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Summary: What is the phenomonon public 
administration and what should a student be 
taught at a university in the subject with the 
same name?

A definition of public administration is necessary for 

decisions on what to teach students in Public Adminis
tration at a university. It is argued that such a definition should 
basically be descriptive or denotationa!, but with a normative 

aspect. However, a descriptive-cum-normative definition needs 

a starting point in a connotative definition that reads as 
follows: public administration is the organised non-political 
executive state function.

Public administration has a context, contents and clients. 

The curriculum should start with identifying the context within 
which public administration is executed. Secondly, a taxonomy 

of public administration is suggested consisting of an 
organisational aspect and a personal aspect. On the
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organisational side the one dimension is government level and 

the other is line function versus staff function. It is important to 

define the most important line functions that the State is 

epgaged in. One the personal side, one must distinguish 

between the skills that the future official would need as a 

person and those she would need as a member of an 

organisation. In all this the student must understand the clients 

of the public sector and the ethics of her profession vis-á-vis 

these clients.

University education has a specific theoretical or scientific 

spirit that should be embodied in the Public Administration 

curriculum. Science has at least five dimensions. The article 

concludes by presenting a view on the disciplanary matrix 

within which the humaniora can present themselves as human 

sciences and the implications thereof for the curriculum.

W anneer 'n mens 'n saak omskryf of definieer, volg jy bewustelik of 
onbewustelik 'n bepaalde aanpak. In die geval van die vraag na die 

publieke administrasie, moet ons kies of ons omskrywing sal sentreer rondom 
die Mwese/essensien van die publieke administrasie (die konnotasie van die 
begrip), of ons bloot sal beskryf hoe die publieke administrasie as 'n verskynsel 
tans daar uitsien (die denotasie van die begrip) en of ons ook van voorskriftelike 
of normatiewe definiëring gebruik sal maak.

Die volgende vrae illustreer die verskillende soorte definisies:
•  Konnotatief (essensie)

Waar ontstaan die publieke administrasie en hoe verskil dit van ander 
menslike aktiwiteite?
Voorbeeld: Hoe verskil publieke administrasie van die organisatoriese 
aktiwiteite van rewolusionêre bewegings, die Mafia en die Roomse Kerk?
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•  Denotatief (opgawe van items)
Hoe sien pubiieke administrasies op die sentraie, provinsiale en plaaslike 
vlakke in Suid-Afrika tans daaruit?
Voorbeeld: Wat is die belangrikste gemeenskapiike funksies tussen die 
bestaande staatsdiens en plaaslike owerhede?

• Normatief (wat dit behoort te wees)
Watter rol behoort die pubiieke administrasie tans in ons land te speel? 
Voorbeeld: Hoe moet ons die Suid-Afrikaanse Staatsdiens sien met die oog 
op die uitvoering van die HOP?

Die benadering of kombinasie van benaderings wat gekies word, behoort 
beTnvIoed te word deur die konteks waarbinne die vraag gestel is. In hierdie 
geval word die vraag gestel binne die verband van die aktiwiteite van. 'n 
departement aan 'n universiteit — die situasie, dus, waar die spesifieke 
saambestaan van onderrig en navorsing wat eie aan die universiteit is, hom 
voordoen.

So lei ons vraag na die aard van die pubiieke administrasie blykbaar na die 
vraag na die aard van die universiteit, wat ook weer op sy beurt konnotatief, 
denotatief of normatief behartig sou kon word -  en die moontiikheid van 
allerhande oneindige regressies hang oor ons. Celukkig kan gesê word dat die 
aard van die universiteit in Suid-Afrika omskryf kan word deur die tweeiedige 
verwagting wat deur regering (enersyds) en studente (andersyds) aan hom gestel 
word. Sonder veel omhaal van woorde kan gesê word dat die oorgrote 
meerderheid studente van die universiteit verwag om huile vir hulle 
beroepslewe — miskien ook Vs bietjie die lewe oor die algemeen — voor te 
berei, en dat die regering universiteite subsidieer omdat huile geag word te 
voldoen aan die tans nog geldende algemene beleid vir universiteite soos 
uiteengesit in verskillende Nasop 02-publikasies. Hierdie beleid verwag van 
universiteite om studente op 'n bepaalde manier te onderrig, wat as onderrig in 
die wetenskap getipeer sou kon word. (Die begrip wetenskap veronderstel 
navorsing (onderzoek in Nederiands)).

Cegewe hierdie konteks is dit duidelik dat ons omskrywing van wat die 
pubiieke administrasie nou eintlik is, meer van 'n denotatiewe en normatiewe 
benadering sal uitgaan. Dit sal denotatief moet wees vir die eenvoudige rede 
dat dit die waarskynfike beroepsarbeid sal moet dek van studente wat die vak
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kies met die moontlikheid van 'n loopbaan in die openbare sektor in gedagte -  
met dien verstande dan dat die inhoud van die omskrywing nie so partikuíier saf 
wees dat studente slegs met die oog op 'n loopbaan in die Suid-Afrikaanse 
Staatsdiens voordeei daaruit sal put nie. Dit sal nie help nie om 'n diepsinnige 
en teoreties briljante analise van die wese van die bedryf genaamd "publieke 
administrasie” te gee, as dit lei tot 'n leerplan wat die student vir 'n nie- 
bestaande praktyk voorberei.

Ons omskrywing sal ook op 'n manier normatief moet wees in die sin dat 
nadenke oor die rol wat die publieke administrasie in Suid-Afrika behoort te 
speel, 'n goeie antisipasiemetode kan wees vir die toekomstige ontwikkelinge 
waarvoor studente voorberei wii word. Deur die aanlê van geidende (wil dit sê, 
polities-dominante?} norme en waardes sal ons kan vasstel wat die Staatsdiens 
nog behoort te word. Dit is voor die hand íiggend dat, om die huidige 
tydsgewrig as voorbeeld te neem, 'n blote beskrywing of denotatiewe definisie 
van die staatsadministrasie tot opleiding aanleiding kan gee wat studente vir 'n 
bestel sal voorberei wat binne 'n paar jaar uitgedien kan wees, 'n Bloot 
beskrywende benadering het uiteraard 'n hoë verouderingskoers. Vandaar die 
noodsaak om normatief te antisipeer. Meer nog: 'n departement met 'n buite- 
akademiese professionele fokus kan hom nie die luukse van 'n totaal neutrale 
standpunt veroorloof nie. Dit sou beteken dat so'n departement onverskillig 
sou staan ten opsigte van die lewensterrein wat hy moet navors en waarvoor hy 
sy studente moet voorberei. Onderwys vir 'n professie gaan altyd gepaard met 
die inprent van waardes en die oordra van 'n bepaalde beroepsetiek — terwyl dit 
natuurlik aan 'n universiteit altyd op 'n kritiese wyse sal geskied, dit wil sê: 
gedurig toetsend en soekend na beter vorme van die betrokke professionele 
kode en meer geskikte waardes vir die praktyk.

In ons omskrywing van die publieke administrasie wat die denotatiewe weg 
volg, kom daar egter nog iets kort — en dit is 'n kort pad. Want sien, 'n letterlike 
beskrywing van so iets soos die staatsadministrasie -  al is dit maar net van een 
land — is net nie moontlik nie. Dit gaan nie net oor die onuitvoerbaarheid 
daarvan om elke amptenaar in elke munisipale of DOW-gehuurde kantoor te 
gaan beskryf nie, maar oor iets baie interessanter.
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Korn ons doen die gedagte-eksperiment en dink wat 'n ietterlik letterlike 
beskrywing van die publieke administrasie regtig sou behels. Oënskynlik sal die 
ondersoeker horn of haar na 'n staats- of munisipale kantoor moes begewe en 
alles noteer wat daar gebeur. Alles? Ook as die amptenaar haar man bel, 'n 
omkoopgeskenk aanvaar of vir iemand ogies maak? Watter werkpiekke is 
ingesluit? Ook die ioopgrawe waar soldate lê en skiet of die regbank waar die 
regter besig is om 'r> saak te verhoor? Die gedagte-eksperiment lei Jus tot die 
interessante konklusie dat geen denotatiewe definisie of letterlike beskrywing 
moontiik sou wees sonder 'n begrip van dit wat die begrip publieke 
administrasie behels nie -  en dit is sy konnotasiel 'n Konnotatiewe definisie is 
dus 'n metodologiese voorwaarde vir sowel 'n denotatiewe as normatiewe/ 
voorskriftelike een.

