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VOORWOORD

Hierdie studie strek oor ’n wye gebied van die Suid-Afrikaanse reg maar is veral 
gerig op die regsposisie van die “onderwysbestuurder” in die openbare onderwys- 
stelsel. Die begrip “onderwysbestuurder” het natuurlik ’n omvattende inhoud en 
daarom kan elke onderwyser(es) in diens van die openbare onderwyssektor eintlik 
as ’n onderwysbestuurder in eie reg beskou word. Só gesien kan hierdie werk der- 
halwe lig werp op die regsposisie van alle onderwysers in die openbare onderwys- 
sektor.

Die juridiese aspek van onderwysbestuur is ’n studiegebied wat vir sowel die onder- 
wyser as die juris van groot belang is. In hierdie werk word ’n doelbewuste poging 
aangewend om albei hierdie groepe te akkommodeer en juis daarom is die spesifieke 
skryfstyl gebruik om selfs die leser wat geen regsagtergrond het nie, geleidelik op 
hierdie regsterreine van die onderwys in te lei. Weens die uiteenlopende aard van 
hierdie onderwysgebiede en die feit dat dit nog grootliks onontgin is, moet die 
gekose formaat en sistematiek verduidelik word. Die gebruik van voetnote en bron- 
nelyste word ook hieronder toegelig.

In AFDELING A word ’n algemene inleiding tot die reg verskaf. Die plek van 
onderwysreg in die Suid-Afrikaanse regsistematiek en die regsbronne waaruit 
hierdie vakgebied ontwikkel het, word bespreek. Omdat die werk primêr ingestel is 
op regsaspekte rondom administrasie en bestuur in die openbare onderwyshiërar- 
gie, val die klem veral op die administratiefreg-gedeelte van onderwysreg. Daar 
word gekonsentreer op die regsverhouding tussen die onderwyser -  en veral die 
skoolhoof as onderwysbestuurder -  en die onderwysowerhede. Hierdie 
regsverhouding verleen aan die onderwyser ’n besondere regstatus.

Binne die openbare onderwysstruktuur is die skoolhoof by uitstek die onderwys- 
bestuurder in die skoolsubstruktuur. Daar word uitvoerig ingegaan op die regs-
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viii VOORWOORD

aspekte van die verskillende administratiewe take wat die skoolhoof daagliks in die 
skoolsituasie uitvoer. Hierdie administratiewe handelinge moet aan verskillende 
regsvereistes voldoen en word ook intem -  binne die onderwyshiërargie -  aan ver- 
skillende vorms en wyses van kontrole onderwerp. Benewens die kragtige struk- 
tuur van inteme beheer oefen die burgerlike howe ook in die laaste instansie gereg- 
telike beheer oor hierdie administratiewe handelinge uit.

In die laaste gedeelte van hierdie afdeling word die begrip “staatsaanspreekhkheid” 
verduidelik en wat dit alles behels vir die onderwyser/skoolhoof wat in sy hoedanig- 
heid as werknemer, openbare onderwystake verrig.

In AFDELING B word ’n afsonderlike vertakking van die reg, naamlik uitleg van 
wette, behandel. Omdat wetgewing die belangrikste bron van onderwysreg is, is dit 
belangrik dat onderwysers kennis dra van die reëls van uitleg. Die verskillende 
teoretiese benaderinge, uitlegreëls en uitleghulpmiddels word dus in Deel Een van 
hierdie afdeling behandel. In Deel Twee word die praktiese uitlegproses deur die 
gebruikmaking van inteme onderwyswetgewing as ’n voorbeeld, stapsgewys 
uiteengesit.

In AFDELING C word die opstelling van wetgewing, ook ’n spesialisterrein, op ’n 
baie informele wyse behandel. Alhoewel dié deel grootliks ingestel is op die opstel 
van formele wetgewing, word riglyne voorgestel wat deur die skoolhoof en ander 
onderwysbestuurders in die opstelling van veral inteme onderwysmaatreëls soos 
skoolbeleid en -reëls, gebruik kan word.

Aan die einde van elke afdeling word ’n BRONNELYS verskaf. Aangesien sekere 
gedeeltes van die werk nie in besonderhede behandel kon word nie, sal dit nuttig 
wees om die bronnelys vir bykomende literatuur te raadpleeg. Verder kan die bron- 
nelys ook geraadpleeg word indien breër agtergrondleeswerk oor ’n besondere 
onderwerp verlang word.

VOETNOTE vervul ’n belangrike funksie in hierdie werk. Omdat hierdie gebied 
van die onderwys ’n moeilike en onontginde terrein en dus vir die meeste lesers nog 
onbekend is, moes van voetnote gebmik gemaak word om die regsinhoud, waar 
moontlik, deur middel van praktiese voorbeelde te verduidelik. Op hierdie wyse is 
gepoog om die teoretiese of abstrakte regsposisie telkens te verwerklik deur ’n ver- 
wysing na die relevante praktiese onderwyssituasie. In die meeste gevalle moet die 
voetnote dus as die praktiese toepassing van die teks gesien word en juis dáárom 
altyd saamgelees word.

’n ALGEMENE REGISTER word aan die einde van die werk verskaf ten einde 
die leser in staat te stel om die algemene regsbegrippe maklik na te slaan.

Hartlike dank aan my kollegas, familie en vriende vir hulle gewaardeerde bystand.
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I n hierdie bespreking word klem gelê op die administratiefregtelike 
aspekte van onderwysbestuur. Die eerste deel handel oor die aard en 
omvang van administratiefreg in die onderwys m et besondere ver- 

wysing na die posisie van die skoolhoof as bestuurder binne die skool- 
substruktuur. Verder word die verskillende administratiewe han- 
delinge wat die skoolhoof verrig, interne en eksterne beheer daaroor en die 
aanspreeklikheid van die staat, bespreek.

Die inhoud is op ’n eenvoudige wyse aangebied. Bykom ende literatuur oor 
hierdie onderwerpe verskyn in die bronnelys en kan m et vrug geraadpleeg 
word.

1. INLEIDING

Uiteraard funksioneer die onderwys nie in ’n regsvrye gebied nie omdat 
elke handebng op hierdie terrein, hetsy ’n bestuurs- o f  opvoedkundige 
handeling, ’n regsgrondslag het: so het die verskillende ministers en direk- 
teure van onderwys asook onderwysliggam e, bevoegdhede ten aansien van 
die neerlegging van en beheer oor onderwysbeleid; die skoolhoof kan uit 
hoofde van sy gesagsposisie sekere bestuurs- en opvoedkundige take aan sy 
personeel delegeer; die skoolhoof en sy onderwysers het bepaalde regte, 
bevoegdhede en verpligtinge teenoor die ouers en leerlinge.

Die uitstaande kenm erk van die reg is dat dit die samelewing orden: op 
die onderwysgebied orden dit die onderwyssituasie en die regsgrondslae 
daarvan kan op die gebied van die onderwysreg gevind word. Kortweg, 
die regsordening binne die onderwysstelsel word in die onderwysreg 
gevind. Onderwysreg is dus dié vertakking van die Suid-Afrikaanse reg- 
stelsel wat op die onderwys in al sy fasette van toepassing is.

5



6 REGSPERSPEKTIEF

2. ONDERWYSREG IN DIE SUID-AFRIKAANSE 
REGSISTEMATIEK

Onderwysreg (soos dit op openbare onderwys van toepassing is) word 
ingedeel onder die Suid-Afrikaanse publiekregtelike stelsel wat te make 
het met die werksaamhede, bevoegdhede en organisasie van die staat.1 
Twee gebiede in die publiekreg is naamlik staatsreg en strafreg. Staatsreg 
behels onder andere die bevoegdhede en prosedures van die Parlement, die 
hoogste uitvoerende gesag en die regsprekende gesag. Kortliks gestel, 
staatsreg behels die werking en verhoudings van die sentrale gesags- 
organe in die staat. In die breë sin om vat staatsreg ook administratiefreg 
en dit is veral op hierdie gebied van die publiekreg waar die onderwysreg 
gevind word. Daar word gevolglik in hierdie studie veral op onderwysreg, 
as deel van die administratiefreg, gekonsentreer.

SU ID -A FR IK A A N S E R E G S T E LS E L

Fig. 1. Die Suid-Afrikaanse regstelsel

1 Aan die ander kant beheer die Suid-Afrikaanse privaatregstelsel gelyke, vrywillige 
regsverhoudings en reël individuele of private belange. In die moderne staat met sy uitge- 
breide en gekompliseerde staatsadministrasie word die gelding van die privaatreg in baie 
gevalle deur die publiekreg beinvloed en het dit, veral op die terrein van die administratiefreg, 
in vele opsigte sensitiewe grensgebiede geword.
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2.1. Onderwysreg is deel van die administratiefreg

Hoewel daar geen basiese o f duidelike skeidslyn tussen staatsreg en 
administratiefreg bestaan nie, kan wel gesê word dat die staatsreg rondom 
die gebied van die hoogste o f  sentrale gesag sentreer terwyl administratief- 
reg merendeels te doen het met die daaglikse regeringstake wat laer af 
onder die tradisionele uitvoerende hiërargie ingedeel word. Admini- 
stratiefreg behels dan die optrede, bevoegdhede en organisasie van die 
staatsadministrasie, dit wil sê, die werksaamhede van die onderwysde-

PU BLIEKREG
I

Staatsreg

Wetgewende gesag Uitvoerende gesag Regsprekende gesag
Sentijale vlak

Administratiefreg

Tweede- en derdevlak

Wetgewende Suiw eradm inistra- Kontrole-
handelinge tiewe handelinge handelinge

Departement Onderwyser Minister l
Skoolhoof Leerling Superintendent
Komitees Ouer Direkteur
Beroepsraad Skoolhoof
Minister Beroepsraad l

1 Administrateur Administrateur

Fig. 2. Publiekreg
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partemente (waarby die provinsiale onderwysdepartemente nou inge- 
skakel is), die professionele onderwysberoepsrade, onderwyskomitees, 
streekskoolrade en skole.2

3. BRONNE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE 
ONDERW Y SREG

Soos reeds genoem  is, word die terrein van die onderwysreg hoofsaaklik 
onder adm inistratiefreg gevind. Die onderwysstelsel is egter ’n vervlegte 
struktuur met kontakpunte oor ’n wye regsgebied. Onder die publiek- 
regtelike sfeer sal ook bepaalde strafregtelike bepalings soos statutêre mis- 
drywe en gem eenregtelike misdade in die onderwysreg toepassing vind. 
Verder sal sekere gebiede onder die privaatregstelsel ook van toepassing 
wees: die regsverhouding tussen die ouer/voog en die kind asook die reëls 
wat die delegasie van ouerlike gesag beheer, is duidelike voorbeelde uit die 
persone- en familiereg.

Die persoon wat m et ’n onderwysregtelike probleem opgesaal is, moet die 
vindplekke o f  bronne van die onderwysreg raadpleeg. Die formele bronne 
kan verdeel word in wetgewing, regspraak (hofbeslissings) en die gemene 
reg.

3.1. Wetgewing

Aangesien onderwysreg ’n redelik moderne vertakking van die reg is moes 
die wetgewer ingryp om deur middel van wetgewende maatreëls, hierdie 
vakgebied te beheer en a f te baken. Die owerheidsorgane se organisasie, 
bevoegdhede en optredes word statutêr gereël -  dink aan die Parlement,

2 Die posisie van privaatskolc moet hier aangeraak word. Die meeste privaatskole ontvang 
subsidies van die staat en moet aan sekere voorgeekrewe wetgewende onderwysmaatreëls 
voldoen. Onderwysers aan hierdie skole wat erkende onderwyskwalifikasies besit moet ook, 
soos ander onderwysers, by ’n amptelike onderwysberoepsraad (huidig nog slegs vir blanke 
onderwysers ingestel) geregistreer worJ Die dienskontrak wat tussen die werkgewer en 
werknemer in hierdie situasie gesluit word, word deur die kontraktereg in die privaatreg 
beheers: die onderwyser tree vrywillig tot die kontrak toe aangesien dw ingende ower- 
heidsgesag ontbreek. Die werking en gelding van die dienskontrak word egter deur admi- 
nistratiefregtelike reëls beheers in dié sin dat daar wel ’n gesagsverhouding ontstaan waarin 
die bestuurliggaam of eienaar van die skool, die gesagsdraer is. (Kyk hieronder oor gesags- 
verhoudings.) Alhoewel hierdie privaatskole dan nie staatsorgane is of deel van die staats- 
administrasie vorm nie, word die kontraktuele verhoudings deur administratiefregtelike 
reëls beheer.
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die Staatspresident, die Regsprekende Gresag en die U itvoerende Gesag 
(waaronder ook die onderwysdepartem ente, die onderwysberoepsrade, 
skoolrade, skole en onderwysers ressorteer) wat hulle bevoegdhede hoof- 
saaklik aan wetgewing ontleen. Juis om hierdie rede sal w etgew ingdie ver- 
naamste bron in die oplossing van onderwysgeskille wees.

W etgewing, as die belangrikste vindplek van die onderwysreg, word op 
verskillende vlakke en deur verskeie wetgewende liggame uitge- 
vaardig. Daar kan onderskei word tussen parlementêre (sentrale vlak) en 
ondergeskikte (tweede- en derdevlak) wetgewing.

3.1.1. Parlementêre wetgewing

Die Suid-Afrikaanse parlem ent het wetgewende oppergesag en daarom 
kan geen parlementêre wet wat behoorlik deur die Parlem ent aangeneem  
is, deur die howe ongeldig verklaar word nie. Dit verklaar ook die bevoegd- 
heid van die Parlement om  w etgewing wat die regsprekende gesag (die 
burgerhke hofstruktuur) bepaal en sy werksterrein afbaken, uit te vaar- 
dig. Die Parlem ent sal uit hoofde van sy wetgewende oppergesag wetge- 
wing kan aanneem wat selfs die beshssing van die hoogste h of ongedaan 
m aak.3

Ingevolge die 1983-Grondwet bestaan die Parlement uit die verskillende 
Huise, naamlik, die Volksraad, Raad van Verteenwoordigers en die Raad 
van Afgevaardigdes. Hoewel die Staatspresident nie formeel deel van die 
Parlement is nie vorm hy tog deel van die wetgewende gesag: hy moet 
steeds alle parlementêre wetgewing goedkeur en onderteken en het finale 
seggenskap oor die indeling van “eie” en “ algemene” sake ingevolge die 
Grondwet.

Die Parlement neem sentrale wetgewing aan: in die geval van algemene- 
sake wetgewing moet al drie Huise die wetgewing aanneem  terwyl eie-

3 In die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983 (1983-Grondwet), het die 
howe kragtens art. 34 nou wyer toetsingsbevoegdhede as tevore. Die howe sal toets of alle 
wetgewing ingevolge die 1983-Grondwet behoorlik  deur die Parlement aangeneem is. Dit 
beteken dat die howe wetgewingsprosedure kan ondersoek en in die geval van nie-nakoming 
van hierdie voorgeskrewe prosedures, wetgewing op grond van hierdie gebrek ongeldig kan 
verklaar. Die howe kan egter steeds nie ’n wet op grond van die meriete daarvan ondersoek 
en ongeldig verklaar nie. As voorbeeld kan genoem word dat die Staatspresident besluit oor 
wat eie-sake en algemene-sake onderwys is. Spesiale prosedures van oorlegpleging en 
advies moet gevolg word alhoewel die finale besluit by die Staatspresident berus: die howe 
mag toets of die Staatspresident die voorgeskrewe prosedures gevolg het raaar mag hom nie 
inmeng met sy uiteindelike besluit nie. In die geval van prosedure-gebreke kan die hof die 
wetgewing op daardie grond ongeldig verklaar.
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sake wetgewing slegs deur die huis van die betrokke bevolkingsgroep 
aangeneem  word. Die 1983-Grondwet om skryf die indeling van “eie” en 
“algem ene” sake in die onderwys en hierdie verdeling vorm die basiese 
vertrekpunt en sluitstuk van alle onderwysaangeleenthede in die nuwe 
staatsregtelike bedeling.4

Die vernaam ste algem ene-sake onderwyswetgewing is seker die 1983- 
Grondwet (’n algem ene-sake wet) en die W et op Nasionale Beleid vir 
Algem ene Onderwyssake 76 van 1984. Die riglyne vir ’n nasionale onder- 
wysbeleid is reeds vroeër in die RGN-verslag oor Onderwysvoorsiening 
in die RSA (1981 De Lange-verslag), voorgestel.

