhoud gemaak is (Anderson, 1990:82). Waar nodig 

word die informant, of ander navorsers, geraadpleeg met 
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betrekking tot die pres1ese betekenis van data wat nie heeltemal 

duidelik is nie. Nadat alle data nagegaan is kodeer die navorser 

die data in terme van belangrike onderwerpe wat herhaaldelik 

voorkom. Na kodering word die data sorteer in sekere temas en 

hipoteses wat vanuit die data te voorskyn kom. Nadat die navorser 

die hipotese geformuleer het analiseer hy die mate waarin die 

hipotese ondersteun word deur die oorblywende data wat versamel 

is. Gedurende hierdie proses moet die navorser sekere 

toepas waarvolgens sekere verklarings gekodeer word 

kriteria 

as onder-

steunend of nie-ondersteunend tot die hipotese wat te voorskyn 

gekom het (Bogden & Taylor, 1975:86). Die proses van data

analise is tydrowend en moet deeglik gedoen word. Dit vereis 'n 

voortdurende heen en weer verwysing na die data om sodoende 'n 

'gegronde' teorie te lewer. 

Bogenoemde beskrywing is slegs een prosedure vir data-analise. 

Geen enkele metode word streng aanbeveel vir data-analise nie en 

verskillende navorsers is vry om goeie, dog uiteenlopende, 

metodes volgens hul eie voorkeure en persoonlike style van 

navorsing te ontwikkel. 

5.3.8 Betroubaarheid en geldigheid 

Betroubaarheid en geldigheid is 'n vereiste vir die doeltreffend

heid van enige prosedure van dataversameling (Best & Kahn, 

1986:144). Hopkins (1980:461) beskou betroubaarheid as die 

konsekwensie van observasie, dit is die konsekwensie waarmee 'n 

dataversamelingstegniek meet wat dit veronderstel is om te meet. 

Volgens Bogden en Biklen (1982:44) word betroubaarheid in kwali

tatiewe navorsing beskou as die verskil tussen wat as data aange

teken is en wat werklik plaasgevind het in die uitvoering van die 

studie. 

Geldigheid in kwalitatiewe navorsing is daardie kwaliteit van die 

dataversamelingsprosedure wat dit in staat stel om te meet wat 

dit veronderstel is om te meet (Bell, 1988:51). Die geldigheid 
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van die inligting word primer bepaal deur die informant se 

bereidwilligheid om sy ervaringe vrylik aan die navorser oor te 

dra in 'n atmosfeer van vertroue (Goetz & LeCompte, 1984:224). 

Die kwalitatiewe metode van navorsing is in detail bespreek. Met 

hierdie teoretiese kennis in gedagte sal daar nou oorgegaan word 

tot die antwerp van die kwalitatiewe navorsingsmetode wat in 

hierdie studie gebruik sal word. 

5.4 ONTWERP VAN HUIDIGE STUDIE 

5.4.1 Inleiding 

Lofland & Lofland (1984:2) is van mening dat die persoonlike 

belangstelling in 'n studieveld wat gekies word vir navorsing 

tipies van die kwalitatiewe tradisie is. In kwalitatiewe 

navorsing word die navorser aangemoedig om sy navorsing te begin 

deur gebruik te maak van wat problematies in sy eie situasie is 

as 'n onderwerp vir navorsing. 

As gevolg van sy persoonlike belangstelling in die gekose studie

veld het die navorser die kwalitatiewe benadering tot navorsing 

as geskik gevind vir hierdie ondersoek. Die studie is uitgevoer 

binne die raamwerk van 'n kwalitatiewe navorsingsbenadering deur 

gebruik te maak van 'n intensiewe, ongestruktureerde onderhoud 

saam met 'n onderhoudsgids. Hiervolgens is belangrike onderwerpe 

en vrae wat gedurende die literatuurstudie geidentifiseer is 

gebruik om data van die informante te verkry. 

Die navorsingsontwerp vir die huidige studie sal nou bespreek 

word. Van die belangrikste sake wat aangespreek sal word is die 

keuse van die informante en die versameling en analise van data. 

Die beperkings van die navorsing sal ook aangedui word. 
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5.4.2 Keuse van informante 

Die persone met wie onderhoude gevoer is vir hierdie studie is 

nie deur die ewekansige steekproeftegniek gekies nie maar eerder 

deur doelgerigte steekproefneming. Hierdie steekproeftegniek 

vereis dat informante met oorleg gekies word volgens hulle 

status, dit is spesifieke kwaliteite wat hulle toerus met 

spesiale kennis wat die navorser verlang (Goetz & LeCompte, 

1984:73). 

Wanneer persone gekies word om onderhoude mee te voer, is dit 

belangrik dat die relevante persone gekies word. Hierdie persone 

moet mense wees met die nodige ervaring en gespesialiseerde 

kennis en wat bereid is om hierdie kennis met die navorser te 

deel (vgl. par. 5.3.5). Die prinsipale van tegniese kolleges 

met wie onderhoude gevoer is, is gekies op grond van hulle 

ervaring as prinsipale van groot kolleges. Die ander persone wat 

gekies is, is almal kundiges op die gebied van naskoolse 

beroepsonderwys en beskik ook oor 'n grondige kennis van tegniese 

kolleges. Bylae A bevat die name van persone met wie onderhoude 

gevoer is aangaande die toekomstige rol van tegniese kolleges in 

die RSA. 

Behalwe die feit dat onderstaande persone reeds jare ervaring as 

prinsipale het is hulle ook om die volgende redes gekies om 

onderhoude mee te voer: 

* Mnr Jackson is reeds vir 'n aantal' jare die nasionale 

voorsitter van die KTKH en voorsitter van FEDKOM. Hy dien op 

* 

verskeie departementele komitees as 

tegniese kolleges en het reeds 'n aantal 

oor tegniese kolleges, die lig laat sien. 

ve~teenwoordiger van 

artikels, wat handel 

Mnr Klepper is 'n voormalige nasionale voorsitter van die 

KTKH. Hy dien op 'n aantal komitees insake tegniese kolleges 

en is 'n kenner van die werkterrein van tegniese kolleges, 

veral op die gebied van ingenieurstudies. Hy is ook ten volle 

vertroud met die bestuurstrukture van tegniese kolleges binne 
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die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. 

Mnr Loots is al vir geruime tyd die ondervoorsitter van die 

KTKH en lid van FEDKOM. Hy is reeds vir jare die voorsitter 

van die Staande Komitee: Sakestudies van die KTKH waar hy 

waardevolle ervaring opgedoen het insake naskoolse 

onderwys soos deur tegniese kolleges aangebied. Hy 

beroeps

het ook 

reeds studiebesoeke aan verskeie oorsese lande gebring waar hy 

die werkterrein en bestuurstrukture van opvoedkundige 

inrigtings soortgelyk aan tegniese kolleges in Suid-Afrika 

bestudeer het. 

Mnr Young is lid van die uitvoerende komitee van die 

KTKH, asook lid van SAVTBO. Hy het ook voorheen die pos van 

Superintendent van Onderwys verbonde aan DOK:V(HK) beklee. 

Bogenoemde prinsipale is almal verbonde aan tegniese kolleges 

onder die Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Volksraad. Die volgende drie prinsipale is verbonde aan tegniese 

kolleges andere ander onderwysdepartemente, soos aangedui: 

* Mnr de Stadler (DOK:AF) is voorsitter van die CTCP:DE en 

ondervoorsitter van FEDKOM. Hy werk baie nou saam met sy 

betrokke onderwysdepartement in belang van tegniese kolleges 

en het al verskeie artikels wat oor tegniese kolleges handel, 

geskryf. Hy beskik ook oor besondere kennis aangaande die 

funksionering van technikons. 

* Mnr Beukes (DOK:VE) is 'n stigterslid van die KTKH:VE, asook 

van FEDKOM. Hy speel ook 'n toonaangewende rol tussen sy onder

wysdepartement en tegniese kolleges wat onder die departement 

ressorteer. 

* Mnr Stander (DOO) is ondervoorsitter van KOPTEK en 'n lid van 

FEDKOM. Hy is ook 'n kenner van die bestuurstrukture vir 

tegniese kolleges binne sy onderwysdepartement. 

Ander persone met wie onderhoude gevoer 

van hulle gespesialiseerde kennis op 

is, is gekies as gevolg 

verskillende terreine 

aangaande tegniese kolleges en beroepsonderwys. Hierdie persone 

is om die volgende redes gekies: 
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* Prof Landman is voorsitter van die Kollegeraad van die 

* 

* 

Tegniese Kollege Verwoerdburg en skrywer van 'n aantal 

artikels oor tegniese kolleges, veral op die gebied van raak

vlakrealisering ten aansien van formele en nie-formele onder

wys. Uit die aard van sy voorsitterskap is Prof Landman ook 'n 

kenner op die gebied van die bestuurstrukture van tegniese 

kolleges binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. 

Dr Pittendrigh was vir 'n groot aantal jare betrokke by 

tegniese kolleges, kolleges vir gevorderde tegniese onderwys 

en technikons. Hy is 'n voormalige rektor van die Technikon 

Natal en het gespesialiseerde kennis oor die aanbieding van 

naskoolse beroepsonderwys aan tegniese kolleges en technikons. 

Dr Pittendrigh het reeds op verskeie komitees van die RGN aan-

gaande onderwysaangeleenthede gedien en dien nog steeds op 'n 

aantal komi tees van organisasies wat be lange by onderwys-

voorsiening het. 

Prof du Preez is voorsitter van die Komi tee van Technikon-

hoof de (KTH) en het self heelwat navorsing gedoen oor die 

werkterrein van tegniese kolleges, technikons en universi-

teite. Prof du Preez dien op 'n aantal komitees insake 

verskeie onderwysaangeleenthede in Suid-Afrika. Die toekoms-

tige rol van tegniese kolleges in die RSA kan nie in isolasie 

gesien word nie maar moet saam met die toekomstige werkterrein 

van technikons bespreek word. Prof du Preez is 'n kenner op 

hierdie gebied. 

Uit bostaande lS dit dus baie duide1ik waarom hierdie persone 

gekies is om onderhoude mee te voer. Hulle het almal gespesiali

seerde kennis op hulle eie terrein aangaande tegniese kolleges en 

tydens onderhoude is inligting bekom aangaande al die belangrike 

onderwerpe wat handel oor die toekomstige rol van tegniese 

kolleges in die RSA. 

Alhoewel onderhoude gevoer is met enkele persone verbonde aan 

tegniese 

ressorteer, 

kolleges wat onder ander onderwysdepartemente 

is gekonsentreer op persone wat verbonde is aan, of 

kennis dra van, tegniese kolleges onder die Departement van 
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Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad. Dit ~s gedoen 

omdat slegs kolleges onder hierdie departement oor 'n eie Wet op 

Tegniese Kolleges beskik waarvolgens hulle funksioneer. 

5.4.3 Verklaring van subjektiwiteit 

Aangesien dit algemene gebruik is dat 'n kwalitatiewe ondersoek 

'n verklaring van die navorser se agtergrond en waardes insluit, 

is dit nodig geag om 'n eenvoudige en eksplisiete uiteensetting 

van die huidige navorser se eie agtergrond te gee waar dit 

relevant is tot hierdie ondersoek om sodoende te poog om die 

moontlike verdraaiing van en bevooroordeling van die bevindinge 

van die navorsing te minimaliseer (vgl. par 5.3.4}. 

Die navorser is reeds agt en twintig jaar aan die onderwys 

verbonde waarvan veertien jaar aan tegniese kolleges is. Hy 

beklee reeds die pos van prinsipaal van tegniese kolleges vir die 

afgelope twaalf jaar. Die aanvanklike belangstelling in die 

navorsingsprojek het ontstaan vanuit die navorser se eie belang

stelling in die rol wat tegniese kolleges in die toekoms in die 

RSA sal moet speel met betrekking tot die aanbieding van beroeps

onderwys. Die verskyning van die Walters-verslag in April 1990, 

wat handel oor die evaluering en bevordering van loopbaanonderwys 

in Suid-Afrika, het bygedra tot die navorser se finale besluit om 

hierdie navorsingsprojek aan te pak. 

Hierdie feite dien as toeligting vir die vanselfsprekende rol wat 

die navorser se huidige posisie, en sy betrokkenheid in die 

verlede, gespeel het om sy belangstelling in die ondersoek verder 

te prikkel. 

5.4.4 Dataversameling 

Die ondersoek word in twee dele verdeel, wat basies twee metodes 

van navorsing bevat. 

Die eerste deel van die ondersoek behels inligting bekom tydens 
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die voer van persoonlike onderhoude met kundiges op die gebied 

van tegniese kolleges, of soortgelyke onderwysinstansies, en die 

aanbieding van naskoolse beroepsonderwys deur hierdie 

(vgl. par. 5.3.6). Onderhoude is gevoer met persone 

Afrika en in die Republiek van China. 

inrigtings 

in Suid-

Die onderhoude in Suid-Afrika het plaasgevind gedurende Oktober 

1991 en Februarie 1992 en in die Republiek van China in April 

1990 asook in Desember 1991. Alle onderhoude, 1n Suid-Afrika 

sowel as oorsee, is gevoer in die kantoor van die informant en 

elke onderhoud is op band opgeneem. Kort aantekeninge is ook 

gedurende die onderhoud gemaak. 

Met die 

ingelig 

reel van die onderhoude is 

waaroor die navorsing handel. 

die informantr kortliks 

In die meeste gevalle was 

die navorser goed bevriend met die informant, maar waar nodig is 

die onderhoud begin met 'n kort kennismaking. Voor elke onderhoud 

het die navorser weer kortliks die doel van die studie 

verduidelik. 'n Paar riglyne vir die proses van onderhoudvoering 

is ook aan die informant verduidelik. Die navorser het hierna 'n 

ongestruktureerde intensiewe onderhoud gevoer wat gefokus het op 

die toekomstige rol van tegniese kolleges in die RSA. 

In die Republiek van China het die onderhoude hoofsaaklik 

gehandel oor die plek en hantering van beroepsonderwys in daardie 

land en die bestuurstrukture van naskoolse opvoedkundige 

inrigtings wat soortgelyk is aan tegniese kolleges in Suid

Afrika. 

Die navorser het gebruik gemaak van 'n buigsame onderhoudskedule 

(Bylae B) om sodoende seker te maak dat al die belangrikste 

onderwerpe behandel is (vgl. par. 5.3.6.1). Die onderhoud is 

gevoer soos 'n gewone gesprek waartydens die navorser baie 

sorgvuldig geluister het en soms vir verdere inligting gevra het. 

Daar is so spoedig moontlik, gewoonlik nog dieselfde dag of die 

dag na die onderhoud, geluister na die opnames van die onderhoude. 
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Soos belangrike nuwe idees en sieninge te voorskyn gekom het 

vanuit die data versamel gedurende 'n onderhoud, is die daarop

volgende onderhoude aangepas om hiervoor voorsiening te maak. Die 

persepsies van die informante word in hoofstuk 6 weergegee. 

Die tweede deel van die ondersoek is 'n studie van die verslae, 

referate en toesprake wat op skrif gestel is. Hierdie dokumente 

bevat menings van verskillende persone en organisasies, veral 

met betrekking tot die toekomstige werkterrein van tegniese 

kolleges. 

Hierdie dokumentasie is nagagaan en die inligting is geevalueer 

in terme van die relevansie daarvan tot die toekomstige rol van 

tegniese kolleges in die RSA. 'n Analise van die bevindings 

word in hoofstuk 7 gegee. 

5.4.5 Analise van data 

Die analise van data het reeds tydens die voer van die onderhoude 

begin (vgl. par. 5.3.7). 'n Deurlopende ondersoek van data het 

plaasgevind en patrone wat te voorskyn gekom het is aangeteken en 

in daaropvolgende onderhoude geintegreer. 

Soos die onderhoude afgehandel is, is hulle oorgeskryf en saam 

met die onderhoudskedule op leer geplaas. Die kopiee is daarna 

gelees en weer gelees en belangrike standpunte is aangeteken. 

Leers vir die verskillende onderwerpe is geopen en elke informant 

se reaksie op die verskillende onderwerpe ia by daardie betrokke 

onderwerp geliasseer. Hierna is die reaksies op elke onderwerp 

nagegaan en die informant se reaksies en menings oor 'n 

besondere onderwerp is vergelyk met die van die ander informante. 

Op hierdie wyse is dominante menings oor die verskillende onder

werpe geidentifiseer en aangeteken. 

5.4.6 Betroubaarhied en geldigheid 

Om 'n hoe mate van betroubaarheid te verseker is alle data 
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gedurende die huidige ondersoek op 'n uniforme wyse versamel, 

verwerk en geinterpreteer en die navorser het daarna gestreef om 

die natuurlike vloei van inligting vanaf die informant so min as 

moontlik te versteur (vgl. par 5.3.8). 

In terme van kriteria vir geldigheid, in soverre dit hierdie 

ondersoek aangaan, het alle informante vrywilliglik inligting aan 

die navorser verskaf. Verskeie het die studie onderskryf en het 

dit as die moeite werd beskou en die hoop uitgespreek dat dit 

tot voordeel van tegniese kolleges in Suid-Afrika sal strek. 

Voordat die finale bevindings op skrif gestel is het die 

navorser, waar nodig, teruggegaan na van die informante om van 

die bevindings aangaande die vernaamste onderwerpe te bevestig en 

onduidelikhede uit die weg te ruim. 

5.4.7 Beperkings van navorsing 

Die navorser het onderhoude gevoer met slegs 'n paar persone wat 

betrokke is by tegniese kolleges. Die versamelde data kan dus 

deur sommiges beskou word as van beperkte omvang te wees, maar 

die betrokke onderwerpe is wel in detail bespreek. 

In die navorsing is die fokus geplaas op die toekomstige rol van 

tegniese kolleges in die RSA. Die studie maak nie daarop 

aanspraak dat alle relevante onderwerpe, wat betrekking het op 

die bestuur en die rol wat tegniese kolleges in die toekoms sal 

moet speel, geidentifiseer en bespreek is ~ie. Daar kan ook nie 

tot so 'n mate veralgemeen word dat die werkterrein van alle 

tegniese kolleges dieselfde moet wees nie en dat alle tegniese 

kolleges op dieselfde wyse bestuur moet word nie. 

5.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die redes vir die keuse van die 

kwalitatiewe benadering vir hierdie studie bespreek. 'n Uiteen-
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setting van die beginsels van kwalitatiewe metodologie en die 

ongestruktureerde onderhoud as metode vir die versameling van 

data is ook gegee. Die metode van navorsing wat in hierdie studie 

gebruik is, met die klem op die intensiewe ongestruktureerde 

onderhoud, is beskryf. 

In die volgende hoofstuk sal die data, wat versamel is tydens 

onderhoudvoering, aangebied en bespreek word. 
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HOOFSTUK 6 

PERSEPSIES VAN INFORMANTE 

6.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word 'n analise gemaak van die onderhoude wat 

in Suid-Afrika gevoer is. Die hoofgedagtes wat uitgespreek is oor 

die onderwerpe, soos uiteengesit in die onderhoudskedule (Bylae 

B), word aangebied. Uiteenlopende en ooreenstemmende aannames, 

denkwyses en benaderings word weergegeee. 

Alle menings wat in hierdie hoofstuk gegee word is te alle tye 

die van die informante self. Die navorser se persoonlike menings 

en idees aangaande die verskillende onderwerpe is dus geensins 

hier ter sprake nie. 

Hierdie studie reflekteer die menings van sommige informante aan

gaande die toekomstige rol van tegniese kolleges in die RSA. Om 

anonimiteit te handhaaf word menings van informante nie 

geidentifiseer nie. Die informante is gekies as gevolg van die 

direktheid van hulle betrokkenheid by, of belangstelling in, 

naskoolse beroepsonderwys, veral soos aangebied deur tegniese 

kolleges (vgl. par. 5.4.2). 

In van die onderwerpe wat aanhangig gemaak is tydens die 

onderhoude kom areas van konsensus te voorskyn, maar ook groot 

verskille in opinies. Menings oor die onderskeie onderwerpe 

volgens die onderhoudskedule sal nou gestel word. 
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6.2 ONDERWERPE VOLGENS ONDERHOUDSKEDULE 

6.2.1 Inleiding 

Soos reeds verduidelik in paragraaf 5.4.4 is gebruik gemaak van 

'n onderhoudskedule (Bylae B) gedurende die onderhoudvoering. 

Die menings wat deur die informante uitgespreek is omtrent 

elkeen van die onderwerpe, soos vervat in die onderhoudskedule, 

sal nou onder die volgende opskrifte gegee word: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 

Relevante wette 

Plek van tegniese kolleges in die onderwyskundige struktuur 

Werkterrein van tegniese kolleges 

Kurrikulering 

Sertifisering en eksaminering 

Bestuurstrukture vir tegniese 

Afrikaanse onderwysstelsel 

Kollegerade 

kolleges 

Rasionalisering van tegniese kolleges 

Komitees van tegniese kolleges 

Federale Onderwysersraad 

Onderwysersverenigings 

binne die Suid-

6.2.2 Relevante wette 

In die nuwe onderwysbeleid word onderwys, kragtens die Grondwet 

van 1983 (Wet 110 van 1983), beskou as 'n eie saak van die 

betrokke bevolkingsgroep en daar is dus geen algemene onderwys

inrigtings nie (vgl. par. 3.4.3). Algemene onderwysbeleid wat van 

toepassing is opal die bevolkingsgroepe bestaan wel. 

Die informante is 

kolleges binne die 

funksioneer. Hulle 

kolleges vir elke 

daarvan bewus dat, volgens wet, tegniese 

onderwysstelsel as eie sake inrigtings 

besef dat as gevolg hiervan, die tegniese 

afsonderlike bevolkingsgroep tans onder 

verskillende onderwyswette ressorteer, soos van toepassing op 

onderwys vir die onderskeie bevolkingsgroepe (vgl. par. 3.4.3). 
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Op die huidige stadium is hierdie situasie egter nie vir die 

informante aanvaarbaar nie aangesien tegniese kolleges oopgestel 

is vir studente van alle bevolkingsgroepe en hier dus werklik nie 

meer gepraat kan word van 'eie sake onderwys' nie. Die algemene 

gevoel van die informante is dat alle tegniese kolleges onder 

dieselfde wette moet funksioneer. Daar moet dus algemene 

wetgewing wees waarbinne alle tegniese kolleges gesamentlik 

funksioneer. 

Huidiglik is die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 

1981) soos gewysig deur die Wysigingswet op Tegniese Kolleges 

(Volksraad), 1989 (Wet 44 van 1989) slegs van toepassing op 

tegniese kolleges onder DOK:V (vgl. par. 3.4.3). Die informante 

het bulle baie sterk uitgespreek ten gunste van 'n Wet op 

Tegniese 

kolleges 

Kolleges wat van toepassing sal wees op alle tegniese 

in Suid-Afrika. Breedweg gesproke bet bierdie opvoed-

kundige inrigtings identies dieselfde missie en werkterrein, 

funksioneer op dieselfde wyse en almal aanvaar studente van alle 

bevolkingsgroepe. Vir die informante is dit dus logies dat daar 

so spoedig moontlik wetgewing ingestel moet word vir 

kolleges as 'n geheel. Dit sal ook in lyn wees met die 

tegniese 

politieke 

neiging van vandag, wat in elk geval in bierdie rigting beweeg. 

In die VSA is daar wetgewing vir algemene onderwys wat 'n 

algemene beleid neerle en afsonderlike wetgewing vir 

beroepsonderwys (vgl. par. 2.5.2). Informante bet genoem dat alle 

gemeenskapskolleges onder dieselfde wetgewing ressorteer. Net so 

hoort alle tegniese ko1leges in Suid-Afrika ook onder dieselfde 

wetgewing te ressorteer. Die informante is van mening dat die 

huidige wette van toepassing op tegniese kolleges onder DOK:V 

aangepas kan word om ook tegniese kolleges wat tans onder DOK:VE, 

DOK:AF en DOO ressorteer te akkommodeer. 

tegniese 

vir alle 

Die kwessie van een onderwysdepartement vir alle 

kolleges gaan gepaard met gesamentlike wetgewing 

kolleges. Die plasing van alle tegniese kolleges 

sentrale onderwysdepartement word volledig in paragraaf 

onder 'n 

6.2.7.2 
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bespreek. 

Nog 'n belangrike saak wat deur die informante bespreek is, is 

die plek wat tegniese kolleges in die onderwyskundige struktuur 

van Suid-Afrika moet inneem. Hulle menings hieroor word 

vervolgens gegee. 

6.2.3 Plek van tegniese kolleges in die onderwyskundige 

struktuur 

In al vier die oorsese lande wat in hoofstuk 2 bespreek is word 

die plek van opvoedkundige inrigtings, wat soortgelyk is aan 

tegniese kolleges in Suid-Afrika, duidelik in die onderwyskundige 

struktuur aangedui (vgl. par. 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3 en 2.6.3). As 

gekyk word na die skematiese voorstelling van die onderwyskundige 

struktuur in Suid-Afrika (figuur 3.2 par. 3.4.4) sal gesien word 

dat dit nie die geval in Suid-Afrika is nie. 

Die plek van tegniese kolleges word nerens in hierdie struktuur 

aangedui nie. Die informante is daarvan bewus dat dit so is omdat 

tegniese kolleges tans binne die kollege/skool-kader funksioneer 

en dus vir alle praktiese doeleindes as 'n hoerskool hanteer word. 

Hulle is daarvan oortuig dat tegniese kolleges nie hul regmatige 

plek in die onderwyskundige struktuur beklee nie. Die informante 

is van mening dat die onderwyskundige struktuur voorsiening 

behoort te maak vir vy£ afsonderlike onderwysinrigtings, naamlik 

vir universiteite, technikons, onderwyskolleges, tegniese 

kolleges en skole. 

Volgens die menings van die informante behoort tegniese kolleges 

hul eie plek in die onderwyskundige struktuur in te neem omdat 

hulle nie in totaliteit vergelykbaar is en presies ooreenstem met 

enige van die ander opvoedkundige inrigtings nie. Hulle aanvaar 

dat tegniese kolleges sekere kursusse op sekondere vlak aanbied 

(Nl tot N3) en hierdie kursusse met skoolonderwys geassosieer 

word, maar dit maak nie van die kolleges skole nie. As gekyk 

word na die plek van tegniese kolleges in die onderwyshierargie 
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(figuur 3.3 par. 3.4.4) word baie duidelik gesien dat tegniese 

kolleges ook op tersiere vlak funksioneer (N4 tot N6-kursusse). 

6.2.4 Werkterrein van tegniese kolleges 

6.2.4.1 Inleiding 

Die taak van 'n tegniese kollege word algemeen omskryf 

verskaffing van 'naskoolse beroepsonderwys' (vgl. par. 

Wat die toekomstige werkterrein van tegniese kolleges 

moet wees, volgens hierdie omskrywing, is uiters moeilik 

bepaal. Hierdie feit het ook baie duidelik na vore gekom 

die voer van onderhoude met die verskillende informante. 

as die 

3 . 5 . 1 ) . 

presies 

om te 

tydens 

Die sienings van die informante aangaande hierdie onderwerp was 

baie uiteenlopend. Almal is dit egter eens dat die werkterrein 

van tegniese kolleges op die gebied van naskoolse beroepsonderwys 

le (verwys par. 3.2.2) en dat hierdie inrigtings 'n rol te speel 

het in beide formele en nie-formele onderwys. 

Gevolglik sal die mees algemene denkrigtings van die informante 

oor hierdie saak verderaan gegee word. Die hooffunksies wat 

tegniese kolleges moet verrig le in die formele onderwyssektor 

(tersiere en sekondere vlak) en nie-formele sektor. Aandag sal 

nou eers gegee word aan formele onderwys aan tegniese kolleges. 

6.2.4.2 Formele onderwys 

Wat die toekomstige rol van tegniese kolleges op die gebied van 

naskoolse beroepsonderwys in die formele onderwysstelsel betref 

sien die meeste informante dit as tweeledig, naamlik op sekondere 

en tersiere vlak. 

Indien gekyk word na die funksionering van tegniese kolleges op 

die sekondere vlak (N1 tot N3) word hier weer van twee groepe 

studente gepraat. Die eerste groep is die sogenaamde verbonde 

studente, dit is hoofsaaklik studente in die ingenieurstudies wat 
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reeds in diens van 'n werkgewer is. Hulle staan algemeen bekend 

as vakleerlinge maar kan byvoorbeeld ook operateurs wees. Die 

tweede groep is die nie-verbonde studente, dit is daardie 

studente wat nie in diens van 'n werkgewer is nie. Dit geld vir 

studente in alle studierigtings. Die opleiding van verbonde 

studente sal eerste bespreek word. 

Wat die opleiding van verbonde studente betref is die informante 

bewus van die huidige situasie van opleiding. Dit kom daarop neer 

dat die teoretiese onderrig aan hulle verskaf word deur die 

tegniese kolleges, terwyl die werkgewer verantwoordelik is vir 

die praktiese opleiding van sy vakleerlinge. Hierdie stelsel is 

soortgelyk aan die tweeledige stelsel van vakleerlingopleiding in 

Duitsland (vgl. par. 2.4.4). 

Baie van die informante stem saam dat die aanbieding van die 

teoretiese onderrig aan verbonde studente, veral vakleerlinge, 

die funksie van tegniese kolleges sal moet bly. Hierdie studente 

is werkende mense wie se ouderdomme kan wissel vanaf sewentien 

jaar tot dertig jaar, of selfs ouer. Dit sal dus byvoorbeeld 

onmoontlik wees om hierdie funksie van tegniese kolleges oor te 

plaas na hoerskole. 

Van die informante het hulle kommer uitgespreek oor die opleiding 

wat vakleerlinge by sommige werkgewers mag ontvang. Al die werk

gewers, veral die kleiner firmas, is miskien nie toegerus om 

hierdie praktiese opleiding aan die vakleerling te verskaf nie. 

Sommige informante is van mening dat institusionele opleiding 

deur tegniese kolleges 'n goeie oplossing hiervoor sal wees. Dit 

beteken dat die teoretiese en praktiese opleiding deur dieselfde 

inrigting, 

informante 

kan word 

naamlik die tegniese kollege, verskaf sal word. Die 

sien die voordeel hierin dat streng toesig gehou sal 

oor veral die praktiese opleiding. Hulle is egter 

daarvan bewus dat tegniese kolleges, op hierdie tydstip, nie 

hierdie tipe opleiding sal kan bekostig nie. 

Aangesien institusionele opleiding, as gevolg van 'n gebrek aan 
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fondse, nie toegepas kan word nie noem die informants 'n ander 

moontlike oplossing vir die opleiding van vakleerlinge. Dit is 

dat hierdie opleiding op 'n kooperatiewe basis tussen die 

tegniese kolleges en die Nywerheidsopleidingsrade aangebied kan 

word. Elke nywerheid het sy eie Nywerheidsopleidingsraad wat, 

onder andere~ moet omsien na die opleiding van vakleerlinge binne 

daardie betrokke bedryf. 

Kooperatiewe onderwys vir vakleerlinge word in Duitsland met 

groot sukses aangebied (vgl. par. 2.4.4). Dit kom daarop neer dat 

die vakleerling sy teoretiese studies aan die tegniese kollege 

afwissel met tydperke van praktiese indiensopleiding wat deur sy 

werkgewer verskaf word. Die werkgewer sal slegs die opleiding kan 

verskaf indien hy daarvoor toegerus is en by die Opleidingsraad 

geakkrediteer is om hierdie opleiding te doen. Indien die 

werkgewer nie self die opleiding kan verskaf nie sal dit deur die 

Opleidingsraad gedoen word. 

Volgens die informants het baie van die Opleidingsrade reeds 

Streeksopleidingsentrums waar praktiese opleiding aan werknemers 

van werkgewers binne daardie betrokke nywerheid gegee word. 

Daar is reeds nege opleidingsentrums in die stede waar daar ook 

tegniese kolleges is en hierdie sentrums het reeds meer as vyftig 

satelliete. Die informant is van mening dat die tegniese kolleges 

die teoretiese opleiding en die sentrums die praktiese opleiding 

sal kan verskaf. Informants is bewus dat dit sal beteken dat die 

teoretiese opleiding van vakleerlinge gesentraliseer sal moet 

word by die tegniese kolleges wat naby die opleidingsentrums 

gelee is. 

Die informants aanvaar dat hierdie stap nodig sal wees omdat dit 

nie vir die opleidingsrade moontlik sal wees om sentrums op die 

platteland op te rig nie. Daar sal eerder op die stedelike 

gebiede, waar die konsentrasie van die bevolking is, gekonsen

treer word. 