Daar is twee redes waarom die proses by die konnotasie moet begin. 
Eerstens omdat die verskynsel net te omvangryk is om 'n letteriike beskrywing 
in een menselewe toe te laat en dat daar gevolglik 'n soort vereenvoudigende 
model nodig is wat uit die aard van die saak gebruik sal moet maak van die 
konnotasie van die begrip publieke administrasie. Tweedens omdat ons voor die 
tyd moet weet wat dit is wat beskryf moet word, en hierdie preseleksie kan net 
deur 'n begripsomskrywing van 'n konnotatiewe aard moontiik gemaak word.

Hierdie analise doen nie afbreuk aan ons aanvanklike stelling dat die 
omskrywing van die vak boofsaaklik denotatief en normatief moet wees nie. AI 
wat nou uitgekom het, is dat 'n mens by die konnotasie sal moet begin. Ek het 
geen vrees vir die MgevaarM dat so 'n begin 'n mens vir altyd aan 'n bepaalde 
konnotasie sal bind nie. Uit die aard van die saak sal 'n mens steeds na jou 
begripsomskrywing moet terugkeer en daaraan wysig na aanleiding van die 
graad van sukses van die denotatiewe en normatiewe pogings. Die vermoë om 
dit te doen is deel van die ambag van akademikus en wetenskaplike -  die 
verrnoe om jouself te korrigeer is nou wel nie vanselfsprekend nie, maar dit is 
darem ook nie totaal buitengewoon nie. Wat dus ruweg voorsien word, is 'n 
sirkelgang: konnotasie — denotasie -  preskripsie -  konnotasie .... en so voorts.

K om ons begin dan die sirkelgang. Wanneer mense iets saam aanpak, tref 
hulle gewoonlik reëlings. Take word toegeken en hulpbronne van watter 

aard ook af word verkry. Dinge word georganiseer om die doel te kan bereik.
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Die pubiieke administrasie is niks anders as 'n bepaalde stei reelings wat deur 
die mense van 'n land getref word om sekere staatsfunksies uit te voer nie. 
Pubiieke administrasie is dus 'n subversameling van die klas staatsaktiwiteite 
wat weer 'n subversameling van die klas tussenmensfike reelings is.

Die staat as tussenmenslike ordening kan op sy beurt weer op verskillende 
maniere beskryf word. Die wyse waarop die staat verstaan word en funksioneer, 
verskil van tyd tot tyd en van land tot land. Die rede waarom dit vir ons 
belangrik is, is omdat ons siening van wat 'n staat is en behoort te wees die 
konnotasie wat ons aan die begrip pubiieke administrasie gaan heg by wyse van 
spreke bepaal. (Ek sê nby wyse van spreke” omdat sulke dinge selde bewustelik 
geskied; dit is egter 'n hele tema op sy eie hoedat hierdie verbande tussen 
begrippe werk.) Daar is totaíitêre state en demokratiese state, koninkryke en 
volksrepublieke, ontwikkeide en minder ontwikkelde state, en teokratiese en 
sekulêre state. In elkeen van hierdie staatsvorms sal die pubiieke administrasie 
hom anders voordoen. Dit is uiters moeilik om jou 'n staat in te dink sonder 'n 
georganiseerde pubiieke administrasie van een of ander aard.

Vir ons doe! is die twee belangrikste eienskappe waarskynlik die feit dat die 
staat met gesag beklee is asook die feit dat die staat sekere dienste aan die 
burgers lewer. Burgers van state aanvaar so breedweg dat die staat gesag het. 
Dit word aangevul deur die vermoë van die staat om oor die algemeen sy gesag 
op die inwoners van 'n fand af te dwing -  die begrip 'staat' hang nou saam met 
die begrip 'regeer'. Tewens, 'n ordening waar daar geen sprake van gesag is nie, 
kan nie as 'n staat gereken word nie. insgelyks is die belangrikste ordening om 
as staat gereken te word waarskynlik die regspraak: as daar 'n alleenheerser is 
wat 'n klomp mense beheer en hy spreek nie eers reg nie, is daar nog nie sprake 
van 'n staat nie. 'n Belangrike konsep in verband met die dienslewering deur 
state is die van openbare belang. Ek is egter onseker of dit 'n definiërende 
eienskap kan wees. 'n Bepaalde geografiese gebied is wel 'n noodsaaklike 
voorwaarde vir die bestaan van 'n staat.

A! drie sleutelkonsepte wat die begrip 'staat' konstitueer, is begrens. Die 
geografiese beperkings van state is duidelik op die wêreldkaart te sien. (Vergelyk 
ook die gebruik om aan ambassades 'n sekere territoriale integriteit toe te ken.) 
Belangriker is egter die onderskeid tussen die pubiieke en die private sfeer wat 
die grens stel aan die gesag van die staat. Waar die MgesagM van die
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maghebber(s) so sterk word dat die grens tussen privaat en pub(iek heeltemal 
uitgewis is -  'n soort Nineteen Eighty Four-situasie, dus — is daar miskien nie 
meer sprake van 'n staat nie, maar moet hierdie dwingeiandy 'n ander naam 
kry. Die sterk klem op die gedagte dat die staat in die openbare belang dienste 
aan die burgers moet lewer, is histories gesien 'n resente verskynsel. Dit word 
goed geillustreer deur die geskiedenis van die openbare onderwys. Tot minder 
as 'n eeu gelede was dit glad nie van die staat verwag om skoolondérwys aan 
die kinders van alie burgers te verskaf nie. (Die resente geskiedenis van die Suid- 
Afrikaanse onderwysstelsel behels 'n besonder obsene variasie op hierdie tema.) 
Vandag is die onderwysbegroting in baie lande een van die grootste 
begrotingsitems. Hoe dit ook al sy, daar kan in eike land 'n debat gevoer 
word oor die ideale omvang van dienslewering deur die staat binne 'n spektrum 
wat strek van sosialisme aan die een kant tot radikale kapitalisme aan die ander. 
intuïtief is dit egter duidelik dat 'n staat wat alie dienste aan alie burgers wil 
lewer op sigself totalitêr sal moet wees -  die ander kant van die Nineteen Eighty 
Four-scenario. Tewens, die noodsaak om dienste in die openbare belang te 
lewer, kan die verskoning vir 'n al magtiger staat wees. Die twee eienskappe van 
die staat wat ons geïdentifiseer het om van belang vir die definisie van publieke 
administrasie te wees, naamlik gesag en dienslewering, is dus besiis nie 
onafhankiik van mekaar nie.

Ons kom al nader aan ons eerste definisie van publieke administrasie. Die 
publieke administrasie is daardie reelings wat in 'n land getref word om die 
uitoefening van sekere regeerfunksies, naamlik gesagsfunksies en die lewering 
van staatlike dienste aan die burgery moontlik te maak. Dit is egter nog nie 
duidelik genoeg nie, want daar word nog nie gesê watter regeerfunksies dan 
uitgelaat word nie. Dit bring ons dan by die onderskeid tussen administrasie en 
politiek. Hierdie onderskeid as deel van die definisie van die publieke 
administrasie is sterk ideologies bepaald.