Soos reeds genoem, maak die 1983-Grondwet die basiese verdeling van 
onderwysaangeleenthede as “eie” en “algem ene” sake: die “ algemene” 
onderwyssake stel die oorkoepelende beleid, norme en standaarde vir 
onderwys terwyl “ e ie ” -sake onderwys elke bevolkingsgroepe se eie  
onderwys op ’n besondere wyse onderlê. Die W et op Nasionale Beleid vir 
Algem ene Onderwyssake bepaal en om skryf hierdie algem ene koepel- 
baleid deur voorsiening te maak vir gelyke onderwysnorm e, -standaarde 
en -geleenthede vir alle bevolkingsgroepe. Hierdie wet, met die 1983- 
Grondwet as die spilpunt, kan as deel van die netwerk van sentrale oor- 
koepelende onderwyswetgewing beskou word.

W at sentrale eie-sake onderwyswetgewing betref, kan die 
W ysigingswet op die Nasionale Onderwysbeleid (Volksraad) 103 van 1986 
genoem  word. Die W et op Onderwys vir Kleurhnge 47 van 1963 is eie-sake 
wetgewing wat in die Raad van Verteenwoordigers (die Kleurlinghuis) 
tuishoort terwyl die Raad van Afgevaardigdes (die Indiërkamer) vir die 
W et op Onderwys vir Indiërs 61 van 1965 verantwoordelik is.5 Eie-sake 
onderwyswetgewing is daarop ingestel om binne die raam werk van die 
nasionale (algemene) onderwysbeleid, in die besondere onderwys- 
behoeftes van elke bevolkingsgroep te voorsien.

4 In arts. 14 en 15 van die 1983-Grondwet word bepaal dat “algemene” sake aangeleenthede 
is wat nie die eie sake van ’n bepaalde bevolkingsgroep raak nie en daarom op alle bevolkings- 
groepe van toepassing is. “Eie” sake hang saam met die eiesoortige behoeftes van die afsonder- 
lik bevolkingsgroepe en is uniek aan elkeen se eie lewenswyse. Kragtens Bylaag 1 item 2 sal 
onderwysaangeleenthede as “eie” sowel as “algemene” sake beskou kan word, afhangende van 
omstandighede.

5 Die Kleurlinge en Indiërs het hierdie wette van die destydse Volksraad onder die 1961- 
Grondwet oorgeneem. Die Wysigingswet op Onderwys vir Kleurlinge (Raad van Verteen- 
woordigers) 76 van 1985 en die Wysigingswet op Onderwys (Raad van Afgevaardigdes) 100 
van 1986, is intussen deur die onderskeie kamers deurgeloods.
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Op sentrale vlak sal uiteindelik statutêre professionele onderwys- 
beroepsrade vir elke bevolkingsgroep ingestel word. Hierdie rade dien as 
adviesliggame vir die Parlem ent (al drie die Huise in geval van algemene- 
sake onderwyswetgewing) en die afsonderlike Huise (waar eie-sake onder- 
wyswetgewing betrokke is). Die rade stel ook wetgewende maatreëls 
betreffende die onderwysberoep op, soos byvoorbeeld professionele kodes. 
Hierdie gedragskodes en ander spesiale diensvoorwaardes word in sen- 
trale en ondergeskikte wetgewing beliggaam. Die gedragskode deur die 
Federale Onderwysersraad (FOR) -  voorheen die SAOR -  opgestel, word as 
regulasies ingevolge die W et op die Nasionale Onderwysbeleid 39 van 1967 
(soos gewysig deur W et 103 van 1986) uitgevaardig en vorm deel van eie- 
sake onderwyswetgewing vir Blankes. Daar is nog nie soortgelyke 
beroepsrade vir anderskleurige onderwysers ingestel nie.

Aangesien die Swartm an in die nuwe staatsregtelike bedeling op sentrale 
vlak nog geen direkte verteenwoordiging o f seggenskap het nie, word 
onderwyswetgewing vir hom deur die drie Huise aangeneem. Onderwys- 
wetgewing vir Swartes op hierdie vlak, kan derhalwe algemene-sake 
onderwys genoem  word. (Die onderwysaangeleenthede van Swartes in 
die Nasionale state word hier uitgesluit.) ’n Voorbeeld van algem ene- 
onderwyswetgewing (vir Swartes) is die W et op Onderwys en Opleiding 90 
van 1979.6

Opsomm ing

Daar kan gesê word dat parlem entêre onderwyswetgewing adminis- 
tratiewe onderwysliggam e instel en hulle bevoegdhede bepaal. Bestaande 
onderwysliggam e se bevoegdhede en funksies word ook deur hierdie wetge- 
wing gew ysig o f  uitgebrei. Ondergeskikte o f  gedelegeerde wetgewing, soos 
uitgevaardig deur die Staatspresident en administrateurs (proklamasies), 
die ministers (regulasies) en ander streeks- o f plaaslike wetgewende lig- 
game (verordeninge, regulasies, voorskrifte, omsendminute, reëls), vul 
parlementêre wette aan en skep die werklike ruim te en werksterrein van 
die verskillende uitvoerende liggame wat die staatsadministrasie uitmaak. 
Met ander woorde, die Parlem ent stel die administratiewe liggame in en 
bepaal die om vang van hulle bevoegdhede, funksies en optredes terwyl dit 
aan die uitvoerende gesag (met sy verskeie onderwys-wetgewende lig- 
game) oorgelaat word om hierdie werksaamhede, by wyse van onderge- 
skikte wetgewing, te om skryf en te verfyn binne die struktuur wat deur die

6 Hierdie Wet is ook nie ’n goeie voorbeeld van “algemene” onderwyswetgewing (wat deur die 
drie Huise aangeneem moet word) nie, aangesien dit ook van die destydse Volksraad onder die 
1961 -Grondwet geërf is.
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sentrale voorskrifte gestel word. Binne die uitvoerende gesag is daar ook 
onderwysliggame wat hierdie voorskrifte toepas en afdwing om sodoende 
doeltreffende werking binne die onderwysadministrasie te verseker.

3 .1 .2 . O n d erg esk ik te  w etg e  w in g

Gedelegeerde wetgewing is ondergeskik aan parlementêre wetgewing. 
Die parlem entêre wet word die magtigende wet genoem omdat dit meer- 
dere regskrag besit en beperkte wetgewende bevoegdhede aan die 
ondergeskikte wetgewende liggaam  oordra. Binne die onderwysstruktuur 
word ondergeskikte wetgewing op tweedevlak (provinsiale- en streeks- 
vlak) en derdevlak (plaaslike vlak) aangetref.7

Tweedevlak

Die tweedevlak-regeringstruktuur is tans in ’n oorskakelingsproses 
aangesien die ou provinsiale rade wat die wetgewende liggame van die pro- 
vinsies was, in die nuwe W et op Provinsiale Regering 69 van 1986 deur die 
verskillende administrateurs m et hulle uitvoerende komitees, vervang is. 
Onder die nuwe struktuur van provinsiale regering word provinsiale 
proklamasies uitgevaardig, alhoewel die ou provinsiale ordonnansies oor 
die algem een voortleef en oorgedra word aan die Departement van Onder- 
wys en K ultuur (Blankes). Dit beteken dat onderwysordonnansies voort- 
leef as eie-sake wetgewing (Blankes).

Die administrateur van ’n provinsie sal voortaan ’n sleutelrol vervul 
aangesien wye wetgewende en uitvoerende magte in hom setel. Hy is die 
regstreekse verteenwoordiger van die Staatspresident en die sentrale 
regering: in hierdie hoedanigheid kan hy dus proklamasies vir algemene- 
sake onderwys (wat natuurlik Swart onderwys insluit) en eie-sake onder- 
wys (ook vir Kleurlinge en Indiërs) uitvaardig.

Die Staatspresident vaardig ook proklamasies wat op onderwys betrek- 
king kan hê, uit -  dink veral aan proklamasies rakende onderwys vir 
Swartes buite die Nasionale state. Verder sal die ministers van die verskil- 
lende eie-sake en algem ene-sake onderwysdepartemente, asook die ver- 
skillende direkteure van onderwys, regulasies betreffende onderwys uit- 
vaardig. Die onderwysberoepsrade, onderwyskomitees en streeksrade kan

1 Op tweedevlak vaardig die Staatspresident proklamasies uit; die betrokke provinsiale 
administrateurs, proklamasies; die verskillende ministers, regulasies rakende onderwys; die 
provinsiale en ander onderwysrade, operasionele voorskrifte. Die onderwysberoepsrade se 
kodes word onder andere in regulasies beliggaam. Op derdevlak is daar verskillende 
wetgewende Uggame soos skole, bestuurshggame en vrywilhge nie-statutêre ouer- en onder- 
wysersverenigings wat merendeels inteme maatreëls en voorskrifte opstel.
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by wyse van professionele reëls en voorskrifte deur hulle opgestel, ook as 
ondergeskikte wetgewende liggame gesien word: van hierdie voorskrifte 
word by voorbeeld met die goedkeuring van die betrokke minister in regula- 
sies beliggaam.

Die hele organisasie en administrasie binne die verskillende onder- 
wysdepartemente berus ook op verskeie vorms van ondergeskikte 
wetgewing, naamlik rondskrywes, omsendminute, handleidings en ander 
voorskrifte.

Daar moet in gedagte gehou word dat ondergeskikte wetgewing binne die 
trefwydte van die m agtigende parlementêre wetgewing (die hoofwet) moet 
val. Hierdie liggame het dus beperkte wetgewende bevoegdhede. Indien 
die professionele reëls wat deur die FOR (voorheen SAOR) opgestel en op 
alle Blanke geregistreerde onderwysers van toepassing is, sou bots met die 
nasionale beleid wat in W et 76 van 1984 gestel word, sou die reëls ongeldig 
wees omdat dit buite the grense van die om skrewe wetgewende bevoegd- 
hede van die FOR val. Die verskillende onderwysrade (die ou provinsiale 
onderwysdepartemente) se voorskrifte het ook territoriale gebondenheid 
omdat dit slegs gelding het binne ’n bepaalde geografiese gebied (provinsie 
o f streek).

Fig. 3. Tweedevlak-wetgewing
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Soos reeds opgem erk, is sekere wetgewende maatreëls (soos op sentrale 
vlak) slegs op bepaalde bevolkingsgroepe o f spesifieke groepe binne die 
bevolkingsgroepe van toepassing, soos byvoorbeeld op Blanke onderwys- 
ers. Binne die onderwysstruktuur is daar ook ondergeskikte wetgewing 
wat algemene werking o f  slegs interne werking het. Die regulasies van 
die verskillende onderwysministers o f -direkteure het algem ene (eksterne) 
werking aangesien dit nie slegs intern binne die onderwyshiërargie geld 
nie, dit wil sê, nie slegs van toepassing is op onderwysorgane o f onder- 
wysam ptenare nie, m aar ook die onderdaan o f individu wat nie ’n 
am ptenaar is nie, betrek: naamlik die ouer en leerling. Hier kan regulasies 
wat verpligtinge op ouers lê — verpligte skoolfonds -  as voorbeeld genoem 
word. ’n Voorbeeld van ondergeskikte wetgewende maatreëls wat slegs 
interne werking het, is die professionele kodes wat slegs op geregistreerde 
onderwysers van toepassing is. Ander interne departementele reëls, 
rondskrywes en voorskrifte wat oor die algem een die interne administrasie 
van die departem ent reël en slegs van toepassing is op die amptenary, kan 
ook as voorbeeld dien.8

Derdevlak

Die belangrikste wetgewende liggame op hierdie vlak is die skool, bestuurs- 
liggaam en ander nie-statutêre ouer-onderwysersverenigings. Skool- 
beleid wat by wyse van skoolreëls uitgevaardig word, word deur die hoof 
in sam ew erking m et sy onderwysers opgestel. Skoolbeleid kan opvoedkun- 
dige en didaktiese aangeleenthede, asook bestuursake insluit. Die werking 
van skoolbeleid word afgewentel in die opstelling van individuele klas- 
beleid en -reëls.9 Die bestuursliggaam  van die skool het belangrike 
wetgewende bevoegdhede wat betref die bestuursaangeleenthede van die 
skool, naamlik finansiële en sosiale bestuur wat nie direk met formele 
onderwys te m ake het nie.

Skool- en klaskamerreëls moet natuurlik ook binne die raamwerk van 
eie- en algemene-sake onderwysbeleid opgestel word. Uiteraard sal dit 
ook slegs intern binne die skoolstruktuur afgedwing kan word. Bestuurs-

8 Die status en regskrag van wetgewende maatreëls wat intem e werking het, mag nie 
onderskat word nie aangesien die hele struktuur van onderwysbeleid en -administrasie hierop 
berus.

9 Dit is wel so dat sekere skool- en klasreëls wat nie direk aan skoolbeleid gekoppel word nie, 
of ander reëls op hierdie vlak wat nie direk verband hou met onderwysbeleid nie, streng ge- 
sproke nie wetgewende maatreëls genoem kan word nie maar bloot om gerieflikheidshalwe 
ingestel word. Byvoorbeeld, waar leerlingverkeer tydens klasverwisseling gereël word, of die 
prosedure-reëls op vergaderings van die bestuursliggaam.
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beleid geld ook intern vir die betrokke skool en sy bestuursliggaam  en moet 
binne die perke van die m agtigende wetgewing wat hierdie liggaam  instel 
en sy bevoegdhede voorskryf, val.
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Fig. 4. Derdevlak-wetgewing

3 .1 .3 . N asion a le  sta te  -  w e tg ew en d e  v e rg a d e r in g s

Die verskillende selfregerende gebiede soos KaNgwane, KwaNdebele, 
KwaZulu en Gazankulu het elk hul eie wetgewende vergadering wat 
oorspronklike (volledige) wetgewende bevoegdhede ten aansien 
van onderwysaangeleenthede in hulle gebiede het. Hoewel dit 
oorspronklike en volledige bevoegdhede is, sal hierdie onderwyswetgewing 
nog steeds ondergeskik wees aan die m agtigende parlementêre wet, 
Grondwet van die Nasionale State 21 van 1971, wat hierdie liggame se 
regstatus bepaal en hulle bevoegdhede omskryf. Die wetgewende ver- 
gaderings m ag egter onderwyswetgewing aanneem wat bots met onder- 
wyswette van die Suid-Afrikaanse parlement wat buite hierdie gebiede 
geld omdat die wetgewende vergadering as die “hoogste” wetgewer ten 
aansien van onderwys, in sy gebied staan.
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Wetgewende gesag: 
SA parlement

Sentrale wetgewing

~  r
Nasionale staat

■*« Wetgewende vergadering

Onderwyswetgewing

Fig. 5. Wetgewing: Nasionale staat

3 .1 .4 . O n su iw er w e tg e w in g

Daar bestaan in die onderwys sekere vorms van onsuiwer (kwasie-) wetge- 
wing wat ook as ’n bron van die onderwysreg beskou kan word. Hoewel 
hierdie w etgewing nie al die kenm erke van formele wetgewing dra nie, 
word dit wel so beskou om dat dit, onder andere, deur die administratiefreg- 
telike bepalings van onderwysreg beheers word. ’n Uitstaande kenmerk 
van kwasie-wetgewing is dat dit ’n grondslag van ooreenkoms, wat die 
werking en toepassing daarvan beinvloed, het: as voorbeeld kan die profes- 
sionele kodes en ander beroepsvoorskrifte van die onderwyser genoem 
word. Alhoewel die meeste van hierdie voorskrifte in wetgewing beliggaam 
is, het dit tot stand gekom  as gevolg van die onderwyser se ooreenkom s met
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sy verteenwoordigende professionele onderwysberoepsraad. In hierdie ver- 
band bevat dit dan kontraktuele en wetgewende eienskappe.10

Opsomming

Daar bestaan verskillende vorms van onderwyswetgewing wat op verskil- 
lende vlakke deur bevoegde wetgewende liggame aangeneem  word, en 
waarvan die gelding o f regskrag wissel. A s algem ene reël word aanvaar dat 
alle wetgewing gepubliseer of bekend gemaak moet word alvorens dit 
regskrag verkry.