Volgens uitsprake van sommige van die informants is dit ook nie 
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so vergesog om die mening uit te spreek dat die opleidingsentrums 

self die teoretiese onderrig aan verbonde studente by tegniese 

kolleges kan oorneem nie. Sodoende kan die teorie en die 

prakties as 'n eenheid aangebied word. Hierdie moontlikheid mag 

miskien al hoe meer 'n realiteit word veral as die Nl tot N3-

kursusse vir die nie-verbonde studente nie meer deur tegniese 

kolleges aangebied word nie maar deur hoerskole (hierdie 

moontlikheid word later in hierdie hoofstuk volledig bespreek). 

Die meeste informante spreek die mening uit dat wie ook al 

verantwoordelik sal wees vir die opleiding van vakleerlinge, 

hulle beroepsonderwys moet ontvang wat hulle sal toerus om in die 

toekoms hulle eie besighede te begin. Die onderrigprogramme vir 

vakleerlinge kan dus selfs op formele vlak aangepas word om 'n 

vak in sakestudies in te sluit. Sodoende sal die vakleerlinge die 

nodige agtergrondkennis bekom van hoe 'n besigheid bedryf word. 

Die informante stem saam dat selfs al begin die vakleerling nie 

later, as gekwalifiseerde ambagsman, sy eie besigheid nie kan 

die kennis nog van groat waarde vir hom en sy werkgewer wees. Hy 

weet dan ten minste hoe 'n besigheid funksioneer en nie net hoe 

om sy spesifieke taak te verrig nie. 

Wat nie-verbonde studente aanbetref is die informante daarvan 

bewus dat hulle ook tans beroepsonderwys aan tegniese kolleges 

ontvang. Dieselfde opleidingsprogramme word vir beide nie

verbonde en verbonde studente aangebied. Die mening van die 

meeste informante is dat die programme wat aangebied word vir 

die verbonde en nie-verbonde studente nie dieselfde behoort te 

wees nie. Die verbonde student doen praktiese opleiding by sy 

werkgewer maar die nie-verbonde student het, en kry, geen 

praktiese opleiding nie. Hy het dus 'n geweldige agterstand, 

veral in sy vakteorie wat gebaseer is op 'n ambag. 

As gekyk word na naskoolse beroepsonderwys op sekondere vlak (Nl 

tot N3) aan nie-verbonde studente is daar groat meningsverskille 

by informante oor wie hierdie onderwys moet verskaf. As vertrek

punt aanvaar baie van die informante die uiteensetting van skoal-
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onderwys soos vervat in die besprekingsdokument oor 'n Onderwys

vernuwingstrategie, die sogenaamde OVS-dokument (DNO, 199la:48}. 

Die informante is dit eens dat die meeste leerlinge op skool sal 

bly tot aan die einde van graad 9 (standerd 7} en dat in grade 

8 en 9 (standerds 6 en 7), die junior sekondere vlak/ groter klem 

geplaas sal word op beroepsgerigte 

3.2.1). Na graad 9 {standerd 7) sal daar 

onderwys (vgl. par. 

gevolglik 'n behoefte 

aan verdere beroepsonderwys wees want die kind het reeds op skool 

in kontak gekom met algemene beroepsgerigte onderwys. Die infor

mante stem saam dat die kind beroepsvaardig opgelei moet word 

want in Suid-Afrika moet mense opgelei word vir die handel en 

nywerheid, dus moet Suid-Afrika rnensekrag vir die land voorberei. 

By die meeste inforrnante het die vraag ontstaan wie op die senior 

sekondere vlak, dit is grade 10, 11 en 12 (standerds 8 1 9 en 10 

of Nl, N2 en N3), die beste beroepsonderwys aan die kind kan 

verskaf. Die informante stem hier almal saarn dat op die huidige 

tydstip hierdie funksie die beste verrig kan word deur die 

tegniese kolleges. Volgens hulle is hierdie kolleges ingestel op 

die aanbieding van beroepsonderwys op die senior sekondere 

vlak, dit is N1 tot N3-vlak, en moet hulle dus hierdie funksie 

bly verrig om sodoende beroepsonderwys te bevorder. 

Inforrnante sien dit as 1 U gedwonge feit dat beroepsonderwys a an 

tegniese kolleges, veral op hierdie vlakke, geweldig uitgebou sal 

rnoet word om die rnassa studente, veral die swart studente, te 

akkommodeer. 

Die algernene rnening van die informante is dat daar gekyk rnoet 

word na wat die beste gaan wees vir beroepsonderwys en vir die 

kind. Indien beroepsonderwys in Suid-Afrika op groot skaal 

bevorder moet word om die norrne te bereik soos in ander lande, 

waar tot sestig persent van die leerlinge beroepsonderwys neem, 

en hierdie leerlinge almal na tegniese kolleges moet gaan vir 

hulle opleiding, stem die inforrnante saam dat baie van die 

huidige hoerskole moet sluit of omgeskakel moet word na tegniese 

kolleges. Hulle stem egter saarn dat die skole wat ornskep word na 
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tegniese kolleges onder beheer van die bestaande 

kolleges geplaas moet word. 

tegniese 

Die teenargument van sommige informante is dat dit heelwaarskyn

lik beter sal wees vir die kind as hy in die skoolsituasie bly en 

die skool bied die beroepskursusse aan tot aan die einde van 

graad 12 (standerd 10). 

Dit is die ervaring van sekere informante dat wanneer die kind 

tans aan die einde van sy standerd 7-jaar besluit dat hy eerder 

'n beroepskursus wil volg, gaan dit nie net oor 'n beroepskeuse 

nie maar hy maak nou ook 'n keuse om sy vriende te los, om sy 

sport prys te gee, om sy sosiale aktiwiteite te verander. Die 

leerling word dus onder geweldige druk geplaas om daardie 

beroepskeuse te maak. Hierdie informante is dus van mening dat as 

daar na beroepsonderwys in die bree gekyk word dit nooit in Suid

Afrika tot sy reg sal kom as dit nie as sulks by die skole 

bevorder word nie. 

Die vraag wat nou weer onmiddellik vir die informante na vore kom 

is of hierdie beroepsonderwys, indien skole dit hanteer, aange

bied moet word deur beroepshoerskole, soos in Duitsland (vgl. par. 

2.4.4), of deur komprehensiewe hoerskole. 

Oor die algemeen is die informante nie ten gunste van spesiale 

beroepshoerskole nie. Indien dit die geval sou wees sal die kind, 

onder die voorgestelde nuwe onderwysbedeling, na graad 7 

(standerd 5) moet besluit of hy by die algemene hoerskool bly of 

na 'n beroepshoerskool gaan. Die kind kom hier voor 'n geweldige 

probleem te staan. Indien hy na die beroephoerskool gaan moet hy 

sy vriende, sy hele groep, verlaat en moet hy in 'n vreemde groep 

in beweeg net omdat hy 'n sekere beroepskeuse wil uitoefen. 

Van die informante sien juis dit as een van die groot redes 

waarom die leerlinge huidiglik op skool wegskram van beroeps

gerigte onderwys. 

Van die informante is eerder ten gunste van 'n komprehensiewe 
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hoerskool waar by die skoal 'n akademiese-, tegniese- en handel

studierigting aangebied word. Die leerling kan dan by dieselfde 

skoal sy beroepsonderwys volg tot by graad 12 en al die ander 

voordele behou. Die informante kan geen rede sien waarom hierdie 

skole ook nie die N1 tot N3-vakke kan aanbied as deel van die 

senior sertifikaat nie. Die leerlinge kom dan uit die skool

stelsel uit met vakke wat toelating gee tot die gevorderde 

kursusse aan 'n tegniese kollese of technikon. Van die informante 

is daarvan bewus dat, onder die Departement van Onderwys en 

Kultuur, Administrasie: Raad van Afgevaardigdes, die N1 tot N3-

kursusse vir nie-verbonde studente huidiglik aan hoerskole 

aangebied word en nie aan tegniese kolleges nie. Groot sukses 

word met hierdie stelsel behaal. 

Die informante wat hulle oor hierdie onderwerp uitgelaat het was 

dit eens dat indien beroepsonderwys op die senior sekondere vlak 

deur skole aangebied word die skoolhoof en sy personeel beroeps

georienteer sal moet word. 

Die funksie van tegniese kolleges op die sekondere vlak le nie 

net op die aanbieding van naskoolse bereoepsonderwys op Nl tot N3 

nie. Tegniese kolleges bied ook die senior sertifikaatkursus aan, 

veral aan persone wat reeds op 'n vroee ouderdom uit die formele 

skoolstelsel uitgetree het en dus nie in besit van hierdie 

sertifikaat is nie. 'n Student kan ook die senior sertifikaat 

verwerf met vier N3-vakke en die twee amptelike tale op standerd 

10-vlak. 

Indien gekyk word na die bree bevolking van Suid-Afrika is die 

informante daarvan oortuig dat daar 'n geweldige behoefte aan die 

opgradering van kwalifikasies is, veral tot die vlak van senior 

sertifikaat. Daar is ook 'n groat aantal persone wat oor 'n 

senior sertifikaat beskik maar nie toelating tot die technikons 

en universiteite kan kry nie as gevolg van 'n gebrek aan 

relevante vakke, of te lae simbole in van die vakke. Van die 

informante is van mening dat die tegniese kolleges hierdie vakke 

(oorbruggingskursusse) moet aanbied sodat die betrokke persone 
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in staat gestel word om toelating tot die tersiere inrigtings te 

verkry. 

Die funksie van tegniese kolleges op tersiere vlak (na-standerd 

10-vlak) is ook onder die loep geneem. Die informante is daarvan 

bewus dat tegniese kolleges nie tersiere kursusse mag aanbied 

nie, maar slegs na-standerd 10-kursusse op die N4, N5 en N6-vlak 

(vgl. par. 3.5.2). Hulle besef dat daar wel 'n mate van 

oorvleueling is tussen tegniese kollegekursusse en technikon

kursusse en is dus van mening dat veral die volgende vier sake 

dringende aandag sal moet geniet: 

* 

* 

* 

* 

Oorvleueling tussen die N-kursusse aan tegniese kolleges en 

die T-kursusse aan technikons (ingenieurstudies). 

Oorvleueling tussen die kursusse in sakestudies (sekretarieel, 

bemarking, personeelbestuur, ensovoorts) aan tegniese kolleges 

en soortgelyke kursusse aan technikons. 

Akkreditering van tegniese kollegekursusse deur technikons, 

op nasionale vlak. 

Aanbieding van technikonkursusse (of gedeeltes daarvan) deur 

tegniese kolleges. 

Die menings van die informante oor elk van die bogenoemde sake 

sal nou gegee word. 

Die informante het die mening uitgespreek dat as gekyk word na 

rasionalisering van kursusse in die ingenieurstudies tussen 

hierdie twee inrigtings, die tegniese kolleges hulle N4 tot N6-

kursusse sal moet inboet ten koste van die technikon se T

kursusse. Tegniese kolleges moet dan egter ook die Tl en T2-

kursusse kan aanbied. Die informante stem saam dat die huidige 

kursusse aan tegniese kolleges egter nie sonder meer net so kan 

verdwyn nie want die krag van die N4 tot N6-kursusse le daarin 

dat op elke vlak gesertifiseer word. Technikons sertifiseer eers 

op diplomavlak, dit is na drie jaar se studies. Die informante 

se dat sodra die technikons ook op elke vlak sertifiseer is daar 

definitief duplisering en sal dit uitgeskakel moet word. 
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Sommige van die informante voel sterk daaroor dat die N4 tot 

N6 kursusse, sowel as die Tl tot T3-kursusse, uitgefaseer moet 

word. In die plek daarvan moet sertifikaat , hoer sertifikaat- en 

diplomakursusse ingestel word. Die sertifikaatkursus duur een 

jaar voltyds, dit is nie een semester teoretiese studies en 

semester praktiese opleiding by die werkgewer nie, maar 'n 

voltydse studie aan 'n technikon of tegniese kollege. Dit 

een 

jaar 

word 

opgevolg deur die hoar sertifikaat; dit is na nog 'n verdere jaar 

voltydse studies. Na voltooiing van 'n derde voltydse studiejaar 

word 'n diploma uitgereik. Die sertifikaat en hoer 

sertifikaatkursusse op eerste- en tweedejaarvlak sal hoofsaaklik 

deur tegniese kolleges aangebied word. Die derdejaar diploma

kursus, en verdere gevorderde studies, sal deur die technikons 

aangebied word. 

Die informante is ook daarvan bewus dat daar 'n groot mate van 

oorvleueling bestaan tussen die verskillende kursusse in sake

studies wat deur tegniese kolleges (vgl. par. 3.5.2) en 

technikons aangebied word. Hulle is ten gunste daarvan dat ook 

hier beweeg moet word in die rigting van 'n sertifikaat-, hoer 

sertifikaat- en diplomakursus, net soos in die geval van die 

ingenieurstudies. Die aanbieding en sertifisering van kursusse 

in sakestudies moet op dieselfde wyse as vir die ingenieurstudies 

geskied. 

Die informante het die mening uitgespreek dat die RSA nie meer 

kan bekostig dat studente aan technikons ver van hulle ouerhuise 

af teen hoe kostes moet studeer as daar 'n tegniese kollege naby 

is nie. Daar kan nie meer technikons gebou word nie; 'n moontlike 

oplossing is dus dat die technikons die tegniese kolleges kan 

akkrediteer vir die aanbieding van hulle kursusse en technikons 

sal die sertifisering doen. Dit sal op nasionale vlak gedoen moet 

word sodat alle technikons volle erkenning aan hierdie 

sertifikate moet gee anders is daar weer snobisme onder 

technikons, omdat die een volle erkenning aan die sertifikate 

gee en die ander nie. 
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Ook wat die onderrigprogramme in die sakestudies betref voel die 

informante dat akkreditering tussen tegniese kolleges en 

technikons op nasionale vlak behoort te geskied. Presies 

dieselfde argumente as vir die ingenieurstudies geld ook hier. 

Die kursusse en wyse van aanbieding en sertifisering moet ook op 

dieselfde basis as vir die ingenieurstudies gedoen word. 

Die algemene opinie wat deur informante uitgespreek is, is dat 

tegniese kolleges op 'n stadium tersiere gemeenskapskolleges sal 

moet word, met ander woorde tegniese kolleges sal al hoe meer op 

die tersiere vlak moet funksioneer. Dit is die mening van die 

informante dat dit daarop neerkom dat tegniese kolleges in die 

nabye toekoms van die huidige werk van technikons sal moet 

oorneem sodat die technikons meer op die gevorderde werk kan 

konsentreer, veral as technikons graadkursusse gaan aanbied. 

Die informante is daarvan bewus dat sommige technikons in Suid

Afrika elke jaar derduisende potensiele studente wegwys as gevolg 

van 'n gebrek aan akkommodasie. Die algemene siening is dat die 

tegniese kolleges die eerste en tweede jaar van die technikon

programme moet aanbied en dat die technikon dan die derde en 

vierde jaar van dieselfde programme aanbied. Volgens die 

informante konsentreer technikons dus op gevorderde tersiere 

studies en kan soveel meer studente op derde- en vierdejaarvlak 

ingeneem word. Daar moet dus grater samewerking tussen tegniese 

kolleges en technikons wees. 

'n Verdere siening van die funksies van tegniese kolleges op na

standerd 10-vlak is dat die tegniese kolleges die kursusse moet 

aanbied soos hierbo beskryf maar dat hulle ook 'n verpligting het 

teenoor daardie studente wat na-standerd 10-opleiding verlang, 

maar nie met die oog op toelating tot gevorderde studies aan 

'n technikon nie. Een van die informante het die siening 

uitgespreek dat studente na die N3-vlak, of dit nou deur die 

tegniese kollege of die hoerskool aangebied word, 'n twaalf- of 

agtien maande kursus moet kan volg aan 'n tegniese kollege. Die 

tegniese kursus moet byvoorbeeld bestaan uit twaalf maande 
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tegniese studies na N3-vlak en is dieselfde as die bogenoemde 

eenjarige sertifikaatkursus. Daarna behoort hy 'n ses maande 

kursuus in sakestudies te doen wat toegespits is op 

bestuursaspekte. Hierdie kursus sal dan ook toelating gee tot die 

hoer sertifikaatkursus indien die student van besluit verander en 

wel verder wil gaan met sy studies. 

Die motivering wat die informante vir hierdie agtien maande 

kursus gee is dat indien 'n persoon na sy opleiding wil gaan 

werk moet hy voorbereid daarvoor wees. Bulle voel dat daar tans 

te veel klem geplaas word op hoe kwalifikasies en lang periodes 

van opleiding. Suid-Afrika moet versigting wees dat mense nie 

ooropgelei word nie. Opleidingsfasiliteite moet eerder beskikbaar 

gestel word vir studente van alle bevolkingsgroepe en almal moet 

opgelei word vir hulle spesifieke take oor 'n korter tydperk. 

Volgens die informante hoef 'n persoon wat handvaardighede 

verlang byvoorbeeld nie 'n hoer kwalifikasie as N2 of 

standerd 9, met toepaslike beroepsvakke, te he nie. Bulle voel 

baie sterk daaroor dat die oorgrote meerderheid van persone eers 

die basiese opleiding moet kry sodat hulle 'n werk kan bekom. 

Die leiers sal hulself deur verdere studies bekwaam vir 

bestuursposte. 

Bogenoemde is 'n samevatting van die belangrikste menings wat 

deur die informante uitgespreek is in verband met die werkterrein 

van tegniese kolleges in die formele onderwyssektor. Die sienings 

oor die toekomstige rol van tegniese kolleges in die nie-formele 

sektor sal nou behandel word. 

6.2.4.3 

Huidiglik 

tegniese 

aangebied 

Nie-formele onderwys 

word nie-formele kursusse op 'n deeltydse basis deur 

kolleges aangebied (vgl. par. 3.5.3). Die kursusse wat 

word le veral op die gebied van indiensopleiding, 

volwasse onderwys en kultuurverryking. 

Die informante is dit eens dat die funksies van tegniese kolleges 
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nie net in die formele onderwyssektor le nie, maar die kolleges 

het ook 'n belangrike taak te verrig op die nie-formele gebied. 

Volgens hulle moet die tegniese kolleges in hierdie nie-formele 

sektor veral op twee gebiede funksioneer, naamlik nie-formele 

beroepsonderwys en kultuurverryking. 

Die meeste informante van mening dat tegniese kolleges 'n groot 

taak het om te vervul op die gebied van die nie-formele 

beroepsonderwys. Hier word veral gedink aan kort 

byvoorbeeld rekenaars, besigheidskommunikasie en 

kolleges bepaal die behoeftes in die gemeenskap 

kursusse 

bestuur. 

en bied 

in 

Die 

dan 

daardie nie-formele beroepskursusse aan waarvoor daar 'n aanvraag 

is. 

Informante is dit eens dat hierdie nie-formele beroepskursusse, 

wat deur die tegniese kolleges aangebied behoort te word, 

besigheids- en nywerheidsgerig moet wees. Hiermee word bedoel dat 

mense opgelei moet word om 'n werk te doen sodat hulle 'n lewe 

kan maak. Voorbeelde van sulke indiensnemingsprogramme is die vir 

sweisers, tydhouers, stoormanne, boekhouers, ensovoorts. 

Die informante stem saam dat tegniese kolleges een van die min 

inrigtings is wat formele en nie-formele onderwys onder een dak 

sinvol kan huisves. Hulle het die infrastruktuur wat albei 

hierdie soorte onderwys behartig. Die voordeel, volgens die 

informante, is dat die formele kursusse aan tegniese kolleges (Nl 

tot N6) maklik verryk kan word deur die aanbieding van nie

formele modules. Dit kom daarop neer dat daar nie gewag hoe£ te 

word tot daar eendag loopbaanhersiening is nie. 'n Behoefte kan 

in sy gemeenskap geidentifiseer word en daar kan onmiddellik 

gekurrikuleer word en 'n nie-formele kursus ingestel word. Die 

informante se dat solank as wat die persone vir wie die kursus 

gekurrikuleer is bereid is om te betaal vir die aanbieding 

daarvan, daar geen probleme is nie. So 'n kursus moet selfonder

houdend wees en die kollege het geen toestemming nodig om dit aan 

te bied nie. Op hierdie wyse word die formele verryk deur die 

nie-formele. 
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'n Belangrike funksie van die tegniese 

informante, is die van raakvlakbenutting 

kolleges, volgens 

aangesien daar nie 

die 

een 

ander inrigting in die pre-tersiere sektor is wat met die 

tegniese kolleges op hierdie terrein kan kompeteer nie. 

Technikons verrig reeds hierdie taak baie goed op die tersiere 

vlak. Een van die informante het die volgende voorbeeld ter 

verduideliking van hierdie taak van die tegniese kollege gegee. 

'n Persoon neem pottebakkery by die kollege as 'n 

verrykingskursus (stokperdjie). Indien hierdie persoon 'n goeie 

pottebakker is kan hy 'n goeie bestaan maak in die nie-formele 

besigheidsektor. Maar om dit suksesvol te doen het hy ook 

sakekennis nodig. Die tegniese kollege kan nou 'n module van die 

bestaande sakestudiekursusse (N-kursusse) neem en dit vir hierdie 

persoon aanbied as 'n nie-formele kursus. Dit is nie nodig dat 'n 

nuwe kursus daarvoor opgestel word nie. Die persoon is nou 

toegerus om sy eie besigheid in pottebakkery te begin. 

Een van die informante het homself baie sterk uitgespreek oor die 

siening dat die nie-formele sektor in die toekoms die vernaamste 

werkgewer sal wees. Daar is net nie plek vir almal in die formele 

sektor nie. Volgens hom kan die nie-formele sektor 'n groot 

bydrae lewer as werkverskaffer, soos in die Oosterse lande waar 

'n persoon byvoorbeeld uitlaatpype en skokbrekers aansit of 

paneelklopwerk in sy agterplaas doen of die persoon wat vrugte 

verkoop by die stalletjies. Die informant is van mening dat die 

tegniese kolleges vir hierdie persone 'n juridiese agtergrond en 

'n mate van sakekennis moet gee aangesien dit slegs kolleges is 

wat op hierdie vlak die nodige opleiding kan gee. Die skole kan 

dit nie doen nie en die technikons beweeg nie op hierdie vlak nie. 

Oor die aanbieding van geletterdheidskursusse, dit is kursusse in 

lees-en-skryf-kennis en syferkennis, is daar verdeelde sienings 

by informante. Sommige informante beskou die aanbieding van 

hierdie kursusse wel as 'n taak van die tegniese kollege. Die 

meerderheid informante is egter van mening dat hierdie taak nie 

op die gebied van die tegniese kollege le nie. Hulle is daarvan 

bewus dat gemeenskapskolleges eersdaags deur die Onderwysstigting 
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gestig gaan word. Die kolleges kan hierdie laevlak werk 

verrig. Volgens die informante gaan hierdie gemeenskapskolleges 

blykbaar ook primere onderwys aanbied aan persone wat dit nooit 

gehad het nie. Die informante sien dit nie as 'n taak van die 

tegniese kolleges om na hierdie persone om te sien nie. 

Wat die aanbieding van kultuurverrykingskursusse deur tegniese 

kolleges betref is daar ook nie eenstemmigheid onder die 

informante nie. Sommige informante sien kultuurverryking as 'n 

funksie van die tegniese kolleges en om hierdie rede moet sekere 

kultuurverrykingskursusse deur die kolleges aangebied word. 

Indien 'n gemeenskap die plaaslike tegniese kollege as 'n gemeen

skapskollege wil gebruik, moet dit gedoen kan word. Die 

informante wat so dink stem egter saam dat kultuurverryking nie 

'n baie groot rol by tegniese kolleges behoort te speel nie. 

Die menings van die meerderheid informante is dat tegniese 

kolleges nie kultuurverrykingskursusse moet aanbied nie. Hulle 

voel dat hierdie kursusse eerder deur skole aangebied kan word 

as deel van hulle na-uurse aktiwiteite. Die informante stem saam 

dat skole oor die algemeen vir die meeste inwoners van 'n dorp of 

stad makliker bereikbaar is as die tegniese kollege(s) in daardie 

dorp of stad. Dit is tot voordeel van die persone wat 'n 

kultuurverrykingskursus wil doen aangesien dit moontlike vervoer

probleme en onnodige vervoerkoste kan uitskakel. Skole beskik ook 

reeds oor heelwat sentrums wat vir hierdie doel gebruik kan word, 

byvoorbeeld musiek, houtwerk, metaalwerk, huishoudkunde, enso

voorts. 

Die informante noem dat indien die skole hierdie taak verrig sal 

tegniese kolleges meer tyd kan bestee aan die uitbreiding van 

formele en ander nie-formele kursusse aangesien hulle nie nodig 

het om kultuurverrykingskursusse te organiseer nie. 

Noudat die werkterrein van tegniese kolleges breedvoerig bespreek 

is, sal aandag gegee word aan die beeld en status van hierdie 

inrigtings. 
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6.2.4.4 Beeld en status van tegniese kolleges 

Tydens die onderhoude het die informante hulle kommer uitgespreek 

oar die beeld van tegniese kolleges en die status wat hierdie 

kolleges tans by die publiek geniet. 

Beelparty informante het daarop gewys dat hulle dit moeilik vind 

om goeie skakeling met plaaslike hoerskole te bewerkstellig. 

Bulle wys verder daarop dat die belangrikste rede hiervoor die 

feit is dat die skoolpersoneel tegniese kolleges as 'n bedreiging 

sien. Dit is so omdat die Nl tot N3-kursusse van tegniese 

kolleges ervaar word as synde in direkte mededinging te wees vir 

standerd 8 tot 10 leerlinge. Informante voel dat hulle hier met 

'n wanopvatting te doen het aangesien skole nie besef dat die 

kernsaak waarom dit hier gaan, die belangstelling en aanleg van 

elke kind is nie. Of 'n skoal of 'n kollege dus meer of minder 

studente het is nie belangrik nie. Die kind moet altyd eerste 

gestel word. 

Een informant het 'n baie duidelike uiteensetting van die status 

van tegniese kolleges gegee. Volgens hom word status gekoppel aan 

onontbeerlikheid. Indien tegniese kolleges 'n deskundig en nood

saaklike diens lewer wat nie deur 'n ander inrigting gelewer kan 

word nie, sal die status van tegniese kolleges styg. As so 'n 

diens nie gelewer word nie sal tegniese kolleges geen status he 

nie en sal dit oak geen status verkry nie. Onderwys in die 

algemeen het status omdat dit 'n deskundige diens lewer 

waarsonder mense nie kan klaarkom nie en wat nie deur ander mense 

gelewer kan word nie; nie deur predikante en nie deur advokate 

nie. Sodra die mense sien dat tegniese kolleges besig is om 

oplossings te soek, en te kry, vir die mannekragposisie in Suid

Afrika sal sy status vanself regkom. 

Wat die naam 'Tegniese Kollege' betref is die informante dit eens 

dat hierdie naam nie meer toepaslik is nie en dus verander 

behoort te word. Daar is heelwat tegniese kolleges wat nie eers 

ingenieurstudieprogramme (tegnies) aanbied nie. Bulle bied slegs 
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byvoorbeeld sakestudieprogramme (handel) en kunsprogramme aan, 

maar staan ook bekend as tegniese kolleges. 'n Verdere probleem, 

volgens die informante, is dat daar in Suid-Afrika 'n stigma 

kleef aan die woord 'tegnies' en dat die publiek dit sien as 

onderwys vir die minder begaafde kind. Die algemene gevoel is dat 

hierdie houding tegniese kolleges benadeel en daarom moet daar 

dringend aandag gegee word aan hierdie naamsverandering om 

sodoende te poog om die beeld van tegniese kolleges te verbeter. 

Die informante is daarvan bewus dat in Suid-Afrika 'n redelike 

mate van snobisme aan kwalifikasies geheg word. So byvoorbeeld 

word baie meer waarde geheg aan 'n technikonkwalifikasie as aan 

'n tegniese kollege kwalifikasie. Die meeste firmas in die handel 

en nywerheid verkies ook 

tegniese kollege. 

'n technikonkwalifikasie bo die van 'n 

Prinsipale van tegniese kolleges ondervind ook, oor die algemeen, 

dat beroepsvoorligters voorkeur gee a an technikonkwalifikasies 

bo die van tegniese kolleges. Die informante is uiters jammer 

dat hierdie toedrag van sake beers aangesien die skole, in be lang 

van die land, leerlinge behoort te kanaliseer na die verskillende 

opvoedkundige inrigtings volgens die mannekragbehoeftes van die 

land en volgens die aanleg van die kind. Die beroepsvoorligters 

kan egter nie hieroor verkwalik word nie want technikonkwalifika-

sies is baie meer aanvaarbaar in die gemeenskap en word 

geredelik deur die handel en nywerheid erken. 

meer 

Die informante stem saam dat 'n moontlike 9plossing vir hierdie 

probleem is dat tegniese kolleges meer moet skakel met die handel 

en nywerheid. Die werkgewer moet oortuig word dat die kwalifi

kasies van tegniese kolleges goed is en dat dit werklik is wat 

die handel en nywerheid verlang. Dit sal status aan bulle 

kwalifikasies gee. 

Noudat die toekomstige werkterrein van tegniese kolleges 

breedvoerig behandel is moet aandag gegee word aan die 

kurrikulering, sertifisering en eksaminering van die kursusse wat 
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deur bulle aangebied moet word. 

6.2.5 Kurrikulering 

Huidiglik is die Hoofkantoor van die Departement van Onderwys en 

Kultuur, Administrasie: Volksraad oorhoofs verantwoordelik vir 

die kurrikulering van formele kursusse wat deur tegniese kolleges 

aangebied word (vgl. par. 4.3.7). 

Wat die kurrikulering van formele kursusse aanbetref is die 

informante dit eens dat tegniese kolleges, in baie 

werking met die handel en nywerheid, hierdie funksie 

verrig. 'n Vaste Staande Kurrikuleringskomitee kan 

noue same

self moet 

saamgestel 

word wat bestaan uit verteenwoordigers van tegniese kolleges, die 

handel en nywerheid en moontlik ook die Departement van 

Mannekrag. 

Informante stem almal saam dat onderwys nie vir die handel en 

nywerheid kan voorskryf watter opleiding vir bulle gedoen gaan 

word nie, maar die handel en nywerheid moet vir onderwys se 

watter opleiding bulle werknemers moet kry. Een van die 

informante het aangedui dat, wat die ingenieurstudies betref, 

daar reeds ver gevorder is met die stigting van 'n sentrale 

liggaam wat bestaan uit verteenwoordigers van tegniese kolleges, 

nywerheidsopleidingsrade en streeksopleidingsentrums. Hierdie 

liggaam sal verantwoordelik wees vir die opstel van nuwe 

sillabusse en die hersiening van bestaande sillabusse, volgens 

die behoeftes van die betrokke nywerheid. 

Informante is dit eens dat dieselfde beginsel wat bier omskryf is 

vir die ingenieurstudies ook van toepassing behoort te wees vir 

die sake- en algemene studies.In die samestelling van sillabus

inhoude moet die handel, byvoorbeeld banke, bougenootskappe, 

versekeringsmaatskappye, ensovoorts, geken word. Hulle weet wat 

bulle behoeftes is en daarvolgens moet opleiding aan tegniese 

kolleges geskied. 
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'n Verdere probleem wat deur informante uitgewys 1s, is dat die 

behoefte aan opleiding moontlik van gemeenskap tot gemeenskap mag 

verskil. Die gemeenskap wat deur 'n tegniese kollege bedien word 

kan eiesoortige behoeftes he. In so 'n geval is dit 'n funksie 

van die studieraad van die kollege om in sy gemeenskap baie nou 

met die handel en nywerheid te skakel en sulke behoeftes vas te 

stel. Hierdie kollege kan dan, in samewerking met die Vaste 

Staande Kurrikuleringskomitee, 'n kursus saamstel volgens die 

behoefte van die gemeenskap wat hy bedien. 

Informante stel dit egter duidelik dat wat van groot belang is, 

is dat alle opleiding wat binne die formele onderwyssektor 

geskied aan die vereistes vir sertifisering moet voldoen. 

Sover dit die kurrikulering van nie-formele kursusse aangaan stem 

informante saam dat dit gedoen moet word deur die tegniese 

kolleges self, soos beskryf in paragraaf 6.2.4.3. 

