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OPSOMMING 

Ouers was aanvanklik verantwoordelik vir die onderwys van hul 

kinders. Namate die samelewing komplekser geword het, het die 

staat as instelling by die onderwys betrokke geraak met die doel 

om individue en gemeenskappe te ontwikkel in belang van openbare 

welsyn. Die onderwystaak van die staat het in s6 'n mate uitgebrei 

dat die staat vandag die onderwys monopoliseer. 

Mettertyd het die staat en groepe in die samelewing probleme met 

staatsbeheerde onderwys ervaar. Onderwys het duur geword, en 

bevredig ook nie die behoeftes van almal in die gemeenskap nie. 

Privatisering van die onderwys word toenemend beskou as 'n moont

like oplossing vir probleme van die onderwys. Privatisering vind 

sy oorsprong by die vryemarkdenke van die ekonomie, en dit 

beklemtoon verantwoordelikheid en vryheid van keuse. Alhoewel 

privatisering primer 'n ekonomiese motief het, het dit ook ander 

motiewe, waaronder 'n politieke motief. 

Privatisering neem verskeie vorms aan en het spesifieke doelwitte 

asook bepaalde voor- en nadele. Die hantering van d verskaffing 

van kapitaaldienste in die openbare onderwys in Suid-Afrika bewys 

dat sekere funksies van die staat in samewerking met die private 

sektor volledig en suksesvol geprivatiseer kan word. Ander 

onderwystake is elders geprivatiseer en hou baie voordele in, 

veral vir die individu en vir groepe in die gemeenskap. 

Privatisering van die onderwys loop uit op private skole. Bestaan

de private skole maak baie aansprake, onder meer dat dit onafhank

likheid en kwaliteitonderwys in die hand werk. Dit is egter baie 

moeilik om klinkklare bewyse vir die aansprake van private skole 

te vind. Alhoewel private skole van elitisme en separatisme 

beskuldig word, strewe openbare skole ook na 'n eie etos. 

Privatisering van die onderwys bied opwindende moontlikhede vir en 

uitdagings aan die staat, die samelewing en die private sektor. 

Dit behoort die verantwoordelikheid van die onderwys terug te 
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besorg aan die ouers en die gemeenskap, en sal die soewereiniteit 

van die onderwys verseker. Privatisering van die onderwys moet 

egter altyd die belange van die kind eerste stel. Suksesvolle 

privatisering van die onderwys sal dus deeglike evolusionere 

beplanning deur die staat en die samelewing verg. 
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PRIVATISATION OF EDUCATION - AN EXPLORATORY STUDY 

SUMMARY 

Parents were originally responsible for the education of their 

children. As society became more complex, the state as an 

institution became involved in education with the aim to develop 

individuals and communities in the interest of general well-being. 

Education has now become the responsibility of the state to such 

an extent that the state presently monopolises education. 

The state, and groups within the community, have now come to 

experience problems with state-controlled education. Education has 

become expensive and does not make provision for distinctive 

education for individual groups in the community. 

Privatisation of education is increasingly regarded as a possible 

way of solving problems in education. Privatisation originates in 

the economic concept of the free market, and it stresses responsi

bility and freedom of choice. Although privatisation has an econo

mic motive, it also has other motives, including a political one. 

Privatisation assumes many forms and has specific aims, as well as 

advantages and disadvantages. The handling of the provision of 

capital 

of the 

services in South Africa is proof that certain functions 

state can be very successfully privatised. Other tasks in 

education have also been 

advantages, especially for 

community. 

privatised and these tasks have many 

the individual and for groups in the 

Privatisation of education culminates in the private school. Exis

ting private schools claim, among others, that they promote inde

pendence and quality education. It is, however, very difficult to 

prove, unequivocally, the claims of private schools. Although 

private schools are accused of elitism and divisiveness, public 

schools also strive for an own ethos. 

Privatisation of education offers the state, the community and the 



private 

ensure 

sector exciting 

the sovereignty 
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possibilities 

of education 

and challenges. It should 

and once again place the 

responsibility for education on the parents and the community. 

Privatisation of education should, however, always put the inte

rests of the child first. The successful privatisation of 

education will therefore require thorough and evolutionary 

planning by the state and the community. 
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HOOFSTUK EEN 

ALGEMENE ORieNTERING EN PROBLEEMSTELLING 

1.1 Aktualiteit van die navorsing 

1.1 .1 Onderwysprivatisering as onderwysbenadering 

Private onderneming maak deel uit van die ekonomiese bedrywig

hede van die meeste gemeenskappe. Dit wi van eenmansake soos 

straatpendelaars tot kartelle en monopoliee. Die verbintenisse 

van hierdie bedrywe strek dikwels oor samelewings-, lands- en 

vastelandsgrense heen in die vorm van in- en uitvoeraktiwiteite. 

Alhoewel dit soms na 1 n miernes van verskillende strukture lyk, 

beweer McGregor (1987:2) dat slegs vier groepe meer as 80% van 

die aandele op die Johannesburgse aandelebeurs beheer, en dat 

die vier groepe raakpunte met alle aspekte van die Suid-Afri

kaanse ekonomie verteenwoordig. 

Die verskynsel van 

Volgens die Bybel, 

eie onderneming is saam met die mens gegee. 

Genesis 4 vers 2 (1984:14) was Abel 'n vee-

boer en Kain 'n saaiboer. In die begin was die mens self vir die 

voorsiening van al sy behoeftes verantwoordelik. Met die aanwas 

in die bevolking het spesialisering gevolg, sodat sommige mense, 

byvoorbeeld, mesmakers en ander pottebakkers geword het. So het 

ruilhandel op die toneel verskyn, en die besigheidswereld het sy 

beslag gekry. 

Die sosiale, ekonomiese en tegnologiese ontwikkelinge van die 

18de eeu het die strukture van die hedendaagse onderwysstelsels 

tot gevolg gehad. Spier (1988:13) se "the educational systems 

increasingly came under state control". Die staatsburger het die 

slaaf van die staatskoolstelsel geword en mettertyd die mees 

van sy verantwoordelikheid as die opvoeder van sy kind in die 

hande van die staat gelaat. 

In die meeste Westerse lande het die staat feitlik 'n monopolie 

op die onderwys. Die toedrag van sake is relatief resent en vol

gens Spier (1988:12) val dit saam met die totstandkoming van die 
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moderne volkstaat. Voor daardie tyd het onderrig en opleiding 

grootliks tuis plaasgevind en het selfs die Middeleeuse universi

teite hulle outonomie beskerm (Spier 1988:13). 

Tans begin daar egter weer stemme opgaan wat beswaar maak teen 

hierdie toedrag van sake. Brand (1988:236) noem dat die eise wat 

die openbare 

Republiek van 

sektor aan die bronne van die land stel, in die 

Suid-Afrika kommer wek. Hy verwys na A. D. Wasse-

naar wat die voortou geneem het met kritiek teen die deelname 

van die openbare sektor aan die ekonomiese bedrywighede. 

In die Republiek van Suid-Afrika het die bemoeienis van die 

staat met die onderwys min of meer dieselfde weg gevolg as in 

ander Westerse lande. Na 1714 was daar in en om Kaapstad meer 

private skole as openbare skole (Behr 1984:5). In 1822 het Lord 

Charles Somerset egter geproklameer dat "competent and re

spectable instructors (be) employed at public expense" (Behr 

1984:6). Gevolglik het 'n voltydse amptenaar met die hedendaagse 

titel va.n Superintendent-generaal van Onderwys, die oorgang van 

die verantwoordelikheid van die onderwys van die kerk na die 

staat aangekondig. 'n Stelsel van staatsondersteuning is inge

voer. Teen 1862 was daar meer as 100 staatsondersteunde skole in 

die Kaapkolonie, maar slegs 9 staatskole (Behr 1984:8). 

In Natal was daar voor 1910 drie soorte skole, naamlik staat-, 

staatsondersteunde en private skole. Transvaal is veral geken 

aan die ontstaan van CNO private skole (Behr 1984:16). Verdeelde 

beheer van die onderwys het egter daartoe aanleiding gegee dat 

elke provinsie vandag nag steeds hoofsaaklik sy eie gang gaan. 

Private skole is egter onderwerp aan sekere reels en regulasies. 

Die ordonnansie van 1949 wat moedertaalonderwys verpligtend 

gemaak het, was byvoorbeeld oak van toepassing op private skole 

(Behr 1984:24). Uiteindelik het hierdie owerheidsbemoeienis in 

die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid (Wet no. 39 van 1967) 

gekulmineer. Hierin is, onder andere, bepaal dat onderwys 
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in staatsondersteunde en -beheerde skole 'n Christelike karakter 

sal he, dat moedertaal die medium van onderrig sal wees en dat 

onderwys gratis sal wees (Behr 1984:39). 

Die Republiek van Suid-Afrika toon dus dieselfde onderwysontwik

keling as wat in ander lande in die Weste ervaar is. 

Hierdie ingryping van die staat in die onderwys het egter daar

toe gelei dat ouers gevoel het dat hulle kinders blootgestel 

word aan 'n opvoeding waarvoor hulle nie te vinde is nie. Na 

aanleiding van 'n nag van doodslag en verkragting in 'n staat

skool in Kenia, berig Citizen ( 1991): "Politics has ruined 

Kenyan schools", maar daarteenoor word verklaar: "None of the 

268 private secondary schools has had pupil problems". Coulby 

(1989:24) stel dit kras deur te beweer: " state intervention 

in peoples' lives is likely to result in the tyranny of a fasc-

ist or communist dictatorship: but individuals should be free to 

control their own lives". Hierdie strewe van die mens na vryheid 

om sy eie onderwys te kan kies, word dan ook deesdae meermale 

geopper. Smith (1987:40) vra: " why then, do we still not 

have the opportunity to choose our own schools? Has not the time 

arrived for the introduction of real choice?". Dit lyk dus asof 

die staat en die private skool nader aan mekaar beweeg, en die 

strewe is dan klaarblyklik dat die voordele van albei benade

rings in een stelsel moet saamval. Waar dit lyk asof die Repu

bliek van Suid-Afrika in die rigting van "oop" skole beweeg, mag 

ouers dit verkies om hul kinders in skole te plaas waar hulle 

hul potensiaal en partikuliere kultuur ten volle kan uitleef. 

Dit is dus duidelik dat daar mense is wat vertroue in staatson

derwys verloor het . Waar hierdie stemme eers van die polities

linkse vleuel gehoor is, "today they come increasingly from the 

'new right' ... " (Whitty 1984:52). Veral mev. Thatcher van Brit

tanje het deur die Konserwatiewe Party privatisering gesien as 

die eend wat die goue eier vir 'n sterk ekonomie (en beheer oor 

die regering van die dag) moet le. 

Ook ander lande in die Westerse wereld met konserwatiewe rege

rings het die idee van privatisering vertroetel, en plaaslik 
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getuig die privatisering van Yskor hiervan. 

Dat die Regering van die Republiek van Suid-Afrika erns het met 

privatisering blyk uit 'n artikel (Beeld 1989b) waarin berig 

word dat die proses van privatisering stukrag kry. Enkele van 

die ondersoeke rakende privatisering wat tans onderneem word, is 

* hospitaal- en gesondheidsdienste; 

* die staat se kommersiele bosboubedrywighede; 

* die hele Departement van Waterwese; 

* 
* 

die privatisering van staatsmotorvervoer, en 

openbare oorde. 

Sowel Pos- en Telekommunikasiewese as Vervoerdienste se bloudruk 

vir privatisering is reeds opgestel en aanvaar. 

Terwyl private skole reeds geruime tyd bestaan en sekere vorms 

van privatisering reeds in openbare onderwys voorkom, is dit 

maar onlangs dat stemme begin opgaan vir die privatisering van 

die onderwys. Christo Wiese bepleit vinnige privatisering van 

skole (Transvaler 1989:3). Tersia King (Beeld 1990:11), 

lid van die Parlement, doen 'n oproep om die onderwys te 

half-privatiseer. 'n Verskeidenheid van aksies word bepleit, 

waar onder groter inspraak deur die gemeenskap, deregulering 

deur die staat, wedersydse oordrag van verantwoordelikhede 

tussen die staat en die gemeenskap, vryheid van keuse en 

voorsiening van groepbelange en -behoeftes. 

Ander redes wat vir die privatisering van die onderwys aangevoer 

word, is die kommer van kerkskole oor die geletterdheid van lid

mate. Janette Bennet (Sunday Tribune 1989) rapporteer dat 

"churches may reconsider their role and perhaps revive the 

historical involvement in education". 

Verder kan die vraag gevra word of privatisering nie 'n gulde 

geleentheid vir talle blanke onderwysers bied, wat weens dalende 

getalle sonder werk sit, om 'n bydrae te lewer tot die opheffing 

van die agterstand wat daar in swart onderwys ontstaan het nie. 
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Verskeie persone, instansies en liggame het tot standpuntneming 

ten opsigte van onderwysprivatisering toegetree. Die Redaksie 

van Fokus (1985:96) berig: "die skool en die onderwys be

hoort dus nie in een asem saam met bedrywe genoem te word nie". 

Die Redaksie (Fokus 1985:96) merk op ''Privaatonderwys en 

-skole is in die RSA geen onbekende verskynsel nie en sulke 

skole en onderwys sal in die toekoms seker toeneem''. 

Die erns waarmee die regering die onderwys bejeen, word deur die 

Federale Onderwysersraad (FOR) bevraagteken. FOR het op 4 Maart 

1988 verklaar: ''Die herhaalde verklarings van die Regering dat 

onderwys steeds 'n prioriteitsaak is en dat standaarde gehand

haaf sal word, word ernstig deur die Raad in twyfel getrek ... '' 

(Patriot 1989). 

Sommige persone en instansies sien privatisering as die reddende 

faktor 'wat die finansiering van die onderwys betref, 'terwyl an

der weer op die gevare van elitisme wys. Uiteindelik moet daar 

egter 'n onderwyser voor 'n groep leerlinge staan. Dit hang dus 

saam met die getal leerlinge wat tot die skool toetree en uitein

delik die beskikbare fondse. In Tabel 1 verskyn statistiek van 

die getalle van leerlinge in die verskillende fases en verskil

lende jare in die Republiek van Suid-Afrika (RIEP 1988:10-11). 

TABEL 1 

GETAL LEERLINGE PER JAAR PER ONDERWYSFASE 

JAAR PRIMeR SEKONDeR TOTAAL 

1985 6 1 40 699 1 867 748 8 008 447 

1986 6 246 6 21 1 979 933 8 226 554 

1987 6 476 936 2 189 835 8 666 771 

1988 6 646 829 2 382 886 9 029 715 

Verder word 'n vooruitskatting gemaak van die groei in leerling-
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getalle tot die jaar 2000. 

'n Uittreksel uit Tabel 5 (RIEP 1988:12) word in Tabel 2 gegee. 

TABEL 2 

BERAMING VAN LEERLINGGETALLE 

PRIMeR SEKONDeR TOTAAL 

1995 8 332 900 3 287 600 1 1 620 500 

2000 1 0 091 200 4 418 700 1 4 509 900 

Die getalle in die tabelle spreek vanself. Teen die huidige 

inflasiekoers van ongeveer 15% en 'n beraamde eenheidskoste van 

R1 800 per leerling (Van Niekerk 1988:489) sal die totale bedrag 

wat benodig gaan word vir primere en sekondere onderwys teen die 

jaar 1995 die bedrag van R42,67 biljoen beloop, en teen die jaar 

2000 sal dit R101,6 biljoen wees. 

Daar kan met 'n redelike mate van sekerheid gese word dat die 

staat nie hierdie fondse onder die huidige ekonomiese klimaat 

sal kan voorsien nie. Coombs (1985:137) merk egter tereg op dat 

" organi educational systems do not run on slogans and 

good intentions. They run on money". Die demografiese en finan

siele faktore sal dus redelike onderwysvoorsiening pootjie. King 

(1989b:30) beweer " ... dat geld wat onder normale omstandighede 

beskikbaar sou wees, nou eenvoudig nie gerealiseer kan word 

nie". Op grand hiervan gee Beeld (1990:11) prominensie aan 

King se standpunte dat die staat verantwoordelik sal wees vir 

die basiese salarispakket 1 maar dat die skoal deur deregulering 

salarispakkette sal kan aanvul. Gebaseer op R69 468 miljoen vir 

1990/91 word die begroting van die Republiek van Suid-Afrika vir 

die jaar 2000 op R303 755 miljoen beraam. Die beraamde bydrae 

van die staat tot die onderwys in die jaar 2000, gegrond op 20% 

van die staat se beraamde inkomste 1 beloop R60 751 miljoen. Teen 

die heersende groeikoers in die ekonomie, sal hierdie bedrag 

hoogs waarskynlik nie bygebring kan word nie (Erasmus 1991 :120). 

Ander bronne van finansiering, of 'n ander benadering tot die 
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voorsiening van onderwys, sal dus bedink moet word. 

Daar word egter net soveel stemme vir as teen privatisering uit

gebring. Redes wat genoem word, is, onder andere, verlaging van 

die standaard van diens, verswakking van werkstoestande en 

verhoogde koste. Veral vakbonde neem sterk standpunt in teen 

privatisering. Onder die opskrif 

berig New Nation (1990:23) dat 

"Freeze privatisation now" 

werkers wat by Cosatu geaffi-

lieer is, protesaksies sal intensiveer tensy die regering sy 

program van privatisering staak. Business Day (1989c:S) 

rapporteer dat verteenwoordigers van Public Services Internatio

nal hulle sterk teen privatisering uitspreek. Groepe wat aan die 

debat deelneem, verteenwoordig 'n wye spektrum van die gemeen

skap, onder meer opvoedkundiges, ekonome en politici. In die 

groepe is daar diegene wat hulle ten gunste van privatisering en 

oak daarteen uitspreek. 

Om dus sin en rigting aan die debat random privatisering van die 

onderwys kan gee, is dit noodsaaklik om hierdie benadering 

vanuit verskeie perspektiewe toe te lig. 

1.2 Die probleem 

Daar is in die voorafgaande paragrawe kursories verwys na uiteen

lopende oorsake en sienings van onderwysprivatisering. Dit het 

egter soveel raakpunte en versnitte met ander samelewingsverban

de dat dit prakties onmoontlik is om aan die fenomeen in sy ge

heel reg te laat geskied. Dit is duidelik dat die studieterrein 

afbakening vereis en daarom sal slegs die primere en sekondere 

fases van pretersiere onderwys by die ondersoek betrek word. Die 

rol wat die staat en samelewing in die voorsiening van onderwys 

in hierdie fases speel, sal oak onder die loep kom. Teoretiese 

benaderings omtrent staat, skoal en privatisering moet egter ook 

rekening hou met praktiese realit te soos dit in lewens- en 

wereldbeskouinge tot vergestalting kom. Faktore soos demografie, 

politiek, ekonomie en so meer sal dus oak ter sake wees. Die 

volgende vrae spreek dus vanself: 
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* Is onderwysprivatisering haalbaar? Indien wel, in watter 

mate ten einde opvoedkundig verantwoordbaar te wees? 

Hierdie probleem bring enkele subvrae na vore: 

* Kan onderwys in die geheel geprivatiseer word, of is dit 

slegs gedeeltelik privatiseerbaar? Sal privatisering van 

watter aard, vorm en mate oak al, uiteindelik in belang 

van die onderwys, en daarmee saam die opvoeding van die 

kind wees? Sal dit 'n verbetering van die huidige skool

opvoeding van die kind beteken sodat die kind sy roeping 

verantwoordelik kan volbring? 

* Moet die staat ten valle en alleen verantwoordelikheid 

vir die totstandkoming en instandhouding van onderwys 

dra? Indien nie, watter samelewewingsverbande is medever

antwoordelik vir hulpfunksies? Is die onderwys onderwerp 

aan die absolute mag en gesag van die staat, of is dit 

soewerein in eie kring? Dus: Wat is die verband tussen 

die staat en die onderwys? 

* 

* 

Wat word bedoel met privatisering en wat is die magte wat 

dit 

met 

dus: 

aanstu? Hoe word dit in die samelewing verwerklik en 

gevolge? Wat is die doel daaragter? Kortliks 

is die rasionaal agter en die lewensvatbaarheid 

watter 

Wat 

van privatisering? 

Is daar onderwysfunksies wat deur ander liggame namens 

die staat bestuur word? Indien wel, watter funksies is 

dit? Kan die staat hom losmaak van die onderwys? Kan die 

bestuur van die onderwys in geheel losgemaak word van die 

staat? Dus: Watter sektore van die onderwys, indien 

enige, is privatiseerbaar en tot welke mate? 

1.3 Doelstellings 

In hierdie proefskrif word die volgende doelwitte nagestreef: 

* Die verhouding tussen staat en skoal word uitgelig. Die 
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pligte en verantwoordelikhede van die staat word ontra

fel, en daar word gekyk hoedat die skoal hierdeur geraak 

word. Daar moet oak vasgestel word wat die terrein van 

die staat is en waar dit eindig. Uiteindelik word aange

dui wat die kenmerke van die skoal is en watter plek die 

skoal in die samelewing onder die gesag van die staat 

inneem. Hierdie saak word in hoofstuk twee behandel. 

* Die ideale, teoriee en eienskappe van privatisering word 

ondersoek deur die ideologie onderliggend aan die begrip 

na te gaan, sodat vasgestel kan word watter magte dit 

stuur en wat die motivering daaragter is. Verskillende 

vorms van privatisering sal beskou word, asook die voor

en nadele daarvan. Hoofstuk drie word hieraan gewy. 

* Die huidige stand van geprivatiseerde onderwys in die 

Republiek van Suid-Afrika, insluitende wetgewing en aspek

te van die onderwys wat reeds geprivatiseer is, word in 

hoofstuk vier bespreek en geevalueer. 

* In hoofstuk vyf word die aanloop tot en die huidige stand 

van geprivatiseerde onderwys in etlike ontwikkelde lande 

nagegaan. Andersoortige skole, waaronder tuisskole, word 

oak bespreek. 

* Die toepassing van privatisering in enkele onderwysstel-

s asook ander stelsels van dienstevoorsiening word 

ondersoek. Enkele aspekte van die onderwys wat privati

seerbaar is, word ge1dentifiseer en moontlike wyses van 

privatisering daarvan word oorweeg. Sekere aansprake wat 

deur die private onderwys gemaak word, word verken. Wyses 

van staatsondersteuning aan private skole kom ook onder 

die loep. Hoo tuk ses word hieraan afgestaan. 

* In hoofstuk sewe word daar aanbevelings gemaak vir die 

moontlike implementering van onderwysprivatisering. 

Om hierin te slaag verg doelmatige navorsingsmetodes. 
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1.4 Metodes van ondersoek 

Die problematiek random die verhouding tussen staat en skoal sal 

hoofsaaklik deur middel van literatuurstudie ondersoek word. 

Bronne wat die vorm van die staat, sy aard en funksies en hoe 

die skoal hierdeur geraak word, beredeneer, sal geraadpleeg 

word. 

'n Uitgebreide verkennende literatuurstudie, oak vergelykend van 

aard, van resente en bronne (waaronder tydskrifte en dag

blaaie) vorm die kern van navorsing omtrent privatisering. 