Die ondergeskikte o f  gedelegeerde wetgewende liggaam  en sy wetgewende 
bevoegdhede, word geknoop aan ’n m agtigende wet [gewoonlik parlemen- 
têre o f  (eertydse) provinsiale wetgewing] wat hierdie liggaam  instel en sy 
bevoegdhede bepaal. Ondergeskikte wetgewing moet intra vires wees, 
wat beteken dat dit binne die trefwydte van die liggaam  se beperkte 
bevoegdhede m oet val. Indien dit ultra vires is kan die howe dit ongeldig 
verklaar.

Binne die onderwysstruktuur is daar tot op plaashke vlak, ’n netwerk van 
wetgewende Uggame in navolging van die dewolusie- en desentraUsasie- 
beginsel soos dit in die nuwe staatsregtelike bedeling beoog word. Deur 
dewolusie word gesag vertikaal afgewentel sodat plaaslike liggam e nou 
meer bevoegdhede kry om hulle sake doeltreffend te behartig -  m aar steeds 
onderhewig aan hoër magtigende bepalings. Kragtens die desen- 
tralisasie-doelw it moet meer bevoegdhede op die horisontale vlakke aan ’n 
verskeidenheid van persone en liggam e verleen word: die bevordering van 
ouer- en gem eenskapsdeelnam e in ’n “onderwysvennootskap” , en die 
betrokkenheid van die private sektor, is voorbeelde hiervan.

Onderwyswetgewing vir Swart onderwys word in die Nasionale state deur 
die verantwoordelike wetgewende vergaderings op volledige wyse behar- 
tig. Buite hierdie gebiede word onderwyswetgewing hoofsaaklik op sen- 
trale en tweedevlak deur wetgewende liggam e van die ander bevol- 
kingsgroepe, vir die Swartm an aangeneem. Die verantwoordelike onder- 
wysdepartem ent is die Departem ent van Onderwys en Opleiding. Sekere 
wetgewende onderwysfunksies kan ook na die provinsiale administrateurs 
afgewentel word. Verder kan die Staatspresident ook proklamasies in dié 
verband uitvaardig. Op derdevlak is daar egter meer geleentheid vir die 
Swartman om op direkte wyse deur sy plaaslike verenigings deel te neem 
aan die vorm ing van skool- en skoolbestuursbeleid.

10 Vir verdere besonderhede kyk onder administratiewe wetgewende handelinge hieronder.
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Aangesien wetgewing die hoofbron van onderwysreg uitmaak is dit belang- 
rik dat elke onderwyser die inhoud daarvan verstaan. Die reëls vir die uit- 
leg van wette word in wetgewing, die gemene reg en regspraak gevind en 
elke onderwyser behoort hiervan kennis te dra.11

3.2. Gemene reg

Om die gem ene reg as regsbron te verduidelik kan gesê word dat die Suid- 
Afrikaanse gem ene reg dié deel van ons regstelsel is wat uit die Romeins- 
Hollandse en Engelse reg gegroei het. Dit kan beskou word as dié deel 
van ons reg wat nie statutêr vasgelê is nie maar opgeteken is in die werke 
van ou regskrywers en ook regspraak (veral in die geval van die Engelse 
reg).

Die Suid-Afrikaanse gem ene reg het egter oor die jare heen ’n inheemse 
kleur gekry, om dat baie van die geërfde Romeins-Hollandse en Engelse 
reg nie meer in die oorspronklike vorm herkenbaar is nie. Dink maar aan 
die tugtigingsbevoegdheid (soos lyfstraf) van die paterfamilias -  die ouer, 
of, die onderwyser wat in die onderwyssituasie in loco parentis optree. 
Hierdie Romeins-Hollandse regsbeginsel word vandag deur wetgewing 
uitgebou en gereguleer om by die moderne onderwysomstandighede aan te 
pas. Die oorspronklike regsbeginsel het egter steeds behoue gebly en die 
howe sal by die uitleg van wette nie hgtehk aanneem dat die agterhggende 
gem ene reg deur w etgewing gew ysig o f herroep is nie. Daar m oet uitdruk- 
like aanduidings wees dat die gem ene reg wel deur wetgewing herroep o f 
gew ysig is. ’n Regsvermoede (wat ook uit die gem ene reg kom) geld by 
wetsuitleg ingevolge waarvan die gem ene reg slegs in noodsaakhke gevalle 
deur wetgewing gew ysig o f  herroep word.

Ons stelsel van uitvoerende gesag (waaronder die werking en 
organisasie van staatsorgane -  soos onderwysdepartemente -  ressorteer), 
is hoofsaaklik van Engelsregtelike oorsprong. Ander Engelsregtelike 
beginsels wat deur ons oorgeneem  is, is die koninklike prerogatiewe wat 
deur die Staatpresident (soos die Engelse monarg) in sy amp as staatshoof 
uitgeoefen word; die ultra vires-leerstuk  (die orgaan het buite die perke 
van sy statutêre bevoegdhede opgetree); die indeling van die verskillende 
soorte administratiewe handelinge; sekere reëls met betrekking tot staats- 
aanspreeklikheid.

11 Daar sal hieronder in ’n afsonderlike afdeling na die toepassing van die reëls van uitleg 
van wette gekyk word.
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Uit die Romeins-Hollandse gem ene reg het ons die volgende beginsels 
geërf: die verm oedens van wetsuitleg (egter ook uit die Engelse reg) en die 
res iud icata-beginsel (die handeling het ’n regsprekende aard en kan slegs 
deur ’n hoër regsprekende Uggaam gew ysig o f  herroep word).

Daar is nog talle gem eenregtelike reëls wat ook op die onderwys van 
toepassing is, naamlik, die reëls van natuurlike geregtigheid (kortweg, die 
audi a lteram  partem -reël wat beteken dat die ander party ook geleent- 
heid m oet kry om sy saak te stel); gem eenregtelike misdade soos aanrand- 
ing en verkragting; gem eenregtelike hersieningsbevoegdheid van die 
howe ten aansien van administratiewe onderwyshandelinge; begrippe soos 
“opset” en “nalatigheid” .

3.3. Regspraak

Oor die jare heen is daar deur middel van hofbeslissings ’n massa 
materiële adm inistratiefreg opgebou. Onder hierdie beslissings is daar 
talle uitsprake wat direk op die onderwys van toepassing is.12 Soos reeds 
genoem  is, het die H ooggeregshof ’n inherente gem eenregtehke her- 
sieningsbevoegdheid oor alle administratiewe optredes. Verder geld die 
stare decisis-beginsel binne die hofstruktuur: dit beteken kortliks dat die 
uitsprake van die hoër howe, soos die provinsiale afdelings van die Hoog- 
geregshof en die hoogste Appêlhof, bindend is vir die laer howe soos land- 
droshowe. Hierdie gesaghebbende en finale uitsprake van die hoër howe 
vorm  dan ons regspraak.

Daar kan vandag kwalik beweer word dat die howe slegs wetgewing inter- 
preteer en nie regskeppend te werk gaan nie.13 Volgens so ’n beskouing 
sou dit die wetgewer se taak wees om w etgewing op te stel, terwyl die howe

12 Kyk in dié verband na Van Coller v. Administrator Transvaal 1960 1 SA 110 (T); 
Gumede v. Mapumulo Bantu School Board 1961 4 SA 639 (N); Cape Teachers Professio- 
nal Association v. Minister o f  Education 1986 4 SA 412 (K); Swart and Others v. Minister 
o f Education and Culture: House o f  Representatives 1986 3 SA 331 (K); Ngubane v. 
Minister o f  Education and Culture Ulundi, and Others 1985 3 SA 160 (D); Mathale and 
Another v. Secretary for Education Gazankulu and Another 1986 4 SA 427 (T).

13 Hierdie beskouing het ontvvikkel uit die tradisionele skeiding van magte-leerstuk, waarin 
die drie hoogste gesagsorgane, naamlik die wetgewende gesag, uitvoerende gesag en die 
regsprekende ger.ag elk sy eie besondere magte wat nie deur die ander oorgeneem mag word 
nie, het. So sal die wetgewer slegs deur sy wetgewing kan spreek, die uitvoerende gesag moet 
toesien dat wetgewing uitgeleef word en die regsprekende gesag moet die ewewig herstel 
indien hierdie voorskrifte oortree word. Die leerstuk iudicis est ius dicere sed non dare geld 
ook hier en beteken letterlik dat die regte'r (die howe) die reg moet spreek (of uitlê) maar nie 
regskeppend mag optree nie.
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(regsprekende gesag) dit uitlê sonder om enige skeppende bydrae in die uit- 
legproses te lewer. Daar is baie voorbeelde op die terrein van die onderwys- 
reg waar die howe inderdaad regskeppend opgetree het, en juis daarom is 
ons regspraak so ’n lewende regsbron van onderwysreg.

Van die duidelikste voorbeelde van skeppende regspraak wat op die onder- 
wys van toepassing is, is: die ontwikkeling en toepassing van die reëls van 
natuurlike geregtigheid; die skepping van regsvereistes vir geldige 
administratiewe handelinge en die bepaling van reëls met betrekking tot 
die om vang en uitwerking van die howe se hersieningsbevoegdheid -  veral 
in gevalle waar dit deur wetgewing uitgesluit w ord.14

3.4. Administratiewe praktyk

Voordat onderwyspraktyk o f gewoonte as ’n bron van die onderwysreg 
erken kan word, moet dit herhalend plaasvind en deur die gemeenskap as 
noodsaaklik beskou word. Omdat wetgewing egter onderwysreg tot in die 
fynste besonderhede reël is daar weinig plek vir die ontwikkeling van self- 
standige gebruik o f  gewoonte. Adm inistratiewe gebruik kan egter ’n be- 
langrike interne bron skep. So kan reëls en prosedures wat op depar- 
tem entele vergaderings gevolg word, of, gerieflikheidsreëls by skole, as 
belangrike interne kontrolemiddels by die beoordeling van latere 
optredes aangewend word. O f hierdie praktyk egter as ’n regsbron beskou 
kan word is te betwyfel. Adm inistratiewe praktyk lei selde in die praktyk 
tot litigasie tensy dit direk in geskil geplaas word.

4. DIE ADMINISTRATIEFREGTELIKE VERHOUDING 
IN DIE ONDERWYSREG

Daar is reeds genoem  dat die onderwysreg (soos wat dit hier bespreek 
word), hoofsaaklik onder administratiefreg in die publiekregtelike stelsel 
val. Adm inistratiefreg vorm  deel van staatsreg en behandel die bevoegd-

14 In die Van Coller-saak (hierbo) het die geldigheidsvereistes van ’n administratiewe han- 
dehng ter sprake gekom: die Administrateur moes tydens dissiplinêre optrede teenoor die 
onderwyser die reëls van natuurlike geregtigheid nakom. Verder mag hy nie ongeoorloofde 
prosedure-verrigtinge (wat eintlik makliker en minder omslagtig is) gevolg het om uiteindelik 
’n doel wat wel geoorloof was, te bereik nie. Indie Swart- en Mathale-saak (hierbo) het dit ook 
oor die toepassing van die reéls van natuurlike geregtigheid gegaan.
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hede en werksaam hede van die owerheidsliggame in hulle daaglikse 
regeringstake: met ander woorde, die staatsadministrasie.

4.1. Die ongelyke gesagsverhouding

W anneer administratiewe handelinge in die onderwys plaasvind, ontstaan 
daar administratiefregtelike verhoudings tussen die partye -  die par- 
tye is die regsubjekte wat by die handeling betrokke is. Hierdie 
regsverhouding skep wedersydse regte, verpligtinge en voorregte vir 
die regsubjekte. Een van die regsubjekte in die administratiefregtelike 
onderwysverhouding is altyd ’n gesagsorgaan wat met owerheidsgesag 
beklee is. Hierdie onderwys-owerheidsorgaan ontleen gewoonlik sy gesag 
aan wetgewing en vul ’n besondere plek in die administratiewe struktuur 
van onderwys. Voorbeelde van sulke onderwysliggam e o f  -organe is die 
verskillende departem ente van Onderwys en Kultuur; die Departem ent 
van Onderwys en Opleiding; die Departem ent van Nasionale Opvoeding; 
die FOR; direkteure van onderwys, skoolhoofde en onderwysers.

Dit is duidelik dat nie slegs onderwysliggame met owerheidsgesag beklee 
is nie maar dat individue of groepe individue ook gesagsdraers van die 
onderwysowerheid kan wees, soos die direkteur, superintendent, skool- 
hoofde en onderwysers wat uit hoofde van hulle amptenaarstatus in 
gepaste gevalle as verteenwoordigers van die onderwysowerheid optree.15

Aangesien een van die partye in die adm inistratiefregtelike onderwys- 
verhouding ’n gesagorgaan m et owerheidsgesag is, volg dit dat die ander 
party o f partye wat nie in ’n gesagsposisie is nie, in ’n ondergeskikte 
hoedanigheid optree. So kan die ouer o f  die leerling (wat nie onderwysam p- 
tenare is nie) in ’n regsverhouding tree m et die direkteure van Onderwys 
en Kultuur, die FOR o f die skoolhoof. In hierdie gevalle sal die ouer o f leer- 
ling -  onderdane -  dan in die ondergeskikte posisie wees om dat hulle 
buite die onderwysstruktuur staan.16 Die administratiewe handeling wat 
uit hierdie ongelyke regsverhouding ontstaan het dan eksterne werking

15 Wanneer die minister, direkteur, skoolhoof of onderwyser in hierdie administratiewe 
onderwyshandehng teenoor die leerling of sy ouer optree, sal dit nie in ’n persoonlike 
hoedanigheid wees nie maar as ’n gesagsdraende amptenaar wat met besondere status 
ingevolge sy statusooreenkom s beklee is. Sien meer oor die statusooreenkoms hieronder.

16 In die administratiefregtelike verhouding is die onderdaan natuurhk nie ’n passiewe ven- 
noot nie. Uit hoofde van sy “onderwysvennootskap” met die staat, verkry hy bepaalde regte, 
bevoegdhede, vryhede en verpligtinge. Later meer hieroor onder die status van onderdane.
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omdat dit ook buite die onderwyshiërargie, en wel op ander onderdane, van 
toepassing is.

Die ongelyke regsverhouding sal steeds bestaan selfs as albei die regsub- 
jekte staatsorgane o f -liggame is. In hierdie gevalle tree die staatsorgane 
dan onderling teenoor m ekaar op en sal die handeling wat hieruit vloei 
slegs interne werking het. M et ander woorde, dit vind binne die onder- 
wyshiërargie plaas: binne die departem ente van Onderwys en Kultuur, die 
Departement van Onderwys en Opleiding, die FOR, die onderwysrade en al 
die ander interne administrasie binne die onderwysdepartem ente.17 In 
hierdie gevalle sou albei (o f al) die regsubjekte o f partye, streng gesproke, 
as gesagsdraende regsubjekte beskou kon word omdat hulle uit hoofde van 
hulle amptenaarstatus, deel uitmaak van die onderwysowerheid. Indien 
die regsverhouding in hierdie gevalle egter op ’n gelyke basis sou berus, sou 
mens terugbew eeg na die privaatreg waar gelyke regsverhoudinge tussen 
individue o f  groepe ontstaan en op gelyke basis handehnge verrig w o rd .18 
Binne die onderwysreg (publiekreg) word hierdie administratiewe hande- 
linge steeds deur ’n ongelyke regsverhouding gekenm erk en sal een van 
die regsubjekte steeds die gesagsposisie beklee. Die rede hiervoor is dat die 
onderwysliggaam  wat in hierdie spesifieke regsverhouding met hoër 
gesag beklee is, die regsbevoegdheid het om op ’n dwingende wyse 
teenoor die ander am ptenaar op te tree en dit oorwegend in die openbare 
belang doen. Dink maar aan gevalle waar die direkteur, die adminis- 
trateur (onder provinsiale onderwys) o f die FOR, met tugondersoeke o f dis- 
siplinêre optrede teenoor die skoolhoof o f onderwyser optree.19 Die bevoegd- 
heid om dwingend op te tree word gewoonlik deur wetgewing verleen ter- 
wyl die doelstelling om hier die openbare belang te dien, ’n kenm erk van die 
publiekreg is: te wete, die publieke belang wat hier swaarder weeg as die 
individuele belang.