Niemand kan 'n groot groep mense regeer sonder huip nie. Ander is nodig 
om die regeerder(s) te help om te regeer: om gesag af te dwing en om dienste te 
lewer. Dit is die begin van administrasie. Die primitiewe vorm hiervan kan bloot 
wees om die regeerder in staat te stel om homself fisiek te handhaaf -  die 
vermoë dus om die wat nie gehoorsaam is nie, fisiek by te kom. Iri die 
hedendaagse staat is daar geweldig baie regeerhandelinge wat eike dag
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uitgeoefen moet word -  van die verkeerskonstabel wat die vloei van verkeer by 
'n kruising reguieer tot by besluite oor internasionale verdrae -  en daar is net 24 
uur in die dag. Dit dui op die noodsaak van spesiaiisasie in die regeerfunksie en 
die deiegasie van bevoegdhede vanweë die omvang en kompleksiteit van die 
take. AlhoBwel die verkeerskonstabel nie lid van die regering in die politieke sin 
van die woord is nie, word sy handelinge gekenmerk deur heelwat eienskappe 
van daardie betekenis van regeer, al is hy 'n junior amptenaar. By die kruising 
moet padgebruikers bevele volgens sy diskresie gegee, bykans onvoorwaardelik 
gehoorsaam en kan hy in ekstreme gevalle sy gesag deur middel van die wapen 
aan sy sy handhaaf — iets wat nie eers die President in presies dieselfde vorm 
kan doen nie! Nogtans maak dit hom nog nie lid van die regering van die dag 
nie.

Die spesifieke vorm van die onderskeid tussen die politieke en ad- 
ministratiewe aspekte van regering is diep in die hedendaagse staat verweef, 
maar is, soos hierbo aangedui, ook nie vanselfsprekend nie. Dit is wel teoreties 
moontiik dat wanneer 'n nuwe party die regering van 'n staat, provinsie of stad 
oorneem, hy alie amptenaarposte sal vul met sy lede wat persoonlik deel was 
van die politieke proses ... maar dit is hoogs onwaarskynlik dat dit in enige 
moderne staat sal gebeur. Binne die hedendaagse demokratiese staat word daar 
nie net 'n skeiding a la Montesquieu aangebring tussen wetgewende, 
uitvoerende en regsplegende funksies nie, maar word die uitvoerende 
staatsfunksies verdeel tussen politieke en nie-politieke uitvoerende aksies 
deur persone wat met regering gemoeid is. In die hedendaagse staat is daar dus 
geen een-tot-een-verband tussen regering en amptenary nie. Daar is egter 
meer: die manier waarop die Bybelskrywers die verhaal van, byvoorbeeld, 
Daniel vertel, wat aan die hof van drie konings sou gewerk het, dui aan dat die 
onderskeid tussen politieke mag en amptenaar selfs in daardie wêreld toegepas 
is.

Die onderskeid tussen die politieke en nie-politieke fasette van die 
uitvoerende gesag in 'n staat is ook nodig vir die sukses van die ideologie 
van veelpartydemokrasie. Politieke groeperinge kompeteer teen mekaar om 
deur die kiesers as regering verkies te word. Veral 'n regering wat aan bewind is, 
is op 'n besondere wyse hierby betrokke. Dit is onregverdig om die burokrasie 
wat deur alle belastingbetalers onderhou word, in die politieke wedywering aan
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te wend. Wanneer 'n nuwe regering aan bewind kom, word die persone wat by 
die publieke administrasie van die land betrokke is, nie heelhuids vervang nie. 
Die amptenary sou ook waarskynlik nie deel wou wees van 'n stelsel waar 'n 
mens elke soveel jaar uitgestem sal kan word nie. Die administrasie van die 
hedendaagse staat is verder so tegnies dat die vervanging van die amptenary 
met elke regeringswissellng geweldig ontwrigtend sal wees. Die'hoofsaak is 
egter dat die prossese wat te doen het met die wen van die guns van die 
kieserskorps enersyds en administrasie andersyds inherent verskillend is; 
daarom moet ons die onderskeid tussen die politieke en nie-politieke aspekte 
van die uitvoerende gesag tref. Die politieke proses het te doen met die 
aanvaarbaarheid al dan nie van individue en groepe wat hulleself aanbied om 
die volk te lei, terwyl administrasie tradisioneel nie deur individue met 'n hoë 
openbare profiel voltrek word nie.

Die onderskeid tussen politieke en nie-politieke uitvoerende handelinge 
binne 'n staat is glad nie skerp nie. Dit biy egter noodsaaklik vir die 
instandhouding van die demokrasie. in die Suid-Afrikaanse opset, soos 
waarskynlik in die meeste ander state, is daar amptenare wat in politieke 
prosesse betrek word, byvoorbeeld die persoonlike personeel van 'n minister of 
senior amptenare wat aan politieke onderhandelinge deelneem. 'n Ander 
maatreël wat noodgedwonge getref moet word, is om sekere uitvoerende 
magte aan amptenare te delegeer. By besluite rondom, byvoorbeeld, die 
toekenning van lisensies of die handelinge van wetstoepassers op verskillende 
regeringsvlakke (verkeerskonstabeis), kan die amptenaar we! tipiese regeerhan- 
delinge uitvoer. Presidente en ministers het net nie die tyd vir alles nie.

Terselfdertyd gebruik politici die administrasie om direk of indirek die saak 
van hulie party, dit is die kanse om die volgende verkiesing te wen, te bevorder. 
Dit is ook die oorsaak van die verskynsel waama hierbo verwys is, naamlik dat 
state al hoe meer dienste aan hulie burgers iewer. Die lede van regerende 
politieke partye weet dat die vrugte van die publieke administrasie burgers 
ondersteuners kan maak en kan hou. Dit is ook nie noodwendig 'n slegte ding 
nie aangesien dit die responsiwiteit van die maghebbers in die hand werk.
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Daar word beweer dat die amptenary in die hedendaagse staat al sterker 
word en dat regering al hoe meer in die hande van die burokrasie of tegnokrasie 
kom. Dit neem egter nie die feit weg dat die amptenare nie egte regeerders is 
nie, trouens die bewering berus op die geldigheid van die onderskeid tussen 
regeer en administreer.

Alhoewel die grens tussen politieke en nie-politieke uitvoerende funksies 
vaag is, is die onderskeid betekenisvol. Dit stel ons in elk geval in staat om by 
die konnotatiewe definisie van publieke administrasie uit te kom.

Die redenasie het tot dusver so verloop — Mense tref reelings om bepaalde 
dinge te bereik. 'n Subversameling hiervan is staatlike reëlings. 'n Bepaalde vorm 
van staatlike handelinge word uitvoerende handelinge genoem. In 'n 
demokrasie word daar 'n onderskeid getref tussen die politieke aspek van die 
uitvoerende funksie en die nie-politieke reelings binne die uitvoerende gesag. 
Nou die konnotatiewe definisie:

publieke administrasie is die georganiseerde nie-politieke uitvoerende 
staatsfunksies.

A anvanklik is in hierdie stuk gestel dat die omskrywing van die publieke 
administrasie oorwegend denotatief en normatief moet wees, 'n 

Konnotatiewe definisie soos hierbo moes egter gevind word om as model te 
dien om die proses aan die gang te sit. Die volgende vraag is dus die 
denotatiewe een: "Hoe lyk die tipiese 'georganiseerde nie-politieke uitvoerende 
staatsfunksies'?".