In die lig van insigte uit wat in hoofstukke twee en drie bevind 

is asook insigte wat verkry is uit 'n studie van enkele onderwys

stelsels, sal daar logiese gevolgtrekkings gemaak word. Op grand 

hiervan en op voorveronderstellings sal verantwoordbare gemoti

veerde aanbevelings gemaak word. 

1.5 Programaankondiging 

In hoofstuk een is agtergrond oar privatisering van die onderwys 

in bree trekke gegee en die moontlikheid is voorgehou dat dit 'n 

oplossing vir sekere probleme in die onderwys kan bied. Daardeur 

is die aanloop tot die finansieringsprobleem kortliks geskets en 

dit het gelei tot 'n praktykprobleem waaruit die navorsingspro

bleem geldentifiseer is. Doelwitte het daaruit voortgespruit wat 

logieserwys tot navorsingsmetodes gelei het. Daardeur is vorm 

aan 'n navorsingstruktuur gegee. 

Die staat in samelewingskonteks word in hoofstuk twee onder die 

loep geneem. Daar word gekyk na teoriee oar die staat, asook 

sekere vorms en funks van die staat. Die plek wat die skoal 

in die samelewing inneem, word behandel. 

In hoofstuk drie word privatisering as konsep beskou. Die doel, 

beweegredes, voor- en nadele, vorms, ensovoorts, van privatise

ring word verken. Kritiek daarteen, asook kritiek teen die 

markteorie word aangedui. 
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In hoofstuk vier kom privatisering van die onderwys en private 

onderwys in die Republiek van Sui ika ter sprake. Wetgewing 

en funksies wat reeds geprivatiseer is word bespreek. 

In hoofstuk vyf word daar gekyk na algemene aspekte van private 

onderwys. Skoolbeleid in etlike lande en andersoortige skole, 

waar onder tuisskole, word verken. 

Hoofstuk ses sluit af met die verkenning van besondere aspekte 

van privatisering. Privatisering van die kurrikulum en ondersoe

ke rakende beweerde verskille tussen openbare en private skole, 

asook die ondersteuning wat private onderwys in sommige lande 

geniet, word betrag. 

In hoofstuk sewe word 'n samevattende terugskou en enkele gevolg

trekkings en aanbevelings ten opsigte van moontlike privatise

ring van die onderwys in die Republiek van Suid-Afrika gegee. 
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HOOFSTUK TWEE 

DIE STAAT IN SAMELEWINGSKONTEKS 

Die staat as instelling soos dit tans figureer, het nie vanaf die 

begin van die skepping bestaan nie. Dit het geleidelik ontwikkel 

om in 'n samelewingsbehoefte te voorsien. Voordat die staat begin 

vorm aanneem het, het groepe mense saam gewoon, en was daar van 

die vroegste tye reeds sprake van reels of wette, asook van die 

toepassing daarvan deur die mag van 'n enkele persoon of deur die 

sanksie van die groep. Die individu en die groep was die twee pole 

waartussen die staatsidee ontstaan en gegroei het. Die staatsidee 

het veral gestalte begin aanneem waar mense, wat om verskeie redes 

hulself as 'n unieke groep beskou het, 'n afgebakende grondgebied 

beset het. 

Groepe met gemeenskaplike belange of doelwitte het dan ook samele

wingsreels geskep. Differensiasie het gelei tot die ontwikkeling 

van verskillende samelewingsverbande soos die staat, skool, kerk, 

ensovoorts. 

Vervolgens 

figureer, 

word daar 

van nader 

oorgegaan 

te beskou. 

om die staat, 

Uiteindelik sal 

soos dit vandag 

daar tot die 

gevolgtrekking gekom word dat die staat 'n komplekse fenomeen is, 

met verskeie vorme en take. 

2.2 Instellings 

Die staat is 'n instelling en daar moet dus besin word oor die in

stelling as konsep in die politieke teorie. Kotze (1989:4) beweer 

dat formeelgeorganiseerde instellings slegs as arenas waarbinne 

politieke optrede plaasvind, gesien word. Die klem wat sedert 1950 

op die politieke proses geplaas is, het die instelling as konsep 

op die agtergrond geskuif. Gedurende die tagtigerjare het daar 'n 
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herevaluering van die belangrikheid van instellings na vore begin 

tree, en vandag 

in die moderne 

is formele organisasies die belangrikste akteurs 

ekonomiese en politieke stelsels (Kotze 1989:5). 

Hierdie 

behandel. 

nuwe siening van instellings word nou oorsigtelik 

Die "nuwe" institusionalisme moet beskou word as 'n vermenging van 

die elemente van die ou institusionalisme met die nie-institusiona

listiese benadering van die politiekeprosesteoriee (Kotze 1989:7). 

Die dominante politieke teoriee sedert 1950 was wesenlik 

* kontekstueel, dit wil se onderworpe aan en bepaal deur 

uitwendige kragte waaronder klas, kultuur en tegnologie; 

* reduserend waar politieke verskynsels die somtotaal van die 

gedrag op individuele of groepsvlak is, sodat die gedrag van 

'n organisasie die gevolg is van keuses van individue; 

* utilitaristies, met ander woorde gerig op die bevordering 

van berekende eie belang; 

* funksionalisties waar instellings en gedrag ontwikkel 

volgens 'n effektiewe historiese proses soos by die 

Israeliete en die Grieke; en 

* instrumentalisties, met besluitneming en toewysing as 

sentrale temas van oorweging (Kotze 1989:5-6). 

Die nuwe institusionalisme behels die volgende: 

* Die klem op die staatsbestel se afhanklikheid van die samele

wing verskuif na 'n interafhanklikheid tussen relatief auto

nome en sosiale en politieke instellings. Die staat en die 

samelewing is onderling medebepalend, en is op die veronder

stelling van koherensie (samehorigheid) en outonomie (selfbe

stuur) gebaseer. Institusionaliste doen hiervolgens keuses 

gebaseer op kollektiewe belang, alternatiewe en verwagting 

(Kotze 1989:8). Drie faktore speel 'n primere rol in die 

samehangende verband tussen staat en samelewing. Hierdie 

faktore is die volgende: 
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** Die verspreiding van voorkeure (belange) onder politie

ke akteurs. Voorkeure ontwikkel deur opvoeding, indok

trinasie en ondervinding. Die leier word beskou as die 

opvoeder wat, onder andere, die aanhang van spesifieke 

idees aanmoedig. 

** Die verspreiding van politieke hulpbronne (mag). Dit 

word gedeeltelik intern bepaal omdat politieke instel

lings die toedeling van hulpbronne beheer. Die bestaan

de administratiewe instelling speel ook 'n belangrike 

rol. 

** Die beperkings ingestel deur die spelreels (konstitu

sie). Die reels is nie eksogeen (ontstaan uitwendig) 

van aard nie. Beperkings word op die opsies van poli

tieke leiers geplaas deur konstitusies, wette en kon

trakte wat binne die konteks van politieke instellings 

ontwikkel. Openbare instellings maak reels wat deur 

politici gesanksioneer word (Kotze 1989:8-9). 

Die klem word verskuif van die belangrikheid van mikroproses

se en 'n effektiewe geskiedenis na betreklik komplekse 

prosesse en historiese ondoeltreffendheid. 

Die idees van keuses en geallokeerde uitkomste as die belang

rikste motiewe vir deelname aan die politieke proses is ver

vang deur 'n groter besef van die stelsel as 'n verlener van 

betekenis (singewing) aan die deelnemers daaraan en die 

gebruik van simboliese optrede. 

Die moderne politieke teoriee neem aan dat die waarnemer van poli

tieke stelsels voor komplekse gebeure te staan kom waarbinne 

beleidsrigtings nie maklik blootgele word nie. Hierdie komplekse 

gebeure word deur die gebruikmaking van historiese effektiwiteit 

in analitiese 

dragsreels wat 

nie, elimineer. 

eenhede opgebreek, waardeur historiese prosesse ge

nie oplossings vir 'n gesamentlike probleem bied 

'n Beter begrip van politieke optrede word dus 

verkry deur te aanvaar dat die geskiedenis alle irrasionaliteite 

uitskakel en alternatiewe 

verseker (Kotze 1989:9). 

uitwys wat 'n rasionele oplossing sal 

Die nuwe institusionaliste wend die 

politieke struktuur ('n versameling van instellings, reels, rolle, 
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geboue, ensovoorts) aan om die komplekse stelsel beter te begryp. 

Die institusionaliste beskou dus optrede as gemotiveer deur 'n uit

voering van pligte en verpligtinge. Die strukturele siening ver

skuif die fokus van persoonlike voorkeure en verwagtings na die op

vatting dat sekere optrede in bepaalde omstandighede toepaslik is. 

Daar bestaan egter reeds geruime tyd 'n tendens om die twee uit

gangspunte random politieke strukture en historiese effektiwiteit 

te kombineer. Inligting oor historiese individuele ervarings kan 

in institusionele reels saamgevat word. Op die wyse word optrede 

dan deels deur historiese effektiwiteit bepaal (Kotze 1989:10). 

Die nuwe institusionalisme wil meer waarde heg aan die idee dat 

die politiek (die wetenskap van regeer) funksioneel is in die 

skepping en bevrediging van interpretasies van die lewe. Deur die 

politiek ontwikkel individue hulself en hul gemeenskappe en 

daardeur dien hulle die openbare welsyn. Sosiale en politieke 

rituele word dus random die raadpleging van kundiges en die neem 

van besluite georganiseer (Kotze 1989:10). 

Dit kom gevolglik daarop neer dat instellings aanspraak maak op 

samehorigheid (koherensie) en selfbestuur (outonomie). Die konteks

tuele verband tussen staat en samelewing word primer bepaal deur 

die verspreiding van voorkeure (belange) en van hulpbronne (mag) 

en beperkings ingestel deur die spelreels (konstitusie). Optrede 

word beskou as gemotiveer deur 'n uitvoering van pligte en 

verpligtinge (Kotze 1989:7-11). 

2.2.1 Funksies van instellings 

Kotze (1989:11) onderskei veral drie funksies. 

In die eerste plek is daar sprake van die oplossing van kollektie

we dilemmas (kontraktualisme). Instellings word beskou as middels 

om kollektiewe dilemmas (probleme wat ontstaan as rasionele indivi

due keuses doen wat tot uitsette lei wat niemand verkies nie) op 

te los. Deur middel van sanksies word keuses wat op eiebelang 

ingestel is, in ooreenstemming gebring met dit wat in algemene 

belang is (Kotze 1989:11). Indien daar 'n wanbalans tussen indivi-
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duele en kollektiewe rasionaliteit ontstaan, stel staatswetenskap

likes bepaalde instellings voor as meganismes om die gaping tussen 

individuele en kollektiewe belange te oorbrug en dus kollektiewe 

dilemmas te oorbrug. Op grond van 'n rasionele besluit word dus 

ooreengekom om 'n staat te vorm. 

In die tweede plek word samewerking aangemoedig, sodat die nuwe 

institusionalisme verstaan word in die lig van individuele rasio

naliteit wat op simbole en samehorigheid gegrond is. Dit is tot 

alle partye se voordeel en lei ook tot die oplossing van kollek

tiewe dilemmas. In gevalle van onsekerheid word samewerking wat 

tot langtermyn voordeel lei, verkies. 

In die derde plek le moderne politieke teoriee klem op aggregasie, 

historiese effektiwiteit, die rede, kompetisie en afdwinging en 

die teoriee het historiese, tydelike, endogene, normatiewe, demo

grafiese en simboliese orde by politieke orde gevoeg (Kotze 

1989:11-15). 

2.2.2 Die staat as instelling 

Soos reeds genoem, is daar talle beskouings oor die staat. Een 

hiervan is dat die staat uit vier kernelemente bestaan, naamlik 'n 

afgebakende grondgebied, waarbinne 'n bevolking woonagtig is, wat 

onafhanklik is en wat deur owerheidsinstellings gereel en georden 

word (Kotze 1989:18). "Staat" as konsep is egter baie kompleks. 

Sommige filosowe is van mening dat die staat antwerp is om die 

verskillende noodsaaklike dele van die samelewing te harmonieer. 

Ander glo dat die staat beskerming moet verskaf teen skending. 

Marx en sy meelopers beskou die staat as die produk van die stryd 

tussen mededingende sosiale kragte (Kotze 1989:18-22). 

2.2.3 Uitgangspunte van teoriee oor die staat 

Daar 

soorte 

word op grond van verskeie uitgangspunte tussen verskillende 

state onderskei. Een teoretiese standpunt oor die staat 

die staatsgesentreerde standpunt genoem. Daarteenoor staan 

samelewingsgesentreerde uitgangspunt, waar die samelewing as 

belangrikste saak beskou word. Liberaliste beskou die staat as 

word 

die 

·die 
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arbiter in kompeterende sosiale aansprake op hulpbronne (Kotze 

1989:23). Hoe outonoom staatsoptrede egter ook al mag lyk, dit kan 

nooit los van die samelewing se belange staan nie (Kotze 1989:24). 

Die kousale verband tussen die samelewing en die staat kan egter 

bevraagteken word, sodat tereg gevra kan word: Is dit nie dalk die 

staat wat vir die samelewing sy belange dikteer in plaas van 

andersom nie? 

Alle state het egter nie dieselfde struktuur en funksie nie. Een 

vorm van staatsbenadering is die pluralisme, wat konsentreer op 

die liberaaldemokratiese, kapitalistiese staat sander dat daar 'n 

simbiotiese (interafhanklike) verhouding tussen die twee konsepte 

is. Kortliks kom dit daarop neer dat die staat 'n reaksie op 

sentralisasie en dus die produk van 'n krisis (differensiasie) is 

(Kotze 1989:25). Die staat laat sy gesag deur rasionalisering 

geld, veral teen "irrasionele " invloede soos die natuurreg, kerk, 

ensovoorts (Kotze 1989:27). As gevolg van die behoefte aan 

administratiewe spesialisasie word paste en mag toenemend op die 

basis van meriete versprei (Kotze 1989:27). 

Aangesien 

wat met 

oor te 

die kapitalistiese en welsynstaat twee staatsvorme is 

privatisering verband hou, is dit nodig om kortliks daar

besin. Die talle ander beskouinge oor die staat word nie 

bespreek nie, omdat dit nie vir hierdie studie relevant is nie. 

2.2.4 Die kapitalistiese staat 

Dit is die doel van hierdie staatsvorm ('n stelsel van vraag en 

aanbod), as voorsiener van openbare goedere, om ekonomiese welsyn 

in al die sektore van die gemeenskappe te verhoog deur markmeganis

mes reg te stel (ingryping) waar dit nie meer in belang van die 

algemene welsyn is nie. Om die effektiewe werking van die stelsel 

te handhaaf, is staatsinmenging op twee aannames gebaseer, naamlik 

* dat 'n goed gereguleerde en effektiewe mark die beter 

toewysing van hulpbronne oplewer; en 

* dat die staat 'n rol speel in die bereiking van 'n optimale 

toedeling van die mark (Kotze 1989:30-31). 
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Die staat probeer verder om markuitsette by sy eie normatiewe doel

witte aan te pas (ideologie) en grand sy optrede op 'n beoordeling 

van hoe die samelewing behoort te wees. Op die wyse word daar aan 

sosio-ekonomiese ongelykhede aandag gegee. Die staat tree ook as 

arbiter op deurdat hy 'n mandaat het om sy uitsette ten gunste van 

spesifieke sosiale groepe aan te pas. Kiesers dui op die wyse deur 

'n demokratiese stemming hul voorkeure vir goedere aan (Kotze 

1989:31). 

2.2.5 Die welsynstaat 

Hierdie staatsvorm is vir die onderhawige studie van belang omdat 

die staat in die Republiek van Suid-Afrika in sekere opsigte oor

eenkomste met 'n welsynstaat toon. Schottland (1976:10) beskou die 

welsynstaat as" ... a modern democratic Western State in which the 

power of the state is deliberately used to modify the free play of 

economic and political forces in order to effect a redistribution 

of income''. Die welsynstaat fokus op die algemene welsyn. Die 

staat moet dus in die ekonomiese proses inmeng deur wetgewing wat 

sekere "regte" (o.a. tot opvoeding) beskerm, aangesien die suiwer 

kapitalistiese stelsel soms kan veroorsaak dat persone van 'n kon

tantinkomste ontneem word. Volgens Kotze (1989:39) is die belang

rikste aspek van enige welsynstaat sy programme vir bestaansbevei

liging ("social security"), wat die vorm aanneem van inkomsteverse

kering, maatskaplike bystand en bystandsfondse of pensioene. Nog 

'n belangrike kenmerk van welsynstate is dat gelyke geleenthede 

beklemtoon word en dienste soos opvoeding vir alle burgers toegank

lik is en soos in die geval van die Republiek van Suid-Afrika, 

grootliks gratis (alhoewel ongelyk) is. Die aspek van die welsyn

staat wat moontlik die grootste kritiek uitlok, is die gedeelteli

ke beplanning van die ekonomie deur die staat (Kotze 1989:39). Die 

welsynstaat het sy ontstaan te danke aan die werking van die 

kapitalistiese staat wat gelei het tot werkloosheid, en dus dui op 

'n leemte in die staatsvorm. Die politieke mag van die werker het 

weens demokratisering toegeneem en die staat het weens sosiale 

simpatie hulp aan hom verleen, eers in die vorm van kompensasie 

vir verliese en later met die skep van ekstra werkgeleenthede 

(Kotze 1989:40). 
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Meningsverskille oor die wenslikheid van die welsynstaat het ver

dwyn, want die meeste kritici stem saam oor die noodsaaklikheid 

van die wyse waarop belasting gebruik moet word om die versprei

ding van rykdom en inkomste te beinvloed (Kotze 1989:41). 

Die vraag 

verpligtinge 

Teenstanders 

welsynstaat 

wat ontstaan is: wat is die plek van die staat en die 

van die regering en die burgers in die welsynstaat? 

van die welsynstaatsvorm se standpunte was dat die 

* 
* 
* 
* 

die vryemarkstelsel sal vernietig; 

private ondernemerskap sal vernietig; 

welsynprogramme met buitengewone besteding vereis; en 

individuele verantwoordelikheid vernietig (Kotze 1989:41). 

Voorstanders van die welsynstaatsideologie is van mening dat 

welsynstate ontstaan het 

* 
* 
* 
* 

om die demokratiese samelewings te beskerm; 

om basiese vrese te besweer; 

om ongemak van sosiale verskynsels te verlig; 

om die demokratiese doelwit van gelykheid te bereik; en 

* omdat dit die middeweg tussen 'n diktatoriale en kapitalis

tiese staat is (Kotze 1989:42). 

2.3 Struktuuranalise van die staat 

Die beginsel van soewereiniteit in eie kring is essensieel om 

rekenskap te gee van die struktuurbeginsel van die staat, want nie 

alleen raak dit die interne struktuur van die staat nie, maar ook 

die verskeidenheid niestaatlike lewensvorme wat na vore tree naas 

en in onderskeiding van die egte staat wat in 'n proses van diffe

rensiasie verskyn (Strauss 1978:209). Die tweevoudige karakter van 

die staat kan deur twee kernbegrippe (mag en reg) uitgedruk word 

(Stone 1979:80). 

Die organisasie van die staat kan verskeie vorms aanneem, maar 

" die staat is altyd 'n monopolistiese territoriale 'owerheids

organisasie'" (Stone 1979:81) van die swaardmag met die doel om 
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wet en orde te handhaaf. Hierdie monopolie oor die swaardmag 

veronderstel 1 n grondgebied en die deurbreking van alle ongedif

ferensieerde lewensverordeninge, want 11 geen vorm van private 

swaardmag is verenigbaar met die aard van die staat as publieke 

instelling nie" (Strauss 1978:209). Die staat is egter slegs 

soewerein in soverre sy mag nie oorskat of misken word nie (Stone 

1979:82). Stone (1979:83) se onomwonde " ... die reg moet deur die 

mag gedien word". Die term "mag" moet nie in die sin van ongetemde 

brute geweld verstaan word nie, maar as kulturele roepingsmag 

(Strauss 1978:209) met die handhawing van regverdigheid teenoor 

alle burgers. Die probleem met die interpretasie van die reg van 

die staat le daarin dat hierdie reg dikwels as enigste reg beskou 

word, waarmee soewereiniteit in eie kring waardeloos is. Uitein

delik le regsformulering, regsvertolking en regsadministrasie aan 

die wortel van die staat, en van hierdie drie is die redelike mens 

die vernaamste. 

Stone (1979:85) beweer die reg" ... wat die staat handhaaf, is reg 

wat hy vind (niestaatlik) en reg wat hy neerle (staatlik)". Die 

staat, wat beskik oor die swaardmag, hou dus publieke regsorde in 

stand, deur " ... mag ter wille van reg in die juiste verhouding te 

plaas" (Stone 1979:87). Die mag waarborg regshandhawing en die reg 

waarborg ongebonde magsuitoefening. 1 n Handves van menseregte is 

hiervoor onontbeerlik. 

2.3.1 Tipiese regsfere van die staat 

Die juridiese bevoegdheid 

dit wil se gebiede waarin 

1979:80 e.v.), byvoorbeeld 

kriminele reg, en privaatreg. 

van die staat hang saam met regsfere, 

die staat as heerser reg vorm (Stone 

konstitusionele reg, publieke reg, 

Dit is veral publieke reg wat van belang is vir hierdie studie. 

Publieke reg reel algemene belange en dien hoofsaaklik die openba

re belang (Wiechers 1987:2). Vanuit 1 n regsperspektief is ower

heidsgesag die totaal van regsbevoegdhede wat 1 n owerheidsorgaan 

aan 1 n staat stel om op 1 n dwingende wyse met ander regsobjekte in 
1 n regsverhouding te tree. Owerheidsgesag is egter nie politieke 

mag van die staat nie, want politieke mag is die beginsel wat die 
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magstaat van die regstaat onderskei (Wiechers 1987:3). Publieke 

reg reel, onder andere, die organisasie, bevoegdhede en optrede 

van die staatsadministrasie, en staan as staatsadministratiefreg 

bekend (Wiechers 1987:2). Onderwysreg het 'n gespesialiseerde 

vertakking van die administratiefreg geword (Wiechers 1987:38). 

Privaatreg, daarenteen, reel en beheers gelyke, vrywillige regsver

houdings (Wiechers 1987:10). Maar selfs op hierdie gebied dring 

die moderne staat al hoe meer binne op die terrein van die handel, 

eiendom, kultuur en arbeid, sodat privaatreg vandag binne 'n admi

nistratiefregtelike raam van owerheidsbemoeiing geld (Wiechers 

1987:10). 

Die magsbasis van die staatlike owerheid is in diens van en word 

gekwalifiseer deur die juridiese funksie daarvan, en die staat se 

interne publieke reg staan onder leiding van die tipiese beginsel 

van publieke belang en word aangedui as publieke reg (Strauss 

1978:210). 

Staatsreg, as deel van publieke reg, kan vanuit verskeie perspek

tiewe benader word. Een hiervan is 'n normatiewe benadering waar 

staatsreg aan regswaardes (onderle deur tradisies) beoordeel word. 

Regswaardes is die produk van ontwikkeling deur die eeue ten opsig

te van geskiedenis, godsdiens, filosofie, ensovoorts, en hou 

rekening met die hede (Basson en Viljoen 1988:1). 