Opsomm ing

Daar kan gesê word dat een van die regsubjekte in die administratiefregte- 
like onderwysverhouding altyd ’n staatsorgaan moet wees terwyl die ander

17 Hier kan die direkteur van ’n onderwysdepartement teenoor ’n superintendent o f ’n skool- 
hoof of groepe van hierdie amptenare optree; die skoolhoof kan teenoor sy onderwyser optree; 
die FOR kan teenoor die skoolhoof of die onderwyser optree.
18 Die kenmerke van die privaatreg in teenstelhng met dié van die publiekreg is reeds hierbo 
kortliks aangeraak.

19 In die Van Coller-saak (hierbo) het die skoolhoof, Van Coller, die hof genader omdat die 
Administrateur (die mondstuk van die ander senior amptenare wat in werklikheid by die 
ondersoek betrokke was) onreëlmatig teenoor hom opgetree het tydens ’n dissiphnêre onder- 
soek.
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regsubjek(te) ook ’n staatsorgaan, o f ’n gew one onderdaan buite die onder- 
wysstruktuur van die staat kan wees.

Die regsverhouding waarop die administratiewe handeling gegrond is het 
altyd ’n ongelyke aard om dat een van die regsubjekte (gewoonlik die 
administratiewe orgaan) m et owerheidsgesag beklee is. Die adminis- 
tratiewe handeling wat uit die ongelyke regsverhouding groei kan interne 
o f  eksterne w erking hê, o f beide.

4.2. Individuele en algemene regsverhoudings

In die onderwysreg ontstaan daar individuele (subjektiewe) en algem ene 
(objektiewe) administratiewe verhoudings. Persone kan individueel 
teenoor die staatsadministrasie te staan kom, naam hk waar die ouer van 
die VEG-leerling hom  beroep op die betrokke direkteur van Onderwys en 
Kultuur o f die betrokke minister; waar die onderwyser o f die skoolhoof, in 
die geval van dissiphnêre optrede teen hom, in hoër beroep gaan na die bet- 
rokke direkteur, administrateur o f die minister. In hierdie gevalle ont- 
staan daar ’n individuele regsverhouding tussen die besondere persoon 
(o f amptenaar) en die onderwysorgaan.

Daar ontstaan egter ook algem ene regsverhoudings waar groepe onder- 
dane (o f amptenare) teenoor die onderwysadministrasie te staan kom. As 
voorbeelde kan genoem  word wanneer die ouerkorps deur middel van hulle 
ouervereniging, teenoor die direkteur o f die minister optree, o f  wanneer die 
onderwyserskorps deur hulle onderwysersvereniging, teenoor die direk- 
teur o f die minister optree.

Die algemene regsverhouding word gewoonlik deur wetgewing, wat 
oor die algem een toekomsgerig is, geskep. Hierdie regsreëls geld 
onbepaald en onpersoonlik: so word al die ouers -  die ouerkorps — (deur 
middel van hulle ouerverenigings) gewoonlik deur wetgewing oor dieselfde 
kam geskeer. Terselfdertyd bepaal wetgewing ook dat die bepaalde onder- 
wysersverenigings (wat die segsman van die onderwyserskorps is), gelyke 
regstatus en derhalwe gelyke bevoegdhede het.20 Die individuele 
regsverhouding groei uit die algemene regsverhouding en die 
regsreëls (wetgewing) wat dit beheers. In die individuele regsverhouding

20 Met ander woorde, wetgewing maak nie voorsiening vir die individuele ouer, leerling of die 
onderwyser nie maar geld in die algemeen vir alle ouers, leerlinge en onderwysers -  natuurlik 
binne die regswerking van die wetgewing: in die geval van provinsiale ordonnansies sal dit 
territoriale gelding hê en al die ouers, leerlinge en onderwysers binne die provinsie of streek 
betrek.
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word die algem ene gelding van wetgewing egter gekonkretiseer en ver- 
kry dit ’n besondere en individuele karakter om sodoende op besondere 
regsverhoudings van toepassing te kan wees. Die besondere karakter van 
individuele regsverhoudings beteken dat dit uiteraard verskillend is: die 
regsubjekte se handelinge verskil ook van geval tot geval en daarom verg 
dit individuele aandag. Aan die ander kant word die algemene regsver- 
houding en die regsubjekte daarby betrokke, weer gelyksoortig behan- 
del.21

Dit is verder ook van praktiese belang om te weet dat aigemene regsver- 
houdings soos dit deur wetgewing geskep word, ook daardeur gewysig 
of vemietig kan word. Die spesifïeke wetgewende liggaam m oet dan deur 
soortgelyke wetgewing hierdie algem ene verhoudings verander o f ver- 
nietig.22 Indien die algem ene diensvoorwaardes vir onderwysers deur die 
bevoegde w etgew er verander word, beteken dit gewoonhk dat dit op die 
toekomstige onderwyserskorps in die algemeen, van toepassing is. 
Indien individuele onderwysers o f  groepe onderwysers nie aan die nuwe 
voorwaardes voldoen nie, beteken dit nie dat hulle hulle poste daardeur 
gaan verloor nie: individuele regsverhoudings het tussen hierdie indi- 
viduele onderwysers (o f die groep) en die onderwysowerheid ontstaan. 
Gewoonlik word ook individuele aandag aan sulke gevalle geskenk wan- 
neer die onderwysowerheid byvoorbeeld briewe uitstuur aan die betrokke 
leerkragte en die posisie verduidelik.23

Verder m oet in gedagte gehou word dat individuele regsverhoudings 
binne die om vang van algem ene regsverhoudings (soos in wetgewing 
gereël) deur besluite, bevele en verbiedinge beheer word. Die besluit 
wat deur die minister o f die direkteur ten aansien van die VEG-kind se

21 Die saak van die ouer van ’n VEG-kind wat die onderwysowerhede individueel nader, sal 
individuele aandag moet kry; die saak van die skoolhoof betrokke by die tugondersoek, moet 
afsonderhk en individueel beoordeel word.

22 Die wetgewing wat die wysiging of vemietiging tot stand bring moet egter dieselfde 
regskrag en -status as die oorspronklike wetgewing hê. Die diensvoorwaardes van onder- 
wysers wat deur parlementêre wetgewing bepaal word, kan naamlik nie deur die inteme 
rondskrywes of omsendminute van die hoofde van verskillende onderwysdepartemente 
gewysig word nie.

23 ’n Belangrike onlangse hofsaak wat ook hier van toepassing kan wees is Tshabalala and 
Others v. Minister o f  Health and Others 1987 1 SA 513 (W) waar beslis is dat alhoewel 
wetgewing ’n algemene verbod op stakings in die verpleegstersprofessie plaas, die staking van 
verpleegsters by die Baragwanath-hospitaal individuele aandag van die superintendent van 
die hospitaal geverg het. Met ander woorde, hy kon nie die verpleegsters wat aan die staking 
deelgeneem het, voor die voet ontslaan nie maar moes voordat hy ’n besluit kon neem, elkeen 
se geval afsonderhk beoordeel te einde ’n regverdige besluit te kon neem.
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posisie geneem is, sal voortaan die posisie van hierdie kind reël. Die besluit 
of bevel van die onderwysowerheid om die vraag na die kwalifïkasievoor- 
waardes van die betrokke onderwysers te beantwoord (in voorbeeld), sal 
die posisie van hierdie onderwysers beheer.24

Fig. 6. A lgem en e en individuele regsverhouding

Opsomming

Die ongelyke gesagsverhouding in die onderwysreg word verder verfyn 
deur individuele en algem ene regsverhoudings wat daaruit ontstaan.

24 Die regte, bevoegdhede en vryhede wat vir die VEG-leerhng of die betrokke onderwysers 
(hierbo genoem) by wyse van die individuele besluit of bevel van die onderwysowerheid geves- 
tig is, bly van krag al sou dit teenstrydig wees met die algemene bepalings in die betrokke 
wetgewing, of al sou die betrokke wetgewing weer herroep of gewysig word. Indien dit egter 
wel die bedoehng van die wetgewer is om ook individuele regsverhoudinge te wysig, moet dit 
duidelik so bepaal word.
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Algem ene regsverhoudings is gelyksoortig van aard, en word hoofsaaklik 
deur wetgewing beheer om dat wetgewing algem een-geldend is. Binne die 
algem ene regsverhouding ontwikkel administratiewe onderwyshan- 
delinge wat interne o f  ekstem e werking (o f beide) kan hê.

Algem ene regsverhoudinge word deur individuele regsverhoudings gekon- 
kretiseer en laasgenoem de verkry ’n besondere, individuele karakter wat 
maklik geïdentifiseer kan word. Die individuele verhouding word deur 
besluite, bevele en verbiedinge beheer en die handelinge wat daaruit groei, 
kan intem e o f ekstem e w erking (o f beide) hê.

Daar is nog fynere verskille tussen individuele en algem ene regsverhou- 
dinge waarop nie hier ingegaan word nie. K yk in die bronnelys vir 
bykom ende literatuur.

5. DIE BESONDERE REGSVERHOUDING TUSSEN DIE 
ONDERWYSER EN DIE ONDERWYSOWERHEID

Tussen die staat en sy am ptenaar ontstaan daar ’n amptenaarskontrak 
waarvan die basiese regsbeginsels in, onder andere, die Staatsdienswet 111 
van 1984 en die W et op Staatsaanspreeklikheid 20 van 1957 beliggaam is. 
Onderwysers wat in diens van staatskole (openbare onderwys) staan is der- 
halwe amptenare wat deur middel van ’n dienskontrak, in ’n regsverhou- 
ding met ’n staatsorgaan (die onderwysowerheid) staan.25 Die onder- 
wyser, as lid van ’n besondere professionele groep, staan ook in ’n 
besondere verhouding tot sy professie en die gemeenskap, en is met ’n 
bepaalde openbare status beklee.

5.1. Die administratiewe statusooreenkoms
Die amptenaarskontrak tussen die staat (werkgewer) en sy amptenaar 
(werknem er), is dus in die geval van die onderwyser, in wese ’n 
statusooreenkoms: in hierdie geval word die ooreenkoms deur die pu- 
bliekreg, omdat openbare onderwysdiens verrig word, beheers.26 Die

25 Oor die algemeen word die dienskontrak wat tussen die onderwyser en die privaatskool 
gesluit word deur die kontraktereg onder die privaatregstelsel beheer. Dit toepassing van 
hierdie kontraktuele beginsels berus egter op ’n administratiefregtelike grondslag. Sien 
hierbo.

26 Ander professionele groepe wat openbare diens verrig en ’n besondere professionele status 
geniet, is byvoorbeeld mediese dokters, verpleegsters, tandartse en ingenieurs.
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besondere afdeling van die publiekreg wat hier van toepassing is, is die 
administratiefreg: die onderwyser staan in ’n besondere, m aar ongelyke 
regsverhouding tot ’n staatsorgaan -  die onderwysdepartement. (Die 
onderwysdepartemente is immers deel van die staatsadministrasie wat in 
die administratiefregtelike deel van ons publiekreg betrokke is.)

Adm inistratiefregtelike ooreenkom ste word dus gesluit waar die belange 
van ’n groep of klas in die besonder geraak word en die openbare 
belang vereis dat hierdie ooreenkom ste ’n algemene en dwingende 
w erking m oet hê. Die ooreenkom s is op ’n ongelyke regsverhouding ge- 
grond omdat die onderwysdepartem ent met owerheidsgesag beklee is. Die 
onderwyser het egter ’n besondere status wat aan hom bepaalde regte, 
bevoegdhede, vryhede en verpligtinge, wat erken en gehandhaaf moet 
word, verleen. Uit hoofde van hierdie besondere status sal die onderwyser 
in bepaalde ongelyke regsverhoudings -  soos waar hy teenoor die leerling 
te staan kom  o f waar hy (die skoolhoof) teenoor die junior onderwyser 
optree -  self die verteenwoordiger van die staatsorgaan wees en gevolglik 
met owerheidsgesag (die gesagsposisie) beklee wees.

5.1.1. Regte, bevoegdhede, verpligtinge en voorregte

Die regte en bevoegdhede wat uit die statusposisie groei, is hoofsaaklik in 
wetgewing beliggaam  maar word aangevul deur die gem ene reg en 
regspraak.2' Uit hoofde van hierdie status kan die onderwyser naamlik 
skadevergoeding eis as hy op onregm atige wyse uit sy diens ontslaan word, 
o f indien voordele van hom  weerhou word. Hy kan ook herstel van status 
eis as sy skorsing o f ontslag ongeldig was.27 28

27 Hierdie wetgewing omskryf die regte, bevoegdhede en verpligtinge van die onderwyser 
teenoor die onderwysdepartement maar bevat ook belangrike voorskrifte wat die regs- 
verhouding tussen die onderwyser en die professionele onderwysberoepsraad (wat ook as ’n 
staatsorgaan beskou kan word), onderlê. Daar is verskeie professionele onderwysliggame 
(beroepsrade) wat op sentrale vlak ingestel word en verantwoordelik is vir die opstel van pro- 
fessionele kodes en diensvoorwaardes wat dan in wetgewing (sentrale en ondergeskikte) 
opgeneem word. Hierdie liggame is ook belangrike adviesliggame wat ten doel het om die 
onderwysberoep in die algemeen te bevorder.
28 In M uzondo v. University o f  Z im babwe 1981 4 SA 755 (Z) beslis die Zimbabwese hof 
dat “ontslag” van die dosent voorafgegaan moet word deur dissiplinêre optrede teen hom. Dis- 
siplinêre optrede vereis die toepassing van die reëls van natuurlike geregtigheid. Hoewel die 
dosent se diens beëindig is en hy vooruitbetaalde salaris gekry het, bly diensbeëindiging 
steeds ontslag, en moes dissipbnêr teen hom opgetree word. Die administratiewe status- 
ooreenkoms gaan deur verskillende fases van bekragtiging en kom gewoonlik tot stand by die 
proefdienstydperk van die onderwyser. In Som ers v. D irector o f  Indian Education 1979 4 
SA 713 (D) was die hof bereid om selfs aan die tydelike onderwyser die beskerming van 
amptenaarstatus te verleen.
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Soos hierbo opgem erk is, vloei daar regte, bevoegdhede, verpligtinge en 
voorregte uit die am ptenaarskontrak. W anneer die onderwyser ’n reg het, 
plaas dit ’n verpligting op die onderwysowerheid om hierdie reg te erken 
en daarvolgens te handel. Hierdie reg kan ook deur die howe afgedwing 
word. Die voorregte van die onderwyser plaas egter nie ’n ooreenstem- 
mende verphgting op die onderwysowerheid nie. Dit sou egter verkeerd 
wees om te sê dat die onderwyser nou vanuit ’n regsoogpunt gesien, totaal 
afhanklik is van die owerheid se goedgunstigheid vir die toestaan van hier- 
die voorregte. Aan al die voorregte wat uit die am ptenaarskontrak vloei 
word ’n vergunning gekoppel: dit beteken dat die onderwyser ’n reg het 
om aangehoor te word ten aansien van sake wat deur die amptenaarskon- 
trak gereël word. Verlofvoordele aan die onderwyser word as ’n voorreg 
beskou: in ’n geval waar dissiphnêre optrede teen die onderwyser sy voor- 
reg om met studieverlof te gaan, aantas, kan hy daarop aandring dat sy 
saak regmatige oorweging geniet.29

In die gevalle hierbo genoem , ontstaan die regsverhouding intern tussen 
die onderwyser en die onderwysdepartem ent en het dit slegs interne wer- 
king (dit geskied met ander woorde binne die onderwysadministrasie en 
betrek nie gewone onderdane wat nie onderwysers is nie). Die onderwyser 
moet dus die geleentheid kry om  sy saak op interne beroep te neem.

5.1.2. Kontrole

Binne die onderwysstruktuur bestaan daar ’n kragtige interne kontrole- 
sisteem ingevolge waarvan die onderwyser sy saak na ’n hoër gesagsor- 
gaan, soos die minister o f  direkteur, neem wat die saak -  wat deur ’n laer 
orgaan beshs is — in geheel heroorweeg en gewoonlik ’n finale besluit 
daaroor neem .30

Interne administratiewe onderwyshandehnge waaroor ’n dispuut o f 
onsekerheid bestaan en wat die regte, bevoegdhede en vryhede van die 
onderwyser aantas, word dus gewoonhk intern besleg: in sulke gevalle dui 
wetgewing dan ook aan dat die besluit van die hoër orgaan, die minister o f 
direkteur, “finaal” o f  “afdoende” is. Dit beteken dat hierdie aangeleentheid

29 In die praktyk sal regmatige oorw eging daarop neerkom dat die reëls van natuurlike 
geregtigheid toegepas moet word. Deur die toepassing hiervan kry die onderwyser ’n geleent- 
heid om sy saak te stel en slegs wanneer sy getuienis ook oorweeg is, kan daar van regmatige 
oorweging gepraat word. Later meer oor hierdie reëls onder die bespreking van die gel- 
digheidsvereistes vir administratiewe handelinge.