6.2.6 Sertifisering en eksaminering 

Die informante besef die belangrikheid van 'n nasionale sertifi

seringsraad, veral wat betref die vasstelling van norme en 

standaarde waaraan eksamens moet voldoen. Bulle is bewus daarvan 

dat die gemeenskap 'n sertifikaat as 'n waarborg beskou indien 

dit deur 

tegniese 

'n sertifiseringsraad onderskryf word. Indien die 

praktiese kolleges sertifikate uitreik wat nie 

toepassingswaarde het nie sal niemand daarin belangstel nie en 

sal die studente nie na die tegniese kolleges gaan nie. 

Die prosedure wat tans gevolg word is dat alle formele kursusse 

a an tegniese kolleges ekstern, op 'n nasionale grondslag, 

geeksamineer word deur die Departement van Onderwys en Kultuur, 

Administrasie: Volksraad. Sodra die Suid-Afrikaanse Sertifi-

seringsraad begin funksioneer sal sertifisering plaasvind 

ingevolge die Wet op die Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad, 1986 

(Wet 85 van 1986) (vgl. par. 4.3.8). 
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Die informante is van mening dat die eksaminering van tegniese 

kollege kursusse huidiglik probleme skep. DOK:V is verant

woordelik vir die opstel van die vraestelle (vgl. par. 4.3.8) 

maar elke onderwysdepartement doen sy eie nasien, ogivering van 

punte en sertifisering. Hierdie toedrag van sake word deur die 

informante afgekeur omdat dit baie moeilik is om, volgens hierdie 

stelsel, te verseker dat dieselfde standaarde deurgaans deur al 

die onderwysdepartemente gehandhaaf word. 

Die belangrikheid van 'n sertifiseringsraad vir tegniese kolleges 

word dus weer eens deur die informante besef. Die vraag is 

egter by watter sertifiseringsraad tegniese kolleges werklik 

inpas. Volgens wetgewing sal die sertifisering van tegniese 

kollege-kursusse deur die Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad 

(SAFSERT) beheer word. 

Sommige van die informante is van mening dat tegniese kolleges 'n 

eie sertifiseringsraad moet kry. Vir alle formele kursusse moet 

tegniese kolleges by uittreepunte nasionale eksamens behou en 

die raad moet dan alle sertifisering behartig. Die meeste 

informante voel egter dat 'n eie sertifiseringsraad vir tegniese 

kolleges nie koste-effektief sal wees nie. Tegniese kolleges het 

ook nie die studentegetalle om 'n eie raad te regverdig nie. 

'n Verdere moontlikheid is dat tegniese kolleges inskakel by of 

die Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad (SAFSERT) of by die 

Sertifiseringraad vir Technikononderwys (SERTEC). Van die 

informante het die gevoel uitgespreek dat tegniese kolleges in 

totaliteit moet inskakel by die Suid-Afrikaanse Sertifiserings

raad (SAFSERT), soos tans die geval is, en nie by die 

Sertifiseringsraad vir Technikononderwys (SERTEC) nie. Hulle is 

van mening dat aangesien die vier-vak-N3-sertifikaat plus die 

twee amptelike tale op standerd 10-vlak lei tot 'n Nasionale 

Senior Sertifikaat, dit logies is dat hierdie kursus deur SAFSERT 

gesertifiseer behoort te word. Volgens hulle dien dit as veilig

heidswaarborg vir die studente dat die senior sertifikaat wat 

deur hulle verwerf is aan die nodige norme en standaarde voldoen. 
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Inforrnante spreek ook die wens uit dat tegniese kolleges bande 

met SAFSERT rnoet verstewig sodat die nie-formele kursusse ook 

deur die raad gesertifiseer word. Hulle is daarvan oortuig dat 

hierdie sertifisering groat aansien aan die erkenning van nie

formele kursusse sal gee. 

Die meeste informante het gepraat ten gunste van 'n bedeling waar 

die kursusse wat deur tegniese kolleges op sekondere vlak 

aangebied word gekoppel word aan SAFSERT, maar dat alle na

standerd 10-kursusse onder SERTEC moet ressorteer. Sekondere 

kursusse kan vergelyk word met skole en daarom hoort dit by 

SAFSERT. Die N4 tot N6-kursusse vergelyk weer met die van 

technikons en daarom hoort dit tuis by SERTEC. 

'n Belangrike rede wat deur die informante uitgelig is waarom die 

N4 tot N6-kursusse by SERTEC moet inskakel is omdat SERTEC in die 

toekoms al hoe meer die rol van 'n akkrediteringsraad sal vervul. 

Dit sal beteken dat as die tegniese kollege kursusse deur SERTEC 

geakkrediteer is, die technikons hierdie kwalifikasies sal moet 

erken vir verdere studies. Vir alle kwalifikasies wat die student 

dan reeds aan die tegniese kollege behaal het kry hy valle 

krediet voor vir verdere studies aan 'n technikon. Die inforrnante 

beskou dit as baie belangrik aangesien dit sal verhoed dat die 

student weer van voor a£ moet begin wanneer hy van 'n tegniese 

kollege na 'n technikon beweeg. 

Die inforrnante is daarvan bewus dat indien SERTEC 'n kursus 

akkrediteer beteken dit dat die opvoedkundige inrigting wat 

daardie kursus aanbied sy eie interne eksaminering doen en SERTEC 

reik sy eie SERTEC-sertifikaat uit. Dit sou beteken dat indien 

die huidige N4 tot N6-kursusse behoue bly en deur SERTEC 

geakkrediteer word, tegniese kolleges hierdie kursusse intern sal 

moet eksamineer. SERTEC sal die sertifisering behartig. 

Informante aanvaar ook dat 'n voorwaarde vir akkreditering is dat 

die tegniese kollege in die posisie rnoet wees om hierdie kursusse 

te kan hanteer. Hulle bese£ ook dat elke individuele tegniese 

kollege aansoek sal moet doen om akkreditering en indien dit aan 
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hom toegestaan word sal daardie kollege dan die reg he om die 

kursusse onder die vaandel van SERTEC aan te bied. 

'n Verdere rede wat deur die informante genoem is waarom die N4 

tot N6-kursusse van tegniese kolleges by SERTEC ingeskakel moet 

word is dat indien tegniese kolleges op 'n stadium in die toekoms 

nie meer die sekondere werk gaan aanbied nie maar eerder die 

eerste deel van technikonkursusse (vgl. par. 6.2.4.2), dan is die 

werk wat hulle doen soortgelyk aan die van technikons en het 

hulle nie 'n aparte sertifiseringsraad nodig nie. 

'n Baie belangrike aspek van die onderhoud was die moontlike 

bestuurstrukture vir tegniese kolleges binne die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel. Die menings van die informante oor hierdie saak 

sal vervolgens bespreek word. 

6.2.7 

6.2.7.1 

Bestuurstrukture vir tegniese kolleges binne die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel 

Inleiding 

Hierdie onderwerp is as 'n uiters delikate aangeleentheid beskou 

en die meeste van die informants het nie 'n duidelike beeld gehad 

oor hoe tegniese kolleges in die toekoms binne die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel bestuur sal moet word nie. Samehangend 

hiermee was die probleem van hoe die onderwysstelsel in die nabye 

·toekoms 

hanteer 

daaruit sal sien. Nogtans is die onderwerp 

en het 'n paar van die informante hulle baie 

gunste van sekere bestuurstrukture uitgespreek. 

indringend 

sterk ten 

As beginpunt het die informante aanvaar dat die nuwe 

onderwysmodel sal uitsien soos uiteengesit in die OVS-dokument en 

dat dit van toepassing sal wees op onderwys vir alle 

bevolkingsgroepe. Hierdie onderwysmodel maak voorsiening vir die 

bestaan van 'n sentrale onderwysowerheid asook departemente van 

onderwys, moontlik op 'n streeksbasis. Die sentrale owerheid le 

beleid neer oor norme en standaarde en is verantwoordelik vir 
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inrigtings van 'n nasionale aard. Hierdie inrigtings rnoet ook 'n 

baie groat mate van outonornie geniet. Alle ander inrigtings sal 

op streeksbasis onder die streeksdeparternente van onderwys 

ressorteer (DNO, 199la:23-24). 

Uit die onderboude bet dit geblyk dat, binne bierdie 

oorkoepelende struktuur, die volgende drie sub-strukture vir 

tegniese kolleges ook nog as rnoontlikbede vir die toekorns oorweeg 

kan word, naarnlik: 

* 
* 
* 

tegniese kolleges onder 'n sentrale onderwysowerbeid; 

tegniese kolleges onder die Departernent van Mannekrag; en 

tegniese kolleges as deel van tecbnikons. 

Vervolgens sal elkeen van bierdie sub-strukture bespreek word. 

6.2.7.2 Tegniese kolleges onder 'n sentrale onderwysowerheid 

Die buidige bestuurstrukture van tegniese kolleges is volledig 

uiteengesit in paragrawe 4.2 en 4.3. Onder die bestaande stelsel 

is die grootste problerne wat deur die inforrnante geidentifiseer 

is die groat aantal onderwysdeparternente waaronder tegniese 

kolleges tans ressorteer en die bantering van bierdie inrigtings 

saarn met die skole. 

Al die inforrnante stel 'n sentrale onderwysowerbeid vir alle 

tegniese kolleges voor, soos aanbeveel in die OVS-dokurnent (DNO, 

199la:23). Volgens bierdie dokurnent rnoet die sentrale owerbeid 

die verantwoordelikbeid dra vir beleid oor norrne en standaarde 

oor verskeie kernaangeleentbede in die onderwys. Inforrnante stern 

bierrnee saarn en is voorstanders daarvan dat tegniese kolleges 

losgen1aak rnoet word van die buidige posisie waarin bulle verkeer, 

dit is binne die KS-kader waar bulle saarn met skole gegroepeer is 

(vgl. par. 4.3). Die tegniese kolleges vir die verskillende 

bevolkingsgroepe beboort ook nie onder die vier afsonderlike 

onderwysdeparternente te ressorteer nie (vgl. par. 4.3). 

Informante voel dat bierdie kolleges bornogene inrigtings is w&t 
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almal dieselfde funksies verr1g, naamlik die 

naskoolse onderwys, en om hierdie rede hoort 

onderwysdepartement te ressorteer. 

verskaffing 

hulle onder 

van 

een 

Die informante aanvaar dat tegniese 

beleidmakende onderwysdepartement moet 

kolleges onder 'n 

funksioneer. Hierdie 

departement, verkieslik die sentrale onderwysowerheid, word deur 

die informante gesien in dieselfde lig as die huidige Departement 

van Nasionale Opvoeding, met funksies soos uiteengesit in 

paragraaf 4.2. Hulle is van mening dat dit nie nodig is dat 

tegniese kolleges oak .nag onder 'n uitvoerende onderwys

departement hoe£ te ressorteer nie. Hierdie kolleges behoort 

toegelaat te word om self uitvoering te gee aan die neergelegde 

beleid en om outonoom op te tree wat besluite aangaande hulle 

bestuur betref. 

Die meeste informante is daarvan oortuig dat tegniese kolleges 

. self die funksies kan verrig wat tans deur DOK:V(HK) hanteer word 

(vgl. par. 4.3.2). So byvoorbeeld stem die informante saam dat 

elke kollegeraad self moet besluit oor die werkterrein van 

daardie spesifieke kollege. Sodra die kollegeraad goedkeur dat 'n 

kursus aangebied mag word behoort dit onmiddellik gedoen te kan 

word. Hulle sien nie die nodigheid om eers toestemming te kry van 

'n onderwysdepartement voordat 'n nuwe kursus ingestel, of 'n 

bestaande sillabus of onderrigprogram verander mag word nie, soos 

wat tans die geval is (vgl. par. 4.3.2). Die rede wat die 

informante hiervoor aanvoer is dat daar binne 'n tegniese kollege 

soepelheid moet wees sodat die kollege gou.kan reageer volgens 

die behoeftes van die gemeenskap wat hy dien. 

Volgens informante is outonomie as basiese beginsel van bestuur 

dat besluite geneem moet word waar die kundigheid en informasie 

bestaan. As 'n bedryf dus saam met die tegniese kolleges 'n 

sillabus opstel behoort dit dadelik ingestel te kan word sander 

enige verdere toestemming van 'n onderwysdepartement. Informante 

het dit beklemtoon dat tegniese kolleges oar die kundiges beskik 

om hierdie taak te verrig. 
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Informante is daarvan oortuig dat tegniese kolleges ook self die 

volgende sake met groot sukses kan hanteer: 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

die Minister van Onderwys 

rakende tegniese kolleges; 

inlig omtrent belangrike 

samestelling van diensstate; 

personeelontwikkeling, -benutting en -evaluering; 

hantering van finansies; 

sake 

navorsing op die gebied van tegniese kollegeonderwys; 

verskaffing van advies en leiding met betrekking tot onderrig

aangeleenthede; en 

lewering van administratiewe dienste. 

Al hierdie funksies word tans deur die verskillende onderwys

departemente, waaronder tegniese kolleges ressorteer, gelewer 

(vgl. par. 4.3). Soos reeds gese kan die meeste informante geen 

rede sien waarom die tegniese kolleges nie self hierdie funksies 

kan verrig nie, maar dan moet dit op 'n nasionale grondslag 

geskied vir alle kolleges van alle bevolkingsgroepe. 

Die informante versoek dat tegniese kolleges vir die verskillende 

bevolkingsgroepe nie weer onder verskillende onderwysdepartemente 

geplaas moet word nie. Tegniese kolleges ondervind dit tans en 

volgens die prinsipale van hierdie inrigtings veroorsaak dit 

groot probleme. In die OVS-dokument word voorgestel dat 

voorsiening ook gemaak moet word vir departemente van onderwys, 

moontlik op 'n streeksbasis (DNO,l99la:23). Informante stem saam 

dat tegniese kolleges n1e onder hierdie departemente van 

onderwys geplaas moet word nie. Hulle is dit eens dat, as gevolg 

van die nasionale karakter van tegniese kolleges, hierdie 

inrigtings saam met die technikons en universiteite onder 'n 

sentrale onderwysdepartement moet ressorteer. Die informante 

besef dat om dit moontlik te maak sal tegniese kolleges grater 

outonomie moet kry. Die toekomstige outonomie van kollegerade sal 

volledig onder paragraaf 6.2.8 bespreek word. 

Die moontlikheid dat tegniese kolleges by die Departement van 
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Mannekrag ingelyf kan word is ook ondersoek. Die mening van die 

informante hieroor word vervolgens gegee. 

6.2.7.3 Tegniese kolleges onder die Departement van Mannekrag 

Oor hierdie saak was daar geensins eenstemmigheid nie. Die 

meeste informante is gekant teen die idee van inlywing van 

tegniese kolleges by die Departement van Mannekrag (DMK). Daar 

was tog een of twee van hulle wat die moontlikheid hiervan 

goedgesind was. Albei groepe se argumente word weergegee. 

Die informante wat die idee van inlywing van tegniese kolleges by 

DMK steun, of dit oorweeg het, se sterkste argument is dat 

tegniese kolleges nie onder 'n onderwysdepartement tuishoort nie. 

Volgens hulle is die hooftaak van tegniese kolleges om opgeleide 

mannekrag aan die land te voorsien en dit pas beter in by DMK as 

by 'n onderwydepartement. 

Ondersteuners van die idee van inskakeling by DMK is ook van 

mening dat daar baie persone by DMK is wat hoe kwalifikasies in 

die opvoedkundige rigting het. Die meeste lektore aan tegniese 

kolleges beskik ook oor soortgelyke kwalifikasies. Volgens 

hierdie informante behoort die opvoedkundige deel van die leerder 

se opleiding dus nie hierdeur skade te lei nie. 

Die argument wat informante aanvoer teen die inlywing van 

tegniese kolleges by DMK is dat tegniese kolleges eerder erken 

wil word as opvoedkundige inrigtings. Vir veral die prinsipale 

van tegniese kolleges, is die belangrikste feit dat dit by DMK 

gaan oor die lewering van mannekrag, dit is die ontwikkeling van 

'n persoon se potensiaal om 'n werk te verrig en so 'n bestaan te 

kan maak. Hulle voel dat tegniese kolleges nie 'n tipe 

mannekraginrigting wil wees nie want dit sal hulle hul 

opvoedkundige taak ontneem. Opsommenderwys voer informante aan 

dat tegniese kolleges 'n opvoedkundige taak het en dat DMK se 

taak die voorbereiding van mense is om 'n 'werk' te doen. 
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Van die informante het ook die mening uitgespreek dat die rol van 

DMK uitgedien is. Volgens hulle sal die taak van DMK oorgeneem 

word deur die nywerhede se eie opleidingsrade. Hulle kan dus nie 

sien hoe tegniese kolleges in die toekoms onder DMK kan 

ressorteer nie. Een informant het gese dat, volgens sy men~ng, 

DMK in die nabye toekoms nie meer opleiding sal hanteer nie. Hy 

beweer dat die Nasionale Opleidingstrategie hernuwing moet bring 

in sowel die ond~rwys as in opleiding. Daar kan dus selfs druk 

wees om opleiding weg te neem van DMK en dit by 'n 

onderwysdepartement in te skakel. 

Die rol van die Nywerheidsopleidingsrade en die Streeksopleidings

rade is reeds bespreek (vgl. par. 6.2.4.2). Een van die 

informante het gese dat 'n moontlike probleemarea wat hy 

geidentifiseer het die verhouding tussen tegniese kolleges en die 

streeksopleidingsrade is. Dit wil vir hom voorkom asof die 

tegniese kolleges voel dat die streeksopleidingsrade op hulle 

werkterrein oortree deurdat die sentrums al hoe meer teoretiese 

klasse vir die vakleerlinge aanbied. Die werkterrein van elkeen 

sal baie duidelik afgebaken moet word sodat elkeen presies weet 

wat sy taak is. 

Die vraag is verder deur van die informante gevra of opleiding 

nie onder onderwys geplaas moet word en dat die opleidingsentrums 

dan uitgebou word tot volwaardige tegniese kolleges nie. Die 

informante is daarvan bewus dat die Wysigingswet op Tegniese 

Kolleges (Volksraad), 1989 (Wet 44 van 1989) voorsiening maak vir 

die registrasie van private tegniese kolleges (RSA, 

1989:1374(2)). Die sentrums kan dus wel as private tegniese 

kolleges geregistreer word. Indien dit gedoen word sal die veld 

van onderwys en opleiding dan gesamentlik deur hierdie tegniese 

kolleges hanteer word. Volgens die menings van die informante 

behoort hierdie onderwys en opleiding nie onder DMK te ressorteer 

nie maar wel onder 'n onderwysdepartement. 

Die argumente oor die moontlike inskakeling van tegniese kolleges 

onder DMK is bespreek. 'n Verdere benadering tot die 
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bestuurstrukture Vlr tegniese kolleges is dat die kolleges deel 

van technikons moet word. Hierdie sienswyse sal nou behandel word. 

6.2.7.4 Tegniese kolleges as deel van technikons 

Weer eens was daar verskillende menings oor die moontlikheid 

tegniese kolleges deel van technikons moet word, al dan 

Argumente ten gunste hiervan en daarteen word nou gegee. 

sienswyse dat tegniese kolleges en technikons moet saamsmelt 

eerste behandel word. 

dat 

nie. 

Die 

sal 

Die informante wat die sienswyse toegedaan is dat tegniese 

kolleges en technikons een moet word stel dit baie duidelik dat 

tegniese kolleges nie deur technikons oorgeneem moet word nie. 

Hulle stem saam dat in so 'n geval die kolleges ondergeskik aan 

die technikons sal wees en hierdie situasie sal nie aanvaarbaar 

vir tegniese kolleges wees nie. Die informante se aanbeveling is 

dat tegniese kolleges en technikons eerder moet saamsmelt en een 

soort opvoedkundige inrigting word. 

Informante noem, dat indien nodig, hierdie nuwe soort opvoed

kundige inrigting wat so ontstaan selfs 'n nuwe naam kan kry, 

byvoorbeeld Kolleges vir Tegnologie. So nie kan hierdie inrig

tings bekend staan as Junior Kolleges, wat dus die gemeenskaps

kolleges is en hoofsaaklik die voorgraadse sertifikaatkursusse 

hanteer, en Senior Kolleges, wat die graadkursusse en diploma

kursusse hanteer. Van die informante is van mening dat die 

opvoedkundige inrigtings in Suid-Afrika in elk geval tans te 

versplinter is en hierdie stap behoort tot gevolg te he dat 

tegniese kolleges en technikons in die toekoms een gesamentlike 

opvoedkundige inrigting word. 

Informante wat ten gunste van hierdie model is, is van mening dat 

die technikons geografies so in die land geplaas is dat hulle 

nagenoeg tagtig persent van die bevolking van Suid-Afrika kan 

bedien. Volgens hulle kan saam met elkeen van hierdie technikons 

(hoofkampusse), wat 'n volledige infrastruktuur het, 'n aantal 
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tegniese kolleges (buite-kampusse) binne 

geplaas word. Dit is nie nodig dat elke 

aantal buite-kampusse moet hanteer nie. 

'n geografiese gebied 

hoofkampus dieselfde 

Die betrokke informante se siening is dat daar vir elke 

inrigtings (hoofkampus met sy buite-kampusse) 

Hoofbestuursraad moet wees wat by die hoofkampus gelee is. 

buite-kampus sal sy eie Bestuursraad he wat moet omsien na 

behoeftes binne die area wat hy bedien. Informante stem saam 

groep 

een 

Elke 

die 

dat 

die bestuursrade die hoofbestuursraad moet adviseer aangaande die 

behoeftes binne sy eie gebied, wat algemeen of eiesoortig mag 

wees. Die voorsitters van die bestuursrade van elke kampus moet 

sitting he op die hoofbestuursraad. 

Die informante 

delegasies aan 

stel voor dat die hoofbestuursraad 

die buite-kampusse sal moet maak sodat 

sekere 

hierdie 

in die 

hulle 

is 'n 

kampusse die nodige outonomie het om besluite te neem 

uitvoering van hulle taak in die gemeenskappe wat deur 

bedien word. Hoeveel outonomie 'n kampus moet he 

debateerbare punt. Volgens die informante is dit egter 'n feit 

dat die kampusse 

veroorsaak dat 

nie volle outonomie sal kan he nie want dit sal 

daar geen beheer oor die funksionering van 

individuele kampusse kan wees nie. Hierdie toedrag van sake is 

ongewens. 

Die informante stem saam dat tegniese kolleges (buite-kampusse) 

volgens bogenoemde beskouing outomaties deel sal word van die AUT 

en dat die naskoolse sektor dan as 'n eenheid hanteer sal word. 

'n Sterk argument van die informante wat ten gunste is van die 

samesmelting tussen technikons en tegniese kolleges is dat die 

technikons die infrastruktuur het om tegniese kolleges te 

hanteer. Dit sal geweldig baie geld spaar indien tegniese 

kolleges hierdie infrastruktuur kan gebruik in plaas daarvan dat 

hulle hul eie moet skep. Volgens informante kan die bree 

gedoen 

is dus 

administrasie van al die inrigtings deur die hoofkampus 

word omdat hulle die infrastruktuur het. Die hoofkampus 
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die administratiewe- en bestuurskantoor van inrigtings binne 'n 

bepaalde streek. Hulle is daarvan oortuig dat sake ook 

organisatories vergemaklik sal word indien tegniese kolleges deel 

van die technikons· word. 

Die gedagte van 'n kontinue ontwikkeling van die student is ook 

deur die informante uitgespreek. Dit kan volgens hierdie stelsel 

realiseer. Informante is dit eens dat Suid-Afrika dit nie meer 

kan bekostig dat 'n persoon studeer en as hy na 'n ander 

opvoedkundige inrigting gaan vir verdere studie moet hy wat hy 

reeds geleer het inboet en weer van voor a£ begin nie. So 'n 

stand van sake kan nie tydsgewys, finansieel en onderwyskundig 

bekostig en regverdig word nie. 

Die informante voel sterk daaroor dat kursusse so gerasionaliseer 

moet word dat herhaling uitgeskakel word. Die maklikste manier 

om dit te bewerkstellig is as tegniese kolleges by technikons 

inskakel. Hulle kan nie sien dat tegniese kolleges in hierdie 

proses enigiets sal moet inboet nie. Volgens die informante hou 

dit eerder groat voordele in vir die studente, ouers, personeel 

en vir die land want onmiddellik kan die beplanning van die 

ontwikkeling van mannekrag beter geskied. 

Indien tegniese kolleges by technikons inskakel word die twee 

een soort opvoedkundige inrigting en elke inrigting doen wat van 

hom verwag word. Met hierdie stelsel behoort die deurvloei van 

studente vanaf Nl tot B-graad binne die inrigtings outomaties te 

geskied en oorvleueling van kursusse en kursusinhoude sal 

sodoende uitgeskakel word. 

Daar is egter ook informante wat gekant is teen hierdie stelsel. 

Hulle vrees is dat sodra die twee soorte opvoedkundige inrigtings 

saamgevoeg word kan een van die twee moontlik afgeskeep word. 

Daar word besef dat indien dit gebeur dit gewoonlik die junior 

vennoot is wat ondergeskik raak aan die senior vennoot. In 

hierdie opset sal tegniese kolleges dan ondergeskik aan 

technikons wees. Soos reeds gese sal dit nie aanvaarbaar wees vir 
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tegniese kolleges nie. 

Nog 'n argument van die informante teen die samesmelting van die 

twee soorte inrigtings is dat elkeen van bierdie inrigtings bulle 

besondere missie en werkterrein bet. Die mening is uitgespreek 

dat daar eerder skakeling en samewerking tussen die kolleges en 

die tecbnikons bewerkstellig moet word om sodoende duplisering 

van kursusse uit te skakel. Elke inrigting beboort egter sy eie 

gees en karakter te bebou. 

Volgens die informante mag daar moontlik sekere persone wees wat 

teen bierdie stelsel gekant is. Sommige persone verbonde aan 

tecbnikons mag miskien voel dat die status van die tecbnikons 

daardeur verlaag sal word. Die rede wat gegee word is dat bier 

sekondere werk by betrokke is. Die informante gebruik as 

teenargument die redenasie dat indien die verskillende kursusse 

op verskillende kampusse aangebied word niemand se status 

aangetas word nie. Volgens bulle gaan dit bier egter om diens 

aan die gemeenskap en die land en nie om eie status en eie gewin 

nie. 

Na bespreking van die moontlike drie sub-strukture vir die 

bestuur van tegniese kolleges binne die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel, is daar 'n verdere baie belangrike saak wat 

verband bou met bierdie strukture. Dit is die outonomie van 

tegniese kolleges. Gevolglik sal die menings van die informante 

bieroor bespreek word. 

6.2.8 Kollegerade 

6.2.8.1 Inleiding 

Soos reeds in paragraaf 6.2.7.2 genoem is die siening deur die 

informante uitgespreek dat tegniese kolleges, ingevolge die ovs-
dokument, onder die sentrale onderwysowerbeid 

Hierdie stelling is gebaseer op die feit dat 

moet ressorteer. 

tegniese kolleges 

reeds 'n nasionale karakter bet. Hierdie inrigtings sal egter, om 
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te voldoen aan die vereistes soos gestel in aanbeveling 2.3 van 

die OVS-dokument (DNO, 1991a:23-24), grater outonomie moet kry. 

Die vraag waaroor die informante bekommerd is, is presies hoe 

groat hierdie outonomie wat aan tegniese kolleges toegestaan 

behoort te word, moet wees. 

6.2.8.2 Outonomie van tegniese kolleges 

Soos reeds hierbo genoem moet grater outonomie a an tegniese 

kolleges toegestaan word. Die informante is dit eens dat hierdie 

kolleges nie tot hulle reg sal kom tensy hulle nie grater 

outonomie verkry nie. Die algemene gevoel is dat hulle 

dieselfde outonomie as technikons moet bekom. 

Volgens die huidige onderwysstelsel word tegniese kolleges saam 

met skole gegroepeer en mag hulle nie die woord 'tersier' gebruik 

nie. Nogtans het hulle grater outonomie as die skole. Informante 

maak die stelling dat tegniese kolleges so gou as moontlik uit 

hierdie situasie gehaal moet word en grater outonomie moet kry; 

dan sal hierdie inrigtings tot hulle valle reg kan kom. 

Informante vra egter die vraag wat groter outonomie nou eintlik 

behels. 

Vir die informante beteken grater outonomie veral grater vryheid 

van besluitneming en die aanvaarding van meer verantwoordelikhede. 

Dit behels veral drie sake, naamlik: 

* 
* 
* 

personeelaangeleenthede, 

finansiele aangeleenthede, en 

akademiese aangeleenthede. 

'n Paar aspekte van hierdie drie genoemde aangeleenthede word 

vervolgens aangespreek. 

Wat personeelsake aanbetref beteken grater outonomie, onder 

andere vir die informante, dat tegniese kolleges self hulle 

personeel aanstel, bevorder en betaal. Informante is dit eens 
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dat tegniese kolleges hierdie taak sal kan verrig. Kolleges stel 

reeds alle onderwyspersoneel op posvlak 1 aan, sowel as 

administratiewe personeel en algemene assistente. Die informante 

sien geen rede waarom die aanstelling en bevordering van 

personeel nie uitgebrei kan word na alle posvlakke nie. 

'n Verdere deel van personeelsake is dat kolleges self hulle 

personeel se vergoedingspakkette hanteer wat salarisse, 

pensioene, medies, behuisingsubsidie, ensovoorts insluit. 

Tegniese kolleges doen dit reeds vir algemene assistente en kan 

dit redelik maklik uitbrei na alle ander personeellede. 

Informante is daarvan oortuig dat, indien tegniese kolleges 

dieselfde subsidie kry as byvoorbeeld technikons en bulle moet 

self salarisse betaal, bulle beter daaraan toe sal wees as tans. 

Informante aanvaar dat tegniese kolleges die enigste 

opvoedkundige inrigtings is wie se staatsubsidie afneem soos die 

totale aantal voltydse ekwivalente student toeneem. Dit is so 

omdat die kolleges nie self die salarisse van onderrig- en 

administratiewe personeel betaal nie en hierdie salarisse dus nie 

'n komponent van die subsidie is nie. Volgens die informante is 

daar kleiner kolleges wat moontlik nie hierdie administrasie sal 

kan hanteer nie, maar die groter kolleges kan die kleiner 

kolleges help om hierdie sake te hanteer, veral in 

streeksverband. 

Informante is van mening dat tegniese kolleges ook die vryheid 

moet he om self te besluit oor bulle personeelopset. Tans word 

die aantal poste op die verskillende posvlakke vir alle tegniese 

kolleges deur die onderwysdepartement voorgeskryf volgens 'n 

formule. Informante noem dat dit juis die probleem is omdat die 

postetoekenning vir die verskillende kolleges nie noodwendig by 

die stelsel van alle kolleges inpas nie want verskillende 

kolleges het verskillende behoeftes volgens die verskeidenheid 

kursusse wat bulle aanbied. Die informante voel dat kolleges 

bulle eie behoeftes die beste ken en gevolglik self die beste 

besluite kan neem oor hoeveel personeel werklik op elke posvlak 

benodig word. 
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Wat personeelopleiding betref stem die informante saam 

groter tegniese kolleges die personeel van die kleiner 

baie goed sal kan oplei. Volgens hulle kan prosedures 

dat die 

kolleges 

opgestel 

word en kursusse gereel word om alle personeel op te lei vir die 

taak wat elkeen moet verrig. Kolleges sal dan ook die 

vrymoedigheid he om met mekaar te skakel indien hulle probleme 

het. 

Wat finansies betref gaan dit, volgens die informante, hier oor 

die hantering van eie finansies deur die tegniese kolleges. Die 

informante het dit gestel dat tegniese kolleges, sedert 1983, 'n 

redelike mate van outonomiteit het sover dit die hantering van 

hulle finansies aanbetref. 

Informante is daarvan bewus dat tegniese kolleges se inkomste 

huidiglik hoofsaaklik uit klasgelde, eksameninskrywingsgelde en 

staatsubsidie bestaan. Die salarisse van alle akademiese en 

administratiewe personeel in diens van die kollege word deur die 

onderwysdepartement betaal. Die kolleges moet egter alle 

bedryfskoste, wat lone van algemene assistente insluit, uit hulle 

inkomste betaal. Surplus fondse word tot beste voordeel deur die 

kolleges self bele. 

Die informante spreek die mening uit dat indien tegniese kolleges 

groter outonomie bekom wat personeelsake aanbetref (vgl. par. 