Die essensiele kenmerk van die regstaat is dat owerheidsgesag inhe

rent aan die regswaardes gebonde is, wat verseker dat die uitoefe

ning van owerheidsgesag tot 'n regverdige toestand lei (Basson en 

Viljoen 1988:2). Die Westerse tradisie is vryheidsgesind. Staats

reg in Westerse perspektief is dus die draer van vryheidsgesinde 

regswaardes. 

'n Regstelsel wat deur onderdane as aanvaarbaar beskou word, is 

legitiem. Hierdie legitimiteit word gevind in tradisionele staats

instellings, die charisma van 'n leiersfiguur en die legaliteit en 

rasionaliteit van die besluitnemingsproses (Basson en Viljoen 

1988:18). Die verhouding tussen die owerheid en onderdaan word 

egter deur regswaardes beheers (Basson en Viljoen 1988:7). 
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Easson en Viljoen (1988:18) maak die afleiding dat state gemeen

skaplike kenmerke het, naamlik dat dit 'n gemeenskap van mense is 

wat op 'n bepaalde grondgebied woon, en wat aan die gesag van 'n 

bepaalde organisasie (owerheid) onderhewig is, en wat soewerein 

is. Die uitoefening van gesag is een van die mees fundamentele 

kenmerke wat die staat as staat tipeer en dit van ander sosiale 

instellings onderskei, en Easson en Viljoen (1988:22) beweer dat 

die staat "nog nooit tevore so omvangryk en ingrypend gesag oor sy 

onderdane uitgeoefen het as juis in die twintigste eeu nie". 

Die gesag wat in staatlike verband uitgeoefen word, word gewoonlik 

aangedui met die term "soewereiniteit" (Easson en Viljoen 

1988:223). Die hoogste gesag in die staat is deur die eeue beskou 

as of in God, of in die mens gesetel te wees (Easson en Viljoen 

1988:223). Regswaardes moet die basiese regsverhouding tussen die 

staat (as gemeenskap) en die onderdaan (as individu) beheers. Die 

verhouding tussen die soewereiniteit van die staat, teenoor die 

vryheid van die individu, word deur die publieke reg beheers, wat 

bepaal dat daar sekere dinge is wat die regering nie mag doen nie 

en dat daar sekere dinge is wat die regering moet doen (Easson en 

Viljoen 1988:229). Owerheidsgesag (konstitusionalisme) is dus aan 

die reg gebonde. Mitchell (volgens Easson en Viljoen 1988:229) 

bepleit 'n regsisteem wat onderdane teen die misbruik van ower

heidsgesag beskerm. Die regswaarde van geregtigheid is die belang

rikste regswaarde, en word deur die vryheidsbeginsel onderle. Die 

reg word 
,. 

so 'n bestaansvoorwaarde vir die staat, en dit moet tot 

'n regverdige regstoestand lei. 

Enkele ander regswaardes is menswaardigheid, sodat die verhouding 

tussen staat en individu deur normatiewe elemente beheers word 

(Easson en Viljoen 1988:230). Die regstaat waarborg dus persoon

like menseregte. Die vryheid van die individu verkry egter 'n 

relatiewe betekenis omdat vryheid slegs binne die waardesisteem 

van die grondwet beskerm word, sodat die grondwet die begrondings

element van die regstaatlike orde is (Easson en Viljoen 1988:231). 

In die Republiek van Suid-Afrika maak die parlementere soewereini

teit die grondbeginsel van die Suid-Afrikaanse staatsreg uit. Op 
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die wyse word menseregte nie na behore beskerm nie, want dit is 

blootgestel aan inbreuk daarop deur die Parlement (Easson en 

Viljoen 1988:236). 'n Handves vir menseregte ontbreek nog om in 

hierdie leemte te voorsien. 

Enkele statutere bepalings beperk vryheid, byvoorbeeld 'n verbod 

op verklarings wat rasseverhoudings skaad, artikels wat sekere 

publikasies verbied, benadeling van openbare veiligheid en vryheid 

van spraak. 

2.3.2 Niejuridiese funksies van die staat 

Die juridiese funksies van die 

opsigte, byvoorbeeld owerhede 

staat raak die onderwys in vele 

se bevoegdheid, wangedrag van 

leerders en onderwysers, ensovoorts. Maar die staat is ook aktief 

by niejuridiese gebiede soos die bedryf, welsyn, veiligheid, en 

landbou betrokke (Stone 1979:91). Al hierdie niejuridiese funksies 

word deur die publieke regsorde gerig en ontsluit. 

Massiewe groei in openbare besteding in ontwikkelde Westerse same

lewings is deur verskeie faktore veroorsaak. Dit het daartoe gelei 

dat die staat 'n behoefte ervaar het om tussenbeide te tree, veral 

sover dit verstedeliking en industrialisering betref, en die nood 

vir snelle uitbreiding van staatsfunksies is geskep. 

Ekonomiese groei mag dus gesien word as 'n oorsaak vir die ont

staan van die moderne staat. Om te glo dat die totstandkoming van 

die moderne staat slegs toe te skryf is aan fragmentariese ingry

pe, sal kortsigtig wees, want "(a)ll the major ideologies (such as 

conservatism, liberalism and socialism) have indeed had a hand in 

the expansion of the state activity" (Elder 1979:60). 

Die grense tussen die private en openbare sektor het vervaag, om

dat die staat om verskeie redes die terrein van die private sektor 

betree het, byvoorbeeld, ter wille van werkskepping en om private 

instansies wat dreig om onder te gaan, te onderskraag. 

Die staat se aksies waardeur hy sy funksies beoefen, is hoofsaak

lik die burokrasie en plaaslike regeringsmasjinerie. Dit blyk dat 
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"(t)he civil structures best equipped initially to meet the chal

lenge of modernisation were in general those with a high degree of 

professionalism" (Elder 1979:62). Staatsdienspersoneel is egter 

bepalers en uitvoerders van beleid, veral ten opsigte van definie

ring van opsies en die maak van aanbevelings. Politici is nie 

altyd vertroud met die gekompliseerdheid van situasies nie en ver

laat hulle dikwels op die kundigheid en ervaring van die amptena

ry. Elder (1979:65) merk in die verband op: " ... the increasing 

complexity of the tasks falling to the modern state to perform has 

increased civil service influence at the upper levels ... ". Die 

amptenary speel 'n sentrale rol in die bepaling van beleid en is 

dikwels die brein agter grondbeginsels van nuwe beleidsrigtings. 

Die meeste skrywers sien die doel van die staat as die verkryging 

van instrumente van orde en welsyn. In die eerste plek gaan dit by 

enige bevolking om voortbestaan (Bates et al. 1992:12). Tipiese 

staatstake sal dus hierdie doelwit in die oog he. Maar die mens 

wil nie net voortbestaan nie. Hy wil ook, onder andere, gesond, 

ekonomies welvarend en opvoedkundig opgeleid voortbestaan. Die 

staat sal dus ook nietipiese staatstake aanpak wat hierdie doel

witte nastreef. Voortbestaansfunksies as nietipiese staatstake is, 

onder andere, opvoedkundige dienste, gesondheidsdienste, ekono

miese dienste en landboukundige dienste (Bates et al. 1992:12). 

Strauss (1978:226) verwys na tipiese juridiese integreringswerk en 

nietipiese beskawingsopheffingstake. Dit is veral op die terrein 

van die nietipiese staatstake dat die staat hom deesdae bemoei met 

werksaamhede wat nie in direkte verband met sentrale staats

doelwitte staan nie. 

Bates et al. (1992:14) wys daarop dat tipiese staatstake sake soos 

die administrasie van verkiesings, die samestelling van parlemente 

en 'n regering, asook wetgewing insluit. Alhoewel wette deur die 

parlement geloods word, is dit egter die taak van die geregshowe 

om die reg te vertolk en toe te pas (Bates et al. 1992:71). Dit 

spreek vanself dat die een wat die wet maak, dit nie ook kan 

toepas nie, omdat dit tot oorheersing sal lei. Tog word regters in 

die Republiek van Suid-Afrika deur die regering aangestel. 'n 

Objektiewer benadering is om regters te laat aanstel uit 'n 
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onafhanklike verteenwoordigende regsliggaam. 

Hanekom en Thornhill (1986:3) identifiseer beleidmaking, organise

ring, personeelvoorsiening en benutting, ontwikkeling van werkspro

sedures en die uitoefening van beheermaatreels as tipiese staatsta

ke. Ongelukkig word politiek deel van die staatsadministrasie 

sodra beleidmaking ter sprake kom, sodat politiek en staatstake 

nie absoluut van mekaar geskei kan word nie (Hanekom en Thornhill 

1986:26). 

Teenoor die onderwys het die staat ook 'n juridiese verpligting, 

waardeur die volkswil (in 'n regstaat) met betrekking tot die 

onderwys deur wetgewing vasgele word (Van Schalkwyk 1989:113). Van 

Schalkwyk (1989:114) beweer dat die staat se gesag gewoonlik wetge

wend, uitvoerend en regsprekend van aard is, en die staat het dan 

ook 'n administratiewe en finansieringsverpligting teenoor die 

onderwys. Van Schalkwyk (1989:114-116) noem ook niestaatlike ver

pligtinge van die staat ten opsigte van die onderwys in beskawings

belang, te wete finansiele hulp aan ouers, verpligte onderwys, 

onderwysstandaarde, lewensbeginsels van die gemeenskap, bree 

nasionale vorming, en so meer. 

Ten opsigte van die staat se niestaatlike bedrywighede, kom Stone 

(1979:96) tot die volgende slotsom: ''Prinsipieel lyk die gesondste 

standpunt te wees dat die owerheid en die onderdaan beide op die 

niestaatlike terrein aktief mag wees wanneer die algemene beska

wingsbelang dit van die owerheid verg". 

Wanneer niestaatlike owerheidstake onderneem word, moet dit sin

valle beskawingsontwikkeling in die hand werk, maar nie op so 'n 

wyse dat groeiende beskawingsverantwoordelikheid van die burgery 

ingeboet word en die burgery staatsafhanklik en armlastig word nie 

(Strauss 1978:226). 

Indien gewigtiger algemene beskawingsbelange na die oordeel van 

die owerheid bestaan ten opsigte waarvan private instansies nie 

genoeg doen nie, kan daar derhalwe soms konkurrensie tussen die 

owerheid en private instansies wees. Dit mag egter nie uitloop op 

'n verskraling van die vryheid, selfstandigheid en verantwoordelik-
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heid van ander lewenskringe nie (Stone 1979:96). Dit impliseer dat 

die staat vir die private sektor wee behoort te skep om groter 

betrokkenheid by die onderwys te openbaar ten einde beskawingsbe

lange te bevorder. 

2.3.3 Samevatting 

Die staat en ander samelewingsverbande se interafhanklikheid van 

mekaar word getipeer deur belange, mag en 'n grondwet, en verleen 

so betekenis aan die deelnemers daarvan. Deur 'n blik op die histo

riese doeltreffendheid van staatsoptrede word oplossings vir dwa

linge gevind. Die staat beoog koherensie en outonomie. Mede-instel

lings word aangewend om dilemmas deur kontraktualisme te oorbrug. 

Die reg wat die staat beoefen, behoort openbare belang, soos inge

bed in vryheidsgesinde regswaardes, te dien. Die staat het egter 

die meeste regsfere van ander samelewingsverbande binnegedring en 

is geneig om te dikteer. Die staat en die burgery het van mekaar 

vervreem geraak, sodat dit soms lyk asof hulle opponente is. Hier-

die vervreemding hou baie 

staat en die burgery in. 

negatiewe implikasies vir beide die 

Die staat en samelewing behoort egter 

medebepalend te wees, want die staat en die burgery is sinoniem. 

2.4 Die skool 

Betreffende die talle beskouinge wat oor die skool antwerp is, sal 

daar volstaan word met enkele van die beskouinge. 

Van Schalkwyk (1988:3) wys daarop dat die skool, as sosiale ver

band, 'n primere (funksioneel) en 'n sekondere taak (bestuur), 

uitvoer. Die funksionele taak behels die optimale ontsluiting van 

al die moontlikhede en hoedanighede van die kind (Van Schalkwyk 

1988:5) en vorm deel van opvoedende onderwys. Die skool is dus 'n 

instituut vir onderrig (Stone 1981:17). Sommige sien die skool as 

'n plek vir voorbereiding vir die volwasse lewe en 'n plek waar 

kultuuroordrag plaasvind (Stone 1981:17-18). Die bestuursfunksie 

behels organisasie, motivering en beplanning ten opsigte van almal 

wat by die funksionele taak belang het (Van Schalkwyk 1988:4). 

Daarmee saam behels die bestuurstaak van die skool die uitvoering 

van funksies wat daarop gemik is om die funksionele werksaamhede 
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te laat slaag (Van Schalkwyk 1988:6). Dit sluit, onder meer, oplei

ding, indiensneming en finansiering in (Van Schalkwyk 1988:7). 

Hierdie bestuursfunksie is universeel, maar word op 'n besondere 

wyse ten opsigte van die skool as organisasie verrig (Van Schalk

wyk 1988:7). Die doel en aard van die skool bepaal dan ook uitein

delik die wyse waarop onderwysbestuur gaan plaasvind. Waar die 

skool deel van die onderwysstelsel vorm, het dit eienskappe en 

struktuurelemente wat 'n unieke aard en karakter daaraan verleen. 

Dit is die ontsluiting van die opvoedeling ten opsigte van ander 

lewensvorme (Stone 1981 :31). Volgens Van Schalkwyk (1988:97-98) 

word die skool ondersteun deur dienste en samelewingsverbande, wat 

bestuur word deurdat dit beskik oor, onder andere, 'n onderwysbe

leid en ampsdraers. Dit konformeer met die milieu en dit beskik 

oor 'n interne en soewereine bevoegdheid om formele onderwys te 

kan laat plaasvind. Alhoewel die skool vervleg is met, onder meer, 

die huisgesin, is dit soewerein in eie kring (Stone 1981 :33). 

Bestuur geskied in die Republiek van Suid-Afrika demokraties via 

staatsdepartemente en onderwysadviesrade. 

2.4.1 Vervlegting van skool en staat 

Dit is nie moontlik om die staat en die skool te ontknoop nie. 

Selfs private skole is afhanklik van die staat ten opsigte van, 

onder andere, gekwalifiseerde personeel, aangesien die private 

sektor nie vir onderwysersopleiding verantwoordelik is nie. 

Koenderman (1988:39) noem in sy verslag " ... that state subsidies 

are limited to 45% of the cost of providing an education at a go

vernment school". Private skole in die Republiek van Suid-Afrika 

se afhanklikheid van die staat vind vergestalting in die subsidies 

wat hulle ontvang. Ouers beskik meestal nie oor die fondse om 

skoolgeboue, terreine, hulpmiddels, ensovoorts, te voorsien nie. 

Alhoewel talle skole van skoolfondse gebruik maak om in sommige 

van die skool se behoeftes te voorsien, is dit ontoereikend. Die 

skool is dus van die staat afhanklik vir finansiering en die 

voorsiening van personeel. 

Die skool en die staat ontmoet mekaar in 'n onderwysstelsel, en 
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die skoal as instelling toon ooreenkomste met die siening omtrent 

die staat. Die samehang van die skoal en ander instellings kan 

soos volg voorgestel word: 

SKOOL 

IKooRDINERINGSLIGGAAMI 

~ ARBEIDSEKTOR~ ysTAATI 

I ONDERWYSERS ~ : GESINI 

~ONDERWYSINRIGTING~ :KERKI 

2.4.2 Die leidende rol van die staat in die onderwys 

Die benadering tot 

dikwels politieke 

onderwys, opvoedkundige teoriee en beleid het 

ondertone. Die onderwys het egter ook politieke 

ideale en regeringstelsels bevorder. Japan het juis die onderwys 

aangewend om sy ekonomie op 'n stewige grondslag te plaas. 

In die Westerse wereld het onderwys in 'n ontwikkelde land so 'n 

enorme taak geword dat slegs die staat blykbaar so 'n onderneming 

verantwoordbaar kan behartig. Die logistieke probleem (voorsiening 

van geboue, 

ensovoorts) 

terreine, onderwysers, eksaminering en sertifisering, 

is fundamenteel, maar reeds so kompleks dat die skool 

sander die gepaardgaande ondersteuning besondere organisasie en 

administrasie vereis. In 'n land soos Japan het die koers van 

hoerskoolinskrywings sedert 1960 van 57% tot 94% gestyg. Hierdie 

groei het 

befondsing, 

tot verskeie 

tekort aan 

probleme gelei: ruimte vir nuwe skole, 

onderwysers in landelike gebiede, 

ensovoorts. Dit is duidelik dat hierdie probleem beswaarlik sender 

staatsbetrokkenheid 'n oplossing het. 

Stone (1979:197) vat hierdie komplekse probleem goed saam wanneer 
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hy verklaar: "Dit word al hoe moeiliker om uit te maak waar die 

staat se regmatige onderwysfunksie eindig''. 

2.4.3 Beskawingskragte en staatsbemoeiing 

Soos reeds genoem, tree die staat in belang van beskawingseise op. 

Hierdie optrede moet egter nie tot verskraling van beskawingskrag

te lei nie. Daar behoort dus grande vir staatsbemoeienis te wees. 

Die staat is 

skappy uitoefen 

altyd 'n owerheidsinstelling wat sy taak deur heer

(Van Schalkwyk 1988:149). Deur die verkryging van 

mag kan die reg in stand gehou word en "reg en vooruitgang van die 

samelewing en van die individue geskep en gehandhaaf word" (Van 

Schalkwyk 1988:149). Indien die staat egter die soewereiniteit van 

die skoal verskraal deur bemoeiing sodat daar mettertyd moeilik 

onderskei word tussen staat en skoal, bring dit " 'n assimila

sie tussen staat en skoal te weeg wat op die veryling van die 

beskawingsgroeipunte uitloop'' (Van Schalkwyk 1988:149). 

Dat bemoeienis van staatswee nodig is, is saam met die funksie van 

die staat gegee. Dit is die staat se verantwoordelikheid om" ... 

privaatskole wat nie 

bepaalde standaarde 

die gewenste standaard handhaaf nie aan 

en inspeksie te onderwerp" (Stone 1979:210), 

maar hierdie regulasies en vereistes moet nie die onderwys so 

inperk dat inisiatief verlore gaan en traagheid intree nie. 

Die staatsbemoeienis kan ook op niepedagogiese grande gebaseer 

wees, byvoorbeeld onderwysbeplanning in ekonomiese terme. Veral in 

Engeland blyk die hoofdoel van beleidmaking te wees " ... the 

complete privatization of the education system" (Chitty 1989:13). 

Die behoud van die interne bevoegdheid van elke sosiale struktuur 

behoort as die kriterium vir die reeling van die verhouding tussen 

staat en skoal te geld, maar dit le op die gesagsdraers die 

verpligting om te sorg dat daardie kring nie sy plig verwaarloos, 

onmondig raak en dusdoende kultuurregressie meebring nie, want dan 

sal die staat noodwendig in algemene beskawingsbelang moet ingryp 

(Stone 1979:226). 
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2.5 Samevatting: samehang tussen staat en onderwys 

Prinsipieel is onderwys nie die verantwoordelikheid of taak van 

die staat nie, want die staat is nie die ouers van die kind nie. 

Daar was aan die begin wel ouers en kinders, maar geen staat nie. 

Die ouers is primer verantwoordelik vir die opvoeding van hul 

kind. Daar is wel sprake van 'n "vader-kind"-verhouding tussen die 

staat en die staatsburger, want die bestaan van die staat berus 

uiteindelik by die welsyn van elke burger. Die verhouding tussen 

die staat en die burger impliseer egter dat die staat die burger 

tot selfstandige, onafhanklike volwassewording moet vergesel. 

Hierdie bipolere dinamika het tot gevolg dat die staat ook meer 

"volwasse" word, dat die staat in sy "kindwees" volwasse word deur 

die volwassewording van sy kinders, die burgers. Dieselfde 

verhouding behoort tussen die staat en alle ander same

lewingsverbande, en dus ook die onderwys, te bestaan. Die staat 

moet dus die onderwys bystaan totdat die onderwys uiteindelik in 

eie reg verantwoordelikheid vir homself kan aanvaar. 

Die kind het ook 'n ontiese reg tot onderwys en opvoeding. Daar

voor is hy hoofsaaklik op sy ouers aangewese. Soos die kind na sy 

ouers opsien vir die uitoefening van hierdie reg, so is die onder

wys afhanklik van die staat om die regte van die onderwys te 

beskerm. Omdat die staat oor oppergesag beskik, ontferm hy hom oor 

alle sektore van die samelewing. Sodoende raak hy betrokke by, 

onder meer, welsynsdienste. Hierdie betrokkenheid het ook beska

wingshandhawing en -groei ten doel, en voorkom dat die staat en 

die samelewing stagneer of verval. 

Aanvanklik is die staat dus betrokke by ondersteuning van hierdie 

instellings. Dit is egter nodig dat die staat hom mettertyd 

onttrek en die verantwoordelikheid op die geskikte tydstip aan die 

primere verantwoordelikes oordra. Hierdie onttrekking is egter nie 

distansiering of die daarstelling van 'n hiaat nie, want ter wille 

van die publieke regsorde oefen die staat steeds regspraak oor die 

onderwys uit deurdat hy, byvoorbeeld, die kind en die onderwyser 

se regte beskerm. Die reg is een aspek van die verhouding tussen 

die staat en die onderwys waaraan die staat hom kwalik kan 

onttrek, veral nie in soverre dit publieke regspraak betref nie. 
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Die staat behoort in sy eie belang strukture te skep waardeur die 

onderwys toegelaat word om volle reg aan sy soewereiniteit (gesag) 

te laat geskied, en waarin die staat 'n minimale rol speel, sodat 

die onderwys vanuit suiwere opvoedkundige en onderwysbeginsels 

begrond word. Daar moet gewaak word teen verburgerliking van die 

staat sowel as die verstaatliking van die burger. 

Dit wil voorkom of die staat hom aan alle aspekte rakende onderwys 

kan onttrek, sodat die onderwys onafhanklik kan wees. Maar is dit 

wenslik? Kan die onderwys in 'n demokratiese staatsbestel ooit vol

waardige onafhanklikheid bereik sodat dit in eie reg die onderwys

taak kan verrig? Met ander woorde, kan die staat daarin slaag om 

die onderwys volkome te privatiseer? Daar kan op hierdie moontlik

heid ingegaan word. 

In hierdie hoofstuk is daar besin oor die staat: wat dit is, wat-

ter 

kan 

die 

bied 

funksies, pligte en verantwoordelikhede dit het, vorms wat dit 

aanneem en die tipiese regsfere daarvan. Daar is ook verwys na 

skool. Alhoewel daar slegs aan die oppervlak van die wetensge-

geraak is, is die sluier tog tot so 'n mate gelig dat daar 

met meer vertroue na privatisering in die algemeen en privatise

ring van die onderwys in die besonder gekyk kan word. 

In hoofstuk drie word die terrein van privatisering verken en word 

daar gepoog om antwoorde te verskaf op wat verstaan word onder die 

begrip privatisering. Waarom tree dit op die voorgrond? Is daar 

politieke of ekonomiese motiewe wat dit rig? Watter vorms neem dit 

aan? Watter groepe is ten gunste daarvan en waarom, en watter is 

daarteen, en weer eens waarom? Wat is die voor- en nadele daarvan? 