30 Daar sal hieronder volledig ingegaan word op inteme beroep en kontrole in die onderwys- 
administrasie.
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nie voor die burgerlike howe vir beslegting aanhangig gem aak word nie 
omdat geag word dat die onderwysadministrasie in hierdie gevalle oor die 
geskikste organe o f  liggam e beskik om  hierdie soort handeling te besleg: dit 
vorm  immers deel van die praktiese onderwysbeleid en -administrasie 
waarm ee die howe nie m akhk inm eng nie.31

Daar is egter reeds genoem  dat die onderwyser vanweë sy besondere status 
nie slegs in ’n regsverhouding m et die onderwysdepartem ent staan nie, 
maar ook in ’n besondere verhouding tot die gemeenskap. Die vraag 
ontstaan nou o f hierdie sogenaam de interne optrede teen die onderwyser as 
amptenaar, nie ook eksterne werking het as gevolg van sy besondere 
status in die gem eenskap nie. W anneer daar nou dissiphnêr teenoor die 
onderwyser opgetree word en hy administratiewe straf opgelê word, kan 
die regte en voorregte van sy leerlinge daardeur aangetas word, soos 
byvoorbeeld wanneer die leerhnge as gevolg van die onderwyser se verpla- 
sing (degradering) sonder ’n onderwyser is en dus nie onderrig ontvang nie. 
In sulke gevahe kan hierdie interne handelinge ook eksterne werking hê: 
die saak kan op intem e beroep gaan o f die howe kan hulle hersienings- 
bevoegdheid in uitsonderhke gevaUe toepas.32

In die professionele kodes vir Blanke onderwysers soos dit ingevolge die 
W ysigingswet op die Nasionale Onderwysbeleid (Volksraad) 103 van 1986 
uitgevaardig word, word die voUedige prosedure vir ’n voorlopige onder- 
soek uiteengesit. Die besluit wat deur hierdie kom itee van ondersoek 
geneem  word, word dan in werkhkheid deur die tugkom itee van die FOR 
gekontroleer en bekragtig. Ingevolge W et 116 van 1976 (nou herroep), was 
daar in die geval van ’n weiering o f skrapping van registrasie deur die eer- 
tydse SAOR, voorsiening gem aak vir geregtelike kontrole: die onderwyser 
het ’n reg van appêl na die provinsiale afdehng van die H ooggeregshof 
gehad.33

31 Hieronder word breedvoerig op geregtelike kontrole van administratiewe onderwys- 
handelinge, wat naas inteme kontrole bestaan, ingegaan.
32 Daar kan in baie gevalle nie duidebk tussen die inteme en eksteme werking van adminis- 
tratiewe handelinge onderskei word nie. In geval van twyfel moet die handelinge ondersoek 
en afsonderlik beoordeel word. Dit is egter ook nie ’n vaste reël dat geregtelike kontrole by 
inteme handelinge uitgesluit word nie. Die aard van die verskillende soorte administratiewe 
onderwyshandelinge word hieronder bespreek. In die Van Coller-saak wat hierbo genoem is, 
kon die skoolhoof (V an Coller) juis van geregtelike hersieningskontrole deur die Hooggeregs- 
hof gebruik maak omdat die Administrateur tydens die dissiplinêre optrede, onreëlmatig 
teenoor hom opgetree het: die Administrateur het die toepassing van die reëls van natuurhke 
geregtigheid verontagsaam.
33 Van die redes waarom daar nie in die nuwe wetgewing uitdruklik voorsiening gemaak is 
vir geregtelike kontrole nie, is dat die FOR en die verskillende komitees wat die ondersoeke 
uitvoer, ’n baie breër spektrum van verteenwoordiging geniet en dat die inteme kontrole-pro- 
sedures aansienlik uitgebrei is.
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5.2. Status van onderdane

In navolging van die breë grondslag waarop onderwysvennote in die 
nuwe openbare onderwysstruktuur moet funksioneer, word ouers en lede 
van die private sektor toenem end ingeskakel in onderwysbestuur- en 
administrasie.34

Daar is reeds genoem  dat die onderdaan nie ’n passiewe vennoot in die 
administratiefregtelike onderwysverhouding is nie. Sy regstatus as 
onderwysvennoot verleen aan hom  sekere regte, bevoegdhede, vryhede 
en verpligtinge wat deur die onderwysowerheid erken en gehandhaaf moet 
word. So sal die leerling (sy ouer o f  voog tree weens sy minderjarigheid, 
nam ens hom op) ’n reg op onderwys hê aangesien die onderwysowerheid ’n 
verpligting op hom lê om ’n skool by te woon. (Skoolplig geld egter nog nie 
ongekwalifiseerd nie: alle Swart kinders is nog nie skoolpligtig nie.) Verder 
moet in gedagte gehou word dat die onderdaan in sy publiekregtelike ver- 
houding met die onderwysowerheid -  waar die publieke belang die pri- 
mêre faktor is -  steeds as ’n lid van die gemeenskap (wat die openbare 
belang dien) gesien m oet word. In hierdie hoedanigheid het hy dan ’n 
belang in openbare onderwys, wat naamlik aan hom ’n reg op belange- 
bevrediging en gelyke geleenthede in openbare onderwys gee. (Daar word 
egter steeds in regskringe oor hierdie publiekregtehke aansprake van die 
onderdaan geredekawel).

W anneer hierdie onderdane as verteenwoordigers op verskillende 
administratiewe onderwysliggam e dien, verkry hulle ook ’n bepaalde 
administratiefregtelike status wat as gevolg van ’n statusooreenkoms 
tot stand kom. Hier dink mens veral aan ouers en ander onderdane wat op 
bestuurshggam e, ouer-onderwysersverenigings, gebiedsrade, streeksrade 
en selfs professionele onderwysberoepsrade, dien.

Ingevolge die ooreenkom s bestaan daar besondere kwalifikasies o f voor- 
waardes tot lidmaatskap tot hierdie liggame. Gewoonlik is hierdie bepa- 
lings van ’n gebiedende (verpligtende) aard en indien ’n lid nie daaraan

34 Kyk in hierdie verband na die erkenning wat Wet 76 van 1983 en Wet 103 van 1986 aan 
die georganiseerde ouergemeenskap in die onderwysstelsel verleen. Die deelname en verteen- 
woordiging van die ouergemeenskap op onderwysbggame soos die FOR, onderwysrade en die 
komitee van onderwyshoofde kan as voorbeelde dien.
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voldoen nie, verbeur hy sy lidmaatskap. Dissiplinêre optrede teen ’n lid kan 
op sy skorsing o f ontheffing uitloop.35 * *

Opsomming

Die amptenaarskontrak tussen die onderwyser en die onderwysowerheid is 
eintlik ’n statusooreenkom s vanweë, onder andere, die aard van die onder- 
wyser se professionele beroep en sy besondere verhouding tot die 
gemeenskap.

Die regte, bevoegdhede, voorregte en vryhede wat uit hierdie statusooreen- 
koms groei, beteken dat die onderwyser met owerheidsgesag beklee word: 
in sekere regsverhoudings sal hy die “hoogste” gesagsdraer wees en in 
ander, die “ondergeskikte” gesagsdraer.

Die onderskeid tussen intem e en ekstem e w erking van handelinge waar 
die onderwyser en die onderwysowerheid betrokke is, is nie altyd duidehk 
nie. Handehnge wat slegs intem e w erking het word gewoonlik intem  
besleg. Aangesien eksterne (geregtelike) kontrole egter naas interne kon- 
trole bestaan, is die howe altyd toegankhk. As gevolg van die kragtige, 
doeltreffende stelsel van intem e onderwyskontrole, gebeur dit vandag 
selde in die praktyk dat dissiplinêre en tugondersoeke die howe bereik.

Onderdane in die adm inistratiefregtehke onderwysverhouding tree uit 
hoofde van huhe onderdaanskap, in ’n soort “vennootskapsverhouding” 
m et die onderwysowerheid op. In hierdie regsverhouding m oet sy individu- 
ele sowel as gem eenskaplike onderwysbelange erken en gehandhaaf word.

’n Onderdaan wat op ’n openbare onderwysliggaam  dien, verkry deur hd- 
maatskap ’n bepaalde status wat hom  in ’n bepaalde regsverhouding met

35 Om as voorbeeld te noem, die lede van die bestuursraad van die Menloparkse Hoërskool
moes aan sekere kwalifikasies voldoen, byvoorbeeld, lede wees van die ouergemeenskap van
die skool en hulle verteenwoordig. Omdat daar sprake was dat hulle nie aan hierdie vereistes 
voldoen het nie, kon die aksiekomitee (ook ’n sogenaamde verteenwoordigende ouerliggaam) 
van die intem e kontrolesisteem gebruik maak om uiteindelik die Minister van Onderwys 
en Kultuur te nader om die raad te ontbind. Die Minister kan in so ’n geval die saak heroor- 
weeg maar sal nie ligtelik die raad ontbind nie. Hy het wel opdrag gegee dat die raad binne 
hulle eie geledere ’n oplossing moes soek. Dit het ook so gebeur dat lede uit eie beweging 
besluit het om te bedank. Indien die Minister (die hoogste intem e beheerorgaan) die raad 
op ’n onreëlmatige wyse sou ontbind, sou daar in hoër beroep na die Hooggeregshof (ekstem e 
geregtelike kontrole) gegaan kon word. Die hof sou waarskynlik die saak finaal besleg het. 
(Of die bestuursraad wel ’n verteenwoordigende hggaam was, was natuurlik ’n twispunt en 
die betrokke wetgewing moes bestudeer word.)
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die onderwysowerheid plaas: in onderwysaangeleenthede kan hy immers 
ook as “verteenwoordiger” van die onderwysowerheid optree.

6. GESAGSDELEGASIE IN DIE 
ONDERWYSSTRUKTUUR

Aangesien ’n openbare onderwysorgaan in die administratiewe onderwys- 
verhouding gewoonlik met owerheidsgesag beklee is, beteken dit dat daar 
binne die onderwyshiërargie ’n uitgebreide en komplekse struktuur van 
gesagsdelegasie moet bestaan. Die doel hiervan is grootliks op werkver- 
deling gemik: een staatsliggaam o f am ptenaar kan nie al die werk verrig 
nie. Uiteindehk beteken dit dat die omvattende werksaamhede, bevoegd- 
hede en organisasie binne die onderwysstelsel by wyse van gesagsdelegasie 
op ’n onafhanklike en doeltreffende wyse verrig kan word.

Die gesagstrukture in die moderne onderwysstelsel is baie ingewikkeld 
en vorm  ’n breë netwerk -  wat soms byna onsigbaar is -  oor ’n wydvertakte 
onderwysterrein. W aar dit moeilik is om die besondere delegasieverhou- 
ding te tipeer, m oet die bepaalde wetgewing as basiese riglyn gebruik 
word om die delegasiepatroon te verstaan. In sommige gevalle waar 
naamlik versweë bevoegdhede en die delegasie daarvan ter sprake is, kan 
selfs wetgewing nie oplossings bied nie. Deur die toepassing van wetsuit- 
legreëls m oet naamlik bepaal word o f die betrokke onderwyser wel die 
bevoegdheid gehad het om in ’n spesifieke geval sy bevoegdhede aan die 
junior onderwyser te delegeer, o f die junior onderwyser die geskikte 
am ptenaar was en wat hierdie delegasie in werklikheid behels.36 38

38 Om ’n eenvoudige voorbeeld te noem: die minister delegeer van sy bevoegdhede aan die 
direkteur en die direkteur subdelegeer dit aan die skoolhoof. Binne die skooleenheid kan die 
skoolhoof weer van hierdie bevoegdhede aan sekere onderwysers delegeer. Die vrae wat hoër 
op in die gesagstruktuur en in die skoolopset kan ontstaan, is, o f die direkteur of die skoolhoof 
nie self daardie bevoegdhede moes uitoefen nie; indien hulle dit wel kon delegeer, moes dit nie 
aan bepaalde ander amptenare soos die superintendent (inspekteur) of die senior vakonder- 
wyser onderskeidelik, gedelegeer word nie. Indien die delegasiebevoegdheid wel bestaan moet 
verder ondersoek word of die skoolhoof dan self ’n besluit moes neem oor die aangeleentheid 
sodat die senior vakonderwyser dan slegs die opdrag van die skoolhoof uitvoer, óf, kan die 
skoolhoof die totale bevoegdheid, met ander woorde, besluitneming en die uitvoering 
daarvan, delegeer? ’n Praktiese voorbeeld is wanneer die skoolhoof self besluit oor die toe- 
diening van lyfstraf aan skoolseuns maar die uitvoering daarvan aan die adjunk-hoof oordra. 
Juis die uitvoering van lyfstraf sou vir die leerlinge drastiese gevolge kon inhou. Om 
moontlike onregmatighede uit te skakel sou mens kon sê dat die skoolhoof (of sy gedelegeerde) 
in hierdie geval teenw oordig moet wees wanneer die houe toegedien word, of dat hy 
duidelike riglyne moet verskaf oor die uitvoering van die straf: dink aan gevalle waar die 
skoolhoof ’n dame is en nie self die houe kan toedien nie. Wetgewing oor die toediening van 
lyfstraf verskil en daarom kan hierdie bespreking slegs algemene riglyne stel.
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6.1. Delegasie van diskresionêre bevoegdhede en funksies
Soos hierbo opgem erk is, moet bevoegdhede en funksies op bepaalde wyses 
gedelegeer word. Omdat die onderwysstelsel ’n m odem e vervlegte struk- 
tuur is, gebeur dit dat onderwysers in die meeste gevalle m et diskresio- 
nêre bevoegdhede beklee is: die skoolhoof het ’n keu«e om ’n bevoegd- 
heid aan die senior vakonderwyser oor te dra; die inspekteur/skoolhoof het 
’n diskresie om die onderwyser vir ’n prestasietoekenning te evalueer; die 
tugkom itee van die FOR het ’n diskresie ten aansien van tugm aatreëls wat 
die onderwyser opgelê moet word.37 38

Die omvang van die staatsorgaan se diskresionêre bevoegdhede kan 
natuurhk wissel, sodat die skoolhoof soms uit ’n wye verskeidenheid van 
moonthkhede, en in ander gevalle weer slegs tussen twee opsies, ’n keuse 
moet maak. W at egter vasstaan is dat daar in die meeste gevalle (veral 
waar die skoolhoof en senior onderwysers betrokke is) altyd van diskresie- 
uitoefening gepraat kan word.

’n Diskresionêre bevoegdheid ís n regsbevoegdheid wat die houer daar- 
van in staat stel om  ’n keuse binne ’n bepaalde regsgebied te maak. 
Aangesien die onderwysstelsel nie binne ’n regsvrye gebied funksioneer 
nie, kan daar nie van ’n “vrye” o f  “ongebonde” diskresie gepraat word nie 
aangesien dit altyd regsgebonde is.38 Diskresionêre bevoegdhede o f 
funksies moet dus regtens korrek uitgeoefen word en m oet voldoen aan 
die regsvereistes wat vir geldige administratiewe onderwyshandelinge 
gestel word.39 Indien die diskresie op ’n gebrekkige o f  onreëlm atige wyse 
uitgeoefen word, kan die handeling binne die intem e onderwys-kontrole- 
stm ktuur o f deur die burgerlike howe, ongeldig verklaar vmrd.