6.2.8.2) hulle self die personeel se salarisse sal kan vasstel en 

betaal. Vir die informante beteken dit dat die kolleges 'n groter 

subsidie van die onderwysdepartement sal moet ontvang. Tegniese 

kolleges sal hulle diensstate ook moet bepaal volgens beskikbare 

fondse. Nogtans is die informante daarvan oortuig dat die groter 

outonomie tot voordeel van die kolleges sal strek en dat die 

kolleges dit met groot sukses sal kan hanteer. 

'n Groot persentasie van 'n tegniese kollege se inkomste bestaan 

uit klasgelde wat deur die studente betaal word. Informante besef 

dat groter finansiele outonomie beteken dat kolleges baie 

versigtig sal moet wees met die aanbieding van kursusse. Slegs 
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die kursusse wat betalend is sal aangebied kan word, soos wat 

tans die geval met nie formele kursusse aan tegniese kolleges is 

( vg 1 . par . 3 . 5 . 3 ) . 

Die informante rig egter ook 'n waarskuwing tot tegniese 

kolleges. Volgens bulle is dit 'n algemeen bekende feit dat hoe 

meer outonoom die kolleges word hoe meer fondse sal bulle self 

moet genereer om uitbreidings en ander uitgawes mee te finansier. 

Die informante is egter vol vertroue dat tegniese kolleges 

hierdie grater finansiele verantwoordelikheid sal kan behartig. 

Hulle is tevrede met die wyse waarop die kolleges sedert 1983 

aangepas het by bulle grater finansiele vryheid en dat die meeste 

kolleges vandag selfs redelike bedrae geld op belegging het. Vir 

die informante is dit 'n bewys dat die kolleges tans die 

finansiele bestuur wat na bulle afgewentel is met groat 

verantwoordelikheid hanteer. Bulle kan dus geen rede sien waarom 

die kolleges nie nog grater finansiele outonomiteit sal kan 

hanteer nie. 

Wat egter volgens die informante die belangrikste vir tegniese 

kolleges is, is dat hulle akademiese vryheid (outonomie) moet 

bekom. Bulle is van mening dat, omdat tegniese kolleges nie 

akademiese outonomiteit het nie (vgl. par. 4.5.4.2), word die 

uitbreiding van hierdie inrigtings in baie gevalle gekniehalter 

(vgl. par. 6.2.7.2). 

Die informante is dit eens dat indien tegniese kolleges grater 

akademiese outonomie wil bekom hulle meer volgens sakebeginsels 

bedryf sal moet word. Hulle noem dat, as 'n kollege byvoorbeeld 

'n kursus wil aanbied, moet die kollege presies weet wat dit sal 

kos en hoeveel studente daarvoor gewerf moet word. Indien dit nie 

betalend is nie word die kursus eenvoudig nie aangebied nie. Die 

informante is van mening dat hierdie feit die oorwegende faktor 

moet wees eerder as dat die kollege aansoek moet doen by 'n 

onderwysdepartement om die kursus te mag aanbied. Die tegniese 

kollege ken tog immers die omstandighede waarbinne hy 

funksioneer. Informante is daarvan bewus dat nie-formele kursusse 
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reeds met groat verantwoordelikheid deur die kolleges op 'n 

selfonderhoudende basis aangebied word, sander enige goedkeuring 

van 'n onderwysdepartement (vgl. par. 3.5.3). Die informante is 

dit eens dat hierdie beginsel baie maklik uitgebrei kan word 

sodat formele kursusse op dieselfde basis aangebied kan word. 

Die informante is verder daarvan oortuig dat indien 'n kollege sy 

akademiese outonomiteit misbruik deur nie onderrig van 

hoogstaande gehalte te lewer nie, die kollege nie studente sal 

trek nie, met ander woorde die kollege sal 'n goeie diens moet 

bly lewer aan sy gemeenskap. Die informante is van mening dat die 

korrektiewe funksie wat die kolleges hetr dit is om aanpassings 

aan formele kursusse en sillabusse te maak, tot sy reg sal kom 

wanneer die kolleges grater akademiese outonomiteit het. 

Die vraag wat nou onmiddellik deur die informante gevra word is 

of alle tegniese kolleges hierdie grater outonomie sal kan 

hanteer, oak die kleiner kolleges met twee of drie honderd 

studente. Wat die informante dus eintlik beweer is dat indien 

tegniese kolleges in Suid-Afrika bly voortbestaan soos tans die 

geval is, mag meer as die helfte van die kolleges, as gevolg van 

hulle klein studentegetalle, dalk nie gereed wees vir hierdie 

grater outonomie nie. Groot kolleges sal dit wel kan hanteer, 

maar die ander nie. Die informante is bekommerd oar wat sal 

gebeur indien tegniese kolleges nie grater outonomie verkry nie. 

In hierdie verband noem die informante dat in oorsese lande die 

inrigtings wat soortgelyk is aan tegniese kolleges in Suid-Afrika 

'n groat mate van outonomie geniet {vgl. par. 2.3.5, 2.4.5, 2.5.5 

en 2.6.5). Hulle skryf dit daaraan toe dat hierdie oorsese 

inrigtings se studentegetalle kan wissel tussen vier- tot 

tagtigduisend. Die informante is van mening dat indien 'n kollege 

nie 'n groat aantal studente het nie hy finansieel moontlik nie 

die mas sal kan opkom nie. So 'n kollege sal dus nie grater 

outonomiteit kan hanteer nie. 

Die bekommernis van die informante is wat met die kleiner 
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kolleges sal gebeur indien bulle nie hierdie grater outonomie 

kan hanteer nie. Waar die groat kolleges byvoorbeeld hul eie 

sillabusinhoude vasstel, sal 'n onderwysdepartement moontlik 

hierdie funksie vir die kleiner kolleges moet verrig. Hierdie 

stelsel sal nie prakties uitvoerbaar wees nie en sal dit 

makliker wees as 'n kleiner kollege dan eerder onder 'n grater 

kollege ressorteer wat hierdie funksie namens hom hanteer. 

Nogtans is informante dit eens dat daar nie toegelaat kan word 

dat grater outonomie van tegniese kolleges weerhou word omdat die 

kleiner kolleges dit nie kan hanteer nie. 

Volgens die informante is een van die belangrikste moontlikhede 

om hierdie probleem van die bantering van grater outonomie deur 

tegniese kolleges op te los, die rasionalisering van hierdie 

kolleges. Aandag sal nou gegee word aan die uitsprake van 

informante aangaande die rasionalisering van tegniese kolleges. 

6.2.9 Rasionalisering van tegniese kolleges 

6.2.9.1 Inleiding 

Die rede waarom die rasionalisering van tegniese kolleges hier 

ter sprake kom is omdat die informante twyfel of die kleiner 

kolleges grater outonomie op 'n selfstandige wyse sal kan hanteer 

(vgl. par. 6.2.8.2). As gekyk word na die plek van tegniese 

kolleges, soos omskryf in paragraaf 6.2.3, is informante dit 

eens dat die vraag gevra moet word of die aantal tegniese 

kolleges moet bly voortbestaan soos dit tans is, naamlik nagenoeg 

een honderd nege en twintig tegniese kolleges deur die land 

versprei, en of daar dalk gerasionaliseer moet word. 

Vol gens 

kolleges 

kolleges 

die informante is daar twee wyses waarvolgens 

gerasionaliseer kan word. Die een is om die 

summier te sluit. Die ander alternatief is 

kleiner kolleges 

groat kolleges 

bly voortbestaan, maar onder 

geplaas word. Hierdie metode 

beheer 

word 'n 

van multi-kampusse vir tegniese kolleges genoem en 

tegniese 

kleiner 

dat die 

van die 

stelsel 

word in 
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paragraaf 6.2.9.3 bespreek. 

Aandag sal nou gegee word aan die menings soos uitgespreek deur 

die informante aangaande albei hierdie wyses van rasionalisasie. 

6.2.9.2 Sluiting van kleiner tegniese kolleges 

Informante stem saam dat een van die maniere om te rasionaliseer 

is om van die bestaande kolleges te sluit. Oor hierdie aspek het 

die informante egter baie versigtig gereageer. 

Die oorgrote meerderheid van die informante is dit eens dat geen 

tegniese kollege gesluit moet word nie. Volgens hulle is die 

groot voordeel van tegniese kolleges juis dat hulle geografies 

geplaas is waar hulle benodig word. Van die informante is daarvan 

oortuig dat dit 'n fout sou wees om die kleiner kolleges te 

sluit aangesien die technikons van mening is dat hulle graag in 

die nabye toekoms die tegniese kolleges sal wil gebruik vir die 

aanbieding van sommige technikonkursusse. As 'n kollege gesluit 

word moet die technikon die fasiliteite vir opleiding in daardie 

area waar die kollege was verskaf, en hulle kan dit nie bekostig 

nie. Die studente in daardie betrokke area sal nou na die 

technikon in die stad moet gaan. Dit word deur die informante as 

onnodige uitgawes vir die ouers beskou. 

'n Verdere rede wat die informante aanvoer waarom tegniese 

kolleges nie gesluit behoort te word nie is dat hulle verwag dat 

hierdie kolleges se studentegetalle in die toekoms tienvoudig sal 

toeneem. As 'n kollege eers gesluit het is dit uiters moeilik om 

dit weer te open, en dit kos baie geld. 

Van die informante voel sterk daaroor dat of 'n tegniese kollege 

bestaansreg het nie gaan 

kollege het nie, maar eerder 

gerneenskap lewer. Hulle is 

seker moet rnaak dat al die 

oor die aantal studente wat 

oor die diens wat die kollege 

van mening dat die kolleges 

potensiele studente in hulle 

daardie 

in sy 

egter 

gebiede 

wel by die kollege kom studeer. Om dit te bewerkstellig moet daar 
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baie goeie samewerking tussen tegniese kolleges en hoerskole wees 

sodat die leerlinge wat belangstel 1n beroepsonderwys na die 

kolleges gekanaliseer word. Die informante sien dit as 'n taak 

van die tegniese kolleges om die hoerskole te laat besef dat 

die kind beroepsonderwys moet ontvang, in belang van homself en 

in belang van die land. 

Die algemene gevoel van die meeste informante is dus dat die 

kleiner tegniese kolleges nie gesluit moet word nie omdat hulle 

steeds hul gemeenskap dien. As die toekomstige rol van 

kolleges ontleed word sal daar trouens dalk nog meer 

tegniese 

kolleges 

gestig moet word om die werk te kan doen. Volgens die informante 

moet hierdie saak in elk geval met groat omsigtigheid hanteer 

word en moet daar nie oorhaastig besluit word om kolleges 

summier te sluit wat dan later dalk weer geopen moet word nie. 

Daar is egter ook informante wat 'n ander siening aangaande 

rasionalisering van tegniese kolleges het. Volgens hulle kan die 

land dit nie bekostig om 'n tegniese kollege in elke gemeenskap 

te he nie en sal daar wegbeweeg moet word van die ideaal om 'n 

kollege in elke gemeenskap te he. Die enigste manier om dit te 

doen is 

kolleges 

om te rasionaliseer en indien nodig moet die kleiner 

gesluit word. Informante stem saam dat daar gekyk moet 

word na die vermindering van tegniese kolleges in streeksverband, 

veral noudat die rasseprobleem opgelos is en alle kolleges oop is 

vir studente van alle bevolingsgroepe. 

Die informante noem 'n verdere nadeel wat klein kolleges het, 

naamlik dat studente nie na die kleiner kolleges wil gaan waar 'n 

relatief klein keuse van vakke en kursusse aangebied word nie. 

Hulle gaan eerder na groat kolleges waar 'n grater verskeidenheid 

kursusse aangebied word.ierdie informante redeneer dat die 

beginsel gehandhaaf moet word dat waar tegniese kolleges naby 

mekaar gelee is die inrigtings gerasionaliseer moet word deur die 

klein kolleges te sluit. 

Wanneer die rasionalisering van tegniese kolleges bespreek word 
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noem baie van die informante telkens dat die kleiner kolleges 

onder die grater kolleges moet ressorteer. Dit bring die gedagte 

van 'n stelsel van multi-kampusse vir tegniese kolleges na 

vore. Hierdie benadering tot rasionalisasie sal vervolgens 

bespreek word. 

6.2.9.3 Stelsel van multi-kampusse vir tegniese kolleges 

Soos reeds hierbo gese (vgl. par. 6.2.8.2) kan grater outonomie 

aan tegniese kolleges nie van hulle weerhou word omdat 'n aantal 

kleiner kolleges nie grater outonomie kan hanteer nie. Die 

informante is dit eens dat 'n oplossing vir hierdie probleem 

gevind moet word. 

Die informante sien 'n tweede moontlikheid om tegniese kolleges 

te rasionaliseer, sodat hulle grater outonomie kan verkry. Dit is 

om die kolleges binne 'n bepaalde streek saam te voeg as een 

tegniese kollege met 'n aantal kampusse. 

Volgens die informante kan die stelsel kortliks so werk dat 'n 

aantal tegniese kolleges binne 'n bepaalde streek saamgevoeg 

word. Die een kollege word nie onder 'n ander geplaas nie. Dit 

kan eerder so gestel word dat vanuit hierdie betrokke kolleges 

binne die streek 'n nuwe kollege gestig word met 'n aantal 

buite-kampusse. 

Die informante beveel aan dat daar binne elke streek 'n hoof

kampus met 'n aantal buite-kampusse moet wees. Hierdie 

hoofkampusse word saamgevoeg in 'n professionele liggaam vir 

tegniese kolleges, naamlik die Komitee van Tegniese Kollegehoofde 

(KTKH). Hierdie komitee moet soortgelyk aan die Komitee van 

Technikonhoofde (KTH) wees. Die KTKH le beleid neer vir tegniese 

kolleges binne die bree nasionale beleid (vgl. par. 6.2.10.2). 

Volgens die informante moet elke hoofkampus weer hierdie beleid 

afwentel na die kampusse binne sy geografiese gebied. Elke kampus 

funksioneer binne die neergelegde beleid maar behou sy outonomie 

van besluitneming binne die gemeenskap wat hy bedien. Dit kom 
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daarop neer dat prinsipale besluite binne hulle magsbasis moet 

kan neem. 

Die informante stel dit duidelik dat sodra tegniese kolleges in 

'n area saamgevoeg word sorg gedra moet word dat niemand in die 

proses benadeel word nie, maar onnodige duplisering moet ook 

teengewerk word. Om hierdie rede moet daar nie gepraat word van 

satellietkampusse nie. Volgens die informante het satelliet

kampusse gewoonlik geen mate van outonomie nie en voel hierdie 

kampusse dat hulle afgeskeep word. Dit lei tot teenkanting teen 

die stelsel. Die informante is van mening dat indien die 

kampusse almal kampusse in eie reg is, met dieselfde status, sal 

die stelsel deur die kolleges ondersteun word en kan dit 

suksesvol toegepas word. 

Die informante is van mening dat wanneer 'n aantal kolleges 

saamsmelt daar net een Kollegeraad kan wees wat by die hoofkampus 

gesetel is en wat die beleid neerle vir al die kolleges binne sy 

area. Die prinsipaal van die hoofkampus is die hoof uitvoerende 

beampte vir die hoofkampus en die buite-kampusse. 

In sulke omstandighede sal elke kampus 'n Adviesraad he wat die 

Kollegeraad adviseer aangaande behoeftes binne sy eie gemeenskap. 

Volgens die informante moet hierdie adviesraad en prinsipaal van 

elke buite-kampus oor die nodige besluitnemingsbevoegdheid 

beskik om hulle kampus die beste te laat funksioneer binne hulle 

gemeenskap. Die voorsitters van die adviesrade kan op die 

Kollegeraad dien, maar dit is ook nie 'n vereiste nie. Die 

informante voel sterk daaroor dat die inisiatief nie by enige 

kampus weggeneem moet word nie, maar waarsku ook dat as elke 

kampus weer te veel outonomie het kan so 'n kampus net sowel as 

'n onafhanklike inrigting funksioneer. 

Hoe groat die outonomie van elke kampus moet wees, is volgens die 

informante moeilik om te bepaal. Hulle is dit eens dat die 

outonomie van kampus tot kampus kan verskil afhangende van die 

taak wat aan die kampus opgedra is. Die informante stem saam dat 
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indien 'n kampus byvoorbeeld 'n kollege gaan wees wat sorg vir 

mense op redelike lae vlakke soos stoormanne en operateurs, dan 

kan daardie kampus redelik outonoom funksioneer want dit het 'n 

spesifieke taak wat nie noodwendig dieselfde is as die van die 

hoofkampus of 'n ander kampus nie. Maar as 'n kampus 'n sekere 

handel en/of nywerheidsarea bedien en kursusse aanbied wat 

ooreenstem met die van die hoofkampus, dan moet sy beleid en 

bestuur van die hoofkampus a£ kom. So 'n kampus sal dan minder 

outonoom wees as eersgenoemde kampus. 

Die informante stem almal saam dat so 'n stelsel van multi

kampusse geweldige voordele vir tegniese kolleges kan inhou. 

Indien so 'n stelsel ingestel word kan groot kostes bespaar word 

deurdat daar binne 'n geografiese gebied slegs een bestuur en een 

administrasie is. In so 'n geval kan die hoofkampus byvoorbeeld 

die volgende sake namens die buite-kampusse hanteer: 

personeelaangeleenthede, die grootste deel van alle finansiele 

sake, aankope van voorrade, gesamentlike drukwerk, bepaling van 

die personeelstruktuur vir elke kampus in samewerking met die 

kampus, ensovoorts. Die informante voel ook dat hierdie 

hoofkampus die taak van personeelontwikkeling moet verrig, veral 

die opleiding van persone om toekomstige prinsipale te wees. Dit 

is 'n geweldige groot leemte in die huidige stelsel. 

Die informante stem saam dat in so 'n stelsel van multi-kampusse 

vergader slegs die prinsipale, of verteenwoordigers, van die hoof

kampusse om beleid vir tegniese kolleges te bespreek en te bepaal. 

Hierdie prinsipale hou dan weer vergadering·met die prinsipale in 

bulle onderskeie gebiede en dra besluite oor. Die informante noem 

dat sulke ve~gadering maklik gereel kan word sonder groot kostes. 

Die prinsipale van hoofkampusse kan nou ook meer gereeld 

vergader, tot voordeel van al die kolleges. Volgens die 

informante kan die prinsipale van alle kolleges in 'n bepaalde 

gebied op 'n gereelde basis, selfs maandeliks, bymekaar kom om 

sake van gemeenskaplike belang te bespreek of om 

probleme te help oplos. So 'n groep prinsipale 

individuele 

het groot 

kundigheid wat tot voordeel van almal aangewend kan word. Indien 



222 

hierdie groep nie 'n oplossing v1r 'n spesifieke probleem kan 

vind nie kan die prinsipaal van die hoofkampus die saak opneem 

met die KTKH. Die informante is van mening dat hierdie stelsel 

groot voordele vir alle kolleges kan inhou. 

Informante het daarop gewys dat die prinsipale van tegniese 

kolleges onder DOK:V tans een keer elke twee jaar vergader. Die 

informante besef dat dit baie geld kos om al hierdie persone 

bymekaar te bring en dit neem baie tyd in beslag om so 'n groot 

byeenkoms te reel. As die prinsipale van ander kolleges ook die 

vergadering bywoon is dit ongeveer een honderd nege en twintig 

prinsipale wat by so 'n vergadering betrokke is. Die informante 

is krities teenoor die werklik beduidende insette wat die 

prinsipale tydens so 'n termynvergadering lewer, veral gerneet aan 

kostes. 

Inforrnante het van die standpunt uitgegaan dat almal moet besef 

dat 'n stelsel van rnulti-karnpusse in belang van tegniese kolleges 

en beroepsonderwys sal wees en dus as sulks gesien moet word. 

Hulle spreek ook die rnening uit dat so 'n stelsel rneer voordele 

as nadele vir alle partye inhou. Die belange van individuele 

persone is tog ondergeskik aan die belange van beroepsonderwys en 

tegniese kolleges as 'n geheel. 

Die inforrnante is ook van mening dat dit onder hierdie stelsel 

makliker sal wees om kursusse aan tegniese kolleges binne 'n 

streek te rasionaliseer. Hulle stem saam dat waar tegniese 

kolleges baie naby aan mekaar le en daar 'n·goeie vervoerstelsel 

is, soos byvoorbeeld die Oos-Rand en Wes Rand, kan sekere 

kolleges aangewys word om spesifieke kursusse aan te bied, veral 

spesialiteitskursusse. Dit sal beteken dat in plaas daarvan dat 

vier kolleges dieselfde kursus aanbied, elkeen met 'n klein getal 

studente, hierdie kursus by een kollege gesentraliseer word. So 

'n kursus kan dan baie meer koste-effektief aangebied word. Die 

informante is dit eens dat elke karnpus egter sy eie Studieraad 

moet he wat rnoet omsien na die akademiese aangeleenthede van 

daardie betrokke kollege. 
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Wat finansies aanbetref voel die informante baie sterk daaroor 

dat tegniese kolleges onder hierdie stelsel op dieselfde basis as 

technikons gesubsidieer moet word. Die subsidie word aan die 

hoofkampus uitbetaal. Klasgelde word deur die hoofkampus vir alle 

kampusse in sy gebied bepaal. Hierdie klasgelde moet sover 

moontlik dieselfde wees by alle kampusse maar kan in 

uitsonderlike gevalle verskil, afhangende van die besondere 

behoefte van 'n bepaalde kursus. Die informante beveel dit egter 

nie aan nie aangesien dit onregverdige wedywering tussen kampusse 

kan meebring. 

Die informante stel voor dat elke kampus sy begroting opstel en 

dit word op 'n begrotingsvergadering bespreek. Al die kampusse 

moet op hierdie vergadering verteenwoordiging he. Elke kampus is 

dan verantwoordelik vir die aanwending van sy goedgekeurde 

fondse. 

Van die informante het egter gevoel dat elke kampus sy eie 

finansies in totaliteit moet hanteer. Dit beteken dat elke kampus 

'n subsidie kry volgens sy aantal studente, sy eie klasgelde 

bepaal en sy fondse na goeddunke aanwend. Hy moet selfs sy eie 

oortollige fondse bele, hoe en waar hy wil. Die enigste deel wat 

deur die hoofkampus hanteer moet word namens die ander kampusse 

is die personeelaangeleenthede soos die betaling van salarisse, 

behuisingsubsidies, pensioene, ensovoorts. Die meeste informante 

is egter hierteen gekant aangesien die stelsel van multi-kampusse 

dan weinig sin sal he omdat die kleiner kolleges dan tog 

dieselfde infrastruktuur as die groter kolleges sal moet he. 

Die informante is van mening dat, as gevolg van fisiese geriewe, 

tegniese kolleges binne 'n spesifieke area nie na een terrein kan 

trek nie want daar is net nie genoeg ruimte nie. Dit lyk ook nie 

moontlik dat daar binne die volgende aantal jare groot kampusse 

vir tegniese kolleges gebou sal kan word soos die van technikons 

nie. Informante stem saam dat hierdie ideaal net nie moontlik is 

nie. As gepraat word van rasionalisering moet daar dus eerder 

gekyk word na die samesmelting van tegniese kolleges binne 'n 
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stelsel van mulri-kampusse. 

Om op te som kan genoem word dat die informante van mening is 

dar, aangesien al die tegniese kolleges vir alle bevolkingsgroepe 

hopelik binne 'n nuwe onderwysbedeling vir Suid-Afrika onder een 

sentrale onderwysowerheid sal ressorteer, dit betreklik maklik 

behoort te wees om so 'n stelsel van multi-kampusse vir tegniese 

kolleges te implementeer. 

In hierdie afdeling is aandag gegee aan die outonomie en 

rasionalisering van tegniese kolleges. 'n Stelsel van multi

kampusse vir tegniese kolleges is ook uiteengesit. Die volgende 

onderwerp van belang wat direk verband hou met die idee van 

multi-kampusse is die verskillende komitees van tegniese kolleges. 

Hierdie aangeleentheid sal nou bespreek word. 

6.2.10 Komitees van tegniese kolleges 

6.2.10.1 Inleiding 

In hoofstuk 4 is die bestaande komitees van tegniese kolleges 

volledig behandel (vgl. par. 4.4). Die vraag wat dadelik 

ontstaan is of al hierdie komitees nog bestaansreg sal he onder 

'n nuwe stelsel, en indien wel watter funksie elkeen sal moet 

verrig. Die verskillende komitees sal individueel bespreek word. 

6.2.10.2 Komitee van Tegniese Kollegehoofde (KTKH) 

Soos reeds genoem (vgl. par. 6.2.9.3) is die informante dit 

eens dat daar 'n professionele liggaam vir tegniese kolleges moet 

wees. Hierdie liggaam moet soortgelyk wees aan die KTH. 

As gevolg van die feit dat verskillende tegniese kolleges tans 

onder aparte onderwysdepartemente ressorteer is 

komitees van Tegniese Kollegehoofde en 'n Komitee van 

daar drie 

Prinsipale 

van Tegniese Kolleges, dit is een komitee vir elk van die vier 

bevolkingsgroepe. Informante is van mening dat onder die nuwe 
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onderwysstelsel, soos voorgestel in die OVS-dokument, alle 

tegniese kolleges hopelik onder een sentrale onderwysowerheid sal 

ressorteer. Indien dit gebeur sal daar dus in die toekoms net een 

verteenwoordigende liggaam vir alle kolleges wees. Hierdie 

liggaam kan bekend staan as die 

Kollegehoofde (KTKH). 

Komi tee van Tegniese 

Volgens die informante moet slegs die prinsipale van die 

verskillende hoofkampusse vir die onderskeie geografiese gebiede 

lid van die KTKH wees (vgl. par. 6. 2. 9. 3). Hierdie persone vorm 

sa am die uitvoerende komi tee van die KTKH. Hulle bespreek en le 

beleid neer vir alle tegniese kolleges wat dan deur die 

hoofkampus oorgedra word na die buite-kampusse. 

Van die informante is van mening dat hierdie liggaam 'n 

permanente uitvoerende beampte moet he wat omsien na die belange 

van tegniese kolleges. Hy kan skakel met die betrokke onderwys

departement en met handel en nywerheid. Volgens die informante 

moet hierdie persoon 'n prinsipaal van 'n tegniese kollege gewees 

het sodat hy die nodige ervaring het om namens, en in belang van 

tegniese kolleges op te tree. Hy kan bygestaan word deur 'n 

voltydse sekretaris en ander administratiewe personeel. 

Informante stem saam dat die KTKH 'n sentrale liggaam daar moet 

stel om die kurrikulering vir tegniese kolleges te hanteer (vgl. 

par. 6.2.5). Hierdie kurrikuleringskomitee moet bestaan uit 

verteenwoordigers van die handel en nywerheid en kundiges vanuit 

tegniese kolleges. Hierdeur sal vertragings in die 

kurrikuleringsaksie uitgeskakel word. 

Sommige informante was van mening dat die KTKH ook van die 

administratiewe funksies van tegniese kolleges kan help hanteer. 

Ander informante is weer hierteen gekant omdat hulle voel dat 

hierdie funksies beter hanteer kan word deur kolleges self, op 'n 

streeksbasis. 
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6.2.10.3 Federale Komitee van Tegniese Kollegehoofde (FEDKOM) 

Die huidige funksies van FEDKOM is in hoofstuk 4 uiteengesit 

(vgl. par. 4.4.6). Die informante is dit eens dat hierdie 

komitee tans 'n diens lewer wat van onskatbare waarde is vir 

tegniese kolleges as 'n geheel. Dit is die enigste liggaam wat 

namens al die tegniese kolleges in Suid-Afrika, die saak van 

hierdie inrigtings kan stel. 

Informante het egter daarop gewys dat indien al die tegniese 

kolleges in die land saamgevoeg word onder een sentrale 

onderwysowerheid sal al die kolleges lid van die KTKH wees (vgl. 

par. 6.2.10.2). In so 'n geval sal die sentrale liggaam, dit is 

die KTKH, FEDKOM se funksie oorneem want die KTKH sal dan al die 

tegniese kolleges verteenwoordig. Om hierdie rede sal FEDKOM nie 

verder bestaanreg he nie. 

6.2.10.4 Federasie van Tegniese Kollegerade (FEDTEK) 

Indien tegniese kolleges onder die sentrale onderwysowerheid 

ingedeel word sal hierdie inrigtings 'n adviesraad moet he wat 

die Minister van Onderwys adviseer aangaande sake rakende 

tegniese kolleges. Die menings van die informante is dat tegniese 

kolleges baie maklik by die AUT kan inskakel. Volgens die 

vereistes soos uiteengesit in die OVS-dokument (DNO, 199la:23-24) 

sal universiteite en technikons onder die sentrale onderwys

owerheid ressorteer en indien die tegniese kolleges dan by die 

AUT kan inskakel sal die naskoolse onderwyssektor as 'n eenheid 

hanteer kan word. Informante stem saam dat FEDTEK in so 'n geval 

sal ontbind want dit sal nie meer 'n funksie he om te vervul nie. 

Die siening van die informante is ook dat indien tegniese 

kolleges nie by die AUT kan inskakel nie, kan FEDTEK hierdie 

funksie vir die kolleges verrig. Daar sal dan egter gekyk moet 

word na die samestelling van FEDTEK. Huidiglik bestaan hierdie 

komitee net uit die voorsitters van kollegerade, maar indien dit 

soos die AUT gaan funksioneer sal FEDTEK saamgestel word deur die 
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Minister van Onderwys en sal daar nie net 

kollegerade op hierdie komitee kan dien nie. In 

die naam, naamlik die Komitee van Tegniese 

verander moet word. 

voorsitters 

so 'n geval 

Kollegerade 

van 

sal 

oak 

Behalwe hierdie komitees wat direk betrokke is by tegniese 

kolleges is daar veral twee ander liggame wat gemoeid is met die 

onderrigpersoneel verbonde aan tegniese kolleges. Een hiervan is 

die Federale Onderwysersraad. Hierdie raad sal nou kortliks 

bespreek word. 

6.2.11 Federale onderwyaersraad 

Die funksies van hierdie raad is in detail bespreek in hoofstuk 4 

(vgl. par. 4.6). 

Vol gens 

kolleges 

kolleges 

wet moet die onderwyspersoneel verbonde aan 

by die raad registreer. Dit is so omdat 

tans binne die KS-kader funksioneer en dus 

geklassifiseer word. 

tegniese 

tegniese 

as skole 

Indien tegniese kolleges binne die nuwe onderwysstelsel onder die 

sentrale onderwysowerheid ressorteer word die kolleges uit die 

skolesektor uitgehaal. Net soos die geval is met die personeel 

verbonde aan technikons en universiteite sal die personeel van 

tegniese kolleges dan ook nie verplig wees om by hierdie raad te 

registreer nie. 

6.2.12 Onderwysersverenigings 

Die 

(vgl. 

taak van 'n onderwysvereniging is in hoofstuk 4 bespreek 

par. 4.7). Informante het geen probleem daarmee dat die 

personeel verbonde aan tegniese kolleges aan 'n onderwys

vereniging behoort nie. Dit is goed dat daar so 'n vereniging is 

wat na hulle belange omsien. 

Die informante is dit egter eens dat die personeel van tegniese 
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kolleges hulle eie personeelvereniging moet kry en nie deel van 

SAVTBO moet wees nie. Onderwyspersoneel verbonde aan sekere skole 

is ook lid van SAVTBO en wanneer tegniese kolleges 'n eie fokus 

buite die KS kader kry sal dit moeilik wees om die personeel van 

hierdie verskillende inrigtings saam te voeg in een onderwysers

vereniging. 

Informante noem dat daar ook in gedagte gehou moet word dat daar 

nou een onderwysersvereniging sal wees vir die onderrigpersoneel 

van al die tegniese kolleges in Suid-Afrika. Indien tegniese 

kolleges deel van technikons word sal hulle personeel kan 

inskakel by die personeelvereniging vir technikons. 

6.3 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die persepsies van die informante met wie 

onderhoude gevoer is weergegee. Wat baie duidelik na vore gekom 

het is die ooreenkomste en verskille in sienswyse van die 

informante oar sekere onderwerpe wat bespreek is. Van die 

belangrikste menings is die volgende: 

* Wat duidelik uitstaan is die feit dat tegniese kolleges nie 

binne die KS-kader kan funksioneer nie. Bulle pas definitief 

nie by die skolesektor in nie en moet 'n eie fokus binne die 

onderwysstelsel kry. Kolleges moet onder 'n sentrale onderwys

owerheid saam met universiteite en technikons ressorteer. 