Aangeleenthede rakende privatisering word verken sodat kennis 

geneem kan word van die ideologie, historiese aanloop, motiewe, 

vergestaltinge, vorme, ensovoorts, wat daarmee geassosieer word. 
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HOOFSTUK 3 

PRIVATISERING 

Privatisering, betsy in die onderwys of andersins, het veral die 

afgelope 20 jaar om verskeie redes sterk op die voorgrond begin 

tree. In hierdie hoofstuk word daar veral aandag gegee aan die 

begrip "privatisering", die vorme wat dit kan aanneem, die redes 

daarvoor en standpunte daaromheen. Daaruit blyk dit duidelik dat 

daar verskeie motiewe agter privatisering verskuil le. 

Voordat daar oorgegaan kan word tot hierdie verkenning van priva

tisering, word enkele verbandhoudende begrippe verklaar. 

Odendal et al. (1988:858) gee die betekenis van "privaat" aan as 

"nie-amptelik; persoonlik; wat aan jouself of 'n klein groep be

hoort; nie vir die publiek nie. (L. privatus; privare; beroof)". 

Die Engelse ekwivalent hiervan word deur Sykes (1988;818) beskryf 

as "private: not open to the public; one's own; individual, 

personal, not affecting the community". 

'n Woord wat ook dikwels in besprekings van hierdie aard voorkom, 

is "publiek" en word in Odendal et al. (1988:867) verklaar as "al 

die mense saam; die wat die volk of gemeenskap vorm; openbaar, 

vir iedereen toeganklik, bestem; nie geheim nie''. Die betekenis 

van "public" word soortgelyk deur Sykes (1988:832) omskryf as "of 

or concerning the people as a whole; done by or for, represen

ting, the people; open to or shared by all people". 

'n Woord wat met "publiek" saamhang, is "openbaar" en Odendal et 

(1988:795) dui dit aan as "vir iedereen bestem, toeganklik; 

publiek" en dus as sinoniem met "publiek". 

Soms is daar verwarring ten opsigte van die begrippe "openbaar" 
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en "staat". In Odendal et al. (1988):1057) word staat verklaar as 

"(a) 1 n groep mense wat 1 n bepaalde gebied permanent bewoon, poli

ties georganiseer onder 1 n soewereine regering wat die mag besit 

om wet en orde in die gemeenskap te handhaaf, (b) Landsregering, 

owerheid". Sykes (1988:1037) verwys daarna as "State: organised 

political community 

Regering word deur 

under one government, commonwealth, nation". 

Odendal et al. (1988:886) verduidelik as "1. 

Oppergesag, bewind; landsbestuur. 2. Die persone aan wie die 

bestuur oorgegee is; die kabinet", terwyl Sykes (1988:430) 

op 1 n soortgelyke wyse weergee as "1. system of 

form of organization of State. 2. Body or successive 

persons governing a State; the State as an agent; an 

"government" 

government, 

bodies of 

administration or ministry". 

3.2 Die wese van privatisering 

In die jongste tyd het die vryemarkdenke kop uitgesteek in die 

ekonomie van die onderwys. Hierdie denkrigting is ten gunste van 

die bemarking van die onderwys en " ... the continued privatisation 

of schooling and for a radical reduction in direct public funding 

of education" (Marginson 1986:1). Onderwys moet voorsien word 

volgens die bemarkingswette wat produksie van 1 n kommoditeit 

beheer. Die denkrigting het baie aanhangers (Marginson 1986: 1), 

en die oorsprong daarvan le ver in die verlede. Wiltshire (1988: 

25) beweer: "There can be no doubt that privatization is an extre

mely cleverly constructed piece of ideological weaponing ... ". 

Basiese bemarkingsaannames omtrent die wenslikheid van kompeti

sie, die individuele aard van die voordele van onderwys en die 

beweerde ongelykhede en onbekwaamhede voortspruitend uit openbare 

voorsiening 11 are entering the language of education debate as 

a sort of new common sense that all parties to the debate are 

meant to take for granted" (Marginson 1986:1). 

Die ontwikkeling van die privatiseringskonsep word vervolgens 

kortliks beskou. 

3.2.1 Adam Smith se vryemarkbeginsel 

Die oorsprong van die vryemarkteorie van onderwys is te vinde 
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die ekonoom Adam Smith. Sy boek getiteld The 

(1776) word geneem as die bybel van die nuwe 

beweging na regs. Hy was die vader van die vraag-aanbod teorie. 

Volgens Marginson (1986:2) was Adam Smith die eerste persoon wat 

onderwys beskou het as 'n proses van individuele belegging in 

menslike kapitaal. Hy het geargumenteer dat die sosiale voordele 

van onderwys ekwivalent is aan die som van die private monetere 

voordele wat individue toeval. Die toename in vergoeding is die 

gevolg van onderwys en opleiding. Volgens Smith se beskouing was 

'' social prosperity (was) maximised when individuals were free 

to compete against each other without state interference" (Margin

son 1986:2). Om hierdie rede was Smith 'n voorstander van private 

onderwys, wat in elk geval in die 1850's die heersende vorm van 

onderwys in Brittanje was. Hierdie siening van Smith, naamlik dat 

onderwys 'n proses van individuele belegging vir menslike kapi

taal is en dat die sosiale waarde daarvan gereduseer kan word tot 

sy ekonomiese waarde, het tot die jare vyftig bly sluimer 

(Marginson 1986:2). 

3.2.2 Die vryemarkstelsel: "New Enlightment" 

Onderwysekonome soos G.S. Becker het in hul soeke na antwoorde 

vir die ongeewenaarde ekonomiese naoorlogse groei die idees van 

Smith laat herlewe deur dit voor die deur van onderwys te le. Val

gens Marginson (1986:3) het die ekonoom Milton Friedman die be

skouing van die vryemarkstelsel van menslike kapitaal van die 

onderwys gesistematiseer. Friedman (in Marginson 1986:3) beweer 

dat "(v)ocational and professional schooling ... is a form of 

investment in human capital precisely analogous to investment in 

machinery, buildings or other forms of non-human capital. Its 

function is to raise the economic productivity of the human 

being. If it does so, the individual is rewarded in a free 

enterprise society by receiving a higher return for his services 

that he would otherwise be able to command. This difference in 

return is the economic incentive to invest capital whether in the 

form of a machine or a human being". 

Friedman beskou dus beroepsopleiding slegs in ekonomiese terme en 

hy het soos Smith aangeneem dat die sosiale voordele van die 
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onderwys ekwivalent is aan die som van die private voordele vir 

individuele beleggers wat in 'n vrye mark-onderwys opereer en 

" that there was no case for government funding of vocational 

education because there were no social benefits independent of 

the benefits to private 'users' of education" (Marginson 1986:4). 

Volgens Marginson (1986:4) is Friedman van mening dat die rege

ring hoogstens lenings aan individue mag voorskiet en dat gelyk

heid in onderwys bestaan uit die voorsiening van gelyke geleent

hede aan individue om te bele. Hy gee egter toe dat primere 

onderwys sekere sosiale voordele het. Hierdie voordele verdwyn 

egter by hoer vlakke van onderwys. Aangesien Friedman nie alge

mene onderwys van die hele gemeenskap tot op sekondere vlak nodig 

geag het nie, brandmerk Marginson (1986:5) hom as 'n elitis. 

Ook King (1989b:17) val terug op die filosofie van die "New 

Enlightment". Volgens haar (1989b:17) is hierdie tradisie besig 

om wereldwyd te versprei. Indien daar na al die lande gekyk word 

waar hierdie filosofie sy kop uitsteek (Verenigde State van Ameri-

ka, Brittanje, 

ensovoorts) lyk 

Rusland, Republiek van Suid-Afrika, Australie, 

dit of haar bewering waar is. Sy noem (1989b:18) 

enkele vertrekpunte van die filosofie: 

"* Die toekoms kan een wees van vryheid ondersteun deur 

welvaart, gereguleer deur matige en verstandige wetgewing. 

* Die gemeenskap vertoon 'n kompleksiteit van menslike 

* 

interaksies 

funksioneer. 

waarin pryse as seine vir menslik gedrag 

Die diversiteit van goedere wat deur individue geproduseer 

word, is baie groter en meer bruikbaar, terwyl dit ook 

groter en meer wydverspreide rykdom verseker as enige 

stelsel wat sentraal beheer word". 

King (1989b:18) beweer voorts: "In die ewewig tussen staat en 

individu word die rol van die individu tans herwaardeer, met 'n 

beklemtoning van die verantwoordelikheid en die vryheid van die 

individu". 

Volgens die filosofie van die "New Enlightment" lei 'n welsyn

staat tot verstaatliking, en het verstaatliking nadelige gevolge 
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vir die veerkragtigheid van die betrokke kultuur. Daar word ook 

op die gevare van gratis dienste soos byvoorbeeld onderwys en 

gesondheid gewys. King (1989b:19) beweer dat instellings wat die 

middelklas bo die werkersklas bevoordeel, ontstaan, sodat kliente

keuse en klientebewustheid beperk word. Die oneffektiwiteit van 

staatsdepartemente word gekoppel aan gebrek aan kompetisie. King 

(1989b:19) sluit haar betoog af deur aari te voer dat dit " ... prys

markte is wat reageer op individuele voorkeure, voorkeure wat op 

onhandige wyse gedurende verkiesingstye deurgesein word". 

In Brittanje het die Konserwatiewe Party onder leiding van mev. 

Thatcher ook aanhangers van hierdie filosofie geword. Konserwa

tiewes is nou in 'n sekere mate die radikales in die politiek. 

Hierdie "New Right" se benadering tot privatisering bevat volgens 

Wiltshire (1988:6) die volgende elemente: 

"* They believe the cause of the economic malaise is the scale 

and scope of the public sector, whereby politicians find it 

easy to introduce new public sector programmes to satisfy 

constituents. 

* The return to laissez-faire political economy for guidance 

as to the motivation and behavior of economic war. 

* They want substitutions of the market as a recourse 

allocator for past government decision-making. 

* They want the reduction of the size of the public sector to 

allow greater capacity for the market to perform its 

function and to inhibit government interference with the 

process. 

* Within 

maximum 

extent 

sector. 

the remaining public sector they wish to ensure 

efficiency by adopting to the greatest possible 

the management approach and practice of the private 

* They wish to re-alter the whole power balance in society so 

that the consumer becomes sovereign and competition is the 

driving force". 

Hierdie filosofie het aanleiding gegee tot 'n ekonomiese strate

gie wat die verlaging in belasting behels wat volg op die verskra

ling van die grootte van die openbare sektor, vermindering van 
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lenings deur die openbare sektor, vermindering van befondsing van 

welsynsdienste, aanmoediging van kapitalisme deur aandeelhouding 

en eienaarskap van grond en eiendom, asook 'n beperking op vakbon

de se aktiwiteite. Mev. Thatcher se persoonlike oortuiging asook 

haar regeringstyl was essensiele komponente in die oorsprong en 

momentum van die beleid (Wiltshire 1988:7). 

Pring 

market 

(1988:95-96) verwys na die filosofie as "(t)he idea of 

forces to be the key to educational improvement, and in 

which virtue is identified with freedom from public provision". 

Hierdie ideologie van die Konserwatiewe Party realiseer in onder

steuning deur die Tories aan die onafhanklike sektor van die 

onderwys. Walford (1987:276) is van oordeel dat dit goed inpas by 

die Konserwatiewe Party se filosofie van vermindering van 

openbare uitgawes en aanmoediging van individuele inisiatief. 

Sedert 1979 het ondersteuning vir die onafhanklike sektor 'n 

sleutelrol in die Tories se verkiesingsmanifes gespeel. 

In soverre hierdie filosofie die onafhanklike skole raak, het dit 

gekulmineer in die "Associated Places Scheme" wat dit vir ouers 

wat dit nie kan bekostig nie, deur hulp met skoolgeld moontlik 

maak om hul kinders na onafhanklike skole te stuur (Walford 

1987:277). 

Lieberman (1986:732) wys daarop dat die beweging na privatisering 

filosofies verskil van uitbesteding. In die geval van privatise

ring rus die bewyslas op die regering, nie om aan te dui waarom 

'n sekere diens uitbestee behoort te word nie, maar waarom 'n 

diens nie uitbestee behoort te word nie. 

Tomlinson (1986:211) verwys ook na die teorie van die sosiale 

mark. Hy beweer dat dit 'n teorie is oor die voorsiening van 

sosiale dienste, dat dit ontleen is aan 'n terrein van die 

ekonomie en dat individuele vryheid die hoogste waarde van die 

teorie blyk te wees. Om die graad van vryheid te vergroot, moet 

die staat klein en baie sterk wees en moet hy sy mag gebruik om 

toestande wat nodig is vir 'n vrye mark, in stand te hou. 

Gamble se beskouing (1985:151-153), wat die rede vir die teorie 

by die demokrasie soek, is dat "(s)ocial market strategists ... 
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in general place far more importance on the presence of a public 

power that is able to guarantee a free market order and therefore 

a realism of individual liberty, than on how that public power is 

established and to whom it is answerable, (and) it follows that 

they have always been unenthusiastic democrats ... ". Demokrasie 

het veroorsaak dat die ewewig van die ekonomie verskuif het van 

'n markorde na kollektiwisme. Gamble (1985:151-153) beweer dan 

ook dat "(g)overnments have steadily expanded universal welfare 

provision and weakened the flexibility and universality of 

the market ... ". Volgens hom is hierdie markstrategie 'n ambisi

euse paging om Brittanje se buitelandse en binnelandse beleid van 

ekonomiese bestuur op koers te bring, om 'n vry ekonomie te her

skep en om die staat sterk genoeg te maak om dit te vestig en te 

bewaak en om sodoende sosiale demokrasie se basis aan te val. Dit 

is ook duidelik waarom 'n eeu van onderwysgeleenthede wat deur 

die staat verskaf is, nou verbreek word. Die relatiewe agteruit

gang van die industrie en die stramheid van sosiale instellings, 

openbare houdings en menings word voor die deur van kollektivisme 

en die welsynstaat gele. 

3.2.3 Ekonomie en die rol van die openbare sektor 

In die Republiek van Suid-Afrika, soos in talle ander Westerse 

lande, 

grater 

het die openbare sektor na die Tweede Wereldoorlog 'n 

rol in die ekonomie begin speel. Dit is weerspieel in 

toenemende 

binnelandse 

openbare 

produk 

besteding 

(BBP). Die 

as 'n persentasie van die bruto 

neiging het daarop gedui dat die 

private 

dit is 

sektor se deelname aan die mark besig was om te daal, en 

nie as bevorderlik vir doeltreffendheid in die ekonomie 

beskou nie. Die ekonomiese groeikoers was die hoogste in lande 

waar die bydrae van die staat tot die BBP so klein as moontlik 

gemaak is (Witskrif 1987:1). 

Die vraagstuk het op twee maniere aandag ontvang. Ten eerste is 

die ekonomiese beleid en strategiee hersien, en aanpassings was 

gemik op die bevordering van die private inisiatief ter verbete

ring van die prestasievermoe van die ekonomie. In die tweede plek 

is daar herbesin oor die staat se verantwoordelikheid in die 

ekonomie, en privatisering van aktiwiteite wat voorheen deur 
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daardie 

besnoei 

openbare 

dus al 

aandeel 

(Witskrif 

sektor onderneem is. Hierdie aksies om uitgawes te 

was nie altyd baie suksesvol nie omdat instellings in die 

sektor primer as politieke eenhede bestuur word. Daar is 

hoe meer na privatisering gekyk as 'n metode om die 

van die openbare sektor in die ekonomie te verander 

1987:1). Sedert 1973 het die goudprys skerp gestyg, 

owerheidsbesteding het elke vyf jaar verdubbel, goudreserwes het 

afgeneem en die inflasiekoers het hoog gebly. Dit is nodig om 

hierdie nadelige tendense deur middel van, onder andere, die 

proses van privatisering en deregulering teen te werk (Witskrif 

1987:5). 

Ten opsigte van staatsbesteding word aanbeveel (Witskrif 1987:7) 

dat 

* dienste waarvoor 

teen 'n omvang 

kan bekostig; en 

die staat verantwoordelikheid aanvaar, 

en 'n standaard gelewer word wat die land 

* personeeluitgawes in bedwang gehou word deur rasionalise-

ring van owerheidsfunksies en dienste saver moontlik op 'n 

ekonomiese basis te onderneem sodat die verbruiker self vir 

die diens of produk betaal. 

Vir die doeltreffende en oordeelkundige toewysing van kapitaal en 

beheersde kapitaalbesteding in die openbare sektor moet instel-

lings 

gel de 

op 'n sakegrondslag georganiseer word deur realistiese 

te hef, terwyl die staat slegs 'n vasgestelde persentasie 

tot die instellings se inkomste hydra. Verder word 'n stelsel van 

gedesentraliseerde bestuur en gesentraliseerde finansiele beheer 

oor fondse vir die eerste- en tweedevlakowerhede aanbeveel 

(Witskrif 1987:8). 

Sedert 1979 het die aandeel van staatsorganisasies in die Britse 

bruto binnelandse produk van 10,5% tot 6,5% verminder. Beter 

resultate is ook behaal in bedrywe wat tans nog genasionaliseer 

is. Hierdie verbeterings het tot 'n drastiese vermindering in die 

eise van die nasionale korporasies aan die staatskis gelei. Bree 

veranderings by genasionaliseerde bedrywe sluit in handelsgerigte 

bestuur, deregulering om beskerming teen mededinging met die 

private sektor uit te skakel, en duidelike handelsdoelwitte 
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met 'n vermindering van politieke en burokratiese bemoeienis deur 

politici en staatsamptenare (Von Keyserlingk 1988:12). 

Deregulering het private ondernemers tot die mark toegelaat wat 

genasionaliseerde dienste se pryse geklop het, en dit het daartoe 

gelei dat die openbare dienste verbeter het. Die doel met regule

ring was ook om alle belemmerende faktore uit te skakel wat toe

trede tot enige betrokke ondernemings bemoeilik het. Statutere 

organisasies is daargestel wat grootliks onafhanklik is van poli

tieke beheer, en wat sal verseker dat moontlike monopolistiese 

ondernemers regverdig sake doen (von Keyserlingk 1988:12-13). 

3.2.4 Resente beskouinge van die privatiseringskonsep 

Privatisering is so 'n resente begrip dat dit nog nie in woorde

boeke opgeneem is nie. Verskeie interpretasies van die betekenis 

van die begrip kom voor. Enkele hiervan sal nou verken word. 

Bicherstaffe (in Hastings & Levie 1983:12) gee 'n negatiewe kon

notasie aan sy siening wanneer hy aanvoer: " ... (s)o, in prac

tice, privatisation covers a multitude of sins, including: 

(i) Selling off nationalised concerns, either to their manage

ment and/or workforce; or to private shareholders. 

(ii) Public issue of a minority or a majority of shares on the 

stock exchange. 

(iii) Placement of shares with institutional investors. 

(iv) Sales of physical assets. 

(v) Joint public/private sector ventures. 

(vi) Allowing private competition where a public corporation 

previously had monopoly rights. 

(vii) Making it possible, and encouraging private contractors to 

tender to provide services previously provided within the 

public sector. 

(iix) Setting up a scheme to introduce private finance into large 

scale construction projects". 

Wiltshire (1988:15) beweer dat daar nie 'n universele definisie 
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van privatisering is nie. Hy noem dan ook die beskouinge van 

enkele kenners (1988:15). Hy is van mening dat Heald se beskouing 

omvattend en tog eenvoudig is: 

"* The 

be 

ment 

privatisation of financing a service that continues to 

financed by the public sector (the old user-pays argu

where charges rather than taxes should be used to 

finance public service). 

* The privatisation of the production of a service that 

continues to be financed by the public sector (usually out 

of taxation), as in contracting out, education vouchers. 

* Denationalisation and load-shedding, meaning respectively 

selling of public enterprises and transfer of state func

tions to the private sector. 

* Liberalisation (opening up to competition) meaning relax

ation of any statutory monopolies of licensing arrangements 

that prevent private sector firms from entering markets 

previously exclusively supplied by the public sector". 

Peacock (in Wiltshire 1988:16) stel dit kort en saaklik: 

"Privatisation is most commonly defined as the transfer of 

government owned industries to the private sector implying that 

the predominant share in ownership of assets on transfer lies 

with private shareholders". 

Wiltshire (1988:17) gee ook Beesley en Littlechild se weergawe, 

naamlik: "Privatisation is generally used to mean the formation 

of a Companies Act company and the subsequent sale of at least 

50% of the share to private share holders. However, the 

underlying idea is to improve industry performance by increasing 

the role of market forces". 

Wiltshire (1988:17) hou verder ook Clementi se weergawe voor: 

"there are four principal strands: 

* 
* 
* 

to transfer them to private ownership, 

to 'open up' their activities to competition, 

to eliminate certain functions carried out by the public 

sector altogether or to subcontract them to the private 
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sector where this can be achieved at lower cost, 

* to charge the public for public sector services currently 

provided free". 

'n Ander siening (Witskrif 1987:8) gee die definisie soos volg: 

"Privatisering beteken die sistematiese oordrag van paslike 

funksies, aktiwiteite of eiendom van die openbare na die private 

sektor, waar dienste, produksie en verbruik doeltreffender deur 

die mark- en prysmeganisme gereel kan word". 

Prinsloo (in King 1989a:66) verklaar die volgende: "Privatisering 

is daarop ingestem om die vryemarkmeganisme te eksploiteer". Sy 

gaan dan voort om (1989a:66) haar eie begrip, naamlik half-priva

tisering, te definieer: "Half-privatisering is 'n stelsel waarin 

die sentrale owerheid volgens sy nie-staatlike opdrag verantwoor

delikheid aanvaar vir die daarstelling van 'n basiese struktuur 

vir onderwys ten einde kinders van sy burgery in staat te stel om 

behoorlike opvoeding en onderrig te ontvang". 

Die tydskrif The Australian Teacher (1982:19) vermeld 'n interes

sante definisie van privatisering: "Privatisation of education is 

defined as the transfer of education functions from public 

institutions to private institutions, whether that transfer is 

through emotional manipulation of financial inducement, or 

through the free choice of individuals". 

Whitty (1984:52) verwys na Heald wat vier komponente van die 

algemene proses van privatisering geidentifiseer het: 

"1. Charging for public services previously paid for out of 

taxation. 

2. Letting the private sector run a service that continues to 

be paid for out of taxation. 

3. Selling public enterprises and transferring their functions 

to the private sector. 

4. Deregulating the private sector or liberalizing arrange

ments that had prevented the private sector from competing 

with state provided services". 
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Whitty (1984:52) voeg "a fifth trend involving the active use of 

public money to provide subsidies and encouragement to the 

private sector at a time when expenditure on services in the 

public sector is being severely curtailed" hieraan toe. 

Lieberman (1986:731) bedoel "the withdrawal (or substantial 

reduction in the role) of government as the creator of markets or 

the provider of services" met privatisering. 

Volgens Butler (1985:52) behels privatisering "the re-examination 

and reclassification of goods currently provided by government, 

followed by the application of the most suitable method to 

transfer some or all of the government's responsibilities into 

the hands of the private sector". 