Uit die oogpunt van kurrikulumontwerp moet daar nog eers 'n ander saak 
afgehandel word. Dit is nie voldoende om net die publieke administrasie 
akkuraat te beskryf nie — die konteks of omgewing waarbinne die publieke 
administrasie afspeel, moet ook aandag kry. In die uiteensetting tot hier is die 
term 'administrasie' wyd geïnterpreteer om sowel handelinge as strukture en 
insteliings in te sluit: Die student van die Publieke Administrasie moet immers 
ook die insteliings verstaan waarbinne die handelinge van die beroepslewe van 
die openbare amptenaar afspeel.

Die konteks waarbinne die openbare amptenaar werk, bestaan grootliks uit 
insteliings, wetgewing en ander gedragsreëts, mense (kollegas en kliënte) en 
hulle sosiale verbande en die vraagstukke wat die openbare lewe van die
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betrokke land kenmerk. 'n Studie in die Pubiieke Administrasie moet dus 'n 
oorsig van hierdie vier fasette van die amptenaar se werksomgewing insluit. Dit 
sal strek van blote beskrywing aan die een kant tot teorieë oor en/of filosofiese 
beskouings van hierdie verskynsels aan die ander kant. Waarskynlik sal die 
wetgewing en gedragsreëls uit 'n opleidingsoogpunt die noodsaaklikste wees, 'n 
Afgestudeerde in die Pubiieke Administrasie behoort byvoorbeeid, darem die 
breë beginsels van die Crondwet en die Staatsdienswet te verstaan en haar in 'n 
staatskantoor te kan gedra. Oor die lang termyn is 'n verstaan van die 
vraagstukke wat die pubiieke administrasie moet aanspreek egter net so 
onontbeerlik.

in die konnotatiewe definisie hierbo figureer die pubiieke administrasie as't 
ware as die een dee! van die uitvoerende funksies binne die staat. Daar is egter 
'n komplement. Dit sê vir my dat kennis {maar definitief nie kunde niel) van die 
politiek êrens in die leergang sal moet voorkom. Die interessante vraag is of 
hierdie deel opsluit deur 'n departement van Pubiieke Administrasie aangebied 
hoef te word. Moontlik sou 'n departement van Staatsleer/Politiek 'n 
dienskursus as voorvereiste vir 'n graad met Pubiieke Administrasie as hoofvak 
kon behartig.

Die beskrywing van die pubiieke administrasie self moet begin nadat ons sy 
konteks met dié paar pennestreke geskets het. Dit sal goed wees om die Suid- 
Afrikaanse staat as uitgangspunt te gebruik sonder om te partikulier te raak. 
Ons benodig egter 'n beskrywingsraamwerk of taksonomie van die pubiieke 
administrasie. Die taksonomie wat hier voorgestel word, het 'n organisatoriese 
kant en 'n menskant.

Die eerste dimensie van die taksonomie aan die organisatoriese kant 
onderskei regeringsvlak en is intuïtief maklik. Die tweede dimensie onderskei 
tussen die sogenaamde lynfunksies en dwarsliggende of staffunksies en verg 'n 
bietjie verduideliking.

'n Lynfunksie is 'n versameiing take ter direkte bereiking van die 
identifiserende doel van 'n organisasie of organisasiekomponent. Die 
lynfunksie van 'n klerewinkel is om klere te verkoop -  dit is dit wat dit 'n 
klerewinkel maak. Die lynfunksie van die weermag is om die land te verdedig -  
dit is dit wat dit 'n weermag maak. Die lynfunksie van 'n hospitaal is om siektes 
op die perseel te behandel. insgelyks het elke staatsdepartement sy unieke
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lynfunksie. Met die verdeling van arbeid word lynfunksies dikwels spesialisrig- 
tings of dissipiines met hulie eie kanons, kwalifikasies en professionele
geheimpies. In elk geval is die identifisering van lynfunksies onontbeerlik vir 
sinvolle prioritisering in die begrotingsproses — op die makrovlak is die naam 
van 'n lynfunksie dan ook die naam van 'n afsonderlike begrotingspos of 
begrotingsfunksie.

'n Staffunksie is 'n versameling take wat 'n dissiplinêre identiteit aangeneem 
het en wat 'n organisasie help om sy lynfunksie te volvoer maar wat self nie in 
die organisasie as lynfunksies gereken word nie. Dit is tipies: personeelfunksies, 
finansiële funksies en funksies wat met vaste bates en voorrade te doen het. In 
groot burokrasieë kry elke departement naderhand 'n komponent vir elkeen 
van die bogenoemde. Hierdie komponente is dan noodsaaklike steundienste vir 
die funksionering van die instelling maar is nie direk betrokke by die lynfunksie 
nie. Aangesien elke departement sulke komponente het, word hulie
"dwarsliggend" genoem en word dikwels burokrasië binne burokrasië. In 'n 
regeringsdiens ontstaan daar departemente vir die regeringsviak as geheel wat 
hierdie staffunksies as lynfunksie het: byvoorbeeld die Tesourie, die Kantoor van 
die Staatsdienskommissie en die Departement Openbare werke. (Staffunksie is 
dus 'n relatiewe begrip.)

Terug na die eerste vertakking van die taksonomie! Die uitvoerende funksies 
van die staat word op drie vlakke uitgevoer, naamlik nasionaal/sentraal, 
provinsiaal en plaaslik. Die voor die handliggende vraag uit 'n kur-
rikuleringsoogpunt is in hoeverre daar ooreenkomste en verskille tussen die 
drie vlakke is. Omdat dit staatlike uitvoerende funksies is, is die elemente van 
gesag (bevoegdheid/wettige mag), dienslewering en openbare belang op al drie 
vlakke teenwoordig. Dit wil sê dat die basiese etiek van werkers in die publieke 
administrasie op al drie vlakke dieselfde sal wees. Die verhoudings met politieke 
ampsbekleders en lede van die publiek sal groot ooreenkomste toon. Op al drie 
vlakke sal die basiese bestuursbeginsels, organisatoriese kanons (indien daar 
sulke goed is) en arbeidsreelings geld. Dieselfde dwarsiiggende funksies van 
personeelbestuur, openbare finansiële bestuur en batebestuur moet op al drie 
vlakke uitgevoer word. Hulie ondersteun ook al die lynfunksies. Alle groot 
organisasies beskik oor sulke komponente. Die staffunksies van die staat het 
uiteraard 'n eie karakter wat bepaal word deur die aard van die openbare
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dienslewering en die bestaan van spesifieke wette soos die Skatkiswet en die 
Staatsdienswet. Selfs so iets as interowerheidsverhoudings is op al drie vlakke 
van belang aangesien die staatlike opset van 'n land bepaalde verhoudings 
tussen die verskillende owerheidsvlakke daarstel. Ek betwyfel dit of die 
skaalverskille tussen die drie regeringsvlakke oor aspekte soos begroting, 
geografiese gebied en demografie uit 'n kurrikuleringsoogpunt 'n groot verskil 
sal maak.

Die werklike verskille tussen die georganiseerde nie-politieke uitvoerende 
staatsfunksies van die drie vfakke lê in die lynfunksies soos dit in 'n land se 
grondwetlike opset uitval. Laervlakregerings het as reel nie weermagte, 
afsonderlike geideenhede, reserwebanke en diplomatieke verteenwoordiging 
in die buiteiand nie. Sentrale regerings verwyder as reël nie vullis en keur nie 
huisplanne goed nie.

Die situasie wat hierdie aspek betref, is in Suid-Afrika tans van besondere 
belang. Die oorgangsgrondwet het wel 'n aantal funksies in sy Bylae 6 aangedui 
wat provinsiale funksies is, maar daar is geen rigiede skeiding tussen die 
regeringsvlakke nie en geen oorhoofse verbod op die nasionale regering om 
hierdie funksies uit te voer nie. Terselfdertyd is die verskillende provinsiale 
regerings nog maar besig om hulie voete te vtnd wat baie van die aktiwiteite 
betref en kan die volgende grondwet anders daar uitsien as die huidige een. Die 
afwesigheid van 'n voldoende admini strati ewe vermoë in sommige van die 
provinsies kan die afwenteling van funksies ook belemmer. Die situasie is dus 
heel vloeibaar -  'n ideale geleentheid vir teoretiese besinning.