* Die informante stem saam dat tegniese kolleges grater outono

mie sal moet kry. Die siening is dat die outonomie van die 

kolleges soortgelyk moet wees aan die van die technikons. 

* Indien tegniese kolleges bly voortbestaan in hulle huidige 

vorm sal bogenoemde voorstel nie uitvoerbaar wees nie. Die 

rasionalisering van tegniese kolleges het dus ook sterk onder 

die loep gekom. Van die informante het die idee geopper dat 

tegniese kolleges deel van technikons moet word. Die mees 

aanvaarbare voorstel is egter dat tegniese kolleges eerder 

saamgegroepeer moet word in 'n stelsel van multi-kampusse. 
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Ten opsigte van die werkterrein van tegniese kolleges is die 

mees algemene siening dat die kursusse wat deur die kolleges 

en die technikons aangebied word hersien moet word. Daar is 

te veel oorvleueling tussen kursusinhoude. Die mobiliteit van 

studente tussen hierdie twee inrigtings is ook nie na wense 

nie. Tegniese kolleges behoort die eerste- en tweedejaar 

kursusse van die technikons aan te bied. Om kolleges in staat 

te stel om dit te kan doen moet die Nl tot N3-kursusse vir die 

nie-verbonde studente deur skole aangebied word. 

Tegniese kolleges het 'n groat taak te verrig op die gebied 

van nie-formele onderwys. Hierdie kolleges is en van die min 

inrigtings wat formele en nie-formele onderwys sinvol onder 

een dak kan huisves. Raakvlakke tussen die twee soorte 

onderwys moet tot beste voordeel van die studente aangewend 

word. 

* Die senior sekondere kwalifikasies {Nl-N3) moet deur SAFSERT 

* 

* 

gesertifiseer word, maar die N4 tot N6-kursusse moet by SERTEC 

ingeskakel word. 

Alle tegniese kolleges moet lede van een prosfessionele 

liggaam wees. So 'n liggaam moet namens al die kolleges met 

die onderwysdepartement en die handel en nywerheid skakel. Die 

funksie van kurrikulering vir tegniese kolleges moet deur 

hierdie liggaam behartig word. 

Daar moet een Adviesraad vir al die tegniese kolleges wees. 

Die hooffunksie van hierdie raad moet wees om die Minister van 

Onderwys te adviseer aangaande sake rakende tegniese kolleges. 

Die navorser is van mening dat die navorsing nie volledig sal 

wees indien slegs aandag gegee word aan die persepsies van die 

tien informante met wie onderhoude in Suid-Afrika gevoer is nie. 

Om hierdie rede is besluit om ook resente menings in toesprake, 

referate en skrywes aangaande die toekomstige rol van tegniese 

kolleges in die RSA 1 asook beroepsonderwys in die algemeen/ na 

te gaan. Hierdie uitsprake word in die volgende hoofstuk bespreek. 
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HOOFSTUK 7 

ANALISE VAN RESENTE VERSLAE EN UITSPRAKE 

7.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die persepsies van die informante met 

wie onderhoude in Suid-Afrika gevoer is weergee. Aangesien dit 

onmoontlik is om onderhoude te veer met alle kundiges 

die toekomstige rol van tegniese kolleges in die RSA, 

aangaande 

het die 

navorser besluit om ook resente uitsprake in toesprake, referate 

en skrywes by te werk. Dit sal 'n meer volledige siening oor die 

onderwerp gee voordat enige gevolgtrekkings en aanbevelings 

gemaak word. 

In hierdie hoofstuk word aandag gegee aan van die belangrikste 

onderwerpe volgens die onderhoudskedule. So byvoorbeeld gee die 

meeste skrywers en sprekers aandag aan die toekomstige 

werkterrein van tegniese kolleges, maar slegs enkeles laat hulle 

uit oor moontlike nuwe bestuurstrukture vir tegniese kolleges 

binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. 

Die onderwerpe waaraan aandag in hierdie hoofstuk gegee sal word 

is die werkterrein van tegniese kolleges, kurrikulering en 

eksaminering en sertifisering. Uitsprake oor rnoontlike bestuur

strukture vir tegniese kolleges en die outonomie van kollegerade 

sal ook nagegaan word. Die nodigheid van 'n eie adviesraad vir 

tegniese kolleges sal ook kortliks bespreek word. 

'n Analise van die belangrikste resente verslae en uitsprake oor 

die toekomstige rol van tegniese kolleges in die RSA sal nou 

gemaak word. 
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7.2 ONDERWERPE ONDER BESPREKING 

7.2.1 Werkterrein van tegniese kolleges 

7.2.1.1 Inleiding 

Daar is reeds baie geskryf en menings uitgespreek oor die 

toekomstige werkterrein van tegniese kolleges in 

onderwysbedeling. Hierdie onderwerp word as uiters 

'n nuwe 

belangrik 

beskou in die bepaling van die plek van hierdie opvoedkundige 

inrigtings in 'n nuwe onderwysbedeling. 

Tegniese kolleges bly in die eerste plek verantwoordelik vir die 

aanbieding van naskoolse beroepsonderwys. Dit word algemeen 

aanvaar dat 'n land se ekonomiese welvaart onafskeidelik verbonde 

is aan die gehalte en opleiding van sy mannekrag (DOK:V, 1990d: 

52). Die vraag kan nou gevra word watter rol die onderwys, en dan 

in besonder naskoolse beroepsonderwys, moet speel in die 

voorsiening van 'n goedopgeleide mannekrag? 

De Jager (1991:2) se in 'n referaat gelewer by die nasionale 

simposium oor mannekragontwikkeling vir die nuwe Suid-Afrika, 

gehou in Oktober 1991: 

Die Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 
Volksraad beskou beroepsonderwys as so belangrik dat die 
Minister dit in 'n beleidstoespraak tot 'n nasionale 
prioriteit binne die Departement verklaar het. 

Hy se verder dat alle onderwysdepartemente se beroepsonderwys

kundiges tans ten valle betrokke is by die gesamentlike 

beplanning en/of vernuwing van beroepsonderwys in die RSA. 

Waar staan tegniese kolleges in hierdie opset en watter rol het 

hulle te speel? Volgens die Walters-verslag (DOK:V, 1990d:60) is 

'n berig in die Sunday Times van 10 Desember 1989 

onder die opskrif 'Technical colleges in the back 

berig begin soos volg: 

gepubliseer 

seat'. Die 
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Technical colleges - one of the most important links in 
the education chain - are being dangerously neglected. 
Industry is crying out for people to fill 200 000 vacancies 
in technical posts. 

Hieruit is dit duidelik dat tegniese kolleges 'n rol te speel het 

in die verskaffing van opgeleide mannekrag. Hierdie rol, op beide 

die gebied van formele en nie-formele onderwys, sal nou bespreek 

word. 

7.2.1.2 Formele onderwys 

Die plek van tegniese kolleges binne die komprehensiewe model van 

onderwysvoorsiening word soos volg deur die Komitee van Tegniese 

Kollegehoofde toegelig (KTKH, 1991b:33): 

.... dit is belangrik om daarop te let dat die kursusse van 
tegniese kolleges daarop ingestel is om die student voor te 
berei en toe te rus met die teoretiese kennis en praktiese 
vaardighede wat die handel en nywerheid vereis om by toe
trede dadelik produktief te wees. 

Tegniese kolleges vind aansluiting by die senior sekondere fase 

van gewone skoolonderwys asook met technikononderwys ten opsigte 

van die standaard van die vakke van die beroepskursusse wat hulle 

aanbied (vgl. par. 6.2.4.2). Hierdie kolleges voorsien oak in 'n 

belangrike behoefte aan heropleiding van persone wie se kennis en 

vaardighede, wat gedurende hulle oorspronklike periode van 

opleiding bekom is, verouderd geraak het (Jackson, 1991:8). 

Verder word daar oak voorsien in die behoette van studente wat, 

met die oog op toelating tot tersiere kursusse aan universiteite 

en technikons, hulle kwalifikasies wil verbeter (KTKH, 1991b:33). 

Die Wa1ters-vers1ag noem dat daar herbesin en herbeplan moet word 

oar, onder andere, die rol, plek en funksie van tegniese kolleges 

en sekere hoerskole (hoer beroepskole) in die konteks van 'n nuwe 

bedeling. Die werkskomitee voorsien dat vir bepaalde, meer 

gespesialiseerde en kleiner beroepsvoorbereidende studierigtings 

die tegniese kollege, benewens sy funksie as naskoolse inrigting, 
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ook bykomend 'n rol sal moet speel om die senior sekondere 

beroepsvoorbereidende kursus aan te bied (DOK:V, 1990d:151). Op 

die platteland kan hoerskole weer sekere funksies van die kleiner 

kolleges hanteer. 

Uit die belangrike opdrag aan tegniese kolleges blyk dit duidelik 

dat hierdie kolleges in die eerste plek 'n taak het om beroeps

onderwys aan die bree massa van die Suid-Afrikaanse bevolking te 

verskaf (De Jager, 1991:10). Dit beteken dat die onderwys en 

opleiding van so 'n aard moet wees dat studente werkgereed sal 

wees om tot die arbeidsmark toe te tree. So sal in die mannekrag

behoeftes van die RSA voorsien kan word. 

Met die klemverskuiwing van 'n meer algemeengerigte onderwys na 

beroepsgerigte onderwys en die eise wat die privaatsektor stel 

vir die lewering van studente wat werkgereed is, sal daar in die 

toekoms 'n steeds grater wordende vraag na relevante beroeps

onderwys wees (De Jager, 1991:10). Persone wat reeds in die werk

situasie staan sal bykomende kennis en vaardighede moet bekom om 

sodoende tred te hou met die veranderende beroepslewe. Tegniese 

kolleges sal ook hiervoor voorsiening moet maak. 

Walters (1991:21) beskou tegniese kolleges as 'beroepsopleidings-

instellings' vir 

Volgens hom is 

instellings van 

studente wat reeds die skoal verlaat het. 

belangrikste tegniese kolleges een van 

die formele sektor ten opsigte 

die 

van mannekrag-

opleiding op bepaalde vlakke. Hy waarsku egter dat tegniese 

kolleges nie moet probeer om terselfdertyd gemeenskapskollege en 

beroepsopleidingsinrigtings te wees nie (Walters, 1991:22). 

Die toekomstige rol van tegniese kolleges is egter nie so 

duidelik vir almal uitgespel nie. Wat die Komitee van Technikon

hoofde aanbetref is daar tans groat verwarring ten opsigte van 

die toekomstige rol van die tegniese kolleges {CTP, 1990a:8). 

Deurdat al hoe meer 'tegniese' opleiding {vakleerlingopleiding) 

deur die opleidingsrade oorgeneem word word die tradisionele rol 

van hierdie kolleges, volgens hulle, ernstig ondermyn {vgl. par. 
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6. 2. 4. 2). 

Die 'Private Sector Educational Council' (PRISEC) spreek ook 

hierdie saak aan. Volgens hulle moet beter vennootskappe tussen 

tegniese kolleges en die opleidingsentrums van die privaat sektor 

aangemoedig word (PRISEC, 1992:6). Tegniese kolleges sal dan 

hulle kursusse by die opleidingsfasiliteite van die privaat 

sektor kan aanbied. Baie werkgewers sal so 'n stap verwelkom 

aangesien dit goedkoper is om 'n lektor na 'n opleidingsentrum te 

stuur as wat dit is om die werknemers na die kollege te stuur. 

Hierdie idee word verder ook deur Sheppard & Ellis (1991:24) 

ondersteun. Hulle is ten gunste van die konsolidering van 

onderwys en opleiding in een stelsel wat meer funksioneel en 

koste-effektief sal wees. Skakeling tussen die onderwysdeparte

mente en die opleidingsrade moet bewerkstellig word. 

Die Komitee van Technikonhoofde is van mening dat daar baie 

groter skakeling moet wees tussen technikons en tegniese kolleges. 

Hulle voel dat tegniese kolleges selfs van die huidige 

aktiwiteite van die technikons moet oorneem (CTP, 1990a:8). 

Volgens hierdie komitee kan en moet tegniese kolleges 'n meer 

dinamiese rol speel in die totstandkoming van beroepsonderwys

moontlikhede vir 'n groter aantal skoolverlaters. Vir die doel is 

noue kontak met technikons nodig. 

Sonn (1991:8) glo dat tegniese kolleges en technikons hulle 

programme moet rasionaliseer (vgl. par. 6.2.4.2). Hy is van 

mening dat tegniese kolleges dringend losgemaak moet word van die 

wurggreep wat die verskillende departemente van eie-sake op hulle 

het. 'n Tweerigting vennootskap tussen technikons en tegniese 

kolleges is tans besig om vorm aan te neem. Tegniese kolleges sal 

die voeder van technikons wees en technikons sal opgeleide 

akademiese personeel aan die kolleges lewer. Volgens Sonn 

(1991:8) sal tegniese kolleges meer en meer beskou word as: 

* 'n natuurlike voorganger van technikononderwys; 
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'n natuurlike ontvanger van technikonprogramme wat geskikter 

is as pre-tersiere opleiding; en 

'n natuurlike plek vir die aanbieding van geakkrediteerde 

technikonprogramme onder kontrak. 

Wat die rasionalisering van onderrigprogramme tussen technikons 

en tegniese kolleges betref voel PRISEC dat daar gekyk moet word 

na die N-kursusse aan tegniese kolleges en die T-kursusse aan 

technikons (PRISEC, 1992;7). Hulle is van mening dat die huidige 

N-kursusse, in samewerking met die privaat sektor, herbeplan sal 

moet word om sodoende te verseker dat hierdie kursusse aan die 

behoeftes van die werkgewers voldoen en die nodige erkenning sal 

geniet. Dit sal oak nodig wees om die N-kursusse en die 

T-kursusse te koordineer sodat 'n maklike deurvloei vanaf die 

tegniese kollege na die technikon verseker sal word. Die 

technikon moet valle krediet gee aan die N-kursusse sodat die 

student van die tegniese kollege sy studie aan die technikon op 

T2 of T3-vlak kan begin (PRISEC, 1991:7). 

PRISEC (1992:4) is oak ten gunste daarvan dat oorweging geskenk 

moet word aan die oordrag van sekere technikonkursusse na die 

tegniese kolleges, veral waar sodanige kursusse beter by die 

kolleges inpas. Dit sal meer ruimte gee aan die technikons om 

hulle gevorderde kursusse aan te bied. In die OVS-dokument 

(DOK:V, 1991a:61) word genoem dat die groei in studentegetalle 

aan universiteite en technikons gedurende die afgelope vyf 

jaar ge1ei het tot ongekende druk op hierdie inrigtings om 

voornemende studente te akkommodeer. Indien tegniese kolleges 

gebruik word om meer beroepsgeorienteerde programme (of dele 

daarvan) te akkommodeer sal dit addisionele ruimte aan die 

technikons gee om meer studente op hoar vlakke in te neem (Du 

Preez, 1990:18). Aangesien tegniese kolleges baie goed verspreid 

is kan dit oak die gebrek aan koshuisakkommodasie help oplos 

omdat studente die eerste jaar, en selfs die tweede jaar, van die 

onderrigprogramme vanuit hul huise kan bywoon (vgl. par. 

6.2.4.2). 
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Om dit te kan bereik sal die tegniese kolleges sekere van hul 

huidige aktiwiteite moet prysgee. Sulke aktiwiteite is veral die 

kultuurverrykingsprogramme (pottebakkery, blommerangskikking, 

ensovoorts). Hierdie kursusse kan net so effektief deur skole 

aangebied word (Du Preez, 1990:18). 

Tegniese kolleges kan ook na-sekondere een- of tweejarige 

beroepsprogramrne in eie reg aanbied (DOK:V, 1991a:63) Hulle kan 

ook akademiese steunprogramme aanbied om so die las van 

universiteite en technikons in hierdie veld te verlig. Hierdie 

saak is uiters belangrik en daarom word daar in die OVS-dokument 

aanbeveel dat alle universiteite, technikons en ander tersiere en 

naskoolse inrigtings hulle toekomstige studieprogramme, en die 

aantal studente wat in daardie programme aanvaar word, moet 

herbeplan (DOK:V, 1991a:72). 

Die 'Federal Committee of Technical College Principals' (FEDCOM) 

ondersteun hierdie aanbeveling ornrede sulke beplanning nodig is 

om veral die mobiliteit tussen die verskillende inrigtings 

moontlik te maak (FEDCOM, 199lb:8). In Taiwan word beweer dat 

sulke beplanning een van die primere faktore was in hulle 

fenornenale groei (vgl.par. 2.6). 

Die toekomstige werkterrein van tegniese kolleges bly 'n redelik 

komplekse aangeleentheid. Daar bestaan sekere areas wat deur die 

tegniese kolleges ontwikkel rnoet word en ander areas waarby hulle 

in 'n proses van rasionalisasie betrokke moet raak (De Stadler, 

1991:2). De Stadler. (1991:2) sonder vyf sulke areas uit, naamlik: 

* Die rasionalisering van onderwysprogramme soos voorgestel in 

die OVS-dokument (aanbeveling 15.1). Daar bestaan tans 'n 

groot mate van oorvleueling en duplisering van kursusse en dit 

moet opgelos word. 

* 'n Grater mate van skakeling, samesprekings en samewerking 

tussen technikons en tegniese kolleges is nou rneer as ooit 

dringend nodig, veral wat betref die N4 tot N6-programme en 

die Tl en T2-programrne. Aandag moet ook gegee word aan die 
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mobiliteit van studente tussen tegniese kolleges en die 

technikons. 

In die verband moet daarop gewys word dat PRISEC ook die vrye 

beweging van studente tussen die verskillende tipes inrigtings 

bepleit (PRISEC, 1992:1). Dit sal nie net duplisering uit

skakel nie, maar ook beteken dat die swakker studente eers 'n 

sesmaande kursus by 'n tegniese kollege bywoon en daarna, 

volgens prestasies en vermoens, gekanaliseer word na verdere 

tegniese kollegekursusse, technikonkursusse of universiteite. 

Volgens hierdie stelsel sal dit moontlik wees vir tegniese 

kolleges en technikons om studente te aanvaar volgens hulle 

vermoens om 'n sukses van 'n kursus te maak en nie bloot op 

grond van toelatingskwalifikasies nie (CTP, 1990a:9). 

In die OVS-dokument word 'n vrye beweging van studente tussen 

die verskillende na-sekondere inrigtings ook bepleit (DOK:V, 

1991a:62). As beginpunt moet dit vir studente wat aan 

tegniese kolleges studeer moontlik wees om krediet te verkry 

vir verdere technikon- en universiteitstudie. 

Die antwerp van 'n nuwe skoolstelsel, volgens die OVS-dokument, 

dui aan dat daar uittreepunte sal wees na 7, 9 en 12 skooljare 

(DOK:V, 1991a:48). Dit beteken dat die gemiddelde ouderdom van 

die skoolverlater 13, 15 en 17 jaar sal wees. Institusionele 

programme (vgl. par. 6.2.4.2) vir die 13- en 15-jarige 

studente sal ontwikkel moet word om hulle toe te rus vir die 

arbeidsmark, of vir toelating tot die N-kursusse. 

Daar sal baie dringend aandag gegee moet word aan volwasse 

onderwys, en meer spesifiek aan kursusse in lees-en-skryf

kennis en syferkennis (vgl. par. 6.2.4.3). Tegniese kolleges 

moet ook aandag gee aan kursusse vir die sogenaamde 'verlore 

geslag' (vgl. par. 6.2.4.3). Jackson (1991:16) ondersteun 

hierdie siening en omskryf die 'lost generation' as die jeug 

van die land wat om verskeie redes die geleentheid ontse is om 

'n skool by te woon, of in die skoolstelsel uitgesak het as 

gevolg van 'n gebrek aan toereikende onderrig. 

PRISEC sien hierdie taak egter as 'n funksie van die gemeen-
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skapskolleges wat deur die Onderwysstigting bedryf sal word 

{PRISEC, 1992:9). 

Oorbruggingskursusse moet ontwikkel word vir persone wat die 

formele skoolstelsel reeds op 'n vroee ouderdom verlaat het en 

dan op 'n later stadium verder wil studeer. Hulle moet toege

rus word om die nodige eksamens te skryf vir toelating tot 

tersiere inrigtings. Jackson (1991:6) steun hierdie siening en 

noem dat oorbruggingskursusse in lande soos die VSA met 

welslae gebruik word (vgl. par. 2.5.4). 

In 'n dokument wat in 1990 deur die Komitee van Technikonhoofde 

uitgereik is, word die toekomstige rol (werkterrein) van tegniese 

kolleges, volgens hulle mening, soos volg uiteengesit {CTP, 1990b: 

7-8): 

* Tegniese kolleges moet effektief geintegreer word by die 

tersiere stelsel van beroepsonderwys deur sertifikaat- en hoar 

sertifikaatkursusse aan te bied, dit is tot op M+2-vlak 

{vgl. par. 6.2.4.2). Direkte toelating tot die derdejaarvlak 

van technikonkursusse word sodoende moontlik gemaak. 

* Kolleges funksioneer as satelliete (voeders) vir spesifieke 

technikons sodat beroepsonderwys geografies meer bereikbaar en 

bekostigbaar gemaak word. Dit kan terselfdertyd lei tot 'n 

rasionalisering van die infrastrukture. 

* Tegniese kolleges gaan voort met die aanbieding van spesialis

kursusse wat na twee jaar eindig en wat nie toelating tot 'n 

technikon gee nie. 

* Die kolleges sal konsentreer op die voorsiening van vakmanne 

en tegnici eerder as op tegnoloe. 

* Sekere bestaande kursusse aan tegniese kolleges sal beeindig 

moet word. Verrykingskursusse (stokperdjiekursusse) kan 

geprivatiseer word en kursusse wat skoolelemente bevat kan 

deur skole aangebied word deur middel van dag- en aandklasse. 

Die gevolge van so 'n stap sal wees dat tegniese kolleges meer 

ruimte sal he vir hoevlak kursusse wat gdeurende die dag en 

aand aangebied kan word. 
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Na aanleiding van al hierdie resente verslae en uitsprake is dit 

duidelik dat daar redelik ooreenstemmigheid bestaan oor die 

toekomstige werkterrein van tegniese kolleges op die gebied van 

formele naskoolse beroepsonderwys. Die werkterrein kan kortliks 

soos volg saamgevat word: 

* 'n Belangrike taak van tegniese kolleges is om beroepsonderwys 

aan die bree massa van die Suid-Afrikaanse bevolking te veskaf. 

Dit kom daarop neer dat hierdie kolleges mannekragopleiding op 

bepaalde vlakke moet verskaf. 

* Daar moet baie grater skakeling wees tussen tegniese kolleges 

en technikons. Van die huidige kursusse wat deur technikons 

aangebied word kan deur die kolleges oorgeneem word. 

* Oorbruggingskursusse vir persone wat nie oor die nodige 

toelatingsvereistes tot tersiere studies beskik nie moet 

ontwikkel en deur die tegniese kolleges aangebied word. 

* 'n Vrye beweging van studente tussen die verskillende na

sekondere inrigtings word bepleit. 

* Sekere aktiwiteite van die tegniese kolleges sal afgeskaf moet 

word, byvoorbeeld kultuurverrykingskursusse. Dit sal gedoen 

moet word sodat die kolleges meer aandag kan gee aan die ander 

kursusse wat hulle moet aanbied. 

Aandag sal nou gegee word aan die toekomstige rol van tegniese 

kolleges sover dit nie-formele onderwys aangaan. 

7.2.1.3 Nie-formele onderwya 

Die huidige en verwagte groei in die aantal leerlinge dui daarop 

dat die formele onderwysstelsel nie in die vraag na skool

inskrywings sal kan voorsien nie (DNO, 1990:51). Uittreepunte uit 

die formele onderwysstelsel aan die einde van senior primere 

onderwys, junior sekondere onderwys en senior sekondere onderwys, 

is reeds geidentifiseer. Die verskillende uittreepunte uit die 

formele onderwyssektor is bedoel om te lei tot verdere 

gestruktureerde leer in die nie-formele onderwyssektor (DOK:V, 

1991a:49). 
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In aansluiting hierby spreek Landman (1990:25) die mening uit dat 

Suid-Afrika meer behoort te beweeg na 'n stelsel van korter jare 

formele skoolplig, aangevul met nie-formele indiensopleiding

leerplig. Laasgenoemde kan van 'n meer beroepsgerigte aard in die 

formele sektor wees, dit is hoevlak tegnologie, of van 'n 

vaardigheidsaard in die informele sektor, naamlik laervlak 

tegnologie. 

Om dit te verwesenlik moet daar gestreef word na 'n noue 

skakeling tussen die nie-formele onderwys en die formele onderwys 

deur gebruik te maak van dieselfde geriewe, en moontlik ook van 

dieselfde dosente/opleiers (Vermaak, 1984:6). Tegniese kolleges 

is by uitstek geskik vir hierdie doel, veral ook vir die 

identifisering van gemeenskapsbehoeftes. 

Hierdie is ook 'n terrein waar die handel, nywerheid en die 

kolleges as vennote kan en moet saamwerk. Tegniese kolleges is in 

staat om indiensopleiding van ontsaglike waarde op die gebied van 

nie-formele onderwys en opleiding vir die handel en nywerheid te 

verskaf (Jackson, 1991:8). Hierdie kolleges het die vermoens om 

enige kursus volgens spesifieke behoeftes vir hierdie tipe 

onderwys te struktureer. Al wat die handel en nywerheid hoe£ te 

doen is om hulle behoeftes aan die kolleges bekend te maak (vgl. 

par. 6.2.4.3). In die lig hiervan moet een van die funksies 

van tegniese kolleges wees om nie-formele onderwysdienste aan 

alle sektore van die gemeenskap by wie daar sodanige behoefte 

bestaan te voorsien (Vermaak, 1984:11). 

Daar bestaan reeds 'n amper oneindige lys van nie-formele 

kursusse wat deur tegniese kolleges aangebied word. Die een aspek 

wat al hierdie kursusse in gemeen het is dat hulle almal 

toegespits moet wees op beroepsonderwys en die meerderheid het 

as gevolg van geidentifiseerde behoeftes ontstaan (Jackson, 

1991:7). Die meeste van hierdie kursusse is van 'n relatiewe kort 

tydsduur wat oor 'n periode van 'n paar weke strek. 

Wat veral ook as noodsaaklik beskou word is die skakeling tussen 
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formele en nie-formele onderwys. Volgens die verslag van die 

Wetenskapkomitee van die Presidentsraad moet doelgerigte pogings 

aangewend word om skakeling tussen formele en nie-formele 

onderwys te bewerkstellig (Presidentsraad, 1984:9). As motivering 

hiervoor word gestel dat daar raakvlakke tussen hierdie twee 

onderwysvorme bestaan, hulle afhanklik van mekaar is en dat die 

verband daarom bevorder moet word (Landman, 1991:70). Vermaak 

(1984:6) is ook van mening dat noue koppeling tussen formele en 

nie-formele onderwys nagestreef moet word, en dat die 

moontlikhede vir samewerking in die verband ondersoek moet word. 

Albei hierdie onderwysvorme word alreeds deur tegniese kolleges 

onder dieselfde dak aangebied. Volgens Landman (1991:69) sal dit 

vir 'n tegniese kollege betreklik maklik wees om 'n formele 

kursus wat hy self aanbied af te rond sodat daar sinvol beweeg 

sal kan word na die nie-formele tegniese kollege-opleiding. Dit 

kan 'n aanvullende opleiding wees met die oog op groter 

beroepsdoeltreffendheid. 

Aangesien tegniese kolleges waardevolle ervaring van beplanning 

vir en aanpassing van kursusse vir die nie-formele 

is hulle in staat daartoe om formele en nie-formele 

onderwys het, 

bedrywighede 

met mekaar te sinchroniseer. Dit is om raakvlakke wat bestaan te 

benut (Landman, 1991:69). As gevolg van die ervaring wat tegniese 

kolleges deur die jare opgedoen het om met die private sektor te 

skakel, kan hulle sinvol kurrikuleer vir nie-form~le kursusse. 

Kollegerade moet self besluit hoe hulle te werk sal gaan om 

hierdie kursusse te sertifiseer en om die sertifikate erken te 

kry in die gemeenskap. 

Die stelsel van akkreditering van kwalifikasies word reeds 

algemeen tussen formele onderwysinrigtings van dieselfde soort 

toegepas (Du Preez, 1991:20). Om waarde aan nie-formele kursusse 

te heg is 'n stelsel van akkreditering tussen die formele en nie

formele onderwyssektore nodig. Beide die Departement van Manne

krag en die Departement van Nasionale Opvoeding is ten volle 

bewus hiervan en is daar reeds 'n akkrediteringskomitee aangestel 
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om hierdie saak te ondersoek (DMI, 1991:36}. 

Wat die aanbieding van kultuurverrykingskursusse aanbetref is Du 

Preez (1990:5} van mening dat primere skole die ideale plek is 

waar hierdie kursusse aangebied meet word (vgl. par. 7.2.1.2). 

Hier kan veral geleer word van die Departement van Onderwys en 

Kultuur: Raad van Afgevaardigdes wat, oor die jare, hulle skole 

baie effektief aangewend het vir kultuurprogramme. Die algemene 

mening is dat die tegniese kolleges nie meer hierdie kursusse 

meet aanbied nie, behalwe in uitsonderlike gevalle waar dit 

werklik as 'n behoefte van die gemeenskap geidentifiseer word. 

7.2.1.4 Beeld en status van tegniese kolleges 

Die status wat tegniese kolleges tans geniet is oor die algemeen 

'n saak van redelike bekommernis. In 1991 het Downes Murray 

International (DMI) 'n studie aangaande tegniese kolleges gedoen 

en gevind dat slegs nege persent van die respondente van mening 

was dat hierdie inrigtings 'n goeie beeld projekteer (DMI, 

1991:21). Die algemene gesindheid teenoor tegniese kolleges was 

egter gunstig en ondersteunend. De Stadler (1991:3) se kommentaar 

hierop is: 

It is a case of history repeating itself. During 
and 80's the Technikons had found themselves in a 
position and it was only by them receiving greater 
that they were able to improve their situation. 

the 70's 
similar 

autonomy 

Wat algemeen aanvaar word in Suid-Afrika is dat die status van 

tegniese-/beroepsonderwys nog altyd swak was (CTP, 1990a:6). 

Die tradisionele strewe na akademies-sekondere en tersiere onder

wys (universiteit) het die tegniese kolleges en technikons in 'n 

onbenydenswaardige posisie gelaat. Tegniese kolleges beklee die 

ideale posisie om weerstand teen tegniese onderwys te verminder 

en selfs te vernietig (Landman, 1990:10). Die kolleges sal vrug

baar kan deelneem aan programme om tegniese onderwys in die regte 

perspektief te stel. 
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Jackson (1991:2) maak die uitlating dat dit te betreur maar waar 

is dat die woord 'tegniese' in die titel 'tegniese kollege' vir 

baie mense 'n konnotasie het dat dit iets te doen het met 'hande

werk'. Dit is so selfs al is daar tegniese kolleges wat slegs 

beroepsonderwys vir loopbane in die sakesektor van die ekonomie 

voorsien. 

As gevolg van bogenoemde probleem is daar al baie gepraat oor 'n 

naamsverandering vir tegniese kolleges. Die benaming 'tegniese 

kollege' het onbevredigend geword en sal verander moet word 

(Viljoen, 1984:17). Dit gee 'n eensydige beeld van die 

aktiwiteite wat by 'n kollege plaasvind (Joubert, 1990:334). 

'n Verdere rede hoekom die benaming 'tegniese kollege' hersien 

moet word is ten einde 'n duideliker beeld te bied van die 

tweeledige funksies van formele beroeps- en tegniese opleiding 

sowel as nie-formele onderwys wat dit uitoefen (Vermaak, 1984:6). 

Soos gesien uit die voorafgaande bespreking is die sukses van die 

aanbieding van die formele en nie-formele kursusse tot 'n groot 

mate afhanklik van die kurrikulering, eksaminering en 

sertifisering van hierdie kursusse. Die taak van kurrikulering 

sal eerstens bespreek word en daarna sal aandag gegee word aan 

eksaminering en sertifisering. 

7.2.2 Kurrikulering 

Daar word vandag algemeen aanvaar dat kurrikulering vir 

onderwys nie gedoen kan word sender die samewerking van 

vanuit die handel en nywerheid nie (vgl. par. 2.5.7 en 

beroeps

kundiges 

6.2.5). 