3.2.5 'n Eie beskouing 

Privatisering kan as die teenpool van nasionalisering beskou 

word. Waar daar 'n vraag na of behoefte aan dienste of hulp 

ontstaan, volg dit gewoonlik dat daar ook 'n aanbod sal wees om 

in die vraag, behoefte of dienste te voorsien. Hierdie aanbod om 

diens te lewer of beskikbaar te stel, kan of deur die staatsektor 

of deur die private sektor gemaak word. Indien diens deur die 

private sektor gelewer word, is so 'n diens geprivatiseerd. As 

die diens egter hoofsaaklik deur· die openbare sektor gelewer 

word, is dit genasionaliseerd. Nasionalisering, of 'n staatsmo

nopolie, moet egter nie net gesien word as oorname, geforseerd of 

andersins, van dienste deur die staat nie. Dit kan ook 'n evolu

sionere oorsaak he deurdat die staat weens verskeie omstandighede 

genoop word om dienste in belang van die samelewing beskikbaar te 

stel. 

Privatisering behels die ontlading van die staat van daardie be

drywighede wat deur die private sektor behartig kan word. Terwyl 

die private sektor eie belang nastreef, het die staat die belange 

van al die onderdane (dus ook die private sektor) ten doel. 

Dit is onwaarskynlik dat die private sektor die rol en funksies 

van die staat in geheel kan oorneem. Indien dit sou gebeur, is 
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daar geen versekering dat die private sektor oak welsynsdienste 

en ander niewinsgewende dienste uit eie oorweging sal verskaf 

nie. 

Privatisering moet dus gesien word as 'n aksie van die staat 

waardeur dienste wat nie die verantwoordelikheid van die staat is 

nie, oorgelaat word aan sektore wat sodanige dienste in belang 

van die staat en die gemeenskap kan voorsien, indien sodanige 

sektore bestaan. Privatisering kan verder oak beskou word as 

weerhouding 

dit wat in 

van die staat van bemoeienis met die voorsiening van 

belang van die onderdane is en wat deur niestaatlike 

sektore voorsien kan word. 

Privatisering beteken egter nie dat die staat sy verantwoordelik

heid ten opsigte van sy onderdane sal versaak ten koste van die 

algemene belang en welvaart van enkele onderdane ten koste van 

die res nie. Privatisering beteken oak nie dat die ekonomie die 

rol van die staat oorneem nie. Die private sektor en die openbare 

sektor behoort dus in harmonie hande te neem in algemene belang. 

Onderwysprivatisering moet egter in belang wees van dit wat tot 

die volwassewording van 'n verantwoordelike burger lei. 

Vir die doel van hierdie studie sal privatisering van die onder-

wys beskou word 

onder sy beheer 

as 

en 

aksies 

bestuur 

wat die staat onderneem om onderwys 

aan die private sektor oar te dra 

sodat onderwys steeds sy taak vervul. 

3.3 Die doel van privatisering 

Privatisering 

Beeld van 20 

het welvaart as 

November 1989, 

motief ten doel. In 'n berig in 

word 

van die Kommissie vir Administrasie 

Van der Merwe, voorsitter 

aangehaal: "Die doel is 

hoofsaaklik om die welvaart van die totale Suid-Afrikaanse gemeen

skap te verhoog". Hierdie doel het 'n ekonomiese motief, wat nie 

noodwendig 'n opvoedkundige motief is nie. 

Die argument ten gunste van privatisering wentel grootliks om die 

beginsels van 

telik behels 

die monetere ekonomiese en sosiale teorie. Gedeel

dit die begrotingsdoel, naamlik om die verhouding 

tussen die uitgawes van die regering en openbare sektor in die 
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ekonomie te verminder, maar die toepassing hiervan op die onder

wys is beperk op die korttermyn. Van meer belang vir die onderwys 

is die breer doel, naamlik om private individue meer beheer oor 

hul eie lewens te gee. In hierdie ideologiese sin behels 

"privaat" twee keuses. Aan die een kant dui dit op voorkeur vir 

private eerder as openbare ondernemings, en aan die ander kant 

verplaas dit die neem van besluite na die individue wat daarby 

betrokke is. Laasgenoemde benadering vind groat byval by die 

kieserspubliek. 

Hierdie tweeledige filosofie van individuele vryheid en mark

kragte is nie net op langtermyn nasionale belang gerig nie. In 

die opvoedkundige konteks word verwag dat dit skole tot gevolg 

sal he wat weens die keuse van ouers waarskynlik beter skolastie

se prestasies sal lewer as staatskole, en sodoende in individuele 

en nasionale belang sal wees (Whitty 1984:53). 

Privatisering is ook 'n belangrike pion in die ekonomiese strate

gie van die Britse regering. Dit is gemik op 'n verskuiwing van 

die balans tussen die openbare en private sektore, die verande

ring van houdings, beter vergoeding en diensvoorwaardes vir werk

nemers en 'n nuwe vryheid vir bestuurders van bedrywe. Wiltshire 

(1988:20) dui aan dat die program twee doelwitte het: " ... to 

promote competition and 

dat grater betrokkenheid 

to increase efficiency". Die gedagte is 

van die gemeenskap daartoe sal lei dat 

die voordeel wat uit die betrokkenheid volg, in die guns van die 

gemeenskap sal wees. 

In die Republiek van Suid-Afrika word daar al hoe meer druk op 

die regering geplaas om swart leerlinge tot blanke skole toe te 

laat. Onder die huidige bedeling van eie sake word anderskleuri

ges by uitsondering in skole van die Departement van Onderwys en 

Kultuur, Administrasie: Volksraad toegelaat. Private skole akkom

modeer egter groat getalle leerlinge van alle bevolkingsgroepe. 

Sodoende word die druk van die kant van swart groepe om toelating 

tot blanke skole te kry, verlig. Die bestaan van private skole 

kan dus ook 'n politieke motief he. 

Die literatuur dui aan dat ander doelwitte van privatisering 
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gemik is op ekonomiese uitkomste en dit handel oar die verkoop 

van aandele, 

doelwitte wat 

word. Tog sal 

word. 

toegang tot markte, verbruikers, ensovoorts. Dit is 

kwalik op die onderwys van toepassing gemaak kan 

enkele wat die onderwys moontlik kan raak, genoem 

Wiltshire (1988:24-25) gee 'n lys van sekere doelwitte van priva

tisering wat tot die voordeel van die owerhede sou wees: 

"* The 

day 

authorities will be free of Government intervention in 

to day management and protected from fluctuating 

political pressures. 

* Authorities will have greater incentive to ascertain the 

needs and preferences of custodians and to tailor their 

services and tariffs accordingly. 

* Authorities will be better able to attract high quality 

managers from other parts of the private sector. 

* Most employees will be more closely involved with their 

business through their ownership of shares and motivated to 

ensure success". 

Dit is oak redelik om te verwag dat die doelwitte mag verander, 

want privatisering is 'n nuwe benadering. Daar kan nie altyd met 

sekerheid gese word wat die uitkoms van al die aksies om dit te 

laat realiseer, sal wees nie. Daar kan dus verwag word dat die 

doelwitte gereeld herbekyk en aangepas moet word. 

Dit is die doel van die staat om deur middel van privatisering 

die ekonomie op die volgende wyses beter te laat presteer 

(Witskrif 1987:8-9): 

* Effektiewe aanwending van produksiefaktore 

Om 'n effektiewe ekonomiese klimaat in Suid-Afrika te skep, is 

dit nodig dat beskikbare kapitaal, mannekrag, materiaal en fasili

teite optimaal benut word om maksimum ekonomiese groei en ontwik

keling te bewerkstellig. Die gebruik van hierdie faktore deur die 

openbare sektor moet dus beperk word tot die noodsaaklike, sodat 

die grootste deel daarvan vir die ontwikkeling van produktiewe 
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segmente van die private sektor beskikbaar sal wees. 

* Optimale funksionering van markkragte 

Aangesien die lewering van dienste en produkte in die openbare 

sektor nie in dieselfde mate as in die private sektor deur self

regulerende vraag en aanbod bepaal word nie, behoort die lewering 

van soveel dienste en produkte as moontlik aan die private sektor 

oorgelaat te word. Sodoende word dit aan die mark oorgelaat om 

die vraag na sowel as die aanbod van dienste en produkte tot 

voordeel van die landsekonomie te bepaal. 

* Verhoging van persentasie netto vaste investering in die 

private sektor 

Omdat dit vir ekonomiese groei noodsaaklik is dat investering in 

die private sektor verhoog word, stel privatisering dit ten doel 

om investering so te hanteer dat daar 'n groter persentasie 

investering vanaf die private sektor en 'n kleiner persentasie 

investering vanaf die openbare sektor sal wees. 

Samevattend blyk dit dus dat privatisering welvaart ten doel het. 

Daar word geglo dat hierdie welvaart teweeggebring kan word op 

grond van monetere ekonomiese en sosiale teoriee. Onderliggend 

aan die ideologie le die verburgerliking van die staat. Die voor

standers van privatisering glo dat dit die ekonomie beter sal 

laat presteer tot voordeel van almal. Waar die verstaatliking van 

die burgery oor jare gevestig geraak het, sal dit lank duur en 'n 

georkestreede poging van, onder andere die onderwys, verg om die 

denkwyses en lewenswyses van die burgery om te keer. 

3.4 Redes onderliggend aan privatisering 

Uiteenlopende redes word aangevoer waarom privatisering verwerk

lik behoort te word. Die reg van die ouer om te kan kies watter 

soort onderwys sy kind behoort te ontvang word benadruk. Daar 

word beweer (6.4) dat private skole beter opleiding en onderwys 

bied. Ouers is ontevrede met die benadering van openbare skole 

teenoor morele en religieuse aspekte van die onderwys (5.3; 5.6). 
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Privatisering, so word beweer, sal kompetisie tot gevolg he, 

sodat elke onderwyser gemotiveer sal wees om 'n opvoeder by uit

stek te wees. Die finansiers beweer dat die befondsing van die 

onderwys effektiewer sal wees. In die gedeelte wat volg, word 'n 

kritiese verkenning gedoen van verskeie sienings omtrent redes 

wat onderliggend aan privatisering is. 

3.4.1 Beweegredes van regerings 

Net soos daar 

liggaam is, is 

argumente 

daar ook 

vir privatisering binne 'n regerende 

verskeie redes waarom dit teengestaan 

word. Namate programme verander, verander die motivering vir 

privatisering ook. Daar bestaan kernredes waarom regerings ten 

gunste van privatisering is. Letwin (1988:27 e.v.) neem enkele 

hiervan wat die onderwys moontlik raak, in oenskou. 

3.4.1.1 Privatisering beinvloed die aard van die regering 

Die besluit om te privatiseer berus by politici en administra

teurs en nie by sakemanne of finansiers nie. Laasgenoemde twee 

groepe sal privatisering verwelkom indien dit tot hul voordeel 

strek. Regeringsdepartemente beding vir voldoende befondsing uit 

die staatskas en aan die einde van die finansiele jaar word 

oorskotte dikwels op irrelevante wyse bestee. Indien 'n regering 

ten gunste van privatisering of deregulering is, word hy dikwels 

deur die amptenary teengestaan. Hierdie opposisie kan uit die weg 

geruim word deur noue skakeling tussen departemente en deur 

uitvoerende liggame te verwyder. 

Privatisering los veral drie oorsake van probleme op (Letwin 

1988:28): 

* Dit beeindig die verantwoordelikheid van die regering, soos 

gesien deur die kiesers, vir die prestasie van die betrokke 

bedryf. 

* Die finansieringsrol van die staat gaan oor op die bedryf, 

sodat besluitneming nie meer by die staat berus nie. 

* Die staat distansieer hom van besluite rakende aanstellings 

in poste. 
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As gevolg van bogenoemde sal politici beleidsake op 'n ander wyse 

met die amptenary kan bespreek. 

Wat die onderwys betref, is dit twyfelagtig of die regering hom 

ten valle van sy finansiele verantwoordelikheid sal kan losmaak. 

Volgens Letwin (1988:28) is daar verskeie redes hiervoor. Een 

rede 

'n 

gens 

die 

is die verskil in voorsieningsvermoe van onderskeie streke. 

Moontlike oplossing hiervoor is dat basiese finansiering vol

eenheidskoste per streek gedoen kan word. Dit impliseer dat 

uitstaande fondse deur die inwoners van die streek self voor-

sien sal moet word. Die finansieringsaspek van die onderwys val 

egter buite die perke van hierdie navorsing. Dit is egter duide

lik dat so 'n benadering wel die druk rakende finansiering en 

besteding sal verskuif van die regering na die streke en gemeen

skappe. Of dit tot gevolg sal he dat die streke en gemeenskappe 

omsigtiger met 

Republiek van 

die fondse sal omgaan, is 'n ope vraag. In die 

Suid-Afrika is lugvervoer, byvoorbeeld, wat in die 

hande van private maatskappye is, relatief goedkoper as in Euro

pa, waar die lugvervoer grootliks in die hande van regerings is. 

Die onderskeie streke en gemeenskappe in die streke sal ook verge

lyk kan word saver dit die kwaliteit van die onderwys betref. Dit 

kan moontlik tot gevolg he dat ouers meer by die onderwys 

betrokke raak. Die verantwoordelikheid vir beheer en toesig sal 

ook grootliks verlig word, want die streek en die gemeenskap sal 

weens nouer betrokkenheid self hierna omsien. 

Hierdie deregulering en desentralisering mag ook daartoe lei dat 

gemeenskappe en skole op 'n ander wyse vir die dienste van onder

wysers en hoofde beding, terwyl onderwysers en hoofde meer bloot

gestel sal wees aan die gemeenskap teenoor wie hulle nou 'n gra

ter verpligting en verantwoordelikheid sal voel (Letwin 1988:29). 

Privatisering mag dus daartoe lei dat die regering minder betrok

ke en verantwoordelik sal wees vir onderwysgebeure op 'n plaasli-

ke vlak, sodat die regering meer aandag kan gee aan sake wat 

prioriteit geniet. 
~ 
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3.4.1.2 Privatisering verhoog operasionele effektiwiteit 

Die gevolge van privatisering is nie altyd sigbaar nie. Die 

voorstanders van privatisering beweer dat "a move to the private 

sector will tend to increase efficiency" (Letwin 1988:32). Die 

rede vir die siening word gegee as die betrokkenheid van beleg

gers, bestuurders wat op kostebeheer fokus, verantwoordelikheid 

teenoor die verbruiker en 'n verstandige personeelbeleid. Daar 

kan wel bewyse ten goede aangetoon word, naamlik vullisverwyde

ring in Kanada en vervoer in Amerika. Aan die ander kant kom daar 

probleme voor vanwee die bankrotskappe van maatskappye wat in 

Brittanje geprivatiseer is, asook kritiek teen geprivatiseerde 

monopoliee (byvoorbeeld British Telecom). 

Dit lyk dus asof privatisering nie altyd operasioneel effektief 

is nie. Indien privatisering in die onderwys verwerklik word, sal 

dit dus onverstandig wees om sektore van die onderwys wat groat 

stabiliteit verg, bloat te stel aan nadelige gevolge van privati

sering, veral as geprivatiseerde monopoliee by die funksie 

betrokke is (Letwin 1988:32). 

3. 4.1. 3 Privatisering kan verskuilde subsidiering voorkom 

Subsidiering neem verskeie vorms aan, byvoorbeeld strenger beheer 

oor afvoerprysing (brood), kunsmatige aanpassings en versteekte 

oordrag (tussen die Staatsdrukker, Pos en Telegraafwese, enso

voorts). Letwin (1988:41) verklaar in hierdie verband: "Privatisa

tion can be a tool for bringing into the open previously hidden 

financial relationships between the government and nationalised 

industry". Hierdie betalings en subsidies salop 'n ander wyse 

(byvoorbeeld deur kontrakte) met die private sektor onderneem 

moet word. 

Skole ontvang 'n per capita-bedrag vir die aankope van verbruik

bare voorraad, byvoorbeeld handboeke. Dit gebeur dikwels dat, by 

die implementering van 'n nuwe leergang, die handboek wat eerste 

op die mark verskyn, noodgedwonge aangekoop word. Hierdie hand

hoek is dikwels in groat haas geskryf, sodat die kwaliteit 

daarvan nie altyd na wense is nie en dit dikwels na 'n tydperk 
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vervang moet word. Onderrig ly telkens hieronder. Indien subsi

dietoekennings op 'n plaaslike vlak geskied, sal die kopers meer 

daarop ingestel wees om 'n handboek aan te koop wat aan hoe ver

eistes voldoen en wat nie gou vervang hoef te word nie. Ook kan 

dit daartoe lei dat skole eerder sal aandring op 'n modulere 

stelsel, want dikwels is dit slegs 'n deel van die leerplan of 

sillabus wat gewysig moet word, sodat dit nie nodig is om 'n 

handboek teen hoe koste te vervang ter wille van 'n hoofstuk of 

meer wat bygevoeg of gewysig moet word nie. 

3.4.1.4 Privatisering kan prysverhogings verhoed 

Die regulering van verbruikersgoedere sal befondsing wat voorheen 

versteek was, uitlig. Indien die verskaffing van sulke goedere 

geprivatiseer word, 

die verbruiker en 

sal statutere regulering nodig wees, sodat 

die belegger beskerm word. Ouers kan deel van 

die eenheidskoste per leerling dra, waarvoor pro-rata 'n deel aan 

die salaris van die onderwyser, onderhoud en administrasie gaan. 

Dit sal druk op die private sektor plaas om nie onrealistiese 

prysverhogings te maak waarvoor die staat dan alleen moet betaal 

nie. Prysverhogings asook die kwaliteit van die produk kan dus op 

so 'n wyse binne verlangde perke gehou word (Letwin 1988:42). 

3.4.1.5 Privatisering stimuleer kompetisie 

Letwin (1988:45) huldig die mening dat " ... the private sector 

can be used as a stimulus for competition even where a nationa

lised industry remains in sito". Daar is egter sommige voorstan

ders van privatisering wat beweer dat ware kompetisie in enige 

sektor waar 'n genasionaliseerde industrie 'n hoofaandeel het, 

bykans onmoontlik is. Letwin (1988:45) voer aan dat " ... the 

history of bus deregulation in the United Kingdom and of contract

ing-out of services in the USA has shown that if sufficient 

attention is paid to constructing appropriate contractual and 

tendering arrangements, private sector commercial competition can 

be brought to bear on nationalised services even where those 

nationalised services are in receipt of subsidy". 
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3.4.1.6 Privatisering verminder 

leningsbehoeftes 

die openbare sektor se 

Daar is 'n indrukwekkende reeks bewyse dat die private sektor die 

meeste dienste effektiewer kan aanbied as die openbare sektor. 

Lieberman (1986:732) noem in die verband dataverwerking, vervoer, 

ontspanning en instandhouding. 

3.4.1.7 Privatisering het finansiele voordele 

Privatisering in die vorm van die verkoop van openbare onderne

nie slegs inkomste uit die verkope nie, maar 

toekomstige leningsbehoeftes van sulke entiteite 

mings 

skakel 

genereer 

ook die 

van die openbare sektor uit. Redusering van die grootte van die 

openbare sektor word gesien as 'n poging van die regering om druk 

op kapitaalmarkte, rentekoerse en begrotings te verlig. Dit sluit 

aan by die monetaristiese ekonomiese denke van die "New Right" 

(Wiltshire 1988:9). 

Aangesien 

het, is 

figureer 

privatisering 'n sterk ekonomiese motief of grondtrek 

dit vanselfsprekend dat finansiele oorwegings sterk sal 

in die motivering van privatisering. Hastings (1983:14), 

as 'n teenstander van privatisering, noem die volgende : 

"(a) The improved and more efficient use of public sector 

resources by opening up new areas to market forces ... and 

by returning industries and activities to the private 

sector. 

(b) Wider 

sector 

funds. 

share ownership 

enterprises to 

through sales of share in public 

individual investors and pension 

(c) Reduction of the burden on the Exchequer via receipts from 

sales of assets and via the removal from the public sector 

borrowing requirement of any future borrowing by the bodies 

concerned". 

Privatisering is nie slegs 'n politieke en ekonomiese beleid nie. 

Dit is ook 'n finansiele transaksie. Dit is moeilik om langtermyn 

voordele vir die regering te bepaal. In die geval van uitbeste

ding ontvang die regering geen onmiddellike kontantuitbetaling 
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nie, en die effek daarvan op die begroting is tydsaam en matig. 

Groot verkope het 'n direkte, onmiddellike en bepaalbare effek op 

die skatkisbalans en nasionale skuld. In ontwikkelende lande is 

die vermindering van tekorte 'n belangrike motief om by privatise

ring betrokke te raak. Waar hierdie motief teenwoordig is, kan 

dit 'n verrassende effek op die spoed en skaal van privatisering 

he (Letwin 1988:39-41). 

3.4.1.8 Samevatting 

Redes wat aangevoer word vir privatisering het te doen met wedywe

ring, ouerbetrokkenheid (verburgerliking) en verligting van finan

siele druk op die staatskas. Alhoewel dit lyk asof privatisering 

groat moontlikhede vir die onderwys inhou, moet daar in gedagte 

gehou word dat die redes wat ten gunste van privatisering genoem 

word, nie noodwendig opvoedkundig begrond is nie. 

3.5 Vorms van privatisering 

In die opsig dat 'n onderwysdepartement verskeie dienste uitbe-

stee, 

bare 

sel 

byvoorbeeld vervoer, onderhoud, voorsiening van verbruik

voorraad, ensovoorts, is privatisering nie 'n nuwe verskyn

nie. Dit is op sigself 'n erkenning dat die private sektor 

sekere dienste effektiewer as die openbare sektor voorsien. Dit 

is oak nie slegs in die onderwys dat hierdie benadering gevolg 

word nie. In die Verenigde State van Amerika voorsien die private 

sektor dienste soos gesondheid, ambulansdienste, vervoer, ant

spanning, onderhoud, sanitasie, ensovoorts. 'n Onlangse studie 

van 121 stede deur die National Center for Policy Analysis het 

getoon dat sommige stede meer betaal vir straatskoonmaakdienste, 

portierdienste, rommelverwydering en instandhouding van verkeers

tekens as wanneer dit deur privaatondernemers gedoen sou word 

(Letwin 1988:44). Hierdie studie het getoon dat stede in die 

Verenigde State van Amerika deur privatisering uitgawes met die 

helfte kan verminder sander om dienste af te skaf. Die feit dat 

verskillende vlakke van regering en verskillende dienste betrokke 

is, dui daarop dat die doeltreffendheid 'n gevolg is van basiese 

verskille tussen private en openbare sektor se werkwyses, waarvan 

die aansporingstelsel 'n belangrike faktor is. Privatisering van 
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sekere dienste kan daartoe bydra dat departemente weer aandag sal 

kan gee aan opvoedkundige sake wat van werklike belang is, omdat 

hulle nie rompslomp hoef te hanteer nie. 

Vervolgens word verkennend gelet op wyses waarop privatisering 

kan realiseer. Baie van hierdie wyses is nie voorbeelde van on

derwysprivatisering nie, maar kan op die onderwys toegepas word. 