Ter wiile van vereenvoudiging kan daar ook 'n subtaksonomie van die 
vernaamste lynfunksies in die staat op die verskillende vlakke gemaak word en 
is dit al dikwels gedoen. 'n Coeie metode mag wees om begrotings te beskou en 
dan die verskillende begrotingsposte tot 'n behartigbare aantal te reduseer. 
(Omdat 'n begroting ook 'n aanduiding gee van die relatiewe belangrikheid wat 
die regering van die dag aan die verskillende lynfunksies toeken, sal dit 'n 
noodsaaklike brondokument vir enige kurrikuleringsoefening in die Publieke 
Administrasie wees.) Hoe dit sy, dit lyk asof die volgende breë kategorieë in die 
Begroting van Uitgawes wat uit die Nasionale Inkomsterekening gedurende die 
Boekjaar wat op 31 Maart 1995 eindig bestry moet word, voorkom -
•  Maatskapfike dienste;
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•  Beskermingsdienste;
•  Ontwikkeling;
•  Ordehand hawing;
•  Ekonomiese dienste;
© Fiskaíe sake;
•  Algemene staatsdienste (bv Binnelandse Sake);
•  Buitelandse sake; en
•  Staatstaffunksies en -steundienste.

Die taksonomie van funksies hierbo volg bloot uit 'n inspeksie van die 
bestaande begroting en gaan nie gepaard met 'n besinning oor wat nou eintíik 
by die staat en wat in private sektor hoort nie. 'n Normatiewe blik op die 
begroting bring egter die kategorie van ontwikkeling sterk na vore. Daar 
bestaan geen twyfei dat die pubiieke administrasie in die jare wat kom in die 
teken van die HOP sal staan en dat die Pubiieke Administrasie wel deeglik 
daarmee rekening sal moet hou nie. Dieselfde vraag as wat hier bo na die rol 
van 'n Staatsleerdepartement in die leergang gestel is, kom na vore met 
betrekking tot die vakgebied Ontwikkelingsadministrasie. In die tyd van die 
HOP sal ontwikkelingstemas 'n integrerende deel van die leergang moet 
uitmaak en sommige daarvan kan uit 'n eksterne oord aangebied word.

Ons gebruik die begrippe 'lynfunksie' en 'staffunksie' wanneer ons vanuit 'n 
organisatoriese hoek na die voltrekking van nie-politieke uitvoerende 
staatsfunksies kyk. Kyk ons egter vanuit die hoek van die individuele 
amptenaar en die take wat sy daagliks verrig, kom daar 'n nuwe kant van 
die taksonomie na vore -  dit is sy menskant. 'n Amptenaar moet byvoorbeeld 
adviseer, beleid bedink, bepian, organiseer, toesig hou, kontroleer, wette 
administreer (waar daar delegates is) en diens lewer aan die publiek of ander 
lede van haar organisasie. Hierdie take en v.aardighede ontstaan omdat ons 
saam met ander mense in organisasies werk -  kom ons noem huile 
organisasielidtake of organisasielidvaardighede.

Daar is egter ordening van 'n dieper vlak waaraan 'n mens moet dink, en jy is 
glad nie verspot as jy daaraan dink in 'n stuk soos hierdie nie -  sy moet ook kan 
skryf, kommunikeer, dink, lees, opdragte gee, beloftes hou, erkenning gee, 
gehoorsaam wees en oor baie ander sulke basies menslike vaardighede beskik. 
Party van hierdie vaardighede leer 'n mens op skool, ander is deel van jou
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opvoedingsproses wat met jou geboorte begin. Alma! is ter sake om van jou 'n 
suksesvolle amptenaar te maak. Kom ons verwys hierna as persoonstake en 
persoonvaardighede.

Amptenare se spesifieke beroepsrigtings word in die S.A. Staatsdiens behartig 
metingevolge die sogenaamde beroepsklasse waarvan daar 'n paar honderd is. 
Hierdie aspek gaan nie in ons taksonomie gebruik word nie. Wat v/e\ vermeld 
moet word, is die feit dat talle professies wat in die publieke administrasie 
gevolg word ook buite die openbare sektor gevolg word, soos byvoorbeeld 
geneeskunde en argitektuur. 'n Belangrike deel van die senior amptenary is dus 
mense met professionele opleiding uit 'n ander oord. Die vraag ontstaan dus -  
gegewe die aanname dat tersiêre opleiding nuttig is vir die publieke 
administrasie -  in hoeverre hierdie persone addisioneel tot hulie ander 
opleiding ook in die Publieke Administrasie opgelei behoort te word.

Die georganiseerde nie-politieke uitvoerende staatsfunksies, oftewel die 
publieke administrasie, kan as 'n beroepsverband beskou word. In ons 
beskrywing van wat dit behels, sal ons gevolglik moet oplet na wie die kliënte 
van hierdie konglomerasie van beroepsklasse is. Dit wil sê, kliënte op die drie 
vlakke van regering en kiiënte van die twee soorte funksies. Ideologie kan 
natuurlik hier weer 'n belangrike rol speel. In sommige state sou die heerser as 
die hoofkliënt aile ander oorskadu, In sommige state sou diens aan die gewone 
burgery die hoofsaak wees, in Suid-Afrika word die amptenary as sowel in diens 
van die regering as dienende die burgery gesien. Die regering van die dag kry 'n 
staatsdiens waarmee hy moet regeer, maar waarskynlik sluit dit nie uit nie dat 
die belange van die publiek nie net soveel gewig dra nie. (Op 'n ander 
geleentheid sal 'n mens hierdie spanning (potensieel of werklik) moet ontleed.) 
Hoe dit ook al sy, kurrikulering vir Publieke Administrasie sal die kliënte van die 
dienste van die publieke administrasie in berekening moet bring as 'n uiters 
belangrike faset van die konteks van die publieke administrasie.

Ons het 'n konnotatiewe definisie van die publieke administrasie as 
wegspringplek gebruik om -  nadat ons sy konteks kortliks geskets het -  by 
'n beskrywende taksonomie van die veld uit te kom. Daar is verder gegaan en 
uitgewys dat die publieke administrasie in ons land 'n moreie verpligting ten 
opsigte van heropbou en ontwikkeling het. Voordat ons egter kan orgaan tot

4 2 S A I P A  1 9 9 5  3 0 ( 1 )



A R T I K  E L S

die trek van die buitelyne van 'n kurrikuium in die Publieke Administrasie aan 'n 
universiteit, moet 'n paar gedagtes oor die verskillende opleidingsinstansies 
gelug word.

D ie universiteit is natuurlik nie die enigste onderwysinstelling wat horn op 
die publieke administrasie rig nie. Die technikons en die verskillende 

werkgewers in die openbare sektor is ook intensief by opleiding in die veid 
betrokke. 'n Beiangrike rolspeler is byvoorbeeld die Staatsdiens se instituut vir 
opleiding. 'n Verdeling van rolle is noodsaaklik.