Hierdie aangeleentheid is van soveel belang dat die Departement 

van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad dit huidiglik 

as 'n prioriteit beskou dat toenemende skakeling tussen beroeps

onderwys en al die ander onderwysvennote moet plaasvind (De 

Jager, 1991:3). 

Volgens die Walters-verslag (DOK:V, 1990d:l50) moet die behoefte

bepalings vir en navorsing oor kursus- en kurrikuluminhoude vir 
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alle studierigtings deur kurrikulumkundiges in noue samewerking 

met kundiges uit die onderskeie werkterreine gedoen word. In die 

Besprekingsdokument - 'n Kurrikulummodel vir onderwys in Suid-

Afrika (DNO, 1991b:2), word die stelling gemaak dat die 

betrokkenheid van alle belangegroepe binne en buite die onderwys 

as basiese beginsel vir die ontwikkeling en instandhouding van 

die kurrikulum vir pre-tersiere onderwys onderskryf word. Die 

ontwikkeling van die algemeen-geldende fasette van die kurrikulum 

moet 'n gesamentlike aksie van al die belangegroepe wees. 

Wat tegniese kolleges betref kan slegs verseker word dat 'n 

doeltreffende beroepskurrikulum aangebied word as hulle in noue 

samewerking met die georganiseerde handel en nywerheid werk 

(Jackson 1 1991:4). Volgens die Komitee van Tegniese Kollegehoofde 

(Volksraad) word dit wel gedoen (KTKH 1 1991b:46). Tegniese 

kolleges moet relevante beroepsonderwys op naskoolse vlak aanbied 

ten einde mannekrag wat gereed is vir die 'werklewe' aan die 

handel en nywerheid te lewer en daarom vind die kurrikulering van 

alle kursusse in samewerking met die betrokke instansies plaas. 

Die insette van die handel en nywerheid verseker dat studente 

onderrig en opgelei word in ooreenstemming met die behoeftes van 

die werkgewers. 

Hierdie uiters belangrike beginsel word deur De Jager (1991:12) 

onderskryf deurdat hy se dat die belangrikste taak van die 

tegniese kolleges in die verskaffing van relevante vakinhoude le. 

Sulke inhoude kan nie onafhanklik van die handel en 

waarvoor opgelei word, bepaal word nie. Kurrikulering 

altyd in samewerking met die privaat sektor geskied. 

nywerheid 

moet dus 

In Verdere belangrike aspek van die kurrikulering vir tegniese 

kolleges is dat onderwysinhoude op formele en nie-formele wyse 

aangebied moet word. Landman (1991:69) maak die volgende stelling 

oor kurrikulering vir tegniese kolleges: 

Die kurrikulering vir nie-formele tegniese onderwys (NFTO} 
moet van so 'n gehalte wees dat dit daartoe sal meewerk dat 
die kursusse eventueel erkenning as formele kursusse sal 
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kan kry. 

Wanneer praktykgerigte leerprogramme aan tegniese kolleges beplan 

en hersien word moet rekening gehou word met sowel formele as 

nie-formele moontlikhede. Alle opleiding moet gemik wees op die 

verkryging van werk en daarom moet daar altyd by kurrikulering 

kennis geneem word van die eise vanuit die private sektor 

(werklewe). 

Net so belangrik as wat dit is om toe te sien dat kurrikulering 

reg laat geskied aan leerprogramme, net so belangrik is dit dat 

behoorlike eksaminering en sertifisering van hierdie programme 

sal geskied. 

7.2.3 Sertifisering en eksaminering 

Landman (1991:71) beskryf sertifisering as: 

'n prosedure waardeur 'n verklaring by wyse van 'n 
sertifikaat deur 'n inrigting of 'n groep inrigtings of 'n 
daartoe gemagtigde instansie of liggaam uitgereik word dat 
'n persoon voldoen het aan al die vereistes wat met 
betrekking tot 'n bepaalde kwalifikasie geld. 

Daar bestaan tans twee sertifiseringsrade in Suid-Afrika, naamlik 

die Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad (SAFSERT) en die 

Sertifiseringsraad vir Technikononderwys (SERTEC) 

6 . 2 . 6 ) . 

(vgl. par. 

SAFSERT is kragtens die Wet op die Suid-Afrikaanse Sertifiserings

raad, 1986 (Wet 85 van 1986) ingestel. SAFSERT se funksie is om 

te verseker dat die sertifikate wat deur die raad by 'n uittree-

punt uitgereik word, dieselfde standaard van onderwys en 

eksaminering verteenwoordig (Van Schalkwyk, 1988:105). Die raad 

reik sertifikate uit in vakke wat by 'n uittreepunt op die senior 

sekondere vlak aan die norme en standaarde van die raad voldoen. 

Daardeur word 'n eenvormige standaard van onderwyskwalifikasies 

nagestreef. 
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Die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981) magtig nie 

tegniese kolleges om self te eksamineer en te sertifiseer ten 

opsigte van formele kursusse nie (RSA, 1981:1344). Hierdie 

funksie word tans deur DOK:V op agentskapsbasis vir tegniese 

kolleges van die ander bevolkingsgroepe gedoen (vgl. par. 4.3.8). 

Alle studente verbonde aan tegniese kolleges volg dus dieselfde 

formele kursusse/sillabusse en skryf dieselfde eksamen. Hierdeur 

word eenvormigheid van standaarde verseker want om die 

aanvaarbaarheid van kwalifikasies te verseker verkies beide die 

werkgewer en die kandidaat een eksamen wat deur een sentrale 

eksamenliggaam vir alle bevolkingsgroepe afgeneem word (Landman, 

1991:71). 

Binne die konteks van die OVS-dokument (DNO, 1991a:51) 

SAFSERT skool- en tegniese kollegekwalifikasies by 

sal 

die 

verskillende uittreepunte sertifiseer. 'n Sertifikaat wat aan die 

einde van die senior sekondere fase uitgereik word sou, met die 

goedkeuring van die KUH en KTH, deur SAFSERT vir universiteits-

of technikontoelatingsdoeleindes geendoseer 

1991b:11). 

kan word (DNO, 

SERTEC is kragtens die Wet op die Sertifiseringsraad vir 

Technikononderwys, 1986 (Wet 88 van 1986) ingestel. Die funksie 

van SERTEC is om toe te sien dat die kwalifikasies van alle 

technikons van dieselfde standaard is. 

sertifisering vir technikons behartig. 

SERTEC sal dan die 

Aangesien technikons reeds 'n groot mate van outonomie besit en 

die afgelope paar jaar in sekere gevalle die reg gehad het om 

interne eksamens a£ te neem en te modereer, sien SERTEC sy rol 

meer as die van 'n akkrediteringsliggaam. As gevolg hiervan 

beveel die OVS-dokument aan: 

..... dat die Departement van Nasionale Opvoeding, saam met 
SERTEC, ondersoek instel na die nodige wysingings aan 
SERTEC se wet ten einde SERTEC in staat te stel om die rol 
te vervul van 'n akkrediteringsliggaam in plaas van 'n meer 
streng gedefinieerde sertifiseringsliggaam (DNO, 1991a:52). 
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Die kommentaar van FEDCOM (199lb:4) op hierdie aanbeveling is 

dat dit ondersteun word. Daar word egter voorgestel dat oorweging 

geskenk word om die sertifisering en akkreditering van 

kollege-programme te verskuif vanaf SAFSERT na SERTEC. 

tegniese 

Hierdie 

voorstel word gemaak in die lig van die onvermydelike toekomstige 

vlak van samewerking tussen tegniese kolleges en technikons en 

die nodige wedersydse akkreditering van kursusaanbiedinge om dit 

moontlik te maak. 

Tot dusver is die eksaminering en sertifisering op formele vlak 

aangespreek. In Suid-Afrika is daar egter ook 'n groot behoefte 

aan die sertifisering van nie-formele kursusse. 

Kursusse wat deur tegniese kolleges in die nie-formele afdeling 

aangebied word, word intern geeksamineer en deur die kollegeraad 

gesertifiseer (Landman, 1991:71). Daar is nie gemeenskaplike 

sillabusse vir hierdie kursusse nie en derhalwe ook nie 

eenvormigheid ten opsigte van standaarde nie. Aangesien kolleges 

individueel kurrikuleer, eksamineer en sertifiseer geniet die 

sertifikate wat uitgereik word beperkte erkenning. 

Om die gehalte van opleiding in die nie-formele afdeling van 

tegniese kolleges te verseker, moet akkrediteringsliggame binne 

die nie-formele onderwys gekonstitueer word. Sulke liggame, 

byvoorbeeld nywerheidsrade, moet die opleiding in die nie-formele 

sektor akkrediteer (Landman, 1991:71). Indien SAFSERT die 

kollegerade akkrediteer om eksamens af te neem en sertifikate in 

die naam van SAFSERT uit te reik, sal status aan die erkenning 

van hierdie sertifikate verleen word. 

Die OVS-dokument beklemtoon ook die belangrikheid van die 

akkreditering en sertifisering van nie-formele onderwys. Volgens 

hierdie dokument is die eerste stap in die rigting van 'n totale 

onderwysstelsel, bestaande uit die formele onderwysstelsel en die 

beroepsopleidingsektor, om erens 'n funksie vir die toekenning 

van nasionale beroepskwalifikasies te vestig wat gebaseer is op 

standaarde en vaardighede wat in die werksituasie vereis word. 
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'n Nasionale toekenningstelsel moet gegrond wees op die beginsel 

van die kreditering van toegevoegde kennis en kundigheid (DNO, 

199la:29). 

Volgens die OVS-dokument kan die optimale benutting van hierdie 

stelsel op twee maniere geskied, naamlik deur dit te koppel aan 

SAFSERT of deur die daarstelling van 'n afsonderlike liggaam om 

hierdie funksie te vervul. Na aanleiding hiervan lees aanbeveling 

3.1 van die OVS-dokument (DNO, 199la:29) soos volg: 

Daar word aanbeveel dat 'n funksie vir die sertifisering 
van nie-formele onderwys (binne die raamwerk van 'n kwali
fikasiestruktuur), as 'n prioriteit buite die sentrale 
staatsdiens gevestig word, en dat die Minister van Manne
krag tesame met die Komitee van Onderwysministers 'n taak
groep aanstel om ondersoek in te stel of hierdie funksie 
verrig moet word deur dieselfde liggaam wat formele onder-
wys sertifiseer, aldan nie ..... . 

FEDCOM ondersteun hierdie aanbeveling en versoek dat hulle 

verteenwoordig moet word in die taakgroep. Dit word gevra in die 

lig van die belangrike bydrae wat tegniese kolleges tot nie

formele onderwys moet maak, soos bevestig in die De Lange-verslag 

(FEDCOM, 199lb:2). 

7.2.4 

7.2.4.1 

Bestuurstrukture vir tegniese kolleges binne die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel 

Inleiding 

Tot dusver is redelik min geskryf of gese oor hierdie onderwerp. 

Almal is dit egter eens dat Suid-Afrika nie kan voortgaan met sy 

huidige onderwysstelsel en -struktuur nie en dat die stelsel 

aangepas sal moet word. 

Die Werkkomitee van die Walters-verslag is daarvan oortuig dat 

suksesvolle en doeltreffende loopbaanonderwys (beroepsgerigte- en 

beroepsonderwys) net tot sy reg kan kom in 'n gewysigde 

onderwysstruktuur of -stelsel (DOK:V, 1990d:l44). Hierdie nuwe 
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struktuur sal uit die aard van die saak ook 'n uitwerking he op 

die bestuurstrukture vir tegniese kolleges. 

Twee moontlike strukture wat uigelig sal word is: 

* 
* 

tegniese kolleges onder 'n sentrale onderwysowerheid; en 

tegniese kolleges onder die Departement van Mannekrag. 

Hierdie twee strukture sal vervolgens bespreek word. 

7.2.4.2 Tegniese kolleges onder 'n sentrale onderwysowerheid 

Binne die raamwerk van die opvoedkundige instellings in die RSA 

funksioneer tegniese kolleges op die bree deel van die piramiede 

waar sy taak beide op pre-tersiere vlak, dit wil sa met die van 

die sekondere skool, en op tersiere vlak, byvoorbeeld technikons, 

raakpunte toon (KTKH, 1991b:31). 

Tegniese kolleges beskik oor 'n besondere karakter wat eiesoortig 

is en wat gekenmerk word deur 'n sterk samebindende faktor wat 

oor provinsiale grense strek. Hierdie kolleges het dus 'n 

nasionale karakter, bo en behalwe hulle unieke gemeenskapsver

pligtinge, maar hulle word huidiglik deur verskillende onderwys

departemente geadministreer en is onderworpe aan verskillende 

onderwyswette (Jackson, 1991:18). 

Reeds in 1985 het die Departement van Onderwys en Kultuur, 

Administrasie: Volksraad 'n werkkomitee aangestel om die beheer

strukture van tegniese kolleges onder die nuwe grondwet van die 

RSA na te gaan. Die komitee het bevind dat tegniese kolleges op 

'n nasionale grondslag hanteer moet word ten opsigte van 

finansies-, personeel- en akkommodasienorme en het daarom 

aanbeveel dat 'n afsonderlike fokus vir die kolleges aanvaar moet 

word (DOK:V, 1985:9). Hierdie komitee het ook aanbeveel dat 

tegniese kolleges nie in streke verdeel moet word nie. 

Volgens die KTKH (1991b:16-20) is tegniese kolleges in verge-



250 

lyking met ander instansies binne die KS-sektor totaal 

andersoortig ten opsigte van, onder andere, die volgende: 

* 

* 

* 

* 

kolleges is primer daargestel vir nie-skoolpligtige studente, 

wat die taak meer op die gebied van andragogiek en in 'n 

mindere mate op pedagogiek plaas; 

'n kollegeraad het 'n redelike mate van outonomie ten opsigte 

van die bestuur van die kollege; 

tegniese kollege-onderwys is in hoofsaak op die behoeftes van 

werkgewers en die gemeenskap wat bedien word, gefokus; en 

alle bedryfsuitgawes, behalwe die salariskomponente van die 

onderrig- en administratiewe personeel, word in 'n mindere of 

meerdere mate deur die kolleges self gegenereer. 

Dit is dus duidelik dat tegniese kolleges nie binne die KS-sektor 

tuishoort nie. Die vraag kan dan gevra word waar tegniese 

kolleges in die onderwysstelsel inpas. 

In die OVS-dokument {DNO, 1991a:23) word dit duidelik gestel dat 

die beklemtoning van gemeenskaplikheid of eenheid die skep van 'n 

enkele ministerie van onderwys impliseer. Die onderwys van die 

toekoms sal ook op 'n nie-rassige en geografiese basis gebaseer 

moet wees. 

Op grond hiervan is die volgende aanbeveling gemaak (aanbeveling 

2.3) (DNO, 1991a:23-24): 

..... dat die nuwe onderwysmodel voorsiening maak vir die 
bestaan van 'n sentrale onderwysowerheid asook departemente 
van onderwys, moontlik op streeksbasis. Die sentrale ower
heid moet die verantwoordelikheid dra vir beleid oor norme 
en standaarde oor verskeie kernaangeleenthede in die onder
wys, en moet verantwoordelik wees vir kategoriee inrigtings 
van 'n meer nasionale aard wat 'n baie groot mate van 
outonomie geniet ...... . 

FEDCOM {1991b:2) het ook kommentaar op hierdie aanbeveling 

gelewer Hulle aanvaar dat tegniese kolleges by hierdie kategorie 

van inrigtings wat 'n nasionale karakter het inpas (vgl. par. 
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6.2.7.2). Die graad van outonomie van tegniese kolleges wissel 

huidiglik afhangende onder watter wetgewing/ onderwysdepartement 

die kollege ressorteer. Die indeling van tegniese kolleges van 

DOK:V onder die provinsiale onderwysdepartemente het geblyk om 

sinneloos te wees en dit sal 'n groat fout wees indien hierdie 

kolleges nou weer op 'n streeksbasis ingedeel word onder die nuwe 

bedeling. FEDCOM glo dat tegniese kolleges meer effektief kan 

funksioneer onder 'n stelsel wat grater outonomie aan hulle 

verleen en daarom word hierdie deel van die aanbeveling ten valle 

ondersteun. 

PRISEC ondersteun oak die idee dat die naskoolse onderwyssektor, 

dit is tegniese kolleges, technikons, universiteite en onderwys

kolleges, as 'n eenheid binne die onderwysstelsel moet fungeer 

(PRISEC, 1992:1). PRISEC se verder dat hierdie sektor nie slegs 

as 'n eenheid beplan moet word nie, maar in die lig van die OVS

dokument sal daar slegs een onderwysdepartement wees. Hulle 

beskou dit as noodsaaklik dat, tydens die oorgangstydperk in die 

politiek en onderwys, alle beplanning vir naskoolse onderwys as 

'n geheel moet plaasvind en dat geen verdere beplanning op grand 

van individuele bevolkingsgroepe gedoen moet word nie (PRISEC, 

1992:9). 

Na afloop van die nasionale simposium oar mannekragopleiding vir 

die nuwe Suid-Afrika wat in Oktober 1991 gehou is, rnaak Sheppard 

& Ellis (1991:24) die aanbeveling dat die Nasionale Opleidings

raad druk moet uitoefen vir 'n relevante onderwysstelsel onder 

een beheerliggaam. Hierdie stelsel moet antwerp word op 'n 

demokratiese wyse in samewerking met alle vennote. Aangesien 

tegniese kolleges baie nou verbonde is aan opleiding van 

mannekrag moet hulle onder hierdie beheerliggaam ressorteer. 

Na aanleiding van aanbeveling 21.1 van die OVS-dokument spreek 

FEDCOM hom oak baie sterk uit ten gunste van 'n eie fokus vir 

tegniese kolleges. Hierdie aanbeveling lees soos volg (DNO, 

1991a:85): 
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Daar word aanbeveel dat algemene beleid rakende norme en 
standaarde vir die finansiering van openbare gewone skool
onderwys, buitengewone skoolonderwys, tegniese kollege
onderwys en onderwysersopleiding deur die Minister van 
Nasionale Opvoeding gepaal word. 

FEDCOM (1991b:9) se reaksie hierop is dat hy hierdie aanbeveling 

steun. Hy glo dat die funksionering van tegniese kollege-onderwys 

meer effektief sou wees indien hierdie sektor sy eie aparte fokus 

gehad het. Die huidige kombinering met die skoolsektor maak dit 

baie mceilik, indien nie in sekere gevalle onmoontlik nie, om 

probleme wat pertinent te make het met tegniese kolleges 

doeltreffend aan te spreek. Die verteenwoordiging van tegniese 

kolleges op komitees soos byvoorbeeld die Navorsingskomitee vir 

Onderwysstrukture 

tegniese kolleges 

(NAKOS) sal meer betekenisvol wees indien 

'n aparte fokus het, soos universiteite en 

technikons, vanwaar onderhandel kan word. 

De Stadler (1991:3) vra oak dat alle tegniese kolleges saam onder 

een sentrale onderwysowerheid gegroepeer moet word. Hy baseer sy 

versoek daarop dat alle tegniese kolleges spesifiek funksioneer 

in die veld van tegniese en beroepsonderwys en opleiding. Die 

huidige verdeelde stelsel van administrasie en beheer van hierdie 

inrigtings belemmer hulle groei en ontwikkeling. Die behoeftes 

van die handel, nywerheid en gemeenskap ten opsigte van onderwys 

en opleiding kan oak nie as gevolg hiervan bevredig word nie. 

Dit is dus baie duidelik dat die algemene siening van die 

verskillende persone en instansies is dat tegniese kolleges onder 

die sentrale onderwysowerheid in die nuwe onderwysbedeling moet 

ressorteer. Om dit te bewerkstellig sal 'n grater mate van 

outonomie, soos vir technikons, aan tegniese kolleges gegee moet 

word (vgl. par. 6.2.8.2). 

7.2.4.3 Tegniese kolleges onder die Departement van Mannekrag 

Of tegniese kolleges wel onder 'n onderwysdepartement moet 

ressort~er is 'n ander vraag. Daar is wel persone wat van mening 
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is dat die plek van tegniese kolleges binne die Departement van 

Mannekrag moet wees (vgl. par. 6.2.7.3). 

In 1991 het FEDCOM opdrag gegee aan 'n internasionale firma, 

Downes Murray International (DMI), om 'n studie te doen oor 

sekere sake 

respondente wat 

rakende tegniese kolleges. 

deur hulle genader is het, 

Sommige 

onder 

van 

andere, 

die 

die 

volgende uitlatings gemaak aangaande die algemene leierskap in 

die onderwys, soos van toepassing op tegniese kolleges (DMI, 

1991:24): 

* 

* 

* 

A lack of manpower in the top echelons. Not very effec
tive at the very top due to a lack of understanding of 
colleges. 
At a national level, problems are bureaucracy and a lack 
of understanding of the field of engineering. 
Education departments are totally hampering colleges. 

Hierdie menings bevestig dalk die sienswyse dat tegniese kolleges 

eerder onder die Departement van Mannekrag moet ressorteer indien 

hulle tot hulle volle reg wil kom. 

Indien tegniese kolleges onder jurisdiksie van die Departement 

van Mannekrag geplaas word sal dit heelwaarskynlik tot gevolg he 

dat die private sektor nou meer bereid sal wees om finansiele 

bystand aan die kolleges te gee (Landman, 1990:31). Goedkeuring 

vir die opleiding van enige besondere ambag (formeel en nie

formeel) sal ook makliker kan geskied. 

In die RGN/NOR-ondersoek na vaardigheidsopleiding in die RSA word 

die volgende aanbeveling gemaak (aanbeveling A2) (RGN/NOR, 

1989:238): 

Daar word aanbeveel dat alle mannekragopleidingsaange
leenthede onder 'n enkele staatsdepartement, naamlik die 
Departement van Mannekrag, sal ressorteer om sodoende alle 
opleiding van mannekrag op 'n gekoordineerde wyse te 
administreer en te bevorder. 

Aangesien tegniese kolleges direk betrokke is by die opleiding 
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7 . 2 . 1 ) is 

inrigtings. 

hierdie 

Vol gens 

van mannekrag (vgl. par. 3.5, 6.2.4 en 

aanbeveling oak van toepassing op hierdie 

Landman (1990:34) sal so 'n reeling die 

tussen formele tegniese onderwys (FTO) en 

raakvlakrealisering 

nie-formele 

onderwys (NFTO) bevorder aangesien die Departement van 

tegniese 

Mannekrag 

dit makliker sal vind om die implikasies van beroepsopleiding van 

NFTO raak te sien en te waardeer. Die Departement van Mannekrag 

het oak meer ervaring met nie-formele onderwys as die 

departemente en dit kan tot voordeel van tegniese 

aangewend word. 

onderwys

kolleges 

Wat die bestuurstrukture van tegniese kolleges binne die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel betref, kan die sienswyse van persone 

wat alreeds hieroor 

saamgevat word: 

'n mening uitgespreek het, soos volg 

* Wat baie duidelik na vore kom is die mening dat tegniese 

kolleges nie binne die KS-kader, soos tans die geval is, tuis

hoort nie. As gevolg van die eiesoortigheid en naskoolse 

karakter van tegniese kolleges behoort hierdie inrigtings 

onder 'n sentrale onderwysowerheid in die nuwe onderwys

bedeling te ressorteer. 

* 'n Ander siening is dat tegniese kolleges onder die Departe

ment van Mannekrag moet funksioneer. Indien dit gebeur sal die 

raakvlakrealisering tussen formele tegniese onderwys en nie

formele tegniese onderwys bevorder word. 

'n Faktor wat 'n groat invloed het op moontlike bestuurstukture 

vir tegniese kolleges binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel 

is die outonomie van kollegerade. Hierdie 

vervolgens bespreek word. 

7.2.5 Kollegerade 

7.2.5.1 Inleiding 

Die mate van outonomie wat aan tegniese kolleges 

onderwerp sal 

(kollegerade) 
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toegestaan moet word bly 'n probleemarea. Die algemene uitsprake 

van kundiges op hierdie gebied is egter dat die outonomie van 

tegniese kolleges soortgelyk moet wees aan die van technikons. 

7.2.5.2 Outonomie van tegniese kolleges 

Sheppard & Ellis (1991:25) maak die volgende stelling: 

The Government should give technical colleges 
similar to that enjoyed by technikons and they 
placed under a single minister. 

autonomy 
should be 

Die uitspraak dat tegniese kolleges se outonomie soortgelyk moet 

wees aan die van technikons laat die nodigheid ontstaan om vas te 

stel watter mate van outonomie die technikons nou werklik het. 

Die bestuur en uitvoerende mag van 'n technikon berus ingevolge 

wetgewing by sy raad (RSA, 1967c:922). Dit beteken dat 'n hoe 

mate van outonomie aan technikonrade toegeken is en dat beleid

making een van hulle belangrikste funksies is. Opsommenderwys kan 

gese word dat rade, sander die goedkeuring van die minister, geld 

kan leen of uitleen, personeel tot op die vlak van rektor kan 

aanstel, hulle eie diensstate kan bepaal, kursusse kan instel en 

grater seggenskap het ten opsigte van hulle eie eksamens (Van 

Wyk, 1986:94). 

'n Baie belangrike vraag wat gestel moet word na aanleiding van 

bogenoemde in1igting is of alle tegniese kolleges hierdie mate 

van outonomie sal kan hanteer. Dit bly 'n groat probleem (vgl. 

par. 6.2.8.2). 

Reeds in 1980 is 'n grater mate van outonomie van handeling vir 

die beheerrade van tegniese kolleges in die vooruitsig gestel 

(DNO, 1980:140). Deur hierdie grater outonomie word beoog om die 

tegniese kolleges in soepeler, meer vaartbelynde onderwys

instansies te omskep. Hulle moet in staat wees om tred te hou met 

veranderende omstandighede en om die verlangde kursusse en 

dienste op kort kennisgewing te kan lewer. 
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Deur grater outonomie sal die tegniese kolleges 'n eie identiteit 

ontwikkel. Dit sal verskillend maar gelykwaardig wees aan die van 

universiteite en technikons (DNO, 1980:141). 'n Eie personeel

struktuur, salarisstruktuur, kampus, bestuurshierargie, akkommo

dasie- en finansieringsnorme word voorsien. 

Die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981) verleen 'n 

sekere mate van besluitnemingsmagte aan kollegerade. In 1985 

verklaar die werkkomitee insake 'n beheerstruktuur vir tegniese 

kolleges onder die nuwe grondwet van die RSA ook dat die 

outonomie van kollegerade verder uitgebou moet word sodat daar 

effektiewer aan die naskoolse onderwysvereistes van Suid-Afrika 

voldoen kan word (DOK:V, 1985:2). So 'n standpunt is vir die 

komitee ook in ooreenstemming met die Regering se beleid van 

devolusie van gesag. 

De Stadler (1991:3) versoek dat tegniese kolleges grater 

outonomie moet kry sodat hulle hulle eie ontwikkeling kan beheer. 

Sodoende sal hierdie inrigtings in staat gestel word om die land 

se behoeftes aan onderwys en opleiding te help bevredig. 

Om die menings van die kundiges saam te vat kan gese word dat: 

* die outonomie van tegniese kolleges soortgelyk behoort te wees 

aan die van technikons; en 

* tegniese kolleges sal wel in staat wees om hierdie grater 

outonomie met groot verantwoordelikheid te hanteer. 

Die outonomie wat tegniese kolleges behoort te kry hou baie nou 

verband met die rasionalisering van hierdie inrigtings. 

Vervolgens sal aandag gegee word aan die rasionalisering van 

tegniese kolleges. 

7.2.6. Rasionalisering van tegniese kolleges 

Skrywers en sprekers vermy hierdie onderwerp saver as moontlik 

aangesien dit 'n baie netelige saak is. 
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Hancke, voorsitter van FEDTEK-nasionaal, noem dat rasionalisering 

oordeelkundig moet geskied en dat die faktore wat rasionalisering 

beinvloed baie fyn oorweeg moet word (FEDTEK, 1991:3). Hy is van 

mening dat die rasionalisering tussen kolleges vanaf 'n kollege

raad moet kom. Die prinsipaal moet as bestuurder sy berekeninge 

maak, dit aan die raad voorle, en dan moet die rade kommunikeer. 

Die rasionalisering van tegniese kollege-kampusse is iets wat in 

die nuwe Suid-Afrika aandag sal moet geniet (Jackson, 1991:14). 

Jackson (1991:14) is verder van mening dat die rasionalisering 

van aanbieding van programme deur verskillende kolleges ook 

binne hierdie oefening aangespreek behoort te word, veral waar 

kolleges naby mekaar gelee is. 

Die oopstelling van alle tegniese kolleges vir studente van alle 

bevolkingsgroepe (vgl. par. 6.2.2) beteken ook dat daar gekyk sal 

moet word na die rasionalisering van hierdie inrigtings binne 'n 

bepaalde area waar daar alreeds vier of meer rasgesegregeerde 

kolleges bestaan (PRISEC, 1992:6). Indien sekere kursusse 

gesentreer word by spesifieke inrigtings binne so 'n area, 

die hele stelsel meer koste-effektief wees as wat tans die 

is. Huidiglik probeer kolleges egter binne 'n area 

dieselfde kursusse aanbied, in kompetisie met mekaar. 

kan 

geval 

almal 

Landman (1991:70) noem dat die idee van buite-kampusse vir 

tegniese kolleges in sekere areas beslis oorweeg moet word. 

Sodoende kan tegniese onderrig nader aan die gemeenskap gebring 

word. In hierdie verband kan daar moontlik begin word met 'n nie

formele afdeling van 'n tegniese kollege. Hierteenoor is FEDTEK 

van mening dat die groepering van kleiner nie-koste effektiewe 

kolleges binne geografiese gebiede ondersoek moet word (FEDTEK, 

1988b:2). Dit kan dalk 'n oplossing bied vir die finansiele 

probleme wat deur hierdie kolleges ondervind word. Landman se 

idee van buite-kampusse kan dalk ook hierby aansny. 

Tydens die studie wat deur Downes Murray International uitgevoer 

is was die respondente van mening dat daar beter gebruik gemaak 



258 

kan word van bestaande fasiliteite aan tegniese kolleges. 

dit beter gekoordineer word kan dubbel die aantal 

studente geakkommodeer word (DMI, 1991:26). 

Om die menings aangaande die rasionalisering van 

kolleges op te som, kan gese word dat: 

Indien 

huidige 

tegniese 

* die skrywers eens is dat die rasionalisering van tegniese 

kolleges dringend aandag moet geniet; 

* 

* 

die mees algemene siening is dat kolleges binne 'n geografiese 

gebied saamgegroepeer behoort te word; en 

die aanbieding van dieselfde onderrigprogramme deur 

verskillende kolleges gekoordineer behoort te word. 

al die 

In paragraaf 6.2.9.3 is reeds genoem dat, indien tegniese 

kolleges dieselfde outonomie as technikons sou kry en rasionali

sering plaasvind, dit nodig sal wees om 'n Adviesraad vir 

Tegniese Kolleges saam te stel wat in belang van die kolleges 

kan optree. Aandag sal nou gegee word aan so 'n Adviesraad vir 

Tegniese Kolleges. 

7.2.7 Adviesraad vir Tegniese Kolleges 

Indien tegniese kolleges onder een sentrale onderwysowerheid 

ressorteer sal daar definitief 'n nodigheid ontstaan aan 'n 

Adviesraad vir tegniese kolleges, soortgelyk aan die AUT (vgl. 

par. 6.2.9.3). 

Ingevolge die verslag van die werkkomitee insake 'n beheer

struktuur vir tegniese kolleges onder die nuwe grondwet van die 

RSA, wat 

Adviesraad 

reeds in 1985 voltooi is, word aanbeveel dat 'n 

vir Naskoolse Kolleges (ANK) ingestel word (DOK:V, 

1985:11). Hierdie raad sou die verantwoordelike minister ten 

opsigte van algemene onderwyssake, wat tegniese kolleges raak, 

adviseer. Daar is ook verder aanbeveel dat die adviesraad insette 

aan die Komitee vir Onderwysstrukture (KOS) en die navorsings

komitee vir Onderwysstrukture (NAKOS) mag lewer ten opsigte van 
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vergoeding-. paste- en loopbaanstrukture vir personeel verbonde 

aan tegniese kolleges (DOK:V, 1985:12). 