6.2. Vorms van gesagsdelegasie
Soos reeds genoem  is, sprei die gesagslyne binne die onderwysstruktuur 
oor ’n wydvertakte gebied vanaf sentrale tot plaaslike vlak. Binne hierdie

37 Diskresionêre bevoegdhede word gewoonlik in wetgewing uitgedruk deur die gebruik van 
die volgende woorde: die minister “kan”; na “oorweging” van getuienis “kan” die adminis- 
trateur; na die “oordeel” van die skoolhoof; volgens die “mening” van die direkteur; in “oor- 
legpleging” met; op “advies” van.
38 Daar kan in hierdie verband ook nie van ’n “administratiewe” diskresie gepraat word nie. 
Dit beteken ook dat die aard van die diskresie wat die skoolhoof in bestuurshandelinge 
uitoefen nie sal verskii van die aard van sy diskresie-uitoefening in opvoedkundige hande- 
linge nie. In beide gevalle het hierdie keuse-uitoefening ’n regsgrondslag en moet dit aan regs- 
vereistes beoord^el word.
39 Die vereistes vir geldige administratiewe onderwyshandehnge word hieronder bespreek.
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gesagslyne word ’n ingewikkelde patroon van gesagsdelegasie gevind 
w aarvan die fyner nuanses nie hier bespreek kan word nie. Daar is egter 
drie basiese vorms waarbinne gesagsdelegasie op verskillende wyses kan 
plaasvind, en wat hier as riglyne gebruik kan word.

6.2.1. Die eenvoudige mandaat of opdrag

Onderwysdepartement

Skool

Hoof
I
I

Adjunk-hoof

I
I
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*
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Sekretaris 
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Sekretaris

l
Subkomitee

Fig. 7. Die mandaat o f  opdrag: verskillende vlakke

Dit is die eenvoudigste vorm  van delegasie en word in die gewone vertikale 
gesagslyn gevorm. Hierdie vertikale lyne kan in die verskillende onder- 
wys-substrukture en op verskillende vlakke gevind word, 
naam hk in die onderdepartement, onderwysberoepsliggaam, skool, 
bestuurshggaam  en onderwysersvereniging. Die hoër orgaan besluit oor ’n 
aangeleentheid en versoek (o f gee’n opdrag aan) die laer orgaan om dit
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prakties uit te voer. Streng gesproke vind daar nie subdelegasie plaas nie 
aangesien besluitneming nie oorgedra word nie m aar slegs die imple- 
mentering daarvan.40 Indien die hoër orgaan wel die besluitnem ingstaak 
aan die laer orgaan oordra, sou die hoër orgaan ultra vires (buite sy 
bevoegdhede) optree en die handeling derhalwe ongeldig wees.

Die mandaat o f  opdrag aan die laer orgaan, is ’n duidelik om skrewe taak 
wat in werklikheid nie onafhanklike diskresie van hom vereis nie. 
Daarom kan gesê word dat hier nie eintlik van delegasie o f subdelegasie 
(wat delegasie van besluitnemingsbevoegdhede insluit) gepraat word 
nie. Die uitvoering van die opdrag deur die laer orgaan is eerder ’n 
meganiese handeling, en in werklikheid sou die hoër orgaan die uitvoer- 
ing van hierdie besluit aan enige ander am ptenaar kon oordra.

Om by die argum ente hierbo aan te sluit, m oet onthou word dat die hoër 
orgaan die gesagsdraer in hierdie interne regsverhouding is en derhalwe 
ook verantwoordelik gehou word vir die handeling.41 Die laer orgaan tree 
dus nie selfstandig in hierdie verhouding op nie en is as’t ware slegs die 
geleibuis van die hoër orgaan.

6.2.2. Die dekonsentrasie-verhouding

Die dekonsentrasie- en desentrahsasie-verhouding moet onderskei word. 
’n Dekonsentrasie-verhouding binne die verskillende vlakke van die 
intem e onderwyssfeer, bestaan nie noodwendig in die vertikale gesags- 
lyne van die substrukture nie m aar kan op verspreide gesagslyne binne 
die onderwysdepartem ent, die skool o f die onderwysberoepsraad plaas- 
vind. In hierdie verhouding word gespesialiseerde take wat kundigheid 
vereis, aan bepaalde organe (binne die substruktuur) gedelegeer. Dit

40 Die spreuk delegatus delegare non potest beteken eintlik dat die persoon aan wie die 
bevoegdheid gedelegeer is, nie verder aan ’n ander mag subdelegeer nie. Soos hieronder 
genoem sal word, is hierdie reël veral van toepassing waar die gedelegeerde spesifieke 
kwahfikasies of kundigheid moet hê wat hom geskik maak vir die uitoefening van die 
bepaalde taak. Onder hierdie omstandighede sou hy dan nie verder kon subdelegeer nie. Dit 
is duidelik dat dit nie toepassing vind by die mandaat of opdrag nie.
41 Die uitvoering van eenvoudige take in die skoolsubstruktuur, waar die skoolhoof uitein- 
delik die verantwoordelikheid dra, kan hier as voorbeelde gebruik word: die skoolhoof stel die 
eksamenrooster op en die onderwysers doen die bekendmaking en verspreiding daarvan; die 
skoolhoof reêl ’n datum vir die jaarlikse oueraand en die sekretaresse behartig die versprei- 
ding van die kennisgewings en die organisasie daarvan. Binne die substruktuur van die FOR 
sal die voorsitter van die voorlopige ondersoekkomitee aan die uitvoerende beampte van die 
FOR opdrag gee om die onderwyser in kennis te stel van die tugondersoek teen hom. Binne die 
onderwysdepartement (inspektoraat) versoek die hoofinspekteur die inspekteur (of sekre- 
taresse) om die bepaalde skoolinspeksiedatums bekend te stel.
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beteken dat die delegasie van diskresionêre bevoegdhede hier ’n belang- 
rike rol vervul aangesien die oogm erk met hierdie wyse van delegasie, by 
uitstek doeltreffende werkverrigting is.

O nderw ysdepartem ent

Fig. 8. Die dekonsentrasie-verhouding: verskillende vlakke
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Binne die inteme magsfeer van elke substruktuur is die hoër orgaan 
steeds die gesagsdraer wat aanspreeklikheid vir die handeling opdoen. 
Dit wil sê, alhoewel wye diskresionêre bevoegdhede hier gedelegeer kan 
word, word dit steeds in die naam  van, byvoorbeeld, die direkteur van 
onderwys, die skoolhoof o f die onderwysberoepsraad uitgeoefen.42 Soos in 
die vorige gesagsverhouding bespreek is, word hier dus ook vanweë die 
beginsel van solidariteit binne die bepaalde magsfeer, geag dat die hoër 
orgaan eintlik die beste besluite kan neem  en daarom tree die laer orgaan 
namens hom op.

Daar is sekere bykomende vereistes wat in hierdie gesagsverhouding 
geld, onder andere: die delegans (hier die hoër orgaan o f dié orgaan wat die 
bevoegdheid delegeer) kan die uitvoering van die handeling terugtrek o f 
opdragte gee oor die wyse van uitvoering; hy kan besluit om self die be- 
voegdheid uit te oefen asof dit sy eie is; verskillende wyses van kontrole kan 
deur hom  uitgeoefen word, naamhk, verslae verlang word; die orgaan kan 
onthef word indien die bevoegdheid nie na wense uitgeoefen word nie.43

6.2.3. Die desentralisasie-verhouding

Die gedesentraliseerde gesagsverhouding kan as ’n soort “oor- 
koepelende” gesagsverhouding beskou word, om dat dit skakeling met 
die verskillende substrukture op verskillende vlakke in die openbare 
onderwysstruktuur bewerkstelling. Uiteindelik betrek hierdie gesags- 
verhouding die totale onderwysgesagstruktuur en rond dit af. Die verhoud- 
ing geskied dus buite die vertikale gesagslyne (op verspreide 
gesagslyne) en struktureer die openbare onderwysgebied in sy geheel.

42 Binne die skoolstruktuur kan die skoolhoof sekere diskresionêre bevoegdhede ten aansien 
van skoolbestuur aan bepaalde senior onderwysers delegeer. In die bevoegdhede met betrek- 
king tot tugtiging, lyfstraf, opvoedkundige toere en prestasietoekennings, is w ye keuses 
opgesluit. Hierdie bevoegdhede kan aan die adjunk-hoof, ’n departementshoof of senior vak- 
onderwyser gedelegeer word alhoewel hulle hierdie bevoegdhede steeds namens die skoolhoof 
uitoefen en onderhewig aan sy beheer. Gevolghk dra die skoolhoof die verantwoordehkheid 
vir die uitoefening van hierdie handelinge en kan daarvoor aanspreekhk gehou word. Binne 
die Hulpdienste-afdeling in die verskillende onderwysdepartemente, funksioneer die 
skoolkhniek as ’n spesiahshggaam. Die direkteure van onderwys delegeer handehnge wat met 
die mediese ondersoek (fisies, psigologies en gedragsafwykend) van leerlinge te make het, en 
wye diskresionêre magte insluit, aan hierdie liggaam. Die handehnge word egter in die naam 
van die direkteur wat ook die verantwoordehkheid dra, verrig. Hy kan egter hierdie bevoegd- 
hede intrek en selfs die besluit van die skoolkhniek verwerp om dan sy eie finale oordeel oor 
die saak te vel. (In die praktyk sal dit egter selde gebeur).

43 Indien die handeling deur die gedelegeerde voltooi (afgehandel) is, kan die delegans dit 
nie ongedaan maak of terugtrek nie. In so ’n geval kan die delegans egter wel die 
gedelegeerde bevoegdheid ongedaan maak.
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- ►  Onderwysdepartement -4 -

Skool FOR

Fig. 9. Die desentralisasie-verhouding: verskillende vlakke

Omvattende diskresionêre bevoeghede word aan ’n verskeidenheid van 
staatsorgane en -liggame gedelegeer, wat hierdie funksies op ’n self- 
standige en onafhanklike wyse (in eie naam) uitoefen. Voorbeelde van 
selfstandige liggame in die onderwys is naamlik, die FOR, die verskillende 
onderwysdepartem ente en -rade, onderwysersverenigings, onderwys- 
kom itees en die skool.

Die delegans -  in hierdie geval die minister, administrateur o f die direk- 
teur — wat gewoonlik deur wetgewing hierdie bevoegdhede aan die outo- 
nome liggam e oordra, kan nie ook self (in eie naam) hierdie funksies 
uitoefen nie m aar oefen tog bepaalde wyses van kontrole daaroor uit. So
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kan hy sekere van die lede van so ’n liggaam o f orgaan benoem en sodoende 
op indirekte wyse deelname aan die werksaam hede verkry. Verder kan hy 
ook bepaal dat hy ’n hersieningskontrole oor die werksaam hede van die lig- 
gaam  het: indien die delegans dan wel die aangeleentheid hersien sal hy 
steeds die hersieningshandeling in die naam van die betrokke liggaam 
moet uitvoer.44

Streng gesproke kan hier nie eintlik van delegasie gepraat word nie omdat 
dit slegs werksafbakening tussen onafhanklike liggame is. Een van 
die belangrikste kenm erke van hierdie verhouding is dan ook dat hierdie 
liggame se selfstandigheid gerespekteer word.

6.3. Delegasie van versweë bevoeghede

Daar is hierbo genoem  dat w etgewing nie altyd ’n duidelike om skryw ing 
van bevoegdhede gee nie. Versweë bevoegdhede o f hulpbevoegdhede is juis 
daardie bevoegdhede wat nie uitdruklik of by noodwendige implikasie 
in wetgewing beliggaam  word nie.

44 Die “skakeling” tussen die onderwysdepartemente en die verskillende onderwysrade, 
skole, bestuursliggame en onderwyskomitees kan hier verduidelik word. Die Minister van 
Nasionale Opvoeding (asook die Minister van Onderwys en Kultuur [Blankes]) kan as die 
delegans in die gedesentraliseerde gesagsverhouding met die FOR (Blankes), beskou word. 
Laasgenoemde hggaam tree in eie naam op en het omvattende diskresionêre bevoegdhede 
wat betref die registrasie, professionele gedragskode en tugondersoeke van Blanke onderwy- 
sers. Alhoewel dit as ’n onderwysberoepsliggaam ’n verteenwoordigende karakter het, is daar 
lede op hierdie liggaam wat deur die departement (minister) benoem word. Hierdie amptenare 
is regstreekse verteenwoordigers van die departement en moet aan die minister (direkteur) 
verslag doen: die FOR is natuurlik ook ’n adviesliggaam. Indien die FOR ultra vires sou 
optree kan die minister (direkteur) ingryp en die saak in die naam van die FOR hersien. Die 
bestuurshggaam van ’n skool is ook ’n selfstandige liggaam met wye magte rakende die fïsiese 
en materiële bestuur van die skool. Hoewel dit ook verbind is aan ’n skool (deur ’n skoolhoof 
of onderwyser wat op een van die komitees dien) skakel dit met die direkteur van die betrokke 
onderwysdepartement deur middel van verslaggewing (die kontrole-beginsel). In University 
o f  Pretoria v. M inister o f  Education 1948 4 SA 79 (T) het die hof beshs dat die Minister nie 
die rektor van die universiteit kan aanstel nie maar dat die aanstelling deur die raad van die 
universiteit self, gedoen moet word. Die Minister kan wel die aanstelling bekragtig maar kan 
nie sy eie besluit in die plek van dié van die raad stel nie. Soos in die onlangse Menloparkse 
Hoërskool se bestuursraad-debakel opgemerk is, sal die Minister van Onderwys en Kultuur 
die besluit van die bestuursraad respekteer alhoewel hy ’n beroep op hulle gedoen het om te 
bedank. Daar was sprake dat die betrokke Minister self die raad kon ontbind sodat ’n nuwe 
verteenwoordigende raad deur die ouers verkies kon word. Beleidsoorwegings het die Minis- 
ter laat besluit om nie van sy regsbevoegdhede gebruik te maak nie. Die reg verskaf die raam- 
werk waarbinne die bevoegde amptenare en organe moet optree; hóé hulle optree word egter 
deur beleidsoorweging bepaal. Beleidsake word oor die algemeen nie deur die reg bepaal nie 
behalwe as daar ’n verkeerde diskresie-uitoefening is. Kyk onder die bespreking van die gel- 
digheidsvereistes.
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Die delegasie van hierdie bevoegdhede vind ook binne die drie basiese 
gesagsverhoudings naamlik, mandaat, dekonsentrasie en desentralisa- 
sie plaas. Dit is egter moeihk om die bron o f die magtiging vir so ’n 
gesagsverhouding te vind omdat dit nie in wetgewing om skryf word nie.

Om die waarheid te sê, daar is talle voorbeelde van versweë bevoegdhede 
en die delegasie daarvan, in die onderwysstruktuur.45 Om vas te stel o f die 
onderwysorgaan o f -liggaam wel versweë bevoegdhede het en o f dit 
gedelegeer m ag word, kan ’n paar algemene riglyne gevolg word:46

a. Die inhoud en doel van die betrokke wetgewing moet bestudeer word. 
Die bestaan van hulpbevoegdhede wat bydra tot die selfstandige en 
doeltreffende administrasie in die onderwysstelsel moet erken word. 
Die burgerlike howe m oet die bestaan van hulpbevoegdhede by wets- 
uitleg aflei in gevalle waar dit die openbare onderwysbelang dien. 
Indien bestaande bevoegdhede egter reeds belastend sou wees moet die 
howe m et groot om sigtigheid te werk gaan om  nie deur die erkenning 
van hulpbevoegdhede, bykom ende belasting op ’n reeds belaste saak te 
plaas nie.

b. Die handeling wat uit hoofde van hierdie versweë bevoegdhede o f die 
delegasie daarvan uitgeoefen is, m oet steeds aan al die vereistes vir ’n 
geldige administratiewe onderwyshandeling voldoen. Dit beteken, 
onder andere, dat hierdie uitoefening nie onredehke o f  onbilhke 
gevolge m ag oplewer, nie bestaande regte, voorregte en bevoegdhede 
m ag aantas en die howe se toetsingsbevoegdheid m ag uitsluit nie. Soos 
die geval met alle ander administratiewe onderwyshandelinge, moet 
hierdie optrede dus voldoen aan die algemene legaliteitsbeginsel in die 
onderwysreg.47

6.4. Die gesagsposisie van die skoolhoof
Om die gesagsposisie van die skoolhoof te verduidelik, moet steeds in 
gedagte gehou word dat hy in sy hoedanigheid as skoolhoof, een van die

45 Binne die skoolstruktuur is daar baie voorbeelde waar die skoolhoof hierdie versweë hulp- 
bevoegdhede moet aanwend vir effektiewe bestuur en onderrig in sy skool. Hy is verantwoor- 
delik vir bepaling van skoolbeleid en -dissipline asook die algemene welsyn van sy leer- 
linge. Die bepaalde bevoegdhede op hierdie terrein asook die omvang daarvan, kan nie in 
wetgewing beliggaam word nie: in die meeste gevalle word slegs breë riglyne in hierdie ver- 
band verskaf. Om vas te stel of die skoolhoof wel intra vires opgetree het, met ander woorde, 
binne sy bevoegdheidsfeer, moet die genoemde riglyne (hieronder), geraadpleeg word.
48 Die uitleg van versweë of hulpbevoegdhede lewer baie probleme op. Kyk onder die uitleg 
van wette, inbegrypende uitleg, vir meer besonderhede hieroor.
47 Die geldigheidsvereistes vir administratiewe onderwyshandehnge en die beginsels van 
algemene legahteit word hieronder bespreek.
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hoofskakels in die openbare onderwysstruktuur is. In hierdie verband 
moet veral wetgewing, wat die besondere eienskappe en kwalifikasies van 
die amp van skoolhoof bepaal, bestudeer word. Hoewel hy binne die skool- 
substruktuur die professionele leier is en in dié verband wye diskresio- 
nêre bestuurs-, beleids- en kontro'ebevoegdhede wat hy op ’n selfstandige 
wyse uitoefen het, is hy steeds onderworpe aan die kontrole van beheerlig- 
game hoër op in die onderwys-gesagstruktuur. In hierdie gedesentrali- 
seerde gesagsverhouding tussen die skool en die onderwysdepartem ent 
o f die skool en die onderwysberoepsraad, is die skoolhoofdus die sleutelper- 
soon, wat binne die skoolsfeer met die nodige gesag beklee word ten einde 
doeltreffende skoolbeleid en -administrasie uit te oefen.