Elke werkgewer moet in diens opleiding aan sy werknemers verskaf. Dit is 
nodig vir die werkverrigting van die organisasie en vir die ontwikkeling van die 
werknemers. Sulke opleiding is dikwels op spesifieke take of vaardighede gerig. 
Die werkgewer het die voordeel van intieme kennis van die onmiddellike take 
waarvoor opgelei moet word en van die waarskynlike loopbaanpaaie van die 
werknemers. Die technikon, op sy beurt, is 'n tersiêre onderwysinrigting wat in 
praktykgerigte beroepsopleiding spesialiseer. Sulke opleiding behoort nie 
akademies van aard te wees nie en moet poog om studente te lewer wat 
gou bruikbaar in die beroepslewe is. Die universiteit, op sy beurt, is die 
akademiese leier in die onderwysstelsel. Sy eerste taak is om studente in die 
wetenskap in die wydste sin van die woord in te lei. Dit sluit nie net die resultate 
van die verskillende vakgebiede in nie, maar ook die werkwyses en etiek van die 
wetenskap. Teoretisering en navorsing staan baie sentraal in hierdie bedryf. Dit 
stel die universiteit dan in staat om hoëvlakse beroepsopleiding te doen vir 'n 
groot aantal beroepe. Wat dit betref, is daar 'n mate van oorvleueling tussen 
universiteit en technikon. Waar die twee inrigtings op dieselfde veld beweeg, 
konsentreer die universiteit dikwels -  in teenstelling met die technikon -  nie op 
die parate kennis en tegnieke wat onmiddellik by diensaanvaarding deur die 
afgestudeerde benodig word nie: sy doelwitte is meer lang termyn. Daar word 
gepoog om die student in die beginsels van dissiplines in te lei. Universitêre 
onderwys is meer filosofies van aard. Dit konsentreer op breër verbande en dink 
krities en kontekstueel. Daarom is dit uitermate geskik om opleiding vir die 
leierskorps in enige kader te gee. Universitêre opleiding/opvoeding in die 
Publieke Administrasie is dus geskik om die leiers in die openbare diens van die 
toekoms voor te berei.
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Daar moet so gekurrikuleer word dat die opleiding van die werkgewer, die 
technikon en die universiteit mekaar aanvul en 'n sinvolle geheel vorm. Sonder 
enige twyfel is die universiteit die een wat vir die teorie verantwoordelik is.

Departemente van Pubiieke Administrasie is dus piekke waar navorsing oor 
die pubiieke administrasie gedoen word en teorieë gemaak word. Die vraag 
ontstaan of so 'n instelling hoegenaamd beroepsopleiding kan verskaf.

Is beroepsopleiding nie per definisie prakties nie?

Die maklike antwoord is dat dit in elk geval gedoen word. Universiteite 
wêreldwyd lei vir beroepe op -  soms heel ” hands-onn soos in die mediese veld, 
'n Ander oppervlakkige en laaghartige antwoord is dat opleiding wat nie met 
die praktyk verband hou nie, in elk geval nie veel beteken nie, en dat indien die 
technikon beroepsonderwys kan aanbied, die universiteit dit net so wel kan 
doen.

My persoonlike mening is dat professionele opleiding sonder 'n direkte 
praktykkoppeling inderdaad minderwaardig is en dat internskap voor die 
voltooiing van professionele studie altyd die beste is. (Daaroor meer by 'n ander 
geleentheid.) 'n Universiteit wat afstandsonderrig aanbied, is, wat dit betref, 
ideaal geplaas omdat werkendes daar kan studeer en onmiddellik kan baat by 
die wedersydse verryking van f,teorie en praktyk".

Die werklike antwoord op die vraag na beroepsopleiding aan die universiteit 
is dat die universiteit uitnemend vir 'n beroep voorberei omdat dit jou 
uitnemend vir die lewe voorberei. Die vaardighede en waardes wat aangeleer 
moet word om wetenskapiik gekieurde onderrig te bemeester, is waardevol vir 
elke beroep. Dit is veral waardevol vir die ieierskap in 'n beroep wat (ang 
termyn en krities moet kan dink en huile aktiwiteite in wyer verband moet kan 
verstaan. 'n Studie in die Pubiieke Administrasie aan 'n universiteit wat werklik 
universiteit is, berei die student voor vir haar leierskapposisie in die pubiieke 
administrasie in die lang termyn. Die vaardighede en waardes van die 
wetenskap as praktyk is nie onderwerp-partikulier nie. Daarom kan dit net so 
wel in die Pubiieke Administrasie as in enige ander vak oorgedra word ~ mits 
daar 'n sterk genoeg wetenskaplike tradisie in die veld bestaan.

Die verdeling van verantwoordelikheid tussen die drie instances, wat dan in 
die kurrikulum verreken moet word, kan dan as volg uiteengesit word -
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Die werkgewer lei op ter bevrediging van opleidingsbehoeftes gekoppel aan 
spesifieke posbekíeërs of beroepsgroepe in spesifieke kantore of ander 
spesifieke behoeftes wat van tyd tot tyd mag opduik. Die technikon 
konsentreer op die gereedmaking van studente met die oog op hulie 
diensaanvaarding. Die universiteit doseer Publieke Administrasie op 'n 
akademiese wyse met die oog op wetenskaplike vaardighede en leierskapont- 
wikkefing.

Dieselfde soort denke moet deel word van die raamwerk van 'n 
werkverdeling tussen departemente in die onmiddellike omgewing van 'n 
departement Publieke Administrasie binne die konteks van, sê, 'n subfakulteit. 
Dit is dissiplines soos Sosiologie, Staatsleer en Ontwikkelingsadministrasie met 
wie daar 'n kurrikulumakkoord aangegaan kan word met die oog op die sinvolle 
samestelling van grade. Dieselfde geld vir komponente wat grade in Bestuur 
aanbied,

K urrikulering is die proses waarin bepaal word watter parate kennis, 
vaardighede en waardes by die ieerder gefasiliteer moet word. Hierdie 

definisie is voldoende, maar die proses moet altyd voltrek word met die feit in 
gedagte dat ons eksplikasie van dit wat vereis word ver te kort kan skiet. 
Ekspiikasie is ook 'n kuns en al het jy drie doktorsgrade in kurrikulumkunde kan 
daar nog 'n groot fout insluip. Daarom moet kurrikulering vergesel gaan van 'n 
goeie dosis konserwatisme: daar is heeiwat in ons bestaande leerplanne en 
doseerwerk wat ons nie noodwendig kan ekspliseer nie; Michael Polanyi verwys 
daarna as "tacit knowledge". Dit is waarom ek in beginsel intuïtiewe 
kurrikulering deur fynproewers verkies bo sogenaamde wetenskaplike 
kurrikulering as dit deur leke op die gebied van die Publieke Administrasie 
gestuur word.

Dit is belangrik om in te sien dat parate kennis, vaardighede en waardes nie 
wat die omgang met die student betref, wedersyds uitsluitende kategorieë is 
nie. Al drie dimensies kan terselfdertyd in dieselfde leersituasie of -inhoud 
teenwoordig wees.

Die parate kennis, vaardighede en waardes wat ons by die student moet 
bybring, moet sowel die groter prentjie wat in ons taksonomie (plus konteks) 
hierbo vervat word as meer spesifieke inhoude dek. Daar moet 'n balans tussen
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die algemene en die besondere gevind word. Toetreders tot die owerheids- 
instellings sal hulle aanvankiik in een spesifieke plek (subvertakking) in die 
taksonomie se organisasiekant bevind en kan jare daar werk; daarom is 'n mate 
van spesialisasie gesond. Maar juis omdat daar so baie plekke of "dun takkies" 
is waarvoor nie spesifieke voorsiening gemaak kan word nie, moet 'n generiese 
benadering meer aandag kry. Die amptenaar van die toekoms moet die breë 
konteks waarbinne sy werk, verstaan; hoe meer die kurrikuium beginseis kan 
leer hoe doeltreffender sal dit as kurrikuium wees.