Hierdie raad is egter nooit ingestel nie en dus bestaan daar 

huidiglik nie 'n adviesraad vir tegniese kolleges nie. Indien 

kolleges wel die outonomie kry waarvoor hulle al lankal vra sal 

daar 'n Adviesraad vir Tegniese Kolleges (ATK) ingestel moet word 

met soortgelyke funksies as die Adviesraad vir Universiteite en 

Technikons (AUT). 

Die vraag wat onmiddellik na vore kom is wat die funksies van die 

ATK sal wees. As gekyk word na die funksies van die AUT en 

aanvaar word dat die ATK soortgelyk aan die AUT behoort te wees, 

kan die funksies van die ATK soos volg saamgevat word: 

* As adviserende liggaam sal die ATK die Minister van Onderwys 

adviseer oor enige wet ingevolge waarvan 'n tegniese kollege 

geadministreer word of wat van toepassing is op so 'n 

inrigting. 

* Die ATK moet die Minister van advies bedien in verband met die 

stigting, ontwikkeling en uitbreiding van tegniese kolleges 

asook die akademiese vakgebiede waarop hulle werksaam behoort 

te wees. 

* Die Minister moet geadviseer word oor die toekenning van 

subsidies aan tegniese kolleges vir kapitaal- en wederkerende 

uitgawes. 

* Die ATK adviseer die Minister oor die a1gemeen oor alle 

beleidsvraagstukke wat op tegniese kolleges betrekking het. 

(Van Schalkwyk, 1988:99-100) 

Soos baie duidelik uit bogenoemde funksies blyk sal die tegniese 

kolleges sander die ATK geen direkte inspraak by die Minister van 

Onderwys he nie. So 'n situasie sou die voortbestaan en uitbrei

ding van hierdie kolleges kortwiek. 
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7.3 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die resente verslae en uitsprake aangaande 

die toekomstige rol van tegniese kolleges in Suid-Afrika weerge

gee en bespreek. Sienings wat deurgaans baie sterk na vore gekom 

het is die volgende: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

As gevolg van die nasionale karakter van tegniese kolleges 

behoort hierdie inrigtings onder 'n sentrale onderwysowerheid 

te ressorteer. 

Die outonomie van tegniese kolleges behoort soortgelyk te wees 

aan die van technikons. 

Waar daar 'n aantal tegniese kolleges binne 'n geografiese 

gebied gelee is kan hierdie kolleges saamgegroepeer word. 

Onderrigprogramme wat deur die onderskeie kolleges aangebied 

word kan sodoende makliker gerasionaliseer word. 

Wat die werkterrein van tegniese kolleges betref moet daar 

baie groter skakeling wees tussen technikons en die kolleges. 

Vrye beweging van studente tussen die verskillende na

sekondere inrigtings moet bewerkstellig word. Dit sal slegs 

moontlik wees indien hierdie inrigtings mekaar se kwalifi

kasies erken. 

Raakvlakke tussen formele onderwys en nie-formele onderwys 

moet bevorder word. Tegniese kolleges is die ideale inrigtings 

om hierdie taak te verrig. 

Die naam 'Tegniese Kollege' behoort verander te word aangesien 

dit 'n eensydige beeld van die aktiwiteite wat by 'n kollege 

plaasvind gee. 

* Die kurrikulering vir beroepsonderwys moet in samewerking met 

die handel en nywerheid geskied. 

In die volgende hoofstuk word die resultate van die ondersoek, 

soos uiteengesit in die voorafgaande hoofstukke, geevalueer en 

die bevindinge uiteengesit. Aanbevelings word ook gemaak oor die 

moontlike toepassing van die bevindinge in belang van tegniese 

kolleges en naskoolse beroepsonderwys. 
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HOOFSTUK 8 

BEVINDINGS EN AANBEVELINGS 

8.1 INLEIDING 

Die doel van hierdie studie was om ondersoek te doen oor die rol 

wat tegniese kolleges in die toekoms behoort te speel. In hierdie 

slothoofstuk van die proefskrif sal nie gepoog word om 'n 

bloudruk te gee vir die funksionering van tegniese kolleges in 

die toekoms nie. Suid-Afrika staan voor 'n nuwe era van 

ontwikkeling en daar sal dus ook 'n nuwe onderwysbedeling beding 

moet word. Hierdie taak sal aan die politici en onderwyskundiges 

oorgelaat word. 

In hierdie hoofstuk sal enkele bevindings en aanbevelings gemaak 

word aan die hand van inligting wat tydens die ondersoek versamel 

is. Hierdie aanbevelings kan desnoods gesien word as riglyne vir 

die ontwikkeling van tegniese kolleges. Dit word trouens in die 

vooruitsig gestel dat politici en onderwyskundiges wat met die 

beplanning van 'n nuwe onderwysstelsel gemoeid is kennis sal neem 

van die uitsprake wat in hierdie studie, en dan veral in hierdie 

hoofstuk, gemaak word. 

8.2 OORSIG VAN DIE ONDERSOEK 

Om die doel van die ondersoek te realiseer, is die navorsing in 

twee fases verdeel. Die eerste fase was primer daarop gerig om 

die huidige rol van tegniese kolleges in die RSA te beskryf en te 

verklaar. In hierdie fase is ook aandag gegee aan die 

funksionering van opvoedkundige inrigtings in oorsese lande wat 

soortgelyk is aan tegniese kolleges in Suid-Afrika. 

In die tweede fase is die menings van verskeie kundiges verkry 
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aangaande die toekomstige rol van tegniese kolleges in die RSA. 

Hoofstukke 2, 3 en 4 het die eerste fase van die ondersoek gevorm 

terwyl hoofstukke 5, 6 en 7 die tweede fase gevorm het. 

Die eerste fase van die ondersoek is begin deur aandag te gee 

aan naskoolse beroepsonderwys in vier oorsese lande. Wat veral 

hier van belang was is die stelsel in Duitsland waar 

beroepsonderwys deur beroepskole aangebied word (vgl. par. 2.4.4) 

en die funksionering van die tweejaarkolleges (Community 

Colleges) in die VSA (vgl. par. 2.5.4 en 2.5.5). 

Hierna is die huidige posisie van naskoolse beroepsonderwys aan 

tegniese kolleges in Suid-Afrika nagegaan. Daar is eerstens 

kortliks aandag gegee aan die historiese ontwikkeling van 

tegniese kolleges in die RSA (vgl. par. 3.3), waarna die plek van 

hierdie kolleges binne die huidige onderwysstelsel in Suid

Afrika vasgestel is. Daar is kortliks verwys na die relevante 

wette wat tans van toepassing is op die tegniese kolleges vir die 

verskillende bevolkingsgroepe (vgl. par. 3.4.3). Die plek van 

tegniese kolleges in die onderwyshierargie is ook uitgelig. Die 

raakvlakke tussen tegniese kolleges, skole en technikons is 

hierna duidelik uitgewys (vgl. par. 3.4.4). Tegniese kolleges 

word tans saam met skole in die KS-sektor ingedeel en daarom word 

hierdie raakvlakke, veral die met technikons, as belangrik beskou 

wanneer gekyk word na die moontlikheid om hierdie kolleges saam 

met die ander naskoolse inrigtings in die onderwysstelsel te 

plaas. 

Uit die aard van die doelstellings van die ondersoek was dit nood

saaklik om, aan die hand van 'n literatuurstudie, te besin oor 

die huidige werkterrein van tegniese kolleges (vgl. par. 3.5). 

Wat formele onderwys aanbetref funksioneer tegniese kolleges tans 

op die senior sekonere skoolfase en op die tersiere vlak (vgl. 

par. 3.5.2). Kursusse word veral in die volgende studierigtings 

aangebied: 

* Ingenieurstudies 
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* Sake studies 

* Algemene studierigtings 

Nie-formele onderwys word op 'n deeltydse basis aangebied en 

bestaan veral uit kursusse in indiensopleiding, volwasse 

opleiding en kultuurverryking (vgl. par. 3.5.3). 

Die rol wat tegniese kolleges in die RSA moet vervul bepaal tot 

'n groat mate die bestuurstrukture van hierdie inrigtings binne 

die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. In hoofstuk 4 is veral 

aandag gegee aan die rol van die Departement van Nasionale 

Opvoeding (algemene sake) as beleidmakende onderwysdepartement 

(vgl. par. 4.2) en aan die funksies van die verskillende uitvoer

ende onderwysdepartemente verantwoordelik vir eie onderwyssake 

(vgl. par. 4.3.2-4.3.6). Die grondwet van Suid-Afrika maak 

voorsiening vir die admininstrasie van onderwys vir die 

verskillende bevolkingsgroepe as 'eie sake' en elke bevolkings

groep het sy eie Departement van Onderwys. Tegniese kolleges vir 

die verskillende bevolkingsgroepe word op stelselvlak deur 

hierdie onderwysdepartemente bestuur. 

Wat kurrikulering, sertifisering en eksaminering betref is dit 

gestel dat die Hoofkantoor van die Departement van Onderwys en 

Kultuur, Administrasie: Volksraad tans tot 'n groat mate, hierdie 

funksies vir al die betrokke onderwysdepartemente verrig (vgl. 

par. 4.3.7 en 4.3.8). Daar is egter oak op gewys dat sodra die 

Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad (SAFSERT) begin funksioneer 

sal tegniese kolleges onder hierdie raad ressorteer 

4.3.8). 

(vgl. par. 

Daar is oak heelwat komitees wat 'n invloed op tegniese kolleges 

uitoefen. So het elke groep kolleges vir die verskillende 

bevolkingsgroepe hul eie komitees wat bestaan uit die 

van die tegniese kolleges (vgl. par. 4.4.1-4.4.5). 

prinsipale 

Elkeen van 

hierdie komitees het min of meer dieselfde funksies, naamlik om 

enige aangeleentheid van gemeenskaplike belang vir tegniese 

kolleges wat onder die betrokke komitee ressorteer te hanteer en 
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om die ontwikkeling van naskoolse beroepsonderwys te ondersoek en 

te bevorder. As gevolg van die behoefte aan skakeling tussen 

tegniese kolleges van die verskillende bevolkingsgroepe, is die 

Federale Komitee van Tegniese Kollegehoofde (FEDKOM) gestig. 

FEDKOM stel hom ten doel om die onderwys en opleiding soos dit by 

al die tegniese kolleges aangebied word, 

ontwikkel (vgl. par. 4.4.6). 

te bevorder en te 

In hierdie ondersoek is hoofsaaklik gekonsentreer op stelsel

bestuur, dit is die bestuurstrukture van tegniese kolleges soos 

dit tans binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel bestaan. 

Aangesien stelsel- en operasionele bestuur nie geheel en al van 

mekaar geskei kan word nie is aandag ook gegee aan die rol van 

kollegerade in die bestuurstrukture van tegniese kolleges (vgl. 

par. 4.5). Sake waaraan veral aandag gegee is, is die magte en 

bevoegdhede en die funksies van kollegerade. Daar is vasgestel 

dat kollegerade wel oor 'n mate van outonomie beskik. 

Hiermee is die eerste fase van die ondersoek afgehandel en is die 

basis vir die tweede fase daargestel. 

In die tweede fase van die ondersoek realiseer die doel van die 

ondersoek prominent, naamlik om die menings van kundiges op die 

gebied van tegniese kolleges en naskoolse beroepsonderwys te 

bekom oor die toekomstige rol van tegniese kollege in die RSA. 

Die kwalitatiewe metode van navorsing, wat in hierdie ondersoek 

gebruik is, sowel 

in paragraaf 5.2 

as die navorsingsontwerp vir die studie, 

verduidelik. Klem is ·veral gele op 

ongestruktureerde onderhoud as metode van dataversameling 

par. 5.3.6.1 en 5.4.4). 

word 

die 

(vgl. 

Tydens die voer van persoonlike onderhoude met kundiges aangaande 

die toekomstige rol van tegniese kolelges in die RSA, is gebruik 

gemaak van bogenoemde metode. Om seker te maak dat die 

belangrikste onderwerpe in verband met die studie wel tydens die 

onderhoude bespreek word, is 'n onderhoudskedule opgestel waar

volgens te werk gegaan is (vgl. Bylae B). 
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Die persepsies van die informante na aanleiding van die 

onderhoude is in hoofstuk 6 behandel. Die toekomstige werkterrein 

van tegniese kolleges, die bestuurstrukture vir tegniese kolleges 

binne 'n moontlike nuwe onderwysbedeling en die outonomie van 

kollegerade is in detail bespreek. 

Oor die werkterrein van tegniese kolleges was daar redelike 

uiteenlopende sienings. Die informante het egter saamgestem dat 

dit die hooftaak van hierdie kolleges is om naskoolse beroeps

beroepsonderwys op die formele en nie-formele vlak aan te bied 

(vgl. par. 6.2.4). 

Die bestuurstrukture vir tegniese kolleges is ook verduidelik en 

informante was dit eens dat hierdie inrigtings in die toekoms 

onder 'n sentrale onderwywsowerheid meet ressorteer (vgl. par. 

6.2.7.2). Van die informante was van mening dat tegniese kolleges 

eerder onder die Departement van Mannekrag meet funksioneer (vgl. 

par. 6.2.7.3). 'n Ander moontlikheid waaroor menings uitgespreek 

is, is dat tegniese kolleges deel van die technikons meet 

(vgl. par. 6.2.7.4). Wat hier baie duidelik gestel is, is 

tegniese kolleges nie onder technikons meet ressorteer nie 

dit kan moontlik daarop neerkom dat die kolleges ondergeskik 

word 

dat 

want 

a an 

die technikons gestel sal word; 'n situasie wat onaanvaarbaar vir 

die kolleges sal wees. 

Die outonomie van kollegerade is ook ontleed. Dat kollegerade 

oor groter outonomie, as wat tans die geval is, meet beskik is 

algemeen deur die informante voorgestel (vgl. par. 6.2.8.2). Hoe 

groot presies hiedie outonomie meet wees is moeilik om te bepaal, 

maar die meeste informante was van mening dat dit soortgelyk meet 

wees aan die van die technikons. Voortvloeiend hieruit het die 

rasionalisering van tegniese kolleges na vore gekom (vgl. par. 

6.2.9). Informante stem saam dat die kleiner kolleges groter 

outonomie moeilik sal kan hanteer, maar groter outonomie kan nie 

as gevolg hiervan van die groot kolleges weerhou word nie. 'n 

Moontlike oplossing is gesien in 'n stelsel van multi-kampusse 

vir tegniese kolleges (vgl. par. 6.2.9.3). Volgens hierdie 
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stelsel word 'n aantal kleiner tegniese kolleges 

geografiese gebied onder beheer van een groot kollege 

Indien dit gedoen word behoort kolleges, na die mening 

informante, groter outonomie te kan hanteer. 

binne 'n 

geplaas. 

van die 

Om meer inligting oor die onderwerp wat nagevors word te bekom is 

resente uitsprake in toesprake, referate en skrywes ook nagegaan. 

Dit is gedoen omdat onderhoude slegs met 'n sekere aantal 

kundiges gevoer kon word en daar baie ander kundige persone is 

wat reeds uitsprake in verband met die toekomstige rol van 

tegniese kolleges in die RSA gelewer het. In hierdie afdeling van 

die ondersoek is aandag gegee aan die belangrikste onderwerpe 

volgens die onderhoudskedule om sodoende meer inligting omtrent 

hierdie aangeleenthede te bekom. Sake waarop veral gekonsentreer 

is, is 

tegniese 

inligting 

bygewerk 

die werkterrein, 

kolleges ( vgl. 

bestuurstrukture 

par. 7. 2.1, 7.2.4 

en 

wat bekom is, is by die ander data 

om die navorser se bevindings en 

formuleer. 

outonomie 

en 7.2.5). 

wat versamel 

aanbevelings 

van 

Die 

is 

te 

Die aangeleenthede waarvolgens die toekomstige rol van tegniese 

kolleges in die RSA bepaal word, stem ooreen met die kriteria 

waarna in hoofstuk 6 en 7 verwys is. Die bevindings en 

aanbevelings van die navorser sal onder dieselfde opskrifte 

uiteengesit word, naamlik: 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

Relevante wette 

Plek van tegniese kolleges in die onderwyskundige struktuur 

Werkterrein van tegniese kolleges 

Kurrikulering 

Sertifisering en eksaminering 

Bestuurstrukture vir tegniese kolleges binne die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel 

Kollegerade 

Rasionalisering van tegniese kolleges 

Komitees van tegniese kolleges 

Federale Onderwysersraad 
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* Onderwysersverenigings 

Elkeen van hierdie onderwerpe sal nou afsonderlik bespreek word. 

8.3 BEVINDINGS EN AANBEVELINGS 

8.3.1 Inleiding 

Hierdie studie wat uitgevoer is, is wetenskaplik gefundeer. 

Bevindings en aanbevelings wat hieronder weergegee word is dus 

gegrond op feite en is nie maar net die navorser se menings wat 

op vooroordele gegrond is nie. Die bevindings en aanbevelings 

moet nie gesien word as kritiek teen enige instansie wat te make 

het met die huidige funksionering van tegniese kolleges nie, maar 

as 'n eerlike poging om 'n sinvolle bydrae te lewer tot die 

bepaling van die toekomstige rol van tegniese kolleges in die 

RSA. 

8.3.2 Relevante wette 

8.3.2.1 Bevindings 

Tegniese kolleges vir die afsonderlike bevolkingsgroepe 

ressorteer tans onder verskillende onderwyswette (vgl. par. 

3.4.3). Daar is bevind dat hierdie situasie nie op die huidige 

stadium aanvaarbaar is nie omdat tegniese kolleges oopgestel is 

vir studente van alle bevolkingsgroepe. In· werklikheid bestaan 

daar dus in die praktyk nie meer afsonderlike tegniese kolleges 

vir die verskillende bevolkingsgroepe nie. 

8.3.2.2 Aanbevelings 

In die lig van die bevindings word aanbeveel dat daar so gou as 

moontlik een algemene Wet op Tegniese Kolleges ingestel word wat 

van toepassing sal wees op alle tegniese kolleges vir alle 

bevolkingsgroepe in Suid-Afrika. Die bestaande Wet op Tegniese 
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Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981) en die Wysigingswet op Tegniese 

Kolleges (Volksraad), 1989 (Wet 44 van 1989) kan, as vertrekpunt, 

van toepassing gemaak word op alle tegniese kolleges en nie net 

op kolleges onder DOK:V nie. Hierdie wette kan later aangepas 

word volgens nuwe behoeftes, of deur 'n nuwe algemene Wet op 

Tegniese Kolleges vervang word en moet sinchroniseer met die nuwe 

Grondwet. 

8.3.3 

8.3.3.1 

Plek van tegniese kolleges in die onderwyskundige 

stuktuur 

Bevindings 

In die oorsese lande word die opvoedkundige inrigtings, wat 

soortgelyk is aan tegniese kolleges in Suid-Afrika, afsonderlik 

in die betrokke lande se onderwyskundige strukture aangetoon 

(vgl. par. 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3 en 2.6.3). Tegniese kolleges 

funksioneer tans binne die kollege/skool-kader en word dus nie 

afsonderlik in die Suid-Afrikaanse onderwyskundige struktuur 

aangedui nie (vgl. par. 3.4.4). Die navorsing het uitgewys dat 

hierdie situasie nie wenslik is nie aangesien tegniese kolleges 

nie as skole geklassifiseer kan word nie omdat hulle op beide die 

senior sekondere en tersiere vlak funksioneer. 

8.3.3.2 Aanbevelings 

Tegniese ko1leges moet so gou as moontlik uit die KS-kader geneem 

word en moet 'n eie plek in die onderwyskundige struktuur inneem. 

Aangesien tegniese kolleges hoofsaaklik naskoolse beroepsonderwys 

aanbied moet hierdie kolleges verkieslik saam met die ander 

naskoolse opvoedkundige inrigtings binne die opvoedkundige 

struktuur geplaas word. Op grond van die bevindings word die 

volgende moontlike struktuur voorgestel: 
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Figuur 8.1: Moontlike onderwyskundige struktuur in 

Suid-Afrika 

JARE KliALI· OUDER-
OP f IKASIES DOM 
SKOOL 

21 ENS 26 n 
20 25 26 
19 DOKTORS UNIVERSITEITE 24 25 
18 23 24 
17 MEESTERS 22 23 
16 BONNEURS TECHUKONS 21 22 
15 EERSTE GRAAD ONDERWYS· 20 21 
14 KOLLEGES 8 19 20 

u 18 19 
I 

13 GEiiONE KURSUS TEGNIESE T 
12 GRAAD 12 SENIOR AKADEMIES KOLLEGES E 17 18 
11 GRAAD 11 SEKONDeRE EN TEGNIESE N 16 li 
10 GRAAD 10 rASE G 

E 15 16 
9 GRAAD 9 JUNIOR w 14 15 
8 GRAAD a SEKONDeRE FASE 0 13 14 

N 
7 v GRAAD 7 SENIOR E 12 13 
6 E GRAAD 6 PRIKeRE 11 12 
5 R 0 GRAAD 5 fASE 0 10 11 
4 p N GRAAD 4 N 9 10 

L D D 
3 I E GRAAD 3 E 8 g 

G R JUNIOR R 
2 T w GRAAD 2 PRIKeRE w 7 8 

E y FASE y 

1 s GRAAD 1 s 6 7 

NIE 5 & 

KLEUTERSKOLE VERPLIGTEND 4 5 
NIE 3 4 

8.3.4 Werkterrein van tegniese kolleges 

8.3.4.1 Bevindings 

In die ondersoek is daar gevind dat: 
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* Die werkterrein van tegniese kolleges hoofsaaklik op die 

gebied van naskoolse beroepsonderwys le en hierdie inrigtings 

speel tans 'n rol in beide formele en nie-formele onderwys 

(vgl. par. 3.5). 

* 

* 

Kursusse word aangebied op senior sekondere vlak 

naskoolse vlak (N4-N6) in die ingenieurstudies, 

en algemene studierigtings (vgl. par. 3.5). 

(N1-N3) en 

sake studies 

Kursusse in die ingenieurstudies (slegs teoretiese kennis) 

word aangebied aan verbonde studente (studente wat in diens 

van werkgewers is) en nie-verbonde studente (studente wat nie 

in diens van 'n werkgewer is nie). Dieselfde onderrigprogramme 

word aan albei hierdie groepe studente aangebied (vgl. par. 

6.2.4.2). 

* Die praktiese opleiding van verbonde studente word tans beheer 

deur die Nywerheidsopleidingsrade. Die Streeksopleiding

sentrums bied hierdie opleiding aan, in samewerking met die 

opleidingsrade en die werkgewers (vgl. par. 6.2.4.2). 

* 

* 

* 

Praktiese opleiding maak nie deel uit van die nie-verbonde 

student se kursus aan 'n tegniese kollege nie. Dit laat 'n 

groot leemte in sy opleiding (vgl. par. 6.2.4.2). 

Die vraag het ontstaan watter soort inrigting in die voorge

stelde nuwe onderwysbedeling, op senior sekondere vlak (grade 

10, 11 en 12) die beste beroepsonderwys aan die kind behoort 

te kan verskaf. Volgens die informante en die navorser sal 

hierdie taak nog steeds die beste deur die tegniese kolleges 

verrig kan word (vgl. par. 6.2.4.2). 

Daar bestaan 'n groot mate van oorvleueling 

kollegekursusse, op naskoolse vlak, en 

(vgl. par. 6.2.4.2 en 7.2.1.2). 

tussen tegniese 

technikonkursusse 

* Uittreepunte uit die formele onderwysstelsel, soos voorgestel 

in die OVS-dokument, is bedoel om te lei tot verdere gestruk

tureerde leer in die nie-formele onderwyssektor (vgl. par. 

7.2.1.3). Tegniese kolleges is een van die min inrigtings wat 

beide formele en nie-formele onderwys onder een dak sinvol kan 

huisves (vgl. par. 6.2.4.3). 

* Daar bestaan groot kommer oor die beeld en status van tegniese 

kolleges. Hierdie situasie het 'n definitiewe nadelige uit-
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werking op die verskaffing van naskoolse beroepsonderwys deur 

tegniese kolleges (vgl. par. 6.2.4.4 en 7.2.1.4). 

Die naam 'Tegniese Kollege' is nie meer toepaslik nie en 

behoort dus verander te word. Die huidige naam gee 'n 

eensydige beeld van die aktiwiteite wat by 'n tegniese kollege 

plaasvind (vgl. par. 6.2.4.4 en 7.2.1.4). 

8.3.4.2 Aanbevelings 

Die volgende aanbevelings word, na aanleiding van die bevindings, 

oar die werkterrein van tegniese kolleges gemaak: 

* Op die huidige stadium is tegniese kolleges nog steeds die 

inrigtings wat die beste toegerus is om naskoolse beroeps

onderwys op die senior sekondere vlak (N1-N3) op die mees 

effektiewe wyse aan te bied. Die moontlikheid dat skole, op 

die mediumtermyn, hierdie kursusse vir die nie-verbonde 

studente sal kan oorneem en suksesvol aanbied, moet egter nie 

as 'n moontlikheid uit die oog verloor word nie. Voordat 

hierdie kursusse egter deur die skole aangebied kan word sal 

die leerkragte so opgelei moet word dat hulle in die eerste 

instansie beroepsgerigte onderwys, en tweedens beroepsonderwys 

op senior sekondere vlak sal kan hanteer. Hierdie beroepsvakke 

kan dan deur skole as deel van die senior sekondere kursusse 

aangebied word om sodoende die studente beter voor te berei 

vir toelating tot veral technikons. 

Die sogenaamde tegniese kollegekursusse (N1-N3) word tans, met 

groat sukses, deur sommige hoerskole onder die Departement van 

Onderwys en Kultuur, Administrasie: Raad van Afgevaardigdes 

aangebied. Die moontlikheid om hierdie stelsel na van die 

hoerskole onder die ander onderwysdepartemente uit te brei 

moet ondersoek word. 

* Wat die teoretiese gedeelte van die opleiding 

studente betref, word aanbeveel dat hierdie 

van verbonde 

opleiding by 

sekere tegniese kolleges gesentraliseer word. As gevolg van 

'n afname in vakleerlinge kan al die tegniese kolleges nie 
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meer klasse aanbied in die ambagrigtings waarvoor 'n klein 

aantal vakleerlinge ingeskryf is nie. 

Hiermee word verder aanbeveel dat die verskillende Nywerheids

opleidingsrade, deur hulle Streeksopleidingsentrums, ook die 

teoretiese gedeelte van die opleiding aan verbonde studente 

aanbied. Hierdie opleidingsentrums kan as private tegniese 

kolleges registreer. Die groot voordeel van hierdie stelsel is 

dat die teoretiese en praktiese opleiding deur dieselfde 

inrigting voorsien word. 

Daar sal dringend aandag gegee moet word aan die mobiliteit 

van studente tussen tegniese kolleges en technikons. Wat hier

mee gepaard gaan is die oorvleueling tussen tegniese kollege

kursusse (N4-N6) en technikonkursusse (Tl-T2). Indien al die 

feite in verband met hierdie aangeleentheid in ag geneem word, 

word aanbeveel dat die huidige N4-N6-kursusse en die Tl-T3-

kursusse uitgefaseer word. Hierdie kursusse kan vervang word 

deur 'n eenjarige voltydse sertifikaatkursus, gevolg deur 'n 

hoar sertifikaatkursus, wat 'n verdere jaar voltyds duur. Na 

drie jaar voltydse studies moet die student 'n diploma verwerf. 

Dit word aanbeveel dat die sertifikaat- en hoar sertifikaat

kursusse hoofsaaklik deur die tegniese kolleges aangebied word 

en die diplomakursus, en verdere gevorderde studies, deur die 

technikons. Studente sal sodoende outomaties deurvloei vanaf 

die tegniese kollege na die technikon en oorvleueling van 

kursusse word hierdeur uitgeskakel. 

Dit is die plig van tegniese kolleges om om te sien na daardie 

studente wat nie vir 'n lang tydperk (twee of drie jaar) na 

standerd 10 wil studeer nie. Dit word aanbeveel dat hierdie 

studente wel nog dieselfde eenjarige sertifikaatkursus volg en 

dan gaan werk. Daar behoort nie 'n afsonderlike kursus vir 

hierdie studente saamgestel te word nie aangesien dit sal lei 

tot oorvleueling tussen kursusse. As afronding kan die 

studente in ingenieurstudies byvoorbeeld 'n verdere ses maande 

kursus in sakestudies doen wat toegespits is op bestuurs

aspekte. Dit is uiters belangrik dat die inhoude van al boge

noemde onderrigprogramme, uit die staanspoor, in noue same

werking met die handel en nywerheid en die ander onderwys-
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vennote moet plaasvind. 

Gesien in die lig van die taak wat 

die VSA verrig (vgl. par. 2.5.4), 

gemeenskapskolleges in 

sal tegniese kolleges 

oorbruggingskursusse moet aanbied vir persone wat as gevolg 

van verskeie redes nie die valle sekondere opleiding in die 

formele sektor (skole) kon deurloop nie en dan nie op 'n later 

stadium deur die skoal geakkommodeer kan word nie. Dit is 

bekend dat sulke persone aan tersiere inrigtings wil studeer, 

maar nie oar die nodige toelatingsvereistes beskik nie. Dit 

word aanbeveel dat tegniese kolleges hier 'n 'oop-deur-beleid' 

vir toelating tot die oorbruggingskursusse sal moet volg; dit 

beteken dat 'n persoon eerder toegelaat word tot 

grand van sy potensiaal as sy kwalifikasies. 

'n kursus op 

In die OVS-dokument (DNO, 1991a:56) word oak melding gemaak 

van die aanbieding van oorbruggingskursusse. Die aanbeveling 

(aanbeveling 10.3) word gemaak dat die moontlikheid om van die 

tegniese kolleges, of onderbenutte onderwyskolleges, in kol

leges vir verdere onderwys te omskep, ondersoek behoort te 

word. Oorbruggingsprogramme kan dan een van die funksies van 

sulke kolleges wees. Hierdie tipe inrigting kan moontlik 

as 'n 'Educon' bekend staan. 

FEDCOM (1991:5) staan hierdie aanbeveling teen. Volgens FEDCOM 

sal die omskepping van sekere tegniese kolleges na Educons die 

aantal beskikbare tegniese kolleges verminder en dit kan Suid

Afrika nie bekostig nie. Tegniese kolleges beskik egter reeds 

oar die nodige infrastruktuur en kundigheid om hierdie oorbrug

gingskursusse aan te bied. 

Die navorser stem heelhartig saam met die sienswyse van FEDCOM 

en die aanbeveling word gemaak dat die aanbieding van oorbrug

gingskursusse 'n funksie van die tegniese kolleges moet wees. 

* Tegniese kolleges behoort meer klem te le op die aanbieding 

van nie-formele beroepsonderwys. Kart kursusse in byvoorbeeld 

rekenaars, besigheidskommunikasie en bestuur moet aangebied 

word. Hierdie kolleges moet oak indiensopleiding op die gebied 
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van nie-formele onderwys en opleiding vir die handel en 

nywerheid verska£. Kursusse moet volgens spesifieke behoeftes 

gestruktureer en aangebied word. 

Dit is belangrik dat tegniese kolleges formele en nie-formele 

onderwys moet sinchroniseer en die raakvlakke tussen hierdie 

twee soorte onderwys benut. Voorsiening moet gemaak word vir 

die persone wat die formele skolestelsel op 'n vroee ouderdom 

verlaat het en wat hulle kennis en vaardighede deur die 

bywoning van nie-formele kursusse en deur indiensopleiding 

en -ondervinding verbeter het, tot die vlak waar hulle weer by 

die formele stelsel kan inskakel. 

* Die aanbeveling word gemaak dat tegniese kolleges hulle nie 

toespits op die aanbieding van kultuurverrykingskursusse nie. 

Hierdie kursusse kan net sowel na-uurs deur skole aangebied 

word. Indien 'n gemeenskap egter die plaaslike tegniese 

kollege as 'n gemeenskapskollege wil gebruik, moet dit gedoen 

kan word. 

* Die beeld van tegniese kolleges moet verbeter word. Deur dit 

te doen moet beter skakeling met die handel en nywerheid, en 

hoerskole, bewerkstellig word. Daar word aanbeveel dat die 

naam 'Tegniese Kollege' ook so gou as moontlik verander word. 

'n Moontlike nuwe naam vir tegniese kolleges is 'Edukol'. 

'Edu' dui onderwys aan en 'kol' is die afkorting vir 

'kollege'. 'Edukol' beteken dus 'n opvoedkundige inrigting 

waar onderrig aangebied word. Die naam 'Edukol' is kort, 

beskrywend en sal in albei amptelike tale gebruik kan word. 