SKOOLSUBSTRUKTUUR

Fig. 10. Die gesagsposisie van die skoolhoof



42 REGSPERSPEKTIEF

Binne die skoolinrigting berus die administratiewe verhouding van die 
skoolhoof met sy personeel en administratiewe beamptes, op dekonsen- 
trasie en die eenvoudige mandaat. Laasgenoemde lewer nie probleme op 
nie aangesien bloot die opdrag van die skoolhoof uitgevoer m oet word. Die 
skoolhoof is steeds die gesaghebbende persoon en het in werklikheid self 
sy diskresionêre bevoegdheid uitgeoefen.

Die oorsprong van die meeste delegasiebevoegdhede in die skool, lê egter 
in die dekonsentrasie-verhouding. Die skoolhoof delegeer van sy diskre- 
sionêre bevoegdhede aan bepaalde, kundige personeellede ten einde doel- 
treffende werkverdeling te bewerkstellig. Die benoem de personeellid 
oefen self ’n keuse uit en neem ’n besluit oor die aangeleentheid.48 Aange- 
sien die personeellid egter nie onafhanklik in die skool-gesagstruktuur 
staan nie, tree hy nie selfstandig op nie maar steeds onder die leierskap van 
die skoolhoof wat immers die gesagshebbende orgaan is. Hoewel die 
skoolhoof dus werkverdeling toepas deur middel van delegasie van 
bepaalde bevoegdhede, beteken dit nie dat hy daardeur afstand doen van sy 
gesagsposisie nie. Delegasie van hevoegdhede in die dekonsentrasie-ver- 
houding sluit dus nie gesagsdelegasie in nie. Die skoolhoof bly steeds die 
gesagshebbende orgaan wat intern sowel as ekstern (hoewel soms indi- 
rek), die verantwoordelikheid vir die gedelegeerde handeling dra.

W etgewing, hetsy dit in tem  o f  algem een geld, kan nie die bevoegdheidsfeer 
van die skoolhoof volledig afbaken nie. Bowendien is daar ook bepaalde 
bevoegdhede wat hy aan die gem ene reg ontleen, soos tug- en dissipline- 
bevoegdhede wat noodsaaklik is vir goeie skooladministrasie. Verder is die 
bestaan van versweë of hulpbevoegdhede (en die delegasie daarvan) 
ook noodsaaklik waar dit doeltreffende skoolbestuur bevorder. Die 
bestaan en delegasie van hulpbevoegdhede tas in elk geval ook nie die 
gesagsposisie van die skoolhoof aan nie.

Ten einde doeltreffende skoolbestuur en -administrasie te handhaaf en te 
bevorder, is dit van die grootste belang dat die skoolhoof bevoegdhede 
delegeer.49 Eweneens is dit noodsaaklik dat die wyse waarop bevoegdhede

18 Op hierdie wyse help die verskillende departementshoofde die skoolhoof in die opstelhng 
en uitvoering van vakbeleid binne die omvang van algemene skoolbeleid.

49 Soos reeds genoem is, kan daar as gevolg van die vervlegte aard van onderwysvoorsiening, 
nie ’n waterdigte skeiding tussen skoolbestuurs- en opvoedkundige handelinge wees nie. 
Doeltreffende skooladministrasie is egter ’n voorvereiste vir georganiseerde, effektiewe 
onderrig. Net soos in die bestuursafdeling van die skool, bestaan daar ook delegasie-verhoud- 
ings op die opvoedkundige terrein: op die opvoedkundige gebied delegeer die skoolhoof ook 
spesifieke bevoeghede aan onderwysers wat uit hoofde van hulle professionele kundigheid, die 
geskikste persone is om die handelinge uit te voer.
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gedelegeer word, bevorderlik is vir goeie administrasie. Alhoewel die 
werksaamhede van die skoolhoof nie gekortwiek m ag word deur rigiede 
voorskrifte en reëls nie, is dit noodsaaklik dat hy ’n sekere regsingesteld- 
heid o f regsbewussyn in sy hoedanigheid as skoolhoof, ontwikkel.

By die bepaling van die aard en om vang van die skoolhoof se delegasie- 
bevoegdhede, is daar sekere riglyne wat gevolg kan word:

— die skoolhoof m oet uit hoofde van sy amp en in sy hoedanigheid as pro- 
fessionele leier van die skool, oor sekere kwalifikasies beskik: so moet 
hy in bepaalde gevalle self die bevoegdheid uitoefen; die uitvoering 
van sy besluit oordra o f ’n diskresionêre bevoegdheid delegeer. In al 
die gevalle word die werkverdeling via die skoolhoof, wat die gesags- 
hebbende orgaan is, gekanaliseer;

— uit hoofde van sy gesagsposisie kan die skoolhoof gedelegeerde bevoegd- 
hede terugtrek en aan ander organe delegeer; die bevoegdhede terug- 
trek voordat die handehng voltooi is o f  self die ingetrekte bevoegdhede 
uitoefen;

— in bepaalde gevalle waar daar ’n verbod op subdelegasie is beteken dit 
nie noodwendig dat die skoolhoof nie advies m ag inwin oor die aange- 
leentheid nie. W at egter vasstaan is dat hy die advies kan aanneem o f 
afkeur, en uiteindelik sy eie diskresie kan uitoefen. Dit beteken dat hy 
self die finale besluit daaroor neem ;50

— die aard van die bevoegdhede wat gedelegeer word, moet vasgestel 
word: om ’n handeling te reël en te beheer beteken nie dat dit verbied 
mag word nie; om leiding te neem en verantwoordelikheid te dra 
beteken dat ander organe wel met die reëling en organisasie van die 
aangeleentheid behulpsaam kan wees, maar steeds onder die leier- 
skap van die delegans wat uiteindelik verantwoordelik gehou word;

— die omvang van bevoegdhede wat gedelegeer word, m oet vasgestel 
word: in die ruimtelike verband beskou, word bevoegdhede binne die 
skoolsfeer uitgeoefen. Dit kan egter verder ingedeel word in bevoegd- 
hede wat binne die m ediasentrum -ruim te geld, o f sportbevoegdhede

50 As algemene uitgangspunt kan gesê word dat administratiewe wetgewende bevoegd- 
hede nie verder gedelegeer mag word nie tensy dit uitdruklik of by implikasie so bepaal word. 
Die wetgewende bevoegdheid om skoolbeleid op te stel berus by die skoolhoof. Hoewel hy self 
die beleid vorm beteken dit nie dat hy nie die advies van sy adjunk-hoof of departementshoofde 
mag inroep nie.
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wat op die atletiekbaan van toepassing is. W at tydsgebondenheid 
betref sal sekere bevoegdhede binne bepaalde tydperke uitgeoefen 
word, byvoorbeeld, gedurende eksam entye, tydens opvoedkundige uit- 
stappies, pouses o f wetenskapperiodes;

-  die reëls van wetsuitleg moet by die vasstelling van delegasiebevoegd- 
hede gevolg word.

Ten slotte kan gemeld word dat oordeelkundige en gesonde delegasie goeie 
bestuursbeleid  is aangesien dit solidariteit bou, ’n spangees skep en 
kanale vir kom m unikasie oopstel. ’n Skoolhoof wat alles self wil doen, gaan 
hom self isoleer en nie daarin slaag om vertroue en solidariteit te kweek nie.

In die volgende afdeling gaan gekonsentreer word op die verskillende 
administratiewe handelinge wat die skoolhoof, as die administrateur 
van die skool, uitoefen.51 Die interne werking van hierdie handelinge 
binne die skoolsubstruktuur, sal beklem toon word.

Opsomming

Delegasie van bevoegdhede in die onderwysstruktuur, is primêr gerig op 
werksverdeling en doeltreffende administrasie. Binne die interne onder- 
wyssfeer delegeer die hoër orgaan sy bevoegdhede aan ’n laer orgaan en die 
vraag ontstaan wat die om vang van hierdie bevoegdhede is, en o f die 
delegasie daarvan geoorloofis.

Die gesagspatroon is uiteenlopend: verskillende substrukture met hulle eie 
interne gesagslyne word deur koepel-gesagstrukture saamgebind om dan 
uiteindelik die onderwysstruktuur in sy geheel saam te heg. Die 
eienskappe van dewolusie, dekonsentrasie en desentralisasie staan sen- 
traal in die gesagstruktuur van die onderwys: die “geslotenheid” van die ou 
stelsel word teëgewerk deur die inskakeling van ’n breë spektrum van 
“onderwys-vennote” .

W etgewing word norm aalweg as die belangrikste magtigingsbron van die 
orgaan se funksies en bevoegdhede (en die delegasie daarvan) gesien. Die 
gem ene reg en regspraak vorm  egter ook belangrike bronne. In die geval 
van regspraak (hofbeshssings) speel die howe deur die toepassing van uit- 
legreëls, ’n belangrike rol om die bestaan van versweë bevoegdhede en

51 Die genoemde riglyne moet ook in gedagte gehou word by die bespreking van die afsonder- 
like administratiewe handelinge wat later volg.
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hulpbevoegdhede binne die konteks en oogm erk van die betrokke wet- 
gewing a f te lei.

In die skoolsubstruktuur is die skoolhoof die sentrale gesagsfiguur en die 
spil waarom bestuursbevoegdhede en die delegasie daarvan, draai. Die 
skoolhoof ontleen sy gesagsposisie aan die feit dat hy as skoolhoof, die pro- 
fessionele leier van die skool is. Hierdie gesagshoedanigheid is onder- 
liggend aan sy wye bestuurs-, leidings-, organisasie-, en kontrolebevoegd- 
hede.

W anneer die orgaan soos in die gevalle wat hierbo bespreek is, vermoedelik 
sy bevoegdheid oorskry het (ultra vires optree), en ’n dispuut o f onseker- 
heid daaroor ontstaan, kan die veronregte van interne administratiewe 
onderwyskontroles gebruik m aak om die geskil op te los. ’n Interne 
onderwysbeheerliggaam  sal die saak heroorweeg en ’n besluit volgens 
voorgeskrewe onderwysmaatreëls neem. Naas interne kontrole-m aatreëls 
bestaan egter ook geregtelike kontrole deur die burgerlike howe. In 
bepaalde gevalle kan die veronregte wat nie ’n bevredigende oplossing vir 
sy saak binne die interne kontrolestruktuur vind nie, na die burgerlike 
howe vir die hersiening van sy saak appelleer.52

7. ADMINISTRATIEWE ONDERWYSHANDELINGE

7.1. Inleiding

Daar word in hierdie afdeling gekonsentreer op bestuurshandelinge 
binne die skoolsubstruktuur: dit wil sê, administratiewe bestuurshan- 
delinge wat deur die skoolhoof in sy hoedanigheid as “bestuurder” en 
“beleidm aker” van die skool uitgeoefen word. Verder word gekyk na 
delegasie van bevoegdhede aan sy adjunk-hoofde, departem entshoofde en 
ander onderwysers. Uiteraard sal hierdie handelinge intern binne die 
skoolopset gelding hê maar weens die vervlegte aard daarvan, kan dit ook 
ekstern werking vind wanneer die leerling, sy ouer o f ander individue o f 
groepe daarby betrokke raak. Hieronder word egter hoofsaaklik op die in- 
terne werking van hierdie handelinge klem  gelê: dit wil sê, die werking 
binne die skoolsubstruktuur.

Die dag-tot-dag skooladministrasie is ’n gekompliseerde taak m et ’n ver- 
skeidenheid fasette. Soos reeds hierbo genoem  is, vorm die skoolsubstruk-

52 Oor interne en geregtelike kontrole word hieronder meer gesê.
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tuur, as ’n kom ponent van die onderwysadministrasie, deel van die staats- 
administrasie wat binne die sfeer van die tradisionele uitvoerende 
gesag val. Nieteenstaande die uitvoerende aard van hierdie organe -  
onderwysliggam e en -organe gee immers uitvoering aan openbare onder- 
wysbeleid -  moet die skoolbeleid volgens voorgeskrewe voorskrifte o f 
reëls opgestel word. Verder m oet daar ook beheer oor die uitvoering van 
hierdie handelinge plaasvind. Skoolbestuur, binne die skool as ’n sub- 
struktuur in die onderwysstelsel, dek die volledige administratiefregte- 
like gebied van die onderwysreg aangesien ’n verskeidenheid van onder- 
wysorgane en -liggam e (die skoolhoof en sy personeel) verskillende take 
uitoefen, soos:

a. Administratiewe wetgewende handelinge wat te m ake het m et die
opstel van skoolbeleid en -reëls;

b. Administratiewe kontrole-handelinge waar ’n hoër liggaam/ 
orgaan (die hersieningsliggaam , die skoolhoof) beheer uitoefen oor die 
handelinge van laer liggam e/organe;

c. Suiwer administratiewe handelinge wat gewoonhk binne ’n indi- 
viduele regsverhouding ontstaan om dat ’n individu o f ’n besondere 
groep individue (die skoolhoof o f  die onderwysers van die besondere 
skool) daarby betrokke is.

A1 hierdie handehnge bly steeds administratiewe handelinge van die 
onderwysadministrasie: die rede vir die onderskeid tussen die verskillende 
soorte handelinge, is te wyte aan die feit dat verskillende regsgevolge 
daaraan toegeskryf kan word. W at egter van uiterste belang is, is dat die 
burgerlike howe nie m aklik inm eng in hierdie interne administratiewe 
handelinge van die skool nie omdat dit as praktiese skooladministrasie 
en -beleid beskou word, en geag word dat die skoolhoof in sy hoedanigheid 
as professionele leier, die geskikste orgaan is om hierdie handelinge uit 
te oefen. Die jurisdiksie van die howe is egter nie uitgesluit nie en in uit- 
sonderlike gevalle, wat hieronder bespreek sal word, kan die h of tussen- 
beide tree.1

1 In Cape Teachers Professional Association and Others v. Minister o f  Education 
and Others 1986 4 SA 412 (K) het die hof ingegaan op die legaliteit van beleidsbesluite deur 
die betrokke Minister van Onderwys. Die Minister het geweier om aan leeriinge as gevolg van 
die onrussituasie, uitstel vir eksamenskryf te verleen. Die Cape Teachers Professional Associ- 
ation nader toe die hof om die aangeleentheid te laat hersien. Die hof beslis dat aangesien daar 
geen bewys van ongeoorloofde doel, mala fïdes of gebrek aan aandagbesteding aan die saak, 
bestaan nie, die hof nie mag inmeng in hierdie owerheidsbesluit nie.
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7.2. Administratiewe wetgewende handelinge
Adm inistratiewe wetgewende handelinge is algemene voorskrifte met 
bindende regskrag wat binne die skoolsubstruktuur geld. Deur middel 
van hierdie handelinge word wetgewing (wat natuurhk kwasie-wetgewing 
insluit) van die staatsadministrasie opgestel. Adm inistratiewe onder- 
wyswetgewing is gewoonlik gedelegeerde (ondergeskikte) wetgewing 
wat op tweede- en derdevlak aangeneem  word. In die skoolsubstruktuur 
(op derdevlak) is dit by uitstek skoolbeleid en -reëls wat deur die 
wetgewende orgaan, die skoolhoof, opgestel word.