Die menskant van die taksonomie is universeel in die sin dat die vaardighede 
en waardes wat daar ter sprake is vir meer as net die publieke administrasie 
geld. Dit wat ons "persoonsvaardighede" genoem het, geld eintlik vir die hele 
lewe en alie mense kan daarby baat. Dit word ingesluit onder die argaïese en 
polities inkorrekte begrip 'ordentlik grootgemaak' en word hopeiik elders geleer. 
Dit sluit egter nie uit dat ons in ons omgang met die studente sal vereis dat 
huile duidelik kan skryf, goed kan lees, helder kan dink en ordentlik sal optree 
nie. Alhoewel dit nie 'n lynfunksie van 'n departement Publieke Administrasie is 
om hulle hierdie dinge te leer nie, kan ons nie studente met grade die wêreld 
instuur wat gebrekkig ten opsigte van persoonsvaardighede is nie. Om hiervoor 
te beplan, is 'n spesiale alternatiewe dimensie in kurrikulering nodig.

Die vaardighede wat vereis word om die sogenaamde "organisasielid-take" 
uit te oefen, is nodig vir aimal wat in groter organisasies gaan werk. Dit word 
minder universeel geverg as die persoonvaardighede, maar dit is nog nodig vir 
'n hoe persentasie studente. Dit bestaan vir 'n groot deel uit algemene 
bestuursvaardighede maar sluit ook take in wat spesifiek tot die publieke 
administrasie behoort, byvoorbeeld wetstoepassing en -administrering. Die 
kurrikuium sal ook die nodige baians tussen hierdie twee klasse moet bevat. Dit 
is duidelik dat kurrikulering vir die menskant van die taksonomie nie by die vind 
van toepaslike leerinhoude kan ophou nie. Hier sal dit hoofsaaklik gaan om die 
wyse waarop opdragte en vraesteile opgeste! en nagesien word en die 
instruksies wat gegee word oor hoe die student hierdie take moet uitvoer.

Die kennis, vaardighede en waardes wat op die menskant van die 
taksonomie van toepassing is, geld vir alie studente. Dieselfde geld vir die 
beroepsvoorbereiding om die kliënt te dien. Alie amptenare, of hulle nou vir 'n 
piaaslike owerheid, 'n provinsie of vir die nasionale regering werk, moet sowel 'n
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regering as 'n publiek dien. Daar is natuurlik 'n spektrum -  sommige amptenare 
werk slegs indirek met die publiek aangesien huiie byvoorbeeld steundienste in 
die pubiieke sektor lewer: huile werk egter altyd met die publiek se geld en die 
volk se goed en moet die openbare belang bly dien; ander amptenare, 
byvoorbeeld 'n toonbankklerk by die stadsraad, kom haas nooit met die lede 
van die stadsraad self in aanraking nie: selfs sy moet steeds in haar omgang met 
die publiek die beleid van die plaaslike regering van die dag uitvoer. Die taak 
van die amptenaar is om die aigemene belang te dien binne die grense van die 
beleid van die regering van die dag. Dit is hoegenaamd nie 'n eenvoudige saak 
nie. Amptenare het huile eie siening van sake en is daarop geregtig, 
terselfdertyd mag hierdie siening nie die uitvoering van regeringsbeleid skaad 
nie. Soms gebeur dit ook dat lede van die opdraggewer, naamlik die regering 
van die dag, op maniere optree wat nie met die openbare belang te versoen is 
nie en die amptenaar dan hierby betrek. Die kontradiksies en spanninge wat 
deur die amptenaar se tweeledige kliëntsituasie meegebring word, is een van 
die aspekte wat die kurrikuleerder met die spesifieke beroepsetiek van die 
pubiieke administrasie konfronteer. Besinning oor beroepsetiek werp die vraag 
op of 'n universiteit hom met iets wat so prakties is moet ophou in die lig van 
ons omskrywing van die teoretiese sfeer waarbinne studente omgelei word. 
Verder: die vak behoort tog nuttig te wees vir studente wat nie noodwendig 
huile beroepslewe in die pubiieke administrasie gaan deurbring nie, soos 
byvoorbeeld studente in die Staatsieer, en voornemende poiitici en joernaliste. 
Die antwoord is daarin geleë dat ook wat dit betref, die onderwerp op 
universiteit op 'n fundamenteie wyse aangepak word en dat die student die 
beginsels eerder as lyste voorskrifte geleer sal word.

Hoe dit ook af sy. Daar bestaan by my geen twyfel dat die beroepsetiek van 
die pubiieke administrasie tans 'n hoë prioriteit in die opleiding en navorsing 
van die vak moet geniet nie. Die taak om Suid-Afrika her op te bou en te 
ontwikkei kan nie uitgevoer word as die amptenary nie die hoogste etiese 
standaarde in huile werk handhaaf nie.

Dit lyk dus asof hierdie tema vir alie studente aangebied behoort te word. 
Trouens, a! word ek nie self 'n amptenaar nie, is dit belangrik vir my as burger 
om te weet wat van die amptenary verwag kan word.
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Ons kom nou by kurrikulering met die oog op die organisatoriese kant van 
die taksonomie met sy dimensies van owerheidsvlak en soort funksie. Dit is hier 
waar daar in die latere studiejare gespesialiseer kan word. Al word die 
kurrikulum in die latere studiejare geformuleer om vir spesifieke regeringsvlakke 
of -funksies voorsiening te maak, moet 'n algemene basis aan die begin van die 
studie vir alie studente gelê word. Die leser sal onthou dat 'n aantal opmerkings 
wat direk op die kurrikulum betrekking het, reeds gemaak is toe die ofiderskeid 
tussen iyn- en staffunksies bespreek is.

Die eerste tema wat uit die taksonomie voortspruit en vir alle studente 
voorgeskryf behoort te word, is kennis van die beiangrikste staffunksies in die 
owerheid. Dit is noodsaaklik omdat elke amptenaar daarmee te doen kry. 
Omdat hierdie funksies soveel mag het, kan dit ook gebruik word om algemene 
teorieë oor burokratisering en iets soos "Parkinson's Law" te illustreer.

Die tweede tema oor die organisasie van die publieke sektor wat vir alle 
studente moet geld, is 'n kursoriese oorsig van die hoofgebiede waarop die 
publieke administrasie op al drie vlakke afspeel aan die hand van een of ander 
taksonomie. Ingevolge die subtaksonomie hierbo, sal die volgende waarskynlik 
gedek word:

Maatskaplike dienste, beskermingsdienste, ontwikkeling, ordehandhawing en 
ekonomiese dienste.

In die derde plek kan daar nou in die later jare gespesialiseer word op een 
van die drie vlakke van regering met 'n verdere spesialisasie op 'n lynfunksie as 
'n verdere alternatief.

In die kurrikulering vir 'n vak aan die universiteit, kom die vraag na die aard 
van die vak natuurlikerwys na vore. Ons kan dit verwoord deur te sê dat dit nie 
genoeg is vir studente om 'n veld (publieke administrasie) te ken nie, hulie moet 
ook die vak (Publieke Administrasie) ken of bemeester. Daar is ook woorde soos 
vakwetenskap, die wetenskap van dissipiine of selfs vakdissipiine wat los en 
vas gebruik word. Daar gaan onder andere nou gesuggereer word dat die 
woord dissipiine op 'n baie spesifieke manier in hierdie gesprek verstaan moet 
word.

Ek wil graag 'n bepaaíde siening oor die aard van vakwetenskappe aan die 
hand doen wat binne ons konteks slegs kortliks behandel kan word.
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Daar Is wel sulke dinge soos vakwetenskappe ... maar hulle aard en omvang 
kan slegs verstaan word as die saak veeldimensioneel benader word. Daar is ten 
minste vyf dimensies ter sprake, naamlik die dissiplinêre dimensie, die 
vakdimensie, die intermenslike dimensie, die dimensie van die materiële 
voorwaardes en die historiese dimensie. Deur 'n tussenspei van kragte, 
betekenisse en handelinge uit hierdie dimensies word 'n vakwetenskap gevorm. 
Wat voorgraadse kurrikuiering betref, hoef daar net op die eerste twee 
dimensies gefokus te word.