3.5.1 Uitbesteding (Uitkontraktering) 

Uitbesteding blyk onontbeerlik te wees vir die privatisering van 

plaaslike dienste. In die geval van vullisverwydering sou daar 

baie teenkanting van plaaslike verbruikers gewees het indien kos

te na privatisering gehef is. Uitbesteding aan private werkers 

was die ideale oplossing, want hierdie gelde kon uit belastings 

betaal word. Plaaslike bestuursliggame in Brittanje het 'n 

tenderproses in drie stappe hanteer (Letwin 1988:75). In die 

eerste plek is daar 'n voorlopige aankondiging wat die dienste 

beskryf 

firmas, 

werk en 

en kontrakteurs nooi om 'n beskrywing te gee van hul 

hul finansiele toestand, vorige ervaring van soortgelyke 

hul kapasiteit om sulke werk in die toekoms aan te pak. 

Tydens die 

geselekteer 

kontrakteurs 

tweede stap word tenders aangevra. Firmas word 

en genooi om te tender. In die finale stadium word 

geselekteer en 'n wettige kontrak word met die 

gekose kontrakteur aangegaan. 

Twee ernstige probleme is ervaar (Letwin 1988:76). In die eerste 

plek was daar 'n tegniese probleem wat om die antwerp van die 

tenderspesifikasie in die gepaardgaande kontrak gesentreer het. 

In die tweede plek het die kontraktydperk probleme veroorsaak, 

aangesien tydperke !anger as 3 jaar onaantreklik was vir die 

owerhede (wat plooibaarheid wou gehad het), terwyl minder as 5 

jaar vir die private sektor onaantreklik was. Dit was nie maklik 

om prysmeganismes vas te stel wat vir inflasie of verandering vir 

die aard van die werk toegelaat het nie. Die praktiese probleem 

was die afdwing van diensstandaarde (Letwin 1988:77). 

Op die gebied van uitbesteding is die Verenigde State van Amerika 

egter die leier. 'n Goeie voorbeeld hiervan is stedelike openbare 
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vervoer. Uitbesteding het geslaag en kostebesparings tot gevolg 

gehad. Selfs bestuur in die Verenigde State van Amerika bestee 

uit en die metodes is baie dieselfde as die wat in die Verenigde 

Koninkryk gebruik word (Letwin 1988:78). 

Volgens Butler (1985:36) is uitbesteding een van die privatise

ringstrategiee waardeur gepoog is om markkragte in die prentjie 

te bring deur die uitbesteding van openbare dienste aan die 

private sektor, sodat die regering steeds die dienste finansier, 

maar firmas in die private sektor genooi word om vir die kontrak 

te bie. Lieberman (1986:734) noem 'n voorbeeld waar uitbesteding 

baie geslaagd is: 'n Firma in Illinois reel onderhoudsprogramme 

in hospitale in die Verenigde State van Amerika. Dit het alreeds 

'n ambisieuse program aangepak om na die onderwysmark uit te brei 

en het meer as 200 kontrakte om onderhoud en kragvoorsiening te 

reel. Hulle ervaring en kennis op hierdie gebiede is baie groter 

as wat enige skool kan hoop om te ewenaar. 

3.5.2 Deregulering 

Deregulering impliseer dat die regering regulasies verwyder wat 

voorheen die private sektor verhoed het om met 'n genasionaliseer

de monopolie mee te ding. Dit behels dikwels nie slegs die verwy

dering van regulasies wat voorheen bestaan het nie, maar ook die 

neerle van nuwe regulasies om sodoende die kompeterende milieu te 

verander en die verwydering van lisensieringsobstrukte wat firmas 

in die private sektor verhoed om met die regeringsfirmas mee te 

ding (Letwin 1988:82). Hierdie benadering is gebruik om die stig

ting van private firmas te stimuleer om funksies wat deur die 

staat hanteer is, oor te neem en om staatsfirmas aan te spoor om 

hul prosedures te verbeter om hulle sodoende vir private kopers 

aantreklik te maak (Butler 1985:36). 

Die telefoonmonopolie in Brittanje is 'n belangrike voorbeeld van 

die gebruik van deregulering om privatisering aanneemlik te laat 

lyk. Die deregulering van die telefoonmonopolie het gelei tot 'n 

ontploffing in die gebruik van nuwe dienste en toerusting deur 

telefoonverbruikers. Telefoonderegulering het die katalis geblyk 

te wees vir die skep van 'n nuwe koalisie bestaande uit telefoon-
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vervaardigers, verskaffingsdienste en gebruikers en wat nou 

verdere deregulering en privatisering versoek (Butler 

1985:42-43). 

3.5.3 Handelsverkope 

'n Prosa1eser 

staat van 'n 

maatskappy wat 

vorm van privatisering is 

individuele maatskappy of 

reeds bestaan om sodoende 

die verkoop deur die 

bate aan 'n private 

relatiewe diskrete 

owerhede te privatiseer. Die staat en die maatskappy kan op 

gelyke vlak onderhandel, en dit kan vinnig en in vertroue geskied 

met die onderhandeling van 'n redelike prys (Letwin 1988:86). 

3.5.4 Verkoop van genasionaliseerde industriee 

Dit is 'n belangrike vorm van privatisering, maar gaan gepaard 

met groat nadele. Die kern van massiewe genasionaliseerde indus

triee kan nie uitbestee word nie. Hierdie metode skep slegs 'n 

beperkte belangstelling in privatisering. Die skep van 'n groat 

belangstellingsgroep behels 'n aksie van politieke optrede wat 

die regering ver buite hierdie metodes van privatisering neem 

(Letwin 1988:88-89). 

Die Thatcher-regering het kreatiewe metodes gebruik om te denasio

naliseer deur die verkoop van firmas of bates van die staat. Die 

funksies is oorgedra aan die private sektor met die doel om die 

opposisie te neutraliseer en om hernasionalisering te ontmoedig 

(Butler 1985:36). 

3.5.5 Publieke aanbiedinge 

Die aanbiedinge van groat korporasies het honderdduisende werkers 

by die proses van privatisering betrek. Die betrokke risiko maak 

dit nodig om 'n kandidaat met groat sorg te kies. Kataliste vir 

'n suksesvolle publieke aanbod is die teenwoordigheid van senior 

bestuurders wat goeie verhoudings met amptenare het en simpatiek 

teenoor die beleid staan. 'n Tydskedule is ook belangrik, asook 

die struktuur van die betrokke maatskappy (Letwin 1988:90). 
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3.5.6 Koepons (Koopbewyse/Koopbriewe/"Vouchers") 

'n Koepon is 'n subsidie (toekenning) wat ekwivalent is aan kon

tant. Dit kan gebruik word om spesifieke goedere en dienste op 

die oop mark te koop. Uit die oogpunt van die privatiseerder is 

die koepon 'n bruikbare middel om alternatiewe in die private 

sektor finansieel beskikbaar te maak vir burgers met 'n lae inkom

ste. Aangesien koepons individuele behoeftes subsidieer is dit 

nie nodig om vir 'n swaar gesubsidieerde diens vir alle burgers 

voorsiening te maak nie. Privatisering het 'n vraagbenadering ten 

opsigte van begrotingshervorming en dit laat dus toe dat meer 

aantreklike private dienste aangebied kan word sender dat iemand 

verplig word om dit te aanvaar (Butler 1985:44). 

Alhoewel koepons en belastingkrediete ("tax credits") dikwels 

saam gesien word, is daar egter merkwaardige verskille. In die 

laat jare sestig is koepons aangewend as 'n strategie in die 

oorlog teen armoede. Dit het egter onder President Ford vervaag, 

maar President Reagan se belangstelling het dit laat herlewe. Al

hoewel daar in die Verenigde State van Amerika nie so 'n stelsel 

bestaan nie, is navorsing daaroor vir 'n tydperk van tien jaar 

geborg. In 1971 is 'n ernstige poging aangewend om koeponprojekte 

te loods. Slegs een skooldistrik in die die Verenigde State van 

Amerika (Alum Rock) was gewillig om daaraan deel te neem. Hierdie 

beperking op die projek maak dit baie moeilik om uitsprake om

trent koepons in die algemeen te maak. Enkele faktore wat aflei

dings beinvloed het, is dat geen private skole daaraan deelgeneem 

het nie, onderwysers se peste nie in die gedrang was nie, arm 

kinders groter koepons ontvang het om verrykingskursusse te kon 

bywoon en skole nie meer onderriggeld kon eis as waarvoor die 

koepon voorsiening gemaak het nie (Doyle 1984:8). 

3.5.7 Belastingkrediete 

Koepons word saam met belastingkrediete genoem. Dit is egter meer 

problematies as koepons, want daar is baie min ervaring daarmee 

op die gebied van die onderwys. Ekonome beskou belastingkrediete 

as 'n manier om gedrag wat sosiaal aanvaarbaar is, te stimuleer. 

'n Voorbeeld hiervan is dat werkende ouers van jong kinders 
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dagsorgkrediet teen hul federale belastingaanspreeklikheid eis. 

Hierdie soort krediet is antwerp om gedrag wat openbare voordeel 

dien, te stimuleer en te vergoed. Voorstanders en teenstanders 

daarvan erken dat belastingkrediete die vraag na private onderwys 

sal stimuleer (Doyle 1984:9). 

3.5.8 Verhuring 

Verhuring is veral van belang vir die onderwys. Beeld (1989c) 

het gerapporteer dat vyf kerke in Windhoek by die Administrasie 

aansoek gedoen het om 16 skoolgeboue te huur om Christelike 

moedertaalonderrig te bevorder. Die berig lui onder andere ''as 

die kerke aparte skole wil bou, moet hulle dit met hul eie geld 

doen, want die geboue wat reeds daar is, is met staatsgeld opge

rig". Burger (1989) berig oor dieselfde aangeleentheid soos 

volg: "Die drie kerke ... het eergistermiddag bekend gemaak dat 

hulle die Interkerklike Vereniging vir Christelike Onderwys, 'n 

maatskappy sander winsbejag, gestig het. Die maatskappy het by 

mnr. Pienaar aansoek gedoen om die geboue en toerusting van 

sestien skole ... te huur met die reg op verkoop''. 

Verhuring kan na twee kante geskied. Bestaande private skole wat 

nie meer hulle terrein en geboue kan benut nie, kan sodanige 

geboue en terrein aan die staat verhuur vir onderwysdoeleindes. 

Aan die ander kant kan die staat onbenutte geboue en terreine aan 

ander instansies verhuur of verkoop. 

3.6 Samevatting 

Die verskillende wyses waarop privatisering verwerklik kan word, 

is n6u met mekaar verweef en kan kwalik geskei word. Die voordele 

en nadele loop dus ook hand aan hand. Dit wil egter lyk of uitbe

steding en deregulering vir die huidige die twee vorms is wat die 

meeste relevansie vir die onderwys inhou. Koepons en krediete hou 

ook besondere moontlikhede in, maar die praktiese hantering 

daarvan is problematies. 

Privatisering word soms om politieke redes ingestel. 'n Goeie 

voorbeeld hiervan is Brittanje. 
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3.7 Politieke privatiseringstrategie in Brittanje 

3.7.1 Agtergrond 

Na die Tweede Wereldoorlog het die idee van nasionalisering van 

die industrie sterk in die Arbeidersparty se beleid gefigureer. 

Die rasionaal daaragter was dat groat en strategiese industriee 

wat openbare 

bare sektor 

in plaas van private eienaars gehad het, die open

beter sou dien. Hierdie verwagtinge het egter slegs 

gedeeltelik gerealiseer vanwee die verhouding tussen die regering 

van die dag en die betrokke statutere liggaam, asook 'n neiging 

van die werkers om van hul eie bestuur vervreemd te raak 

(Wiltshire 1988:2). 

Die Konserwatiewe Party, daarenteen, het vanaf 1951 'n beleid van 

gedeeltelike denasionalisering gevolg. Selfs die Arbeidersparty 

het hierby betrokke geraak. Industriee in die openbare sektor het 

ongunstig met die private sektor vergelyk weens, onder andere, 'n 

tekort aan oorskotte en 'n groat aptyt vir kapitaal. Dit het 

leningskapitaal tot gevolg gehad (Wiltshire 1988:3). Die redes 

vir die swak vertoning kan gevind word in beperkende wetgewing 

wat diversifisering verhoed het, onekonomiese dienslewering, aan

kope van die regering van duurder plaaslike voorraad in plaas van 

goedkoper ingevoerde produkte en befondsing van kapitaal deur die 

regering om politieke redes. Nadat die Konserwatiewe Party in 

1979 aan bewind gekom het, het die begrip van privatisering en 'n 

strategie daarvoor na vore gekom. Die sleutelposte in die eerste 

kabinet is met privatiseringsentoesiaste gevul (Wiltshire 1988: 

4). Ter wille van die algemene belang van eenheid in die party, 

het die verkiesingsmanifes slegs 'n vae verklaring van geloof in 

die vermindering van staatseienaarskap oor die langtermyn gehad 

(Wiltshire 1988:5). 

3.7.2 Privatisering as wapen teen vakbonde 

Wiltshire (1988:8) beweer dat die Thatcher-faksie nog altyd 'n 

vurige antagonistiese houding teenoor vakbonde gehad het en hulle 

geblameer het vir Brittanje se ekonomiese probleme. Privatisering 

is 'n magtige anti-vakbond wapen. In geprivatiseerde industriee 

sal werkers aksies vermy wat hul dividende bedreig, aangesien 
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hulle aandeelhouers is. Die logika agter privatisering le daarin 

dat denasionalisering toegang tot die fondse van die staatskas 

verhoed, dat liberalisering alternatiewe bronne skep en wetgewing 

wat vakbonde raak die gesentraliseerde bedingingsmag van vakbonde 

afwentel tot plaaslike eenhede (Wiltshire 1988:8). 

3.7.3 Die rol van mev. Thatcher 

Mev. Thatcher se persoonlike oortuiging en styl asook haar valle 

betrokkenheid by privatisering " ... were essential ingredients in 

the origin and the momentum of the policy" (Wiltshire 1988:12). 

3.7.4 Die invloed van die private sektor op die regering 

Saver dit privatisering aangaan, was die Konserwatiewe Party baie 

afhanklik van die private sektor se inisiatief vir die antwerp en 

implementering van privatisering. Kenners is as raadgewers ge

bruik. Die besigheidsbedryf was deel van die beleid se oorsprong, 

antwerp en groei. Wiltshire (1988:13) noem dan ook dat "(p)rivate 

sector (The City) have never had as much influence as they have 

under Thatcher regime". 

3.7.5 Die druk op die opposisie 

Nadat mev. Thatcher gedurende die sewentigerjare die "Centre for 

Policy Studies'' in samewerking met Joseph en Howe tot stand ge

bring het, word die "New Right" se vryemarkbeginsel gepropageer. 

Daar was egter ook teenkanting, want onderwys het baie raakpunte 

en die voordele is relatief gekonsentreerd. Daarby raak privati

sering van so 'n program talle kiesers en dit hou gevare in. 

Politici word onder druk geplaas om sekere programme wat 'n groat 

persentasie kiesers bevoordeel, te ondersteun en dit lei daartoe 

dat dit uiters moeilik is om 'n toename in staatsbetrokkenheid en 

-besteding te beperk. Aan die een kant is die uitbreiding van 

gratis of gesubsidieerde openbare dienste gewild, maar dit veroor

saak tekorte wat deur hoer belastings gevolg word en dit bring 

ongewildheid mee. Mev. Thatcher was bereid om die ommekeer te be

werkstellig en dit word nou uitgebrei na die Britse onderwysstel

sel (King 1989a:13). Privatisering en die sukses wat daarmee 
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gepaard gegaan het, het daartoe gelei dat die Arbeidersparty sy 

houding jeens privatisering verander het. Ook buitelanders het 

tot die gevolgtrekking gekom dat die Britse privatiseringsprogram 

wel besondere politieke eienskappe het, en dat privatisering 'n 

politieke oogmerk kan dien deurdat stemgeregtigdes 'n Arbeiderre

gering mag vrees (Letwin 1988:14). 

3.7.6 Gevolgtrekkings oor strategie 

Die strategie soos dit in Brittanje beplan is, is dus polities 

van aard en het die oog op die wen van stemme sodat die Konserwa

tiewe Party aan bewind kan bly. Dit beoog ook om die balans tus

sen subsidiering en hoer belastings wat daarmee gepaard gaan, te 

handhaaf. 

3.8 Kritiek teen privatisering 

3.8.1 Suid-Afrika kan nie met Brittanje vergelyk word nie 

Rapport (1990) berig dat die feit dat Brittanje voorgehou 

word as 'n ideale model, die beperkings waarin die Republiek van 

Suid-Afrika optree, ignoreer. Die volgende beperkende faktore 

word genoem: finansiele bronne, bestuursvaardighede, 'n klein 

ekonomies aktiewe bevolking en onsekerheid oor oorsese deelname. 

Privatisering in Brittanje is eerder denasionalisering deurdat 

die Britse regering afstand doen van beheer oor bates wat vroeer 

deur die Arbeidersregering genasionaliseer is. Om hierdie bates 

in herbesit van private instansies te plaas, is ook minder gekom

pliseerd aangesien beproefde sake-eenhede in die meeste gevalle 

bestaan. Die berig meld verder dat die staat die volgende in 

oorweging moet neem: 

* Hy kan nie laat blyk dat hy haastig is om die land se 

familiesilwer te verkoop om sy skuld mee te betaal nie. 

* Hy kan nie die hele staatsdiens destabiliseer deur 

onsekerheid te skep nie. 

* Hy kan nie bates of dienste verkoop alvorens hulle ge1denti

fiseer is en vasgestel is wat hul lewensvatbaarheid en 
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strategiese belange is nie. 

* Hy moet oppas om nie die indruk te skep dat hy besig in om 

sy verpligtinge teenoor die burgers van die land te ontduik 

deur bates en dienste aan potensiele monopoliste te verkoop 

nie. 

* Sy bates moet slegs geprivatiseer word as dit tot die 

voordeel van alle burgers is. 

In navolging van Brittanje maak die staat in die Republiek van 

Suid-Afrika ook al hoe meer gebruik van private spesialiste soos 

banke, rekenmeesters, bestuurskonsultante en so meer, om evalue

ring en uitvoerbaarheidstudies te doen op terreine wat tradisio

neel onder die beheer van die staat was. Twee van die maatstawwe 

van die staat vir privatisering is bree deelname deur die publiek 

en 'n breer belastingbasis (Rapport 1990). 

3.8.2 Privatisering benadeel die ekonomie 

Die kritiek teen die motivering van die Britse regering betref

fende privatisering, kom hoofsaaklik van vakunies, politieke 

opposisie, sektore van die media en akademiese literatuur. Die 

Thatcher-regering se hoofmotivering is gemik op die vernietiging 

van die vakuniemag, aftakeling van genasionaliseerde industriee, 

skepping van populere kapitalisme en om die ekonomiese beweging 

wat lei tot die groei in die openbare sektor, om te keer sodat 

die privatiseringsbeleid onomkeerbaar sal wees indien die 

Arbeidersparty aan bewind sou kom (Bicherstaffe 1983:7). 

Privatisering word gesien as 'n aanval op die werker. Daar word 

beweer dat dit werkloosheid laat toeneem, die lewenstandaard en 

werksomstandighede 

minder en hulle 

groot verder die 

bekostig), en die 

staffe 1983:7-8). 

van die beroepslui in die openbare sektor ver

laat vrees vir hul bestaan. Privatisering ver

gaping tussen rykes (wat private onderwys kan 

armes, wat dit nie kan bekostig nie (Eicher-

Daar word ook beweer dat die doeltreffende bestuur van nasionale 

belange moontlik is. Verder word daarop gewys dat sosiale voor

dele deurdat dienste verskaf word, van meer belang is as ekonomie-
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se doeltreffendheid. Breer aandelebesit is ook misleidend, want 

dit dui nie aan wie in beheer van die betrokke maatskappye is 

nie. 

ander 

deel 

Liggame 

bronne 

van die 

in die 

behalwe 

openbare 

openbare sektor kan beleggingsfondse van 

die tesourie verkry, terwyl hulle steeds 

sektor bly (Bieherstaffe 1983:14). Ander 

werklike argumente teen denasionalisering is die volgende: 

* Die regering penaliseer suksesvolle openbare ondernemings, 

want die private sektor sal slegs winsgewende bates probeer 

bekom. 

* Die skatkis verloor 

seerde industriee en 

winsgewende bedrywe. 

inkomste van winsgewende genasionali

word gelaat met befondsing van nie-

* Denasionalisering is onnodig ontwrigtend terwyl die meeste 

industriee in resessie is. 

* Denasionalisering en liberalisering sal waarskynlik die 

industrie se netwerk van dienste ontwrig, en sal die 

kruissubsidiering 

nadelig raak. 

van 'n genasionaliseerde industrie 

* Liberalisering veroorsaak dat private maatskappye room 

Die 

afskep deurdat nuwe dienste slegs in winsgewende sektore 

ingestel word (Bieherstaff 1983:15). 

werksekerheid die werker 

gedrang 

geheel 

gebring. 

van 

Die werker in 

word deur privatisering in 

die openbare sektor het in die 

gesien versekerde langtermynindiensneming met die gevolg-

like beskerming van wettige indiensnemingsregte. In die private 

sektor word werkers dikwels op 'n tydelike grondslag aanvaar. 

Gevolglik sal min werkers in die private sektor lank genoeg vir 

een werkgewer werk om normale arbeidsregte te geniet (Seeker 

1983:139). 

In die openbare sektor vergelyk besoldigde vakansies en ongesteld

heids- asook pensioenvoordele goed met soortgelyke voordele in 

ander industriee. In die private sektor is hierdie voorregte 

slegs onlangs bekom, maar dit is nog ver benede die voordele wat 

deur openbare industriee gebied word. Gelyke geleenthede vir vrou

ens is iets ongehoords in die private sektor (Seeker 1983:139). 



- 64 -

3.8.3 Genasionaliseerde bedrywe se funksionering word gekortwiek 

Daar is 'n gerespekteerde groep wat beweer (Wiltshire 1988:58) 

dat die genasionaliseerde bedrywe nooit toegelaat is om behoorlik 

te funksioneer nie en dat hulle net so goed, indien nie beter 

nie, as private belange sou presteer. Die regering word die skuld 

gegee, omdat hy polities ingemeng en versteekte sosiale doelwitte 

in sy ekonomiese beleid gehad het. Die opposisie beweer dat priva

tisering slegs daarop gemik is om die regering aan bewind te hou 

(Wiltshire 1988:58). Betreffende die bewering dat privatisering 

grater ekonomiese doeltreffendheid tot gevolg sal he, word daarop 

gewys dat 

toegesegde 

sekerheid 

laat groei 

daar 

en 

gese 

nie. 

baie soorte doeltreffendheid is ten opsigte van 

produktiewe doeltreffendheid en dat daar nie met 

kan word dat privatisering enige van die twee sal 

3.8.4 Die private bedryf is nie volkome vry nie 

Sommige wys daarop dat doeltreffendheid afhang van mededinging, 

en indien private bedrywe nie volkome vry is nie, hulle nie 

beduidende groei in hul eie doeltreffende aanwending van bronne 

sal he nie. 

Om produktiwiteit en doeltreffendheid te meet, is baie moeilik, 

veral in die onderwys. Dit is onmoontlik om sander meer aan te 

neem dat die doeltreffendheid van 'n private maatskappy meetbaar 

beter sal wees as die van 'n openbare onderneming. 

Sommige argumente lui dat openbare ondernemings net so doeltref

fend as private groepe kan wees indien hulle nie aan kompetisie 

en politieke beperkings onderhewig is nie. Daar word beweer dat 

die genasionaliseerde industriee nooit 'n behoorlike kans gegun 

is om hulself te bewys nie (Wiltshire 1988:60). 