Adm inistratiewe wetgewende handehnge m oet aan sekere vereistes vol- 
doen, onder andere:

a. Adm inistratiewe wetgewende handehnge soos proklam asies en regu- 
lasies skep algemene regsverhoudinge om dat dit algem een-geldend 
is. Binne die onderwys is daar egter ook interne wetgewing wat slegs 
interne gelding het, soos die verskillende onderwysdepartem ente se 
handleidings en rondskrywes aan skole en skoolhoofde. Dit is veral op 
hierdie intem e ondergeskikte w etgewing waarop hier gekonsentreer 
word aangesien die skoolhoof kragtens hierdie voorskrifte sy skool- 
beleid en -reëls gaan opstel;2 3

b. Ingevolge die Interpretasiewet 33 van 1957 is daar spesifieke uitleg- 
reëls wat op die uitvaardiging, herroeping en wysiging van admini- 
stratiewe wetgewing van toepassing is,

c. Die m ag om ’n wetgewende bevoegdheid verder te delegeer, bestaan 
slegs waar dit uitdruklik o f by noodwendige implikasie in die wetge- 
w ing bepaal word.4

2 Die bindende regskrag van ondergeskikte wetgewing wat interne gelding het, mag 
nie onderskat word nie. In dieselfde mate as wat algemeen-geldende wetgewing bindend 
vir die onderdaan buite die onderwysstelsel is, is inteme wetgewing bindend vir die 
skoolhoof en sy onderwysers.
3 Ingevolge die Interpretasiewet is die uitlegreëls ook van toepassing op enige “maat- 
reël wat die krag van wet het”. Uitleg van wette word hieronder breedvoerig bespreek.
4 Die skoolhoof ontleen sy amp en bevoegdhede aan verskillende parlementêre (mag- 
tigende of hoof-) wetgewing en ander tweedevlak-wetgewing (ministeriële regulasies, 
provinsiale ordonnansies en proklamasies). Wat sy inteme administratiewe wetgewende 
bevoegdhede betref word dit veral aangetref in die rondskrywes en handleidings van die 
onderwysdepartemente. Indien in die Handleiding vir Algem ene Skoolorganisasie 
spesifieke wetgewende bevoegdhede, soos die beplanning van ’n omvattende skoolbeleid, 
aan die skoolhoof gedelegeer word, word nie maklik aanvaar dat hy die mag het om hier- 
die bevoegdhede aan die adjunk-hoof te subdelegeer nie. Daar moet uitdruklik of by 
noodwendige implikasie bepaal word dat die adjunk-hoof skoolbeleid mag opstel. Dit blyk
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Die skoolhoof het om vattende interne wetgewende bevoegdhede om binne 
die breë riglyne van algemene en eie onderwysbeleid, sy eie skool se 
beleid op te stel en uit te bou. Dit sluit in die opstel van voor- 
skrifte en reëls ten aansien van beplanning, organisasie, leiding, 
bestuur en kontrole. Aan die hand van die departem entele Hand- 
leiding4 5 moet vasgestel word welke wetgewende bevoegdhede gesub- 
delegeer kan word en wat die aard en om vang van die bevoegdhede is. 
W aar die skoolhoof opdrag gee dat sy besluit uitgevoer word, en dit bloot ’n 
meganiese handebng sonder enige diskresie van die personeellid wat dit 
uitvoer, behels, sal dit binne die riglyne van die eenvoudige mandaat o f 
opdrag val.6 7

Soos reeds hierbo genoem  is, sal die subdelegering van die skoolhoof se 
wetgewende bevoegdhede binne die dekonsentrasie-verhouding met 
groot versigtigheid benader m oet word. Die skoolhoof is die bestuurder 
van die skool en neem  leiding in al die gevalle waar die bepaling en opstel- 
ling van skoolbeleid- en reëls ter sprake kom. Binne die sfeer van algemene 
skoolbeleid is daar egter spesifieke gespesialiseerde terreine waar die 
skoolhoof die hulp van sekere senior personeellede moet inroep ten einde 
behulpsaam te wees met die opstel van algemene skoolbeleid.' Die 
skoolhoof bly steeds die verantwoordelike orgaan wat aanspreeklik-

4 vervoig egter nie uitdruklik die geval te wees in die Handleiding nie. Daar word egter ook 
uitdruklik bepaal dat absolute afbakening van funksies onmoontlik is en juis vanweë die feit 
dat die hoof die professionele leier (administrateur) van die skool is, sou hy hier sy diskresie 
kon uitoefen en die adjunk-hoof aanstel om besluite oor skoolbeleid te neem en dit uit te voer. 
Die adjunk-hoof kan egter nie selfstandig skoolbeleid opstel nie maar doen dit steeds onder die 
leiding van die skoolhoof wat ook die verantwoordelikheid dra (en aanspreeklik gehou 
word) vir hierdie handehng en dit selfs aan ’n ander adjunk-hoof kan oordra. Mens sou hier 
kon aflei dat die verskillende klasonderwysers by noodwendige implikasie die bevoegdheid 
het om individuele klasbeleid (klasreëls) op te stel: natuurlik binne die trefwydte van die 
skoolbeleid soos dit deur die skoolhoof bepaal word. Dit lyk dus of die riglyne by die dekonsen- 
trasie-verhouding hier van toepassing gemaak kan word.

5 Die Handleiding waama hier verwys word is die Handleiding vir Algemene Skoolorga- 
nisasie 1986 TOD. Soortgelyke handleidings sal in die ander provinsies van toepassing wees.
6 ’n Praktiese voorbeeld op hierdie gebied is die skoolhoof wat die departementshoof, die sek- 
retaresse of die tikskrifonderwyseres vra om die skoolbeleid oor te skryf of te tik en onder al 
die personeellede te versprei.
7 Die skoolhoof (’n taalonderwyser) het nie al die kundigheid om die sportbeleid van die skool 
op te stel nie. Die sportorganiseerder moet dus saamwerk om die bepaalde reëls in dié verband 
saam te stel. Laasgenoemde werk onder die leiding van die hoof maar het tog ’n wye diskresie 
om binne die veld van sy professionele kennis en ervaring die geskikste reëls vir sportbeleid 
saam te stel. Die skoolhoof bly uiteindelik die orgaan wat verantwoordehk gehou word vir 
hierdie inteme administratiewe wetgewende handeling. Talle soortgelyke voorbeelde kan 
binne die skoolsubstruktuur genoem word: skoolbeleid en reëls ten aansien van die beplan- 
ning en bedryf van die mediasentmm wat met die hulp van die mediasentrumonderwyser
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heid opdoen indien hierdie wetgewende handelinge nie voldoen aan die 
voorskrifte van die Handleiding en ander magtigende wetgewing nie. 
Daarom kan hy ook hierdie bevoegdheid aan ’n ander geskikte personeellid 
oordra indien die taak nie na wense gedoen word nie, o f die bevoegdheid 
selfs terugtrek voordat die taak afgehandel is.7 8 Daar kan dus hier gesê 
word dat alhoewel daar nie uitdruklik in die Handleiding bepaal word dat 
die skoolhoof hierdie bevoegdhede kan delegeer nie, daar geag m oet word 
dat hierdie bevoegdheid by noodwendige implikasie bestaan aangesien 
die skoolhoof as die professionele leier van die skool, praktiese en doel- 
treffende skooladministrasie moet handhaaf en bevorder. Hierdie 
bevoegdhede van die skoolhoof kan egter ook as noodsaaklike versweë of 
hulpbevoegdhede beskou word waarsonder die erkenning daarvan, doel- 
treffende skooladministrasie kwalik kan bestaan.9

Die aanspreeklikheid van die skoolhoof vir hierdie handeling beteken dat 
die superintendent van skole o f  ’n ander bevoegde beheerorgaan in die 
onderwysdepartement, hom  oor hierdie aangeleentheid kan aanspreek 
indien die regte, bevoegdhede en voorregte van sekere personeellede deur 
sy handeling aangetas is. Die handelinge van die skoolhoof m oet dus billik 
en regverdig wees en daarom  moet die hoër beheerorgaan dit toets aan die 
geldigheidsvereistes wat op alle administratiewe handelinge van 
toepassing is. Indien die skoolhoof onreëlm atig opgetree het en ’n onder- 
wyser se regte, bevoegdhede en voorregte daardeur geraak word, m oet die 
saak reggestel en intem e dissiplinêre- o f tugm aatreëls teen hom  toegepas 
word.

Volledigheidshalwe m oet opgem erk word dat die delegasie van 
wetgewende bevoegdhede kragtens die desentralisasie-verhouding nie 
binne die skoolstruktuur plaasvind nie. W anneer die skoolhoof aan die 
adjunk-hoof wetgewende bevoegdhede delegeer beteken dit nie dat laas-

7 vervoig saamgestel word; koshuisbeleid en -reëls wat in samewerking met die koshuisouers 
opgestel word.

8 Wanneer die skoolhoof’n wetgewende bevoegdheid aan die sportorganiseerder (voorbeeld 
hierbo) delegeer, kan laasgenoemde dit nie verder aan ’n ander sportonderwyser subdelegeer 
nie. In die praktyk kan dit die gevolge inhou dat die junior sportonderwyser nie oor die nodige 
kundigheid vir hierdie taak beskik nie. Verder sou die kontrole of leiding wat die skoolhoof 
steeds moet uitoefen (in hierdie geval via die sportorganiseerder) erg bemoeilik word. In hier- 
die geval sou die reël delegatus delegare non potest dus toepassing vind: die sportorgani- 
seerder, as gedelegeerde, mag die bevoegdheid nie verder subdelegeer nie.

9 Die erkenning van versweë of hulpbevoegdhede moet getoets word aan die basiese riglyne 
wat hierbo genoem is.
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genoem de selfstandig en onafhanklik optree nie. Die oorkoepelende aard 
van die desentralisasie-verhouding word egter goed geïllustreer deur die 
feit dat dit hier twee verskillende substrukture in die onderwysstelsel ver- 
bind, naamlik, die skool en die onderwysdepartement. Die wetgewende 
bevoegdhede van die skoolhoof word in hierdie geval deur die Handleiding 
van die onderwysdepartement bepaal. Die skoolhoof is die selfstandige 
orgaan wat verantwoordelikheid dra, maar onderhewig is aan die beheer of 
kontrole van die beheerliggaam/orgaan in die onderwysdepartement.

7.3. Administratiewe kontrole-handelinge

Binne die onderwysstruktuur is daar ’n kragtige struktuur van interne 
kontrole. V an die bekendste beheerliggam e o f -organe wat hier genoem 
kan word is die onderwysberoepsrade wat die professionele optredes 
van onderwysers kontroleer en die verskillende hoër staatsliggame of 
-organe wat die onderwyser se optrede in die openbare onderwyssfeer 
beheer.10 Hierdie verskillende wyses van interne kontrole bied ’n uiters 
doeltreffende m anier om administratiewe onderwysgeskille op ’n vinnige 
en goedkoop wyse op te los. Die struktuur van interne kontrole en die wyse 
waarop dit gebruik m oet word, word gewoonlik in w etgewing aangetref.

Die administratiewe beheerliggaam  sal die administratiewe saak wat voor 
hom dien op ’n volledige wyse heroorweeg. Dit beteken dat nuwe getuienis 
aangehoor kan word, bykom ende ondersoeke gelas kan word en ’n besluit 
wat verskil van die vorige een, geneem  kan word. W anneer die skoolhoof 
uit hoofde van sy gesagsposisie ’n administratiewe geskil tussen personeel- 
lede besleg, beteken dit dat sy besluit intern bindend is op die betrokke 
personeellede. Sy besluit h oef egter nie finaal te wees nie aangesien die 
onderwysers die saak verder in hoër beroep kan neem  indien hulle onte- 
vrede is oor die besluit, of, indien die skoolhoof tydens sy oorweging van die 
saak onreëlm atig opgetree het.

10 Binne die interne skoolopset oefen die skoolhoof beheer uit oor die handelingt wat onder- 
ling tussen sy personeellede plaasvind. Die tugkomitee van die FOR sal naamlik dissiphnêre 
stappe teen die Blanke onderwyser neem nadat ’n klag deur die skoolhoof teen die onderwyser 
aanhangig gemaak is. Die administrateur/direkteur/minister/superintendent kan ook in 
gepaste gevalle optree nadat ’n onderwyser hom skuldig gemaak het aan onbekwame of 
wangedrag. (Dit blyk dat in die nuwe regulasies wat ingevolge Wet 103 van 1986 -  art 14 -  
uitgevaardig is, daar gepoog word om ondersoeke wat teen onderwysers ingestel kan word te 
koordineer: weens die verteenwoordigende aard van die tugkomitee en die FOR in sy geheel, 
word ’n ondersoek na wangedrag deur die onderwysdepartement en dissiplinêre optrede deur 
die FOR, gekombineer omdat lede van die onderw ysdepartem ent en die FOR, asook ander 
verteenw oordigers, nou op die tugkomitee dien.)



Administratiewe onderwyshandelinge 51

Die besluit van die skoolhoof, en al die ander interne beheerliggam e, skep 
egter nie regspraak nie om dat hierdie hersieningshandelinge nie voldoen 
aan die vereistes wat vir ’n regsprekende handeling gestel word nie. 
Regsprekende handelinge is gewoonlik gesaghebbend, finaal en bin- 
dend. Die skoolhoof het naamlik nie die kwalifikasies van ’n regsprekende 
am ptenaar nie; volg nie hofprosedures nie; kan self sy vorige besluit 
heroorweeg en kan op ’n ander geleentheid ’n verskillende besluit neem 
alhoewel die feite wat voor hom  dien, soortgelyk o f  identies m et ’n vorige 
saak is.u

In die skoolopset is daar egter talle in tern e  k ontrole-handelinge wat deur 
die skoolhoof uitgevoer word wat, alhoewel dit streng gesproke suiwer 
administratiewe handelinge is, eienskappe van regsprekende hande- 
linge toon. Hier dink mens aan die administratiewe handelinge waar die 
skoolhoof ’n diskresie uitoefen wat die regte, bevoegdhede en voor- 
reg te  van die onderwyser aantas.11 12

Hoewel die interne hersieningshggam e nie regsprekende liggam e is nie 
beteken dit nie dat die kontrole-handelinge nie aan die basiese beginsels 
van billikheid en regverdigheid h oef te voldoen nie. Die skoolhoof en die 
ander beheerhggam e m oet steeds regtens korrek optree en derhalwe m oet 
die handehnge ook voldoen aan die geldigheidsvereistes vir alle 
administratiewe handelinge.13

Daar kan na die verskillende hoër beheerliggam e in die onderwysstelsel as 
administratiewe onderwystribunale verwys word. Adm inistratiewe 
tribunale het egter ’n besondere regstatus en alhoewel hulle nie “admini- 
stratiewe regspraak” skep nie, word daar op gesaghebbende wyse na hulle 
objektiewe en billike beslegting van administratiewe geskille verwys. O f 
daar tereg na al die beheerhggam e in die onderwys as onderwystribunale 
verwys kan word, bly ’n ope vraag om dat hierdie tribunale nie altyd vol- 
gens bevoegdhede en prosedure, duidelik om skryf is nie.

11 Daar is weinig voorbeelde van administratiewe liggame wat wel regsprekende hande- 
linge verrig omdat hierdie liggame in wese eintlik how e is. Voorbeelde van sulke administra- 
tiewe howe is die Waterhof, die Hof van die Kommissaris van Binnelandse Inkomste, die Hof 
van die Kommissaris van Patente. Sien ook die bespreking oor geregtelike kontrole hieronder.

12 Hierdie handelinge word hieronder onder suiwer administratiewe handelinge bespreek. 
In regskringe word na hierdie handelinge as kwasie-judisiële handelinge verwys. Dit word 
van die ander administratiewe handelinge onderskei omdat die reëls van natuurlike gereg- 
tigheid gewoonlik hier toepassing vind.

13 Daar word hieronder breedvoerig ingegaan op die interne en eksterne beheer oor admini- 
stratiewe handelinge.