Elke kollege voeg 'n bypassende naam by die woord 'Edukol', 

byvoorbeeld Edukol Johannesburg, Edukol Durban, ensovoorts. 

8.3.5 Kurrikulering 

8.3.5.1 Bevindings 

Die Hoofkantoor van die Departement van Onderwys en Kultuur, 

Administrasie: Volksraad is tans oorhoofs verantwoordelik vir 

die kurrikulering van formele kursusse wat deur al die tegniese 

kolleges vir die verskillende bevolkingsgroepe aangebied word 
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(vgl. par. 4.3.7). Daar word vandag algemeen aanvaar dat kurriku-

lering vir 

handel en 

beroepsonderwys nie sander die samewerking van die 

nywerheid gedoen kan word nie (vgl. par. 6.2.5 en 

7. 2. 2). 

Wat nie-formele kursusse aanbetref is elke tegniese kollege tans 

self verantwoordelik vir die samestelling van sy eie kurussse 

( vgl. par. 4. 3. 7). 

8.3.5.2 Aanbevelings 

Uit die aard van die belangrikheid van hierdie aangeleentheid 

word die volgende aanbevelings gemaak: 

* In 'n nuwe 

komitee vir 

bedeling moet 'n . 
tegniese kolleges 

Vaste Staande Kurrikulerings

saamgestel word (vgl. par. 

6.2.5) wat bestaan uit verteenwoordigers van tegniese kolleges, 

technikons en die handel en nywerheid. Die Departement van 

Mannekrag kan, indien nodig, ook hier verteenwoordig word. 

Hierdie komitee moet alle kurrikulering van formele kursusse 

behartig. 

* Aangesien tegniese kolleges aan die vereistes van hulle onder

skeie gemeenskappe moet voldoen, wat die aanbieding van nie

formele kursusse betref, word aanbeveel dat elke kollege 

steeds op 'n individuele basis sy eie nie-formele kursusse 

volgens plaaslike behoefte, sal saamstel. Indien daar op 

nasionale 

is, kan 

behartig. 

vlak 'n vraag na 'n spesifieke nie-formele 

die genoemde Kurrikuleringskomitee hierdie 

8.3.6 Sertifisering en eksaminering 

8.3.6.1 Bevindings 

In die ondersoek is die volgende bevind: 

kursus 

funksie 

* Tegniese kolleges mag nie self formele kursusse eksamineer en 
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sertifiseer nie. Hierdie taak word tans op 'n nasionale grand

slag deur DOK:V(HK) op 'n agentskapsbasis vir alle tegniese 

kolleges gedoen (vgl. par. 4.3.8). 

Sodra die Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad (SAFSERT) begin 

funksioneer sal hierdie raad verantwoordelik wees vir die 

sertifisering van alle skoal- en tegniese kollege-kwalifi

kasies. Technikons het egter hulle eie sertifiseringsraad 

(SERTEC) wat omsien na alle technikonkwalifikasies (vgl. par. 

7. 2. 3). 

In Engeland word nag net in 'n klein aantal vakke eksterne 

eksamens afgele. Die meeste ander lande se eksamens is almal 

intern (vgl. par. 2.5.7 en 2.6.7). 

* Alle nie-formele kursusse wat deur tegniese kolleges aangebied 

word, word tans intern geeksamineer en deur die kollegeraad 

gesertifiseer (vgl. par. 7.2.3). 

8.3.6.2 Aanbevelings 

Op grand van bogenoemde bevindings word die volgende aanbevelings 

gedoen: 

* Daar word aanbeveel dat alle kursusse wat op senior sekondere 

vlak deur tegniese kolleges aangebied word gekoppel word aan 

SAFSERT. Hierdie kursusse kan met skoolkursusse vergelyk word. 

* Alle na-standerd 10-kursusse wat deur die tegniese kolleges 

aangebied word kan met die van die technikons vergelyk word. 

Dit word aanbeveel dat hierdie kursusse dus onder SERTEC moet 

ressorteer. Indien tegniese kolleges op 'n stadium in die 

toekoms die eerste deel van technikonkursusse aanbied, sal dit 

in elk geval by SERTEC inpas. 

* Hoewel daar baie positiewe standpunte ten gunste van die 

eksterne eksamenstelsel vir tegniese kolleges is, word aanbe

veel dat, sander om enigsins aan die gehalte en standaarde van 

die onderwys afbreek te doen, die moontlikheid ondersoek word 

om baie van die kursusse intern te eksamineer. Dit sal baie 

meer koste-effektie£ wees en indien tegniese kolleges by 

SERTEC inskakel sal baie kursusse in elk geval intern geek

samineer moet word. 
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Om status aan nie-formele kursusse te gee word aanbeveel dat 

hierdie kursusse, wat op 'n nasionale basis aangebied word, 

ook deur 'n sertifiseringsraad gesertifiseer moet word. Die 

voorstel is dat SAFSERT die kollegerade moet akkrediteer om 

eksamens in hierdie kursusse af te neem en sertifikate in die 

naam van SAFSERT uit te reik. Nie-formele kursusse wat deur 'n 

kollege volgens plaaslike behoefte aangebied word moet nog 

steeds deur die betrokke kollegeraad gesertifiseer word. 

8.3.7 Bestuurstrukture vir tegniese kolleges binne die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel 

8.3.7.1 Bevindings 

Die onderstaande bevindings in verband met die bestuurstrukture 

vir tegniese kolleges binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel 

kan uitgesonder word: 

* 

* 

* 

Die Departement van Nasionale Opvoeding le algemene beleid 

neer vir alle onderwys in Suid-Afrika as 'algemene sake'. 

Tegniese kolleges, net soos enige ander opvoedkundige 

inrigting, moet binne hierdie algemene beleid funksioneer. 

Tegniese kolleges word op stelselvlak as 'eie sake-onderwys' 

bestuur deur die onderwysdepartement wat verantwoordelik is 

vir onderwys van daardie betrokke bevolkingsgroep. 

Binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel maak tegniese 

kolleges 

word 'n 

deel uit van die kollege/skool-kader. Volgens wet 

tegniese kolleges dus as 'n skool geklassifiseer. 

Tegniese kolleges, as naskoolse beroepsonderwysinstansies, het 

besondere verpligtinge ten opsigte van die handel en nywerheid 

asook die bree gemeenskap wat deur hulle bedien word. As 

gevolg van hierdie kolleges se eiesoortigheid ervaar hulle dit 

dus as 'n knelpunt om hul funksies binne die KS-bestel te 

verrig. 

* Tegniese kolleges vir blanke onderwys ressorteer tans gedeel

telik onder DOK:V en gedeeltelik onder die vier provinsiale 

onderwysdepartemente. 
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Slegs die tegniese kolleges onder DOK:V het 'n eie Wet op 

Tegniese Kolleges. Die tegniese kolleges van die ander onder

wysdepartemente ressorteer tans nog onder die algemene wette 

op onderwys soos van toepassing op daardie spesifieke 

bevolkingsgroepe. 

8.3.7.2 Aanbevelings 

Die volgende aanbevelings kan hier gemaak word: 

* 

* 

Dit word aanbeveel dat tegniese kolleges nie meer beskou moet 

word as deel van die KS-kader nie. 

As gevolg van die nasionale karakter van tegniese kolleges 

word aanbeveel dat hierdie opvoedkundige inrigtings, saam met 

universiteite en technikons, onder 'n sentrale onderwys

departement geplaas word, soos uiteengesit in die OVS-dokument. 

Tegniese kolleges behoort wel onder 'n beleidmakende onderwys

departement te ressorteer, maar nie ook nog onder uitvoerende 

onderwysdepartemente nie. 

* Die moontlikheid dat tegniese kolleges deel van technikons 

word moet ondersoek word. Tegniese kolleges moet nie deur 

technikons oorgeneem word nie, maar hierdie twee inrigtings 

moet saamsmelt en een nuwe soort opvoedkundige inrigting word 

(vgl. par. 6.2.7.4). Dit kom daarop neer dat 'n tegniese 

kollege 'n verwyderde technikon-kampus word, dit is 'n 

satelliet-kampus van 'n technikon. Die motivering vir hierdie 

aanbeveling is dat technikons die infrastruktuur het om 

tegniese kolleges te hanteer. Indien die kolleges hierdie 

infrastruktuur kan gebruik sal geweldig baie geld gespaar word. 

Kursusse wat deur hierdie twee soorte inrigtings aangebied 

word sal ook makliker gerasionaliseer kan word indien die 

inrigtings saamsmelt. Met hierdie stelsel sal die deurvloei 

van studente binne die struktuur ook outomaties geskied. 
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8.3.8 Kollegerade 

8.3.8.1 Bevindings 

Wat die posisie van kollegerade met betrekking tot die bestuur 

van tegniese kolleges aanbetref, is die volgende bevind: 

* 

* 

* 

* 

Die Wet op Tegniese Kolleges, 1981 (Wet 104 van 1981) verleen 

'n mate van outonomie aan kollegerade, veral ten opsigte van 

finansies (vgl. par. 4.5.3). 

In baie gevalle meet besluite wat deur die kollegeraad geneem 

word eers deur die onderwysdepartement bekragtig word voordat 

uitvoering aan so 'n besluit gegee kan word (vgl. par. 4.5.4.2 

en 6.2.8.2). 

Indien tegniese kolleges tot hulle reg wil kern sal hulle 

groter outonomie meet kry sodat hulle self oor aangeleenthede 

soos personeelsake, finansies en akademie kan besluit, sender 

die goedkeuring van 'n onderwysdepartement (vgl. par. 6.2.8.2). 

Dat tegniese kolleges groter outonomie meet kry word algemeen 

aanvaar, maar daar word ook besef dat die kleiner kolleges 

dalk nie gereed is om hierdie groter outonomie te hanteer nie. 

Dit sou egter onregverdig wees om groter outonomie van die 

groot kolleges te weerhou omdat die kleiner kolleges nie daar

voor gereed is nie (vgl. par. 6.2.8.2 en 7.2.5.2). 

8.3.8.2 Aanbevelings 

Die volgende aanbevelings kan in terme van·die ondersoek gedoen 

word: 

* Groter outonomie vir tegniese kollegerade word aanbeveel. 

Verder word aanbeveel dat hierdie kolleges se outonomie soort

gelyk meet wees aan die van technikons. Tegniese kolleges en 

technikons is albei naskoolse onderwysinrigtings en daarom 

behoort hulle dieselfde outonomie te geniet. Indien dit gebeur 

sal tegniese kolleges soepeler en meer vaartbelynde onderwys

instansies wees en sal kan tred hou met veranderende 
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omstandighede. 

Groter outonomie aan kolleges mag nie weerhou word as gevolg 

van 'n aantal kleiner kolleges wat dalk nie hierdie outonomie 

sal kan hanteer nie. Om hierdie rede word aanbeveel dat 

tegniese kolleges gerasionaliseer word sodat groter outonomie 

dan wel aan hierdie inrigtings toegestaan kan word. 

8.3.9 Rasionalisering van tegniese kolleges 

8.3.9.1 Bevindings 

Wat die rasionalisering van tegniese kolleges betref is die 

volgende bevind: 

* 

* 

* 

Wanneer die kwessie oor.groter outonomie vir tegniese kolleges 

ter sprake kom, kom die moontlikheid van rasionalisering van 

kolleges, as 'n oplossing vir die probleem van die kleiner 

kolleges, outomaties na vore (vgl. par. 6.2.9 en 7.2.6). 

Een van die maniere om te rasionaliseer is om van die 

bestaande kolleges te sluit. Die algemene gevoel is egter dat 

die kleiner kolleges nie gesluit moet word nie omdat hulle 

steeds hul gemeenskap dien (vgl. par. 6.2.9.2). 

'n Meer aanvaarbare metode van rasionalisering is die stelsel 

van multi-kampusse vir tegniese kolleges (vgl. par. 6.2.8.4). 

Hierdie stelsel funksioneer soortgelyk aan die stelsel waar 

tegniese kolleges en technikons saamsmelt (vgl. par. 6.2.7.4). 

By die stelsel van multi-kampusse gaan dit oor die samevoeging 

van tegniese kolleges as sulks en die technikons speel hier 

geen rol nie. 

8.3.9.2 Aanbevelings 

Die rasionalisering van tegniese kolleges behels in die eerste 

plek al die kolleges en in die twee plek net die kleiner kolleges. 

Op grond van die bevindings kan die volgende aanbevelings gedoen 

word: 
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Wat al die tegniese kolleges betref word aanbeveel dat, met 

die oopstelling van die kolleges vir studente van alle 

bevolkingsgroepe, daar gekyk sal word na die moontlikheid van 

rasionalisering van hierdie inrigtings binne 'n bepaalde area 

waar daar 'n aantal rasgesegregeerde kolleges bestaan het. Dit 

beteken nie dat van die kolleges gesluit moet word nie, maar 

dat die aanbieding van onderrigprogramme gerasionaliseer kan 

word en bestaande fasiliteite beter gekoordineer kan word. 

As deel van rasionalisering moet die kleiner kolleges nie 

gesluit word nie. Die aanbeveling word gedoen dat hierdie 

kolleges eerder onder beheer van die groot kolleges geplaas 

moet word. Hierdie metode van rasionalisering word in 

studie 'n stelsel van multi-kampusse vir tegniese 

genoem (vgl. par. 6.2.9.3). 

hierdie 

kolleges 

* 'n Stelsel van multi-kampusse word aanbeveel as die eerste 

stap in die rasionalisering van tegniese kolleges. Aangesien 

die tegniese kolleges vir alle bevolkingsgroepe hopelik binne 

'n nuwe onderwysbedeling vir Suid-Afrika onder een sentrale 

onderwysowerheid sal ressorteer, behoort_ dit betreklik maklik 

te wees om so 'n stelsel van multi-kampusse te implementeer. 

Indien die kampusse almal kampusse in eie reg is, met 

dieselfde status, sal die stelsel deur die kolleges ondersteun 

word en kan dit suksesvol toegepas word. 

* As tweede stap in die rasionalisering van tegniese kolleges 

word aanbeveel dat oor die langtermyn aandag gegee word aan 

die moontlike samesmelting van tegniese kolleges en technikons. 

Indien die stelsel van multi-kampusse vir tegniese kolleges 

geimplementeer is en goed funksioneer, kan die moontlike same

smelting van genoemde onderwysinrigtings ondersoek word. 

Samesmelting hou sekere voordele vir albei soorte inrigtings 

in (vgl. par. 6.2.7.4). Dit word dus aanbeveel dat hierdie 

moontlikheid nie uit die oog verloor moet word nie. Aangesien 

die stelsel van multi-kampusse op daardie stadium goed sal 

funksioneer behoort die samesmelting sonder veel probleme te 

kan geskied. 
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8.3.10 Komitees van tegniese kolleges 

8.3.10.1 Bevindings 

Tydens die ondersoek is die volgende bevind aangaande die 

komitees van tegniese kolleges: 

* 

* 

* 

Soos algemeen bekend is daar 'n Komitee van Tegniese Kollege

hoofde (KTKH) vir elke groep kolleges volgens die verskillende 

bevolkingsgroepe. Dit kom daarop neem dat daar tans drie 

verskillende Komitees van Tegniese Kollegehoofde en een 

Komitee van Prinsipale van Tegniese Kolleges is (vgl. par. 

4.4.2-4.4.5). 

Elkeen van hierdie komitees hanteer die belange van die 

tegniese kolleges wat onder daardie komitee ressorteer en is 

ook die spreekbuis van daardie groep kolleges. Hier vind dus 

'n geweldige duplisering van werksaamhede plaas (vgl. 

par. 4.4.2-4.4.5). 

Die Federale Komitee van Tegniese Kollegehoofde (FEDKOM) 

verteenwoordig al die tegniese kolleges vir alle bevolkings

groepe. Hierdie komitee maak veral skakeling tussen die 

verskillende groepe tegniese kolleges moontlik en tree op 

namens tegniese kolleges as 'n geheel (vgl. par. 4.4.6). 

* Daar bestaan 'n Federasie van Tegniese Kollegerade (FEDTEK), 

maar slegs vir kolleges onder DOK:V (vgl. par. 4.4.7). 

* Tegniese kolleges het nie 'n adviesliggaam, soortgelyk aan die 

AUT nie. Hierdie inrigtings het dus nie direk inspraak by die 

Minister van Nasionale Opvoeding nie (vgl. par.7.2.7). 

9.3.10.2 Aanbevelings 

Wat die Komitees van Tegniese Kolleges aanbetref kan die volgende 

aanbevelings gemaak word: 

* Indien tegniese kolleges in 'n nuwe onderwysbedeling onder 'n 

sentrale onderwysdepartement geplaas word (vgl. aanbeveling 

8.3.7.2 hierbo), sal 'n adviesraad vir hierdie kolleges daar-
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gestel moet word wat soortgelyk is aan die AUT. Die aanbe

veling is dat FEDTEK, met sekere aanpassings, hierdie funksies 

kan verrig. 

Sodra tegniese kolleges vir alle bevolkingsgroepe saamgevoeg 

word binne die onderwysstelsel, moet daar slegs een KTKH vir 

al hierdie kolleges wees. Hierdie professionele liggaam moet 

soortgelyk aan die KTH wees. 

Indien daar een KTKH vir alle kolleges is word aanbeveel dat 

FEDKOM ontbind aangesien die een KTKH, onder andere, die 

funksies van FEDKOM sal kan oorneem. 

8.3.11 Federale Onderwysersraad 

8.3.11.1 Bevindings 

Soos bekend word die onderrigpersoneel verbonde aan tegniese 

kolleges verplig om by hierdie raad te registreer. Dit is so 

omdat die kolleges tans binne die KS-sektor funksioneer (vgl. 

par. 4.6). 

8.3.11.2 Aanbevelings 

Sodra tegniese kolleges nie meer onder die KS-sektor ressorteer 

nie, word aanbeveel dat die onderrigpersoneel verbonde aan 

hierdie kolleges nie meer by die Federale Onderwysersraad hoe£ te 

registreer nie, net soos die geval is met personeel van die 

universiteite en technikons. Onder 'n nuwe onderwysbedeling sal 

tegniese kolleges hopelik saam met universiteite en technikons 

onder 'n sentrale onderwysowerheid groepeer word en sal die 

personeel van al hierdie inrigtings eenders hanteer word. Dit sal 

daarop neerkom dat personeel verbonde aan tegniese kolleges ook 

nie by FOR sal registreer nie. 
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8.3.12 Onderwysersverenigings 

8.3.12.1 Bevindings 

Uit die ondersoek het dit geblyk dat elkeen van die vier 

tegniese kolleges, vir die verskillende bevolkingsgroepe, 

groepe 

hulle 

eie onderwysersvereninging het waaraan onderrigpersoneel behoort. 

Personeel van sekere kategoriee skole behoort ook aan dieselfde 

onderwysersverenigings as die personeel van tegniese kolleges. 

8.3.12.2 Aanbevelings 

Die aanbeveling word gedoen dat, sodra al die tegniese kolleges 

onder een sentrale onderwysdepartemente funksioneeer, die 

personeel van hierdie kolleges hulle eie personeelvereniging moet 

stig, onafhanklik van enige skole. 

8.4 SAMEVATTING 

In hierdie laaste hoofstuk is die bevindings van hierdie studie 

uiteengesit en na aanleiding hiervan is sekere aanbevelings 

gemaak. 'n Opsomming van beide die bevindings en aanbevelings sal 

nou gegee word. 

Die belangrikste bevindings kan bondig soos volg saamgevat word: 

* Ten opsigte van wetgewing ressorteer die tegniese kolleges 

vir die onderskeie bevokingsgroepe tans onder verskillende 

onderwyswette. 

* In die onderwyskundige struktuur word die plek van tegniese 

kolleges nie afsonderlik aangedui nie. Dit is so omdat hierdie 

inrigtings tans binne die kollege/skool-kader funksioneer. 

* Die werkterrein van tegniese kolleges ten opsigte van formele 

onderwys le hoofsaaklik op die gebied van naskoolse beroeps

onderwys op senior sekondere vlak (N1-N3) en naskoolse vlak 

(N4-N6). Die kolleges bied ook nie-formele kursusse aan. 
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Die kurrikulering van formele kursusse wat deur tegniese 

kolleges aangebied word, word tans oorhoofs behartig deur die 

Hoofkantoor van die Departement van Onderwys en Kultuur, 

Administrasie: Volksraad. 

Sertifisering en eksaminering word op 'n nasionale grondslag 

deur die Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Volksraad op 'n agentskapsbasis vir alle tegniese kolleges 

gedoen. Hierdie funksie sal egter binnekort deur die Suid

Afrikaanse Sertifiseringsraad oorgeneem word. 

Ten opsigte van die bestuurstrukture van tegniese kolleges 

word hierdie inrigtings op stelselvlak as eie sake-onderwys' 

bestuur deur die onderwysdepartement wat verantwoordelik is 

vir onderwys van daardie betrokke bevolkingsgroep. 

Wat kollegerade betref verleen die Wet op Tegniese Kolleges, 

1981 (Wet 104 van 1981) 'n mate van outonomie aan hierdie 

rade. n Baie gevalle moet besluite wat deur die kollegeraad 

geneem word eers deur die onderwysdepartement bekragtig word 

voordat uitvoering daaraan gegee kan word. 

* Tegniese kolleges sal gerasionaliseer moet word voordat groter 

outonomie aan hulle toegestaan kan word. 

Na aanleiding van die bogenoemde bevindings, en uit die aard van 

die toekomstige rol van tegniese kolleges in die RSA, is die 

belangrikste aanbevelings wat gemaak is die volgende: 

* Wat wetgewing betref moet een algemene Wet op Tegniese 

Ko11eges ingeste1 word wat van toepassing sal wees op alle 

kolleges vir alle bevolkingsgroepe in Suid-Afrika. 

* Die onderwyskundige struktuur van Suid-Afrika moet aangepas 

word sodat tegniese kolleges uit die KS-kader geneem kan word 

en 'n eie plek in die struktuur kan inneem. 

* Ten opsigte van die werkterrein van tegniese kolleges word 

aanbeveel dat hierdie inrigtings op die huidige stadium moet 

voortgaan met die aanbieding van naskoolse beroepsonderwys op 

senior sekondere vlak (N1-N3). Daar word egter aanbeveel dat 

skole hierdie kursusse vir die nie-verbonde studente in die 

toekoms moet aanbied. 
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Die opleiding van verbonde studente moet by sekere tegniese 

kolleges in die land gesentraliseer word. Streeksopleiding

sentrums mag wel in die toekoms die opleiding wat tans deur 

die tegniese kolleges gedoen word oorneem. 

Kursusse wat huidiglik deur tegniese kolleges en technikons 

aangebied word moet deeglik ondersoek word sodat oorvleueling 

tussen die kursusse uitgeskakel kan word. Groter mobiliteit 

van studente tussen hierdie inrigtings is ook nodig. Dit word 

aanbeveel dat tegniese kolleges die eerste- en tweedejaar 

kursusse van die technikons aanbied en dat die technikons dan 

konsentreer op gevorderde kursusse. 

Tegniese kolleges moet oorbruggingskursusse aanbied vir 

persone wat nie die volle sekondere opleiding in die skool kon 

deurloop nie om hulle. sodoende in staat te stel om toelating 

tot tersiere inrigtings te verkry. 

Formele en nie-formele onderwys moet gesinchroniseer word. 

Tegniese kolleges is die beste toegerus om hierdie taak te 

verrig. 

* Die kurrikulering van formele en nie-formale nasionale 

kursusse moet deur 'n Vaste Staande Kurrikuleringskomit~e 

gedoen word. Alle ander nie-formele kursusse word deur elke 

kollege op 'n individuele basis saamgestel. 

* Wat sertifisering en eksaminering betref word aanbeveel dat 

alle Nl-N3-kursusse deur SAFSERT hanteer word, maar dat die 

N4-N6-kursusse by SERTEC ingeskakel word: Nie-formele kursusse 

wat op 'n nasionale basis aangebied word moet ook deur SAFSERT 

gesertifiseer word, maar alle ander nie-formele kursusse word 

deur die betrokke kollegeraad gesertifiseer. 

* Ten opsigte van die bestuurstrukture vir tegniese kolleges 

word aanbeveel dat hierdie inrigtings, saam met universiteite 

en technikons, onder 'n sentrale onderwysdepartement geplaas 

word. 

* Kollegerade moet groter outonomie verkry. Dit word aanbeveel 

dat die outonomie van tegniese kolleges soortgelyk moet wees 
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aan die van technikons. 

Die rasionalisering van tegniese kolleges moet dringend aandag 

geniet. Dit word aanbeveel dat die kleiner kolleges nie 

gesluit word nie, maar eerder onder beheer van die groot 

kolleges geplaas word onder 'n stelsel van multi-kampusse vir 

tegniese kolleges. 

TEN SLOTTE 

Suid-Afrikaners sal ernstig aandag moet gee aan hulle gesindheid 

teenoor beroepsonderwys. Geen land se ekonomie kan sonder 

voldoende beroepsonderwys en -opleiding ten volle ontwikkel nie. 

Die gehalte en aard van beroeponderwys en ook die aantal studente 

wat dit neem, moet in verhouding wees met die getal inwoners en 

aard van die nywerheids- en handelsaktiwiteite van die land. 

In vergelyking met oorsese lande kan daar nog baie aandag aan 

beroepsonderwys in Suid-Afrika gegee word. Daar behoort in lands

belang 'n doelbewuste positiewe ontwikkeling van beroepsonderwys 

in die RSA plaas te vind. 

Daar moet in Suid-Afrika voorsiening gemaak word vir die 

inskrywing van meer en meer studente by tegniese kolleges. Die 

vertroue word uitgespreek dat die nuwe skolestelsel wat oor die 

volgende paar jaar sal ontwikkel, sal lei tot 'n groot toename in 

die getal 

kolleges 

studente wat beroepsonderwys sal ontvang. Tegniese 

moet ingestel en gereed wees om hierdie studente tot 

voordeel van ons land, en die welvaart van sy volk, op te lei. 
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BYLAE A 

PERSONE MET WIE PERSOONLIKE ONDERHOUDE GEVOER IS 

Naam van instansie 

SUID-AFRIKA 

Tegniese Kollege Athlone 
Privaatsak 
ATHLONE 
7764 
Tel: ( 021) 637-9183 

Tegniese Kollege Sastri 
Privaatsak X09 
GREYVILLE 
4023 
Tel: ( 031) 309-4180 

Technikon Natal 
Posbus 953 
DURBAN 
4000 
Tel: ( 031) 225-2111 

Tegniese Kollege SAW 
Privaatsak X16 
GOODWOOD 
7460 
Tel: ( 021) 591-3181 

Tegniese Kollege Johannesburg 
Posbus 17000 
DOORNFONTEIN 
2028 
Tel: ( 011) 402-2990 

Universiteit van Suid-Afrika 
Posbus 392 
PRETORIA 
0001 
Tel: ( 012) 429-3111 

Skakelpersoon 

Mnr E P Beukes 

Mnr R P de Stadler 

Prof A L du Preez 

Mnr A T Jackson 

Mnr M J Klepper 

Prof W A Landman 

Posisie 

Prinsipaal 

Prinsipaal 

Rektor 

Prinsipaal 

Prinsipaal 

Professor en 
Voorsitter van 
die Kollegeraad: 
Tegniese Kollege 
Verwoerdburg 



Tegniese Kollege Oos-Londen 
Privaatsak 9016 
OOS-LONDEN 
5200 
Tel: (0431) 25-453 

Queen Elizabeth Rylaan 50 
WESTVILLE 
3630 
Tel: (031) 86-1767 

Tegniese Kollege Isidingo 
Privaatsak XOl 
DAVEYTON 
1507 
Tel: (011) 424-2107 

Tegniese Kollege Kaapstad 
Posbus 726 
KAAPSTAD 
8000 
Tel: ( 021) 462-2053 

REPUBLIEK VAN CHINA 

Bureau of International 
Culture and Educational 
Co-operation, 
Ministry of Education 
5 Chung Shan S. Road 
TAIPEI 
Tel: { 02) 341 1337 

Ming Chuan College 
250 Chung Shan N. Road 
Section 5 
TAIPEI 
Tel: (02) 881-8394 

314 

Mnr P C J Loots 

Dr A Pittendrigh 

Mnr F Stander 

Mnr R C Young 

Tony W T Lin 

Michael Lee 

Dr Teh-Ming Pao 

Boward P. Chang 

Duane W Jorgensen 

Prinsipaal 

Voormalige 
Rektor: 
Technikon 
Natal 

Prinsipaal 

Prinsipaal 

Chief of 
Protocol 
Office 

Director 

Founder and 
President 

Associate 
Professor and 
Director of 
Language Centre 

Assistant to the 
Vice-President 



National Taipei College 
of Business 
321 Chi-Nan Road 
Section 1 
TAIPEI 
Tel: (02) 392-6421 

315 

Dr Yu-Yuan Bian 

Grace S Y Chen 

Pi-Chen Yang 

President 

Head - Department 
Secretarial 
Science 

Head - Department 
of Business 
Correspondence 
and Secretariate 
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BYLAE B 

ONDERHOUDSKEDULE 

1 BEKENDSTELLING 

* 
* 
* 

navorser stel homself voor aan informant 
onderhoude is konfidensieel 
toestemming om onderhoud op band op te neem 

2 RELEVANTE WETTE 

* alle tegniese kolleges moet onder dieselfde wette funk-

* 

* 

sioneer 
nasionale onderwysbeleid vir alle naskoolse beroepsonder
wys 
eie wetgewing vir alle tegniese kolleges 

3 PLEK VAN TEGNIESE KOLLEGES IN ONDERWYSKUNDIGE STRUKTUUR 

* tegniese kolleges eie fokus 
* funksioneer nie binne die KS-kader saam met skole nie 

4 WERKTERREIN VAN TEGNIESE KOLLEGES 

* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

formele naskoolse beroepsonderwys 
nie-formele onderwys 
wisselwerking tussen formele en nie-formele onderwys 
ontwikkeling van nie-formele kursusse tot volwaardige 
formele kursusse 
rasionalisering van onderrigprogramme tussen tegniese 
kolleges 
rasionalisering van onderrigprogramme tussen tegniese 
kolleges en technikons 
samewerking tussen tegniese kolleges en opleidingsentrums 
toelatingsvereistes tot tegniese kollege studieprogramme; 
oop-deur-beleid 
verband tussen beroepsgerigte onderwys (skole) en na
skoolse beroepsonderwys (tegniese kolleges) 
status van tegniese kolleges kniehalter die werwing van 
studente 
die naam 'Tegniese Kollege' is misleidend 

5 KURRIKULERING 

* tegniese kolleges het eie staande kurrikuleringskomitee 
* handel en nywerheid grater inspraak in kurrikulerings

navorsing 
* kurrikulums moet aanpas by die van technikons 



317 

6 EKSAMINERING EN SERTIFISERING 

* 
* 
* 
* 

eie Sertifiseringsraad vir tegniese kolleges 
Nl-N3 onder Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad 
N4-N6 onder Sertifiseringsraad vir Technikononderwys 
Sertifisering van nie-formele onderrigprogramme 

7 BESTUURSTRUKTURE VIR TEGNIESE KOLLEGES BINNE DIE SUID
AFRIKAANSE ONDERWYSSTELSEL 

* 

* 
* 

* 
* 

tegniese kolleges onder 'n sentrale onderwysowerheid 
(nasionale onderwysdepartement) 
tegniese kolleges onder streke soos in OVS-dokument 
tegniese kolleges onder een onderwysdepartement vir alle 
naskoolse beroepsonderwys 
tegniese kolleges onder Departement van Mannekrag 
tegniese kolleges as deel van technikons 

8 KOLLEGERADE 

* groter outonomie aan kollegerade 

9 RASIONALISERING VAN TEGNIESE KOLLEGES 

* 
* 

* 

sluiting 
kleiner 
kolleges 
kleiner 
kolleges 

van kleiner tegniese kolleges 
tegniese kolleges as satelliete van groter 

tegniese kolleges as buite-kampusse van groter 

10 KOMITEES VAN TEGNIESE KOLLEGES 

* 
* 

een liggaam vir alle tegniese kolleges 
FEDTEK bly voortbestaan 

11 FEDERALE ONDERWYSERSRAAD 

* registrasie van onderrigpersoneel verbonde aan tegniese 
kolleges by hierdie raad 

12 ONDERWYSERSVERENIGING 

* 
* 

eie onderwysersvereniging vir personeel van tegniese 
kolleges 
saam met vereniging vir technikonpersoneel 