3.8.5 Skuldlas van 'n staat is relatief 

Kritici wys daarop dat die skeiding van die skuldlas van die open

bare sektor van die van die private sektor 'n kunsmatige onder

skeid in makro-ekonomiese terme is, want die welstand van die 
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ekonomie word nie bepaal deur die sektor waarin die skuld ophoop 

nie, maar wel deur die grootte, struktuur en groei daarvan 

(Wiltshire 1988:61). 

3.8.6 Openbare bedrywe word onderwaardeer 

Ontleders beweer dat die Britse regering die bates van bedrywe 

onderwaardeer het en dat die aandele teen 'n te lae prys op die 

mark geplaas is, sodat die aankope van aandele aantreklik sou 

wees (Wiltshire 1988:64). Konsultante wat deur die regering 

genader is, het 'n konflik van belange tot gevolg gehad, want die 

konsultante se eerste belangstelling le daarin om die werkopdrag 

uit te voer (Wiltshire 1988:66). 

3.8.7 Deregulering kan nadelig wees 

Daar was groat kommer in Brittanje oor die verskuiwing van openba

re eienaarskap na private eienaarskap wat op regulering volg. 

Regulering is die hart van die privatiseringsproses. Sal die 

openbare belang deur privatisering gedien word? In die geval van 

die onderwys lyk dit so te wees, want die skoal sal heel waar

skynlik nie op winsbejag ingestel wees nie. Daar is groat kommer 

oor die wyse waarop openbare belange hanteer sal word (Wiltshire 

1988:76). Daar is selfs diegene wat daarteen waarsku dat die 

regering die reguleringsraamwerk in geheel sal aftakel op weg na 

totale deregulering. Dit kan algehele uitbuiting tot gevolg he. 

Dit is twyfelagtig of so 'n situasie in die onderwys kan ont

staan. Daar is natuurlik die gevaar dat private skole nie in die 

belang van die leerling sal optree nie, of dat hulle nie hul taak 

as skoal sal nakom nie. 

3.8.8 Sosiale verantwoordelikheid kan verslap 

Die belangrikste beheermeganisme tot beskikking van die reguleer

der word vasgele in lisensiering en die wet. In die geval van hoe 

inflasie mag regulering effektief wees, maar gedurende 'n afswaai 

in ekonomiese bedrywighede sal die geprivatiseerde liggame hul 

sosiale verantwoordelikhede oorboord gooi om koste te besnoei. 

Dit hou besondere gevare in vir die onderwys, want die versuim 
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van 'n skoal om sy taak normatief te onderneem, het verreikende 

gevolge vir alle knooppunte met die skoal en in die algemeen dus 

die staat. Wiltshire (1988:84) waarsku: "Whenever the matter of 

'public interest' arises it gives raise to value judgements and 

it is doubtful whether any system of regulation could ever be 

devised to eliminate them". 

3.8.9 Privatisering is nie tot almal se voordeel nie 

Dit is onmoontlik om te weet wat die effek van 'n grootskaalse 

geprivatiseerde onderwysstelsel sal wees. Die meningsverskille 

wat oor Coleman, Hoffer en Kilgore (1983) se bevindinge bestaan, 

dui aan hoe moeilik dit is om verskillende stelsels met mekaar te 

vergelyk, en om die uitkoms van onderwys te evalueer. Dit lyk eg

ter onwaarskynlik dat stimulasie van die private sektor deur by

voorbeeld skatkisorders of belastingkrediete enige betekenisvolle 

voordeel sal gee aan diegene wat nie by die huidige stelsel baat 

vind nie. Die aard van die samelewing sal eers moet verander. 

Bewerings dat aanmoediging van die private sektor in belang van 

die hele samelewing is, kan dus bevraagteken word. Minderheids

groepe (byvoorbeeld sektes) mag daarby baat, maar " the 

prospects for the mass of these currently disadvantaged would not 

look any brighter under a privatized system" (Whitty 1984:53). 

3.8.10 Privatisering is nie vir alle mense aanloklik nie 

Privatisering teer op 'n romantiese mite van 'n beter verlede 

voordat die staat verantwoordelikheid vir sekere dienste aanvaar 

het. Privatisering is dus aanloklik vir diegene wat nie afhanklik 

is van staatsdienste nie en ook diegene vir wie openbare onderwys 

nie die behoefte van gelyke geleenthede vervul het nie. "For them 

the notion that what is at fault is inhuman unresponsive state 

bureaucracies, rather than an inherently unjust social system, 

has some appeal" (Whitty 1984:53). 

'n Algehele privatisering van die onderwys is egter nie in die 

afsienbare toekoms haalbaar nie. Selfs diegene wat privatisering 

voorstaan, vra na die voortgesette sogenaamde veiligheidsnet van 

openbare voorsiening vir diegene wat nie in die mark wil of kan 
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kompeteer nie. Openbare onderwys sal met ons bly, " 

distinctly 'second class' service" (Whitty 1984:54). 

but as a 

3.8.11 Privatisering benadeel minderbevoorregtes 

Whitty (1984:54) beweer die volgende: "It is in this dual system 

of educational provision that we find the real dangers facing the 

concept of an educational service aspiring to equal opportunity 

for all" en se verder dat die idee dat die beoefening van indivi

duele vryheid op die voordeel van almal gemik is, 'n leuen is. 

Alhoewel openbare onderwys nie gelykheid van geleenthede verwesen

lik het nie, het dit tog 'n konteks voorsien waarbinne elkeen na 

die beste van sy vermoe kan aspireer. Privatisering bedreig nie 

slegs die negatiewe begrip van kollektiwisme wat gekoppel word 

aan onmenslike welsynstaatburokrasie nie, maar ook die basiese 

idee dat gesamentlike aksie in 'n ongelyke samelewing die beste 

manier is om sosiale geregtigheid te bewerkstellig. Hierdie idee 

van gesamentlikheid het egter groepe die geleentheid gegee om 

voorregte te bekom wat hulle as individue nie sou he nie. Dit kom 

egter steeds daarop neer dat die groep dieselfde selfsug naloop 

as die individu. Dit is ewe antinormatief saver dit die onderwys 

betref (Whitty 1984:54). 

Die monetere beskouing waarvolges dienste deur die mark voorsien 

word, met 'n klein verarmde openbare diens vir diegene wat nie 

kan kompeteer nie, het die potensiaal om baie meer skade te 

berokken aan minderbevoorregtes in die samelewing as wat die 

openbare voorsiening die afgelope 30 jaar kon vermag (Whitty 

1984:54). In die stede is daar baie mense wat slegs toegang tot 

onderwys en welsyn kan bekom deur die absolute minimum wat deur 

die staat voorsien word. Hierdie groepe sal in toenemende mate 

hierop aangewese 

verwyder word. 

beter saak te 

wees en sal dus nog verder van die werkersklas 

As groep sal hulle te min wees om vir hulle 'n 

beding. As dit daarby aan die gedifferensieerde 

vorms van indiensneming en welsynvoorsiening gekoppel word, sal 

dit die sterk neiging tot die ontwikkeling van 'n klas van 

minderhede wat steeds verder sal wegbeweeg van en in konflik kom 

met die werkende klas, tot gevolg he (Whitty 1984:54). So 'n 

neiging moet voorkom word, veral in Die Republiek van Suid-Afrika 
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met sy sterk Derdewereldelement in die samelewing. 

Die groep wat openbare onderwys ontvang, moet erken dat die idea

le van die diens nie altyd die voordele tot gevolg gehad het wat 

vir die minderbevoorregte groepe in die samelewing beoog is nie. 

Vir hierdie groep kan die voordele wat die bevoorregtes uit die 

openbare sektor gehaal het, ook na selfsug en selfdiens lyk. 

Verwydering van openbare onderwys kan egter die moontlikheid vir 

versterking van sosiale geregtigheid deur gesamentlike 

(kollektiewe) optrede kelder (Whitty 1984:54). 

3.8.12 Die openbare sektor verskaf werk aan baie mense 

Spier (1986b:23) wys daarop dat teenkanting teen privatisering 

die gevolg is van die vermoe van die regering om te voorsien in 

behoeftes asook die onvermoe van die mens om na homself om te 

sien. Met verwysing hierna beweer hy dat " human beings are 

not solely economic creatures Some social arrangements 

reflect civic, not market values". Die burokrasie se vermoe om 

privatisering teen te staan, moet nie onderskat word nie. Tans 

word meer as 1 miljoen mense deur die staat in diens geneem 

(Spier 1986b:24) met 'n salarisrekening van R11 biljoen. Staats

liggame word ook dikwels as die erfstuk van die Afrikaner gesien, 

en word dus heftig beskerm. Armlastiges wat geen inkomste het 

nie, stel 'n hoe eis aan die beplanners van privatisering (Spier 

1986b:26). Besware teen privatisering behels die volgende: 

* Privatisering kos meer 

* Uitbesteding (kontraktering) lei tot uitbuiting 

* Privatisering vernietig poste 

* Daar is nie genoeg verskaffers nie 

* Privatisering werk nie oral nie 

Spier (1986b:28-30) wys egter ook op voordele van privatisering, 

en uit die oogpunt van die verbruiker is keuse die grootste 

voordeel. 

Die Britse ervaring het getoon dat geprivatiseerde organisasies 
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se omset, profyt en markbenutting verbeter het. Voorstanders van 

privatisering beweer dat vernuwing en kompetisie doeltreffendheid 

sal bevorder. 

3.8.13 Privatisering verg omvattende herstrukturering 

Privatisering raak 

regeringstrukture 

elke funksie van die regering, en sal dus oak 

van die toekoms be1nvloed. Spier (1986b:32) is 

van mening dat 'n onder-na-bo antwerp ekonomieser is. Dit sal 

beteken dat plaaslike besture as sakeondernemings herstruktureer 

sal moet word. Op streeksvlak behoort slegs funksies wat toevoere 

vanaf sentrale vlak benodig, in 'n minimum aantal sentrale 

regeringsdepartemente gekonsolideer te word. 

3.8.14 Amptenare sal hul werk verloor 

Een van die punte van kritiek teen privatisering is dat mense hul 

werk in die openbare sektor sal verloor. Business Day (1989b) 

het op hierdie vraag ingegaan en antwoorde probeer gee. 

In die eerste plek wys die berig daarop dat die Minister van 

Privatisering en Deregulering, dr. De Villiers, in 1988 verklaar 

het dat "no civil servant would lose his job as a result of 

privatisation". Die vraag wat hierop volg, is die volgende: hoe 

kan 'n proses wat daarop gemik is om die staat se houvas op die 

markkragte te verswak, ook die permanensie van die grootste 

enkele kostefaktor, naamlik openbare amptenare se salarisse, 

verseker? Daar word beweer dat die antwoord eenvoudig is: Die 

Minister het nie gese dat amptenare amptenare sal bly nie en hy 

het ook nie gese dat die staat sal voortgaan om die amptenare 

steeds te betaal nie. Hy het verder nog minder gese dat toekom

stige werknemers verplig sal wees om amptenare in diens te hou 

net omdat hulle staatsamptenare was. Die Minister se bewering 

moet dus teen die agtergrond van die politiek gesien word. 

Wat waarskynlik sal gebeur, is dat, namate privatisering momentum 

kry, al hoe meer amptenare dieselfde werk sal doen, maar dan in 

die private sektor. Andersins kan amptenare die diens van die 

staat koop, en dan daarvoor as buitekontrakteurs tender. Indien 
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iemand dus sy werk verloor, sal dit nie wees as gevolg van priva

tisering nie, maar omdat hulle nie in 'n kompeterende omgewing 

kan aanpas nie. Indien 'n diens dus verkoop of verhuur word, sal 

die nuwe bestuur besluit wie in hul paste aanbly. Die staat sal 

sekerlik daarop aandring dat amptenare 'n redelike kans gegun sal 

word. Die kans sal dieselfde wees as die wat private werknemers 

aan nuwe werknemers bied. 

Greig (1989) dui aan dat meer as 40 000 openbare korporasieposte, 

wat 2,4% van die openbare sektor vorm, as gevolg van privatise

ring sedert Maart 1989 geelimineer is. Hierdie getalle is op die 

kwartaallikse verslag van die Sentrale Statistiekdiens se indiens

nemingsopname gebaseer. In die openbare sektor, insluitende uni

versiteite en technikons, het indiensneming sedert Junie 1988 met 

1,2% afgeneem. Hierdie syfers reflekteer nie die periode waarin 

Yskor geprivatiseer is nie. Skynbaar is daar waarheid in die 

bewering dat privatisering tot die vermindering van paste en 

daarmee gepaardgaande moontlike werkloosheid lei (Greig 1989). 

Uiteindelik sal die staatsdiens bestaan uit 'n klein aantal 

beleidmakende agentskappe en professionele adviesgroepe met 'n 

losse, rigtinggewende verantwoordelikheid vir die staat se belang 

in die onderskeie sfere (Business Day 1989b). 

3.8.15 Betrokkenheid van die private sektor 

Die private sektor het ook aanduidings gegee dat hulle by die 

privatisering van skole betrokke wil raak. Transvaler (1989) 

berig dat die uitvoerende voorsitter van die Pepkorgroep die 

vinnige privatisering van skole met ruim subsidies bepleit. Hy 

het verder 'n beroep op sakelui gedoen om aktief betrokke te raak 

by die opleiding van mannekrag om genoeg kundigheid vir die Suid

Afrikaanse ekonomie te voorsien. Hy is veral bewus van die dilem

ma random skole wat leeg loop en sal moet sluit as hulle nie ge

privatiseer word of indien beleidsrigtings nie dramaties verander 

nie. Hy het verder verklaar: "Die geleentheid moet aangegryp word 

en die sakelui moet met die owerheid en gemeenskapsorganisasies 

onderhandel om uit te vind watter rol hulle in die privatisering 

van skole kan speel". Die uitvoerende voorsitter het ook daarop 
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gewys dat sakemanne by die onderwys betrokke moet raak om te 

verseker dat die wanbalans tussen die vaardigheid wat die 

ekonomie benodig en dit wat deur die onderwysstelsel voorsien 

word, herstel word. 

3.8.16 

Kritiek 

korps. 

private 

slaag, 

Gevolgtrekkinge oor kritiek 

kom hoofsaaklik van verteenwoordigers van die werkers

Dit is baie moeilik om produktiwiteit van die openbare en 

sektor te meet en te vergelyk. Vir privatisering om te 

word vereis dat die begrip deel van die algemene opvoeding 

van Jan Alleman moet vorm. Veral tersiere onderwys kan ten opsig

te hiervan 'n groat bydrae lewer. 

3.8.17 Samevatting oor die kritiek teen privatisering 

Omdat min lande dieselfde struktuur ten opsigte van ekonomiese 

bedrywighede, kultuur, bevolkingsamestelling, ensovoorts het, 

verskil privatisering en die benadering daarvan van land tot 

land. Die werker het egter 'n hefboom geword wat teen privatise

ring gebruik word. Die funksionering van openbare instellings 

word op 'n wyse bedryf wat dikwels 'n voorbeeld kan wees vir die 

private sektor. Dit is boonop baie moeilik om te kan bewys dat 

daar 'n verskil is tussen die produktiwiteit van die private en 

openbare sektor. Die groat vraag is of privatisering die welsyns

gedagte sal ondersteun, want dit is moontlik (op die kart termyn) 

dat slegs die elite wat opgevoed is in die privatiseringsideaal, 

daardeur bevoordeel sal word. Die privatisering van die openbare 

sektor verg langtermynbeplanning wat gepaard sal gaan met trauma

tiese herstrukturering, ook van denk- en lewenswyses. In die 

interimstadium kan onsekerheid tot demotivering lei, en dit kan 

die samelewing baie nadelig tref. 

3.9 Kritiek teen die sosiale markteorie 

Met die veranderende politieke klimaat die afgelope paar jaar 

oorsee, ter plaatse en veral in Brittanje, word die vraag gevra 

of 'n onderwysstelsel wat deur die staat voorsien word, nodig of 

selfs verkieslik is. Baie druk word uitgeoefen om die sogenaamde 
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sosiale mark toe te laat om ook in die behoefte aan onderwys te 

voorsien. Hierdie verskuiwing na so 'n stelsel kan op verskeie 

wyses verwerklik word en dit kan wissel van 'n nuwe nasionale 

beleid vasgele in wetgewing, tot die geleidelike uitbreiding van 

die private sektor en privatisering van die staatsektor deurdat 

daar meer en meer op ouerlike en ander private bydraes gesteun 

word. Die rol van die openbare sektor kan of heeltemal verdwyn, 

of slegs bykomstig wees deur die dienste te verskaf wat die 

private sektor nie wil verskaf nie, of dit kan wees om 'n 

hulpfunksie te verrig. Gesien teen hierdie agtergrond, glo 

Tomlinson (1986:211) " ... there would be a loss to our democracy, 

to our ways of living and working together and to our view of the 

worth of the individual". 

Wat is dan die regverdiging vir 'n openbare onderwysstelsel? 

Hoekom is 'n openbare stelsel verkiesliker as een wat deur die 

mark voorsien word? Wat is die voordele daaraan verbonde om mag 

en invloed te verdeel tussen sentrale regering, plaaslike rege

ring en instellings in plaas van 'n gesentraliseerde stelsel? Hoe 

kan dit befonds word, gesien teen die feit dat die sentrale 

regering steeds as die bestuurder van die ekonomie beskou word? 

Om hierdie vrae te beantwoord, is dit nodig om die voor- en 

nadele van beide openbare en private onderwys teen mekaar op te 

weeg. 

3.9.1 Die markteorie negeer samelewingsbelange 

In die eerste plek plaas die teorie van die sosiale mark, ontleen 

aan die gebied van die ekonomie, die hoogste waarde op individu

ele vryheid. Hiervoor, soos reeds beweer, moet die staat klein en 

baie sterk wees en moet hy sy mag gebruik om toestande vir 'n 

vryemark in stand te hou. Demokrasie skep ook probleme vir die 

vryemark deurdat dit druk en eise tot gevolg het wat nie in pas 

is met 'n markorde nie. Daar word beweer dat die balans van die 

ekonomie van 'n markorde na kollektivisme geswaai het, deurdat 

welsynsdienste uitgebrei is. Dit is dan ook 'n goeie voorbeeld 

van bemoeienis van die staat op die terrein van die vryemark, of 

ekonomie. Demokrasie het dus die soewereiniteit in eie kring van 

die ekonomie verontagsaam. Die ekonome eis nou 'n ontleding van 
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die demokrasie van hierdie staatsbemoeienis. Tomlinson (1986:212) 

argumenteer dat die sosiale markteorie 'n verswakking van 

demokratiese deelname, sosiale eenheid en ekonomiese 

doeltreffendheid behels. Die aanname was nag altyd dat openbare 

onderwys tot die kwantiteit en kwaliteit van werklike en 

potensiele demokrasie bydra. 

Tomlinson (1986:212) se "more subtly it was the leitmotiv of the 

adult education movement", en Morris (volgens Tomlinson 1986:213) 

sien dit as "the training ground of a rural democracy". 

Hierdie filosofie het die ontwikkeling van 'n openbare onderwys

stelsel vanaf 1870 tot en met 1970 in Brittanje help ontwikkel. 

Die ekonomiese verval het egter gelei tot 'n polarisasie van 

politieke filosofiee en sommige mense is van mening dat daar met 

die ou tradisie gebreek moet word (Tomlinson 1986:213). Die 

aantrekkingskrag van die "new right"-benadering le in die stryd

vraag: Is daar tussen ouers ooreenstemming betreffende die beste 

tipe onderwys? Kan so 'n ooreenstemming bereik word as daar 'n 

sterk minderheid ouers is wat 'n opvoeding vir hul kinders 

verlang ten koste van ander kinders se opvoeding? Die vraag is 

dus of die humanitere, intellektuele en geestelike waardes van 

demokrasie en die vryemarkfilosofie met mekaar in pas gebring kan 

word (Tomlinson 1986:214). 

3.9.2 Die markteorie ondermyn demokratiese beginsels 

Demokrasie behels regte en pligte wat deur sosiale saambindende 

faktore suksesvol uitgevoer moet word. Kan die sosiale markteo

retici so 'n sosiale milieu tot gevolg he? Tomlinson (1986:214) 

beweer: "We must stick with the public education system because 

that is where the public good is engendered". Hoe kan dit verwerk

lik word en wat is die "public good" waarna hy verwys? Die doel 

van die markteorie in onderwys is om ouers toe te laat om aan die 

onderwys van hul kinders te bestee wat hulle wil, bo en behalwe 

'n minimum koopkrag wat deur die staat voorsien word. Dit sal die 

verskil tussen skole op twee manier raak: die eenheidskoste per 

leerling en die kurrikulum wat aangebied word. Dit weerspieel 

egter die aanname dat daar 'n reg behoort te wees om 'n mens se 
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persoonlike vermoens en moontlikhede te ontwikkel. Daarvolgens 

behoort daar omstandighede te bestaan wat elkeen gelyke 

geleenthede daartoe bied. Dit veronderstel 'n oper, gelyker en 

broederliker gemeenskap as wat tot dusver bewerkstellig kon word. 

Dit sal nie slegs die mark verwerp nie, maar ook die nuttigheid 

wat die stelsel tans bedreig deur 'n appel tot ekonomiese nood en 

die opvoeding van kinders volgens hul potensiele ,plek in die 

ekonomie (Tomlinson 1986:214). 

In die Verenigde State van Amerika, waar die konserwatiewe reak

sie en kritiek teen openbare onderwys selfs nog heftiger en 

bitterder was as in Brittanje, is daar egter gehou by die opvoed

kundige beginsels van vryheid, gelykheid en broederskap, veral 

met verwysing na die beginsels waarvoor Jefferson gepleit het. 

Die Amerikaanse benadering tot die voorsiening van onderwys het 

dus staties, maar gedesentraliseerd gebly (Tomlinson 1986:214). 

In die geval van Brittanje was die verbintenis met openbare onder

wys nog nooit so ekplisiet nie. Die bevordering van 'n gemeenskap

like kultuur (broederskap) was nog nooit van belang nie, want een 

van die struikelblokke van komprehensiewe sekondere onderwys was 

openbare ongevoeligheid teenoor gemeenskaplike skole. Volgens 

Tomlinson (1986:215) verklaar Lowe: "The lower classes ought to 

be educated to discharge the duties cast upon them. They should 

also be educated that they may appreciate and defer to a higher 

culture when they meet it, and the higher classes should be 

educated in a very different manner in order that they may 

exhibit to the lower classes that the higher education to which, 

if it were shown to them, they would bow down and defer". Hierdie 

siening van Lowe stem baie ooreen met die benadering van wyle dr. 

Verwoerd betreffende swart onderwys. 

Teen hierdie agtergrond is dit nie verbasend dat die openbare 

onderwys in Brittanje so kwesbaar is vir veranderings in politie

ke filosofie nie en waarom dit nie so 'n eenvoudige saak is om 

die historiese en kontemporere argument tot die verdediging 

daarvan te begrond nie. 

Dit is egter die plig van die staat om elke burger volwaardig te 
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help ontwikkel. Dit vra 'n besondere plek vir onderwys in die 

gemeenskap en moet in alle gevorderde samelewings as voorwaarde 

geld (Tomlinson 1986:216). 