Twee dimensies lewer dan 'n matriks met kolomme en rye op. Daar word 
aan die hand gedoen dat die kolomme dissiplines voorstel en die rye vakke of 
terreine soos in die volgende figuur -

(MSSIPUNES Ceskied- Bioiogiese- Persoons- Groeps- Uitleg Filosofeer Formaliseer
skrywing ondersoek ondersoek ondersoek

LEWENS-
TERREINE

Arbeid

Poiitiek

Godsdiens

Taal

Openbare
diens M  -  M  H H M  M

Koopgedrag

Sport

Bestuur

Seks

Opvoeding

H =  Hoog M  =  Medium

Die aantal vakke wat die rye uitmaak, is natuurlik heeltemal arbitrêr gekies. 
W at die ander dimensie betref, is my kontensie dat daar in die 
menswetenskappe ten minste sewe wetenskaplike dissiplines werksaam is, 
naamlik:
© geskiedskrywing;
•  bioiogiese ondersoek;
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•  persoonsondersoek (Sielkunde);
•  groepsondersoek (empiriese sosiaalwetenskaplike werkwyses);
•  uitleg (hermeneutiek);
© fiiosofering; en
•  formaiisering (skematisering soos in Wiskunde en Logika).

'n Disstpiine is net wat die woord sê: iets waarin jy gedissiplineer moet word 
en aan die kanons waarvan jy jou moet onderwerp. Dit is iets wát jy met 
moeite aanleer omdat dit nie natuurlik is nie. Die sewe dissiplines vorm nie deel 
van ons leefwêreídíike ervaring nie. Dit is ambagte of dele van ambagte. 'n 
Ambag is iets wat 'n mens leer deur 'n meester na te boots. Om as 
menswetenskaplike gereken te word, moet 'n mens een of meer van die 
sewetal bemeester het. Die universiteit is die plek waar dit geleer word, 'n 
Cegradueerde moet oor ten minste sommige van die vaardighede waaruit dit 
bestaan, beskik.

Let op dat ons nog niks van die onderwerpe gepraat het nie. Elkeen van die 
sewe dissiplines kan gebruik word om kennis van 'n onuitputiike aantai terreine 
te ontsluit. jy kan die geskiedenis van byna enigiets skryf, jy kan in beginsel oor 
enige ding filosofeer en jy kan jou kennis oor enige voorwerp skematiseer; 'n 
mens kan individue binne elke konteks ontleed, ens.. My kontensie is dus dat 
die dissiplines taamlik onderwerpneutraal is: met ander woorde die twee 
dimensies van die matriks is ortagonaal of onafhanklik.

Wat die tweede dimensie betref, kry ons die rye wat verskynseis of 
lewensterreine voorstei. Byvoorbeeld: arbeid, taal, politiek, pubiieke admini- 
strasie, bestuur, seks, onderwys en godsdiens. Die lys is verskrikiik lank. Anders 
as die dissiplines, word hierdie verskynseis reeds in die leefwêreíd van mekaar 
onderskei. Jy kan 'n sepie oor huile as onderwerp maak -  maar nie oor die 
dissiplines nie. Nuwe onderwerpe en kombinasies van onderwerpe wat die 
voorwerpe van die dissiplines is, kan maklik van tyd tot tyd na vore kom.

Eers as een of meer van die dissiplines op een of meer verskynsel of 
lewensterrein toegepas word, het ons met 'n vakwetenskap te doen. Ek wil die 
bewering maak dat die oorgrote meerderheid menswetenskappe ingevolge ons 
matriks "interdissipliner" is. Wat wel die geval is, is dat daardie kennisbe- 
drywighede wat as egte menswetenskappe identifiseerbaar is, reeds 'n bepaalde 
profiel ten opsigte van die reiatiewe gewigte van die verskillende dissiplines
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ontwikkel het lllustrasie: die taalkunde en die letterkunde bestudeer dieselfde 
verskynsel, maar hulle dissiplinêre profiele verskil skerp. Die een is baie hoog op 
uitleg en laag op formalisering (letterkunde} en die ander een anders om 
(taalkunde). 'n Mens sou die matriks kon gebruik om so'n profiel voor te stel, 
deur in die blokkies die intensiteit aan te dui.

Wat die kurrikulum in die Publieke Administrasie betref, is dit duidelik dat die 
veld die publieke administrasie is. Die kuns is om die regte gewigte van die sewe 
dissiplines in die leergang in te bou om die tipiese profiel van die Publieke 
Administrasie van ons tyd te benader. Waarskynlik sal die dissiplines van uitleg, 
groepsondersoek en geskiedskrywing redelik prominent wees soos aangedui 
deur die H (vir hoog) en die M (vir medium) in die betrokke blokkies. Die punt is 
dat 'n amptenaar wat nie in staat is om wetgewing uit te íê en toe te pas nie, of 
wat niks van die eienskappe van groepsgedrag verstaan nie of wat nie op 'n 
objektiewe wyse die verloop van die wel en weë van organisasies kan weergee 
nie, nie 'n goeie amptenaar kan wees nie. A fortiori kan so 'n persoon nie 'n 
goeie beoefenaar van die Publieke Administrasie wees nie.

Dit is natuurlik moontiik om iemand 'n aantal feite oor die publieke 
administrasie te leer sonder om een van die sewe dissiplines in die leerstof te 
inkorporeer. Dan kan dit soos die telefoonboek word, wat georden en meestai 
feitelik korrek is. Dit mag nuttig wees. Wat dit nie is nie, is wetenskap.

Op die nagraadse vlak sal die ander dimensies wat iets tot wetenskap maak, 
meer na vore kom. Die intermenslike dimensie van die Publieke Administrasie 
word veral vir die student sigbaar in die akademiese debatte wat aan die gang 
is. Die dimensie van die materiële voorwaardes slaan op dinge soos bestaande 
tydskrifte, vakverenigings, navorsingsbeurse, ens. -  Een of ander tyd moet hulie 
ook daarvan kennis neem. Nagraadse studente absorbeer nie net verdere 
parate kennis nie, maar moet bewys dat hulle weg kan vind deur vakliteratuur 
en die debatte wat daar besig is om plaas te vind. Dit kan die geskiedenis van 
teoretisering in die vak insluit. Meesters- en doktorsgrade behoort slegs 
toegeken te word vir navorsing en/of bydraes tot die teorie van die vak.

Soos die student vorder, word hy dus geleideiik ingelei in die kuns om 
wetenskaplik oor jou vak na te dink — en later ook oor jou vakwetenskap -  en 
sal die klem al swaarder op wetenskaplike vaardighede val. Hierdie 
leerprogressie behoort al van die eerste jaar af te begin. Tewens, indien
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dissiplines nie natuurlik is nie, sal matrikulante nie outomaties daaroor beskik 
nie, en sal dit geleidelik aangeieer moet word. Wat dit betref, verskil die ambag 
van wetenskaplike glad nie van enige ander ambag nie. Slegs deur hierdie 
leerprogressie word die student aigaande in die ambag van die Publieke 
Administrasie geskool en word terselfdertyd vir die publieke administrasie 
bekwaam gemaak.

Nota
Ek wil graag vir Donovan Mara/s, Kobus Wessels en ander koilegas by UNISA bedank vir 
kommentaar op vroeêre tekste van hierdie stuk. Hulle het my nuttige gedagtes gegee om by te 
voeg. Op sommige punte bly ons egter ongelukkig verskil. Daarom moet ek die verantwoordeiik- 
heid dra vir die gebreke wat nog besUan.
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