Die moderne ekonomie vind sy grondslag in Brittanje by die indus

triele revolusie, waar die ryk regerende stand die land op indus

triele gebied die leier gemaak het. Hierdie sukses het egter 'n 

klassestelsel tot gevolg gehad, wat verhoed het dat burgers tot 

een nasie gesosialiseer is. 

Die sosiale markteorie verswak dus demokrasie, sosiale eenheid en 

ekonomiese doeltreffendheid. Hierdie kritiek is egter nie 

voldoende nie (Tomlinson 1986:216). 

3.9.3 Die markteorie veroorsaak skeiding tussen groepe 

'n Positiewe saak teen privatisering kan ten eerste deur die more

le filosofie uitgemaak word. Alle mense is gelyk, maar het nie 

dieselfde behoeftes nie. Tomlinson (1986:216) beweer: ''Education 

is about the creation and promotion of human diversity". Dit moet 

egter geskied teen 'n raamwerk van broederskap, anders mag 

individualisme en die daarmee gepaardgaande selfsug sosiale 

bestaan onmoontlik maak. Moderne samelewings het 'n behoefte aan 

'n konkordaat wat beginsels van burgerskap en reg en geregtigheid 

vir almal omvat: 'n gelyke deel van vryheid en gelyke 

geleenthede. Toename in die hoeveelheid vryheid in die samelewing 

word nie ten beste benut deur die beginsels van individualisme en 

selfbelang nie, maar deur die beginsels van gemeenskaplikheid en 

broederskap, wat lidmaatskap van een regeringsvorm verseker en 

versterk (Tomlinson 1986:216). 

Die belangrikste beskuldigings teen openbare onderwys is dat dit 

tot uniformiteit, middelmatigheid en indoktrinasie deur die staat 

lei (Tomlinson 1986:217). 

Wat uniformiteit betref, is dit 'n ope vraag of onderwys slegs om 

die uniekheid van individue gaan. Onderwys is meer as dit. Spesi

fieke onderwysstandaarde word deur die openbare sektor gestel. 
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Die gevaar van indoktrinasie skend die religieuse gedagte van die 

uiteindelike waarde van elke mens, deurdat die denke verwring 

word. In die praktyk sal indoktrinasie van drie dinge afhang: die 

kurrikulum, pedagogie en onderwysers. Die kurrikulum het die 

bevordering van broederskap as doel en betrek waardes soos respek 

vir waarheid, intellektuele eerlikheid en die ontwikkeling van 

die algemene denke. Dit is egter die vyand van indoktrinasie, 

want 'n pedagogie wat die outonomiteit van die individu aanmoe

dig, asook kritiese en kreatiewe denke, is 'n middel teen indok

trinasie. Die bewustheid, sensitiwiteit en onafhanklikheid van 

die onderwysprofessie is ook nodig vir die voorkoming van indok

trinasie, aangesien so baie afhang van die bedoelings van onderwy

sers. Dit op sigself dui op die betekenisvolheid van die oplei

ding van onderwysers. Die totstandbringing in 'n skoal van 'n 

etas wat 'n individuele identiteit baseer op selfbewustheid in 

plaas van slegs op 'n groep, is verkieslik, want dit veroorsaak 

waardering vir die uniekheid en waarde van ander. Dit skep sosia

le kohesie (Tomlinson 1986:217). 

Die openbare skoal gee waarde aan die idee van burgerskap en skep 

gemeenskaplike grande waarop 'n beskaafde samelewing en komplekse 

ekonomie moontlik is (Tomlinson 1986:217). 

Die verdediging van 'n openbare onderwysstelsel is dus gebaseer 

op enigeen, of kombinasies, van die volgende drie argumente: 

* Dit is in belang van die staat en sy burgers om die 

bekwaamheid van alle burgers ten valle te ontwikkel, want 

daardeur kan hy staande bly in 'n kompeterende wereld. 

* Slegs in en deur die samelewing groei en realiseer elke in

dividu se moontlikhede. Die samelewing is dus 'n voorwaarde 

tot vryheid. 

* Die morele waarde van elke individu is fundamenteel tot 

persoonlike en sosiale bestaan, indien daardie bestaan die 

potensiaal vir kwaliteit, uitnemendheid en adellikheid moet 

besit (Tomlinson 1986:218). 

Tomlinson (1986:218) gaan so ver om te beweer dat " ... a minima

list, regulatory view of the role of the state, merely maintai-
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ning the conditions for the social market in education, could 

engage with none of this". 

3.9.4 Die markteorie lei tot 'n gedesentraliseerde stelsel 

Tomlinson (1986:218) beweer dat openbare onderwys beter gedien 

word deur 'n gedesentraliseerde regeringstelsel. Die argument wys 

op die voordele wat volg uit die verdeling van mag en van geleent

hede vir vernuwing, die probleme en gevare van 'n gesentraliseer

de stelsel en dat dit onmoontlik is vir 'n plaaslike owerheid om 

voldoende onderwyshulpdienste te voorsien indien die plaaslike 

finansiele grondslag nie hervorm word nie. 

Omdat baie dinge in Brittanje die afgelope 10 jaar in die staats

beheerde onderwysstelsel gebeur het, is daar nou nie slegs voor

stelle vir die privatisering daarvan nie, maar ook gedagtes dat 

die ou konstruk van die verhouding tussen die regering, plaaslike 

bestuur en die bedryf nie meer die behoeftes bevredig nie. Sedert 

1976 is uitgawes ingekort, ook as gevolg van dalende leerlingge

talle (Tomlinson 1986:218). Soos in die Republiek van Suid-Afrika 

het politisering van die plaaslike regering in Brittanje skerp po

litieke verskille tot gevolg gehad en plaaslike owerhede verskil 

nou heelwat in gees en organisasie as in die dae van groei en 

optimisme. Daar is selfs stemme wat opgaan vir 'n positiewer rol 

deur die regering in sosiale en ekonomiese gebeure. Daar word 

gevra waarom die neiging om plaaslike besture tot agentskapstatus 

te verlaag, sodat al die beheer oor beleid en inisiatiewe verdeel 

word tussen die staat en bestuursliggame van skole, teengestaan 

moet word. Die vraag is of dit nie juis daartoe mag lei dat die

private skole vir hul kinders verkies, tot die beheerde gene wat 

stelsel sal toetree nie. Die argument om beheer aan individuele 

te gee, is aantreklik, want dit maak aanspraak op die waar-skole 

heid dat soveel verantwoordelikheid as moontlik gedevolueer moet 

(Tomlinson 1986:219). Indien dit moontlik is om aldie skole 

die land onafhanklike status te gee met elk 'n beherende 

word 

in 

liggaam wat beheer het oor finansies, toelating, kurrikulum, 

indiensneming van onderwysers, dissipline, ensovoorts, hoe sou so 

'n stelsel aile behoeftes bevredig of stabiel bly? Sal dit moont

lik wees om 'n beherende liggaam van kaliber te kry? Sal sommige 
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beherende liggame korttermyn doelwitte nastreef? Aan die ander 

kant, indien regulasies so voorskriftelik is dat al hierdie geva

re vermy word, hoe is die probleme van sentralisasie dan vermy? 

Uiteindelik kan mens vra: hoe lank sal die soewereiniteit van die 

verbruiker stand hou? In die geval van ekonomiese markte, swig 

die mag van die verbruiker gou voor die mag van die verskaffer. 

Hoeveel makliker sal dit vir professionele burgers wees om 'n 

ge1soleerde bestuursraad te oorheers, iets wat plaaslike owerhede 

nie sou toelaat nie? Kan die gekombineerde effek van bestuursrade 

en professionele mense daartoe hydra dat houding teenoor onderwys 

en die beoefening van onderwys gemoderniseer sal word? Spreek dit 

nie van die agteruitgang van Brittanje dat die private skole (wat 

die waardes en voorbehoude van die dominante sektore wat deur 

hulle gedien word, reflekteer) gedeeltelik verantwoordelik is vir 

die onvoldoende ontwikkeling van talent (die oorbeklemtoning van 

die akademiese kurrikulum) en die uitsluiting van dit wat ontwik

kel moes word nie (die afkraking van 'n beroep in die industrie) 

(Tomlinson 1986:219)? Alhoewel die private skoal nie die oorsaak 

van hierdie benadering in die Republiek van Suid-Afrika is nie, 

begin die land nou eers stadigaan wegbeweeg van die oorbeklemto

ning van die akademiese kurrikulum. 

Tomlinson (1986:219) betwyfel dit of die gedesentraliseerde stel

sel 

ste 

val. 

die druk 

argument 

Tydige 

wat daarop geplaas word, sal kan dra. Die belangrik

raak onderwysbeplanning wat buite die enkele skoal 

beplanning vir geboue en terreine, spesialisdienste 

sielkunde- en beroepsleidingdienste kan nie deur 'n 

enkele skoal hanteer word nie. Verder gaan die ontwikkeling van 

kennis en vaardighede deur onderwysers 'n netwerk vereis wat 

buite die terrein van die skoal le. Die vertroue wat in die 

vermoe van 'n sentrale regeringsdepartement geplaas word, laat 

ook twyfel ontstaan oor 'n eenvoudige gesentraliseerde stelsel. 

Die beheer van onderwys vereis 'n grootskaalse, komplekse gemeen

skapsdiens en om suksesvol te wees moet die stelsel die vermoe he 

om te leer en aan te pas. Tomlinson (1986:219) verklaar: "the 

local authority role in the government of education provides a 

capacity for authoritative decision-making close to the process 

of education itself". 

soos advies-, 
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Die argument ten gunste van plaaslike regeringsbetrokkenheid in 

die onderwys is nie net gebaseer op teoretiese, grondwetlike 

verdeelde beheer en groter gemeenskapsbetrokkenheid nie (Tomlin

son 1986:219). In Brittanje het die verskeidenheid en die kwali

teit van onderwys verbeter deur die aksies van plaaslike owerhede 

en hul skole, veral deur vernuwing te ondersteun, goeie praktyke 

aan te moedig en om vryheid van aksie aan verbeeldingrykes in die 

professie toe te laat. As gevolg hiervan is vordering op onderwys

gebied veralgemeen en in die sentrale regering se beleid opge

neem. Plaaslike owerhede be1nvloed vordering deur die sinvolle 

ontwerp van geboue, aanstelling van onderwysers en administra

tiewe personeel, personeelbeleid, konsulterende prosedures, en so 

meer. Daar is ook ander opvoedkundige ontwikkelinge waarby owerhe

de deur die jare betrokke was, byvoorbeeld bestuurskursusse vir 

hoofde, sielkundige dienste en skakeling tussen die onderwys en 

industrie, om maar enkeles te noem (Tomlinson 1986:219). 

Indien plaaslike beheer oor onderwys binne die raamwerk van die 

nasionale kurrikulum 'n werklikheid wil word, sal plaaslike 

owerhede se finansiering hervorm moet word deur byvoorbeeld 

belastingheffing op plaaslike vlak. Dit sal onder andere die 

heffing van plaaslike belasting om subsidies te vervang, behels 

(Tomlinson 1986:219). 

Die sentrale regering kan egter nog 'n rol speel sover dit sake 

van nasionale belang raak, byvoorbeeld die kurrikulum (Tomlinson 

1986:219). 

Die hele aangeleentheid berus egter op waardes. Aan die een kant 

is daar 'n stel waardes waaruit die verdediging van onderwys onaf

wendbaar volg. Alhoewel hy die bestaan van 'n alternatief erken, 

vind Tomlinson (1986:221) egter die idee van eie belang en daar

mee gepaardgaande selfsug onaanvaarbaar. Tomlinson (1986:221) gee 

dan ook as belangrike rede "that all worth while achievements has 

depended upon man's sense of realms beyond the self", waarmee hy 

die mens as morele wese beskou. Openbare onderwys is dus in 

openbare belang. 
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3.9.5 Die invloed van keuse op onderwyshervorming 

Vryheid van keuse staan sentraal in die filosofie van privatise

ring van die onderwys. Die gevolge van vrye keuse in die onderwys 

is egter kompleks en nie sander probleme nie. 

Edwards en Whitty (1992:101) beweer dat die krisis in die 

vertroue in die openbare onderwys eerder gaan om die ontkenning 

dat effektiewe oplossings binne die bestaande stelsels gevind kan 

word. Daar word beweer dat skole slegs sal verbeter indien onder

wys as 'n private entiteit onderhewig aan markkragte hanteer 

word. Onderliggend aan die filosofie le die idee van vryheid en 

verantwoordelikheid. 

Betreffende die bewering dat die oordrag van beheer van die 

onderwys van die verskaffers na die verbruikers sal verseker dat 

skole sal verbeter, kom Edwards en Whitty (1992:104) tot die 

gevolgtrekking dat keusevryheid nie onteenseglik daartoe lei dat 

onderwysstandaarde styg nie. 

3.10 Samevatting 

Talle sake is nie aangeraak nie (wedywering, nasionale belange, 

verantwoordbaarheid, die rol van die parlement en inligting 

om trent 

probleme 

geprivatiseerde bedrywe, ensovoorts). Daarby kan nog 

soos klagtes van korrupsie en die formele klag van 

legitimiteit gevoeg word. Die vraag word gevra: Wie is die 

werklike eienaar van 'n nasionale besitting? Na aanleiding 

daarvan dat kerke in Namibie die staat wou nader met die oog 

daarop om staatskole te huur met die opsie om te koop, het Pres. 

Nujoma (Business Day 1989a) verklaar " if the churches 

want to build separate schools they should do so with their own 

money, as the buildings in question were erected with state 

funds". 

Sensitiewe aangeleenthede is buitelandse betrokkenheid, diensstan

daarde, veiligheid en voorsiening van dienste, verbruikerspryse, 

paste en salarisse en beleggings (Letwin 1988:53-62). 
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Opsommenderwys kan dus gese word dat privatisering 

* ekonomiese, ideologiese, sosiale en politieke motiewe 

het; 

* 'n ou begrip is wat nuwe stukrag gekry het, veral 

weens georkestreerde pogings van veral ekonome en 

politici; 

* veral die vryemarkbeginsel, demokrasie en vryheid van 

keuse nastreef; 

* verskeie vorms aanneem, waaronder uitbesteding, 

verkope, denasionalisering, koepons, krediete en 

verhuring, en gepaard gaan met deregulering; 

* suksesse en beperkings het; en 

* in die onderwys realiseer in verskeie soorte skole, 

wat veral gekenmerk word deur die etos van die skoal 

en die aard van die onderwys. 

Privatisering in al sy vorms is 'n komplekse fenomeen. Om dit op 

die onderwys van toepassing te maak, sal nadere beskouing verg. 

In hierdie stadium is dit voldoende om te staaf dat privatisering 

besondere moontlikhede vir die onderwys inhou. 
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HOOFSTUK 4 

PRIVATE ONDERWYS IN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA 

4.1 Inleiding 

In Hoofstuk 1 is daar kortliks verwys na die groei en ontwikkeling 

van private onderwys in die Republiek van Suid-Afrika. Daar sal 

nou aandag gegee word aan aspekte wat die private onderwys en die 

voorsiening daarvan in die Republiek van Suid-Afrika in die 

huidige tydvak raak. 

4.2 Statistiek betreffende private skole 

Betroubare statistiek ten opsigte van private skole is nie altyd 

geredelik beskikbaar nie. Sommige private skole is traag met die 

verskaffing van statistiek betreffende leerlinggetalle, personeel

gegewens, fasiliteite en veral finansies. Klaarblyklik is dit 'n 

algemene verskynsel. Die verskaffing van betroubare statistiek wat 

in die belang van beide die private skoal en die openbare skoal 

is, speel 'n integrale en bepalende rol in die beplanning en voor

siening van onderwys. In die opsig kan die private skoolsektor 

gerus by die openbare sektor lig gaan opsteek. 

In Tabel 3 word 'n verspreiding van die aantal inrigtings volgens 

tipe vir private gewoneskoolonderwys gegee. Hierdie getalle geld 

vir die Republiek, en is gebaseer op getalle soos op die eerste 

Dinsdag in Maart (DOK 1991:112). 

Uit Tabel 3 kan afgelei word dat daar vanaf 1989 tot 1990 'n merk

bare toename in die getal sekondere skole was. Dit kan moontlik 

toegeskryf word aan die toename van anderskleurige leerlinge (vgl. 

Tabel 4). Dieselfde tendens geld vir gekombineerde skole, dit wil 

se skole wat beide primere en sekondere skoolfases akkommodeer. 

Die getal private skole toon dus groei. 
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TABEL 3 

PRIVATE GEWONESKOOLONDERWYS: AANTAL INRIGTINGS VOLGENS TIPE 

TIPE INRIGTING 1989 1990 1991 

Preprimer 779 787 813 

Primer 80 86 87 

Sekonder 37 56 57 

Preprimer en Primer 24 11 9 

Primer en Sekonder 54 93 92 

Preprimer, Primer en Sekonder 29 8 8 

TOTAAL 1003 1041 1066 

Die getalle van die preprimere skole word ter wille van volledig

heid gegee. In Tabel 4 word 'n verspreidingstabel gegee van die 

getal leerlinge vanaf gr. 1 tot en met st. 10 ten opsigte van 

private gewoneskoolonderwys per bevolkingsgroep vanaf 1987 tot 

1 9 91 ( DOK 1 9 91 : 3 1 - 3 5 ) . 

TABEL 4 

AANTAL LEERLINGE PER BEVOLKINGSGROEP 

JAAR SWART INDieR KLEURLING BLANK TOTAAL 

1987 4086 2162 4447 43064 53759 

1988 4354 2350 4654 42784 54142 

1989 5827 2375 3861 46531 58594 

1990 7247 2669 4258 51522 65696 

1991 8292 2632 4389 46952 62265 

Behalwe in die geval van die blanke getalle wat vanaf 1990 tot 

1991 met 4630 leerlinge gedaal het en die getal Kleurlingleer

linge wat met 793 vanaf 1988 tot 1989 verminder het, toon die 

getalle oor die algemeen 'n toename. In Tabel 5 word die getalle 
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as persentasies uitgedruk. 

TABEL 5 

AANTAL LEERLINGE PER BEVOLKINGSGROEP: PERSENTASIES 

JAAR SWART INDieR KLEURLING BLANK 

1987 7,6 4,0 8,3 80,1 

1988 8,0 4,3 8,6 79,0 

1989 9,9 4' 1 6,6 79,4 

1990 11 '0 4' 1 6,5 78,4 

1991 13,3 4,2 7,0 75,4 

Die dalende neiging by die blanke leerlinge kan aan die dalende 

geboortesyfer toegeskryf word. Dit is egter baie duidelik dat die 

private skool (en hierdie private skole is geregistreer by die 

Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie : Volksraad 

(DOK)) al hoe aantrekliker word vir swart leerlinge. 

4.3 Wetgewing insake private skole 

In lande waar private skole bestaan, het die staat verskeie vorms 

van beheer daaroor. Hierdie beheer wissel van land tot land, maar 

in die meeste lande word private skole op die een of ander wyse 

aan bande gele, hetsy deur wetgewing van een of ander aard, of 

deur regulering deur voorwaardes en vereistes. 

Private skole word ten opsigte van blanke onderwys baie uitvoerig 

deur die Wet op Private Skole (Volksraad), 1986 (Wet nommer 104 

van 1986), soos gewysig deur Wet 60 van 1990 (RSA 1990), vasge

pen. Hierdie Wet en die regulasies wat daarmee saamgaan, is so 

voorskriftelik dat, indien alle private skole daaraan voldoen, 

daar weinig verskil tussen 'n private en openbare skool is. Waar 

deregulering een van die kernfaktore is wat die sukses van 'n 

privatiseringsprojek bepaal, behoort ook private skole so min as 

moontlik deur regulering gekniehalter te word. 
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Volgens die Wet op Private Skole (Volksraad), Wet 104 van 1986 

(RSA 1986a:2) beteken private skoal " 'n ander skoal as 'n skoal 

wat deur 'n provinsiale onderwysdepartement in stand gehou, 

bestuur en beheer word, maar (i) nie ook 'n laer kerkskool, plaas

skool of private spesiale skoal of klas in 'n onderwysordonnansie 

genoem; en (ii) by die toepassing van artikels 2, 3, 4, 5 en 7 

nie ook 'n private skoal wat deur minder as twintig leerling 

besoek word nie". 

Hierdie definisie het egter tot misverstande gelei, aangesien 

tuisskole daarvolgens nie as private skole beskou kan word nie, 

en dat hulle daarom nie verplig is om te registreer nie. 

Hierdie Wet is egter gewysig deur middel van Wet 60 van 1990 (RSA 

1990:80) om soos volg te lui: 

" 'private skoal' 'n ander skoal as-

(a) ( i ) 'n openbare skoal; 

(ii) 'n staatsondersteunde skoal; 

(iii) 'n private skoal vir buitengewone onderwys; 

(iv) 'n private preprimere skoal soos omskryf in arti-

kel 1 van die Wet op Onderwysaangeleenthede 

(Volksraad), 1988; en 

(b) 'n laer kerkskool of plaasskool vermeld in artikel 40 

van daardie Wet;" 

Volgens skrywer het hierdie definisie 'n negatiewe konnotasie 

omdat dit uitspel wat 'n private skoal nie is nie. 

Die 

in 

wysigings 

Wet 104 

in Wet 60 van 1990 is aangebring om onduidelikhede 

van 1986 op te klaar, want dit het tot verskille 

tussen die Departement van 

Volksraad (DOK) en private 

gelei. 

Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

skole asook ouers en groepe ouers 

Aangesien hierdie Wet 'n sentrale plek in die aangeleenthede rand

om private skole inneem, is dit nodig om in diepte daaraan aandag 

te gee. Daar sal egter slegs na artikels, regulasies, voorwaardes 

en vereistes gekyk word wat wrywing veroorsaak het, of wat moont-
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lik spanning en probleme kan veroorsaak. By gebrek aan toepaslike 

literatuur sal daar noodgedwonge op 'n kundige eie siening 

gesteun moet word. 

4.3.1 Registrasie van 'n private skoal 

Die Wysigingswet (RSA 1990:82) het Wet 104 van 1986 gewysig om 

soos volg te lui: 

"2. Niemand mag 'n private skoal instel, voortsit of in 

stand hou nie tensy daardie private skoal ingevolge 

hierdie Wet geregistreer is". 

Die rasionaal vir die verpligte registrasie van 'n private skoal 

is om toe te sien dat s6 'n skoal op s6 'n wyse bestuur word dat 

dit bevorderlik is vir die opvoeding en onderwys van leerlinge 

wat die skoal bywoon. Om hierdie rede maak die staat dan ook die 

registrasie van 'n private skoal onderhewig aan sekere regulasies 

waarin voorwaardes en vereistes gestel word. 

In die eerste plek is dit nodig om te vra of hierdie artikel nood

saaklik is. Behoort die staat dus enigeen toe te laat om 'n eie 

skoal in stand te hou sander kennisname daarvan deur die staat? 

In Kenia word skole ooglopend toegelaat om onwettig in stand ge

hou te word. In die Republiek van Suid-Afrika word hierdie prak

tyk in swart onderwys toegelaat, veral omdat dit nie altyd moont

lik is om sulke skole te identifiseer nie. Die Wet op Onderwys en 

Opleiding (Wet nommer 90 van 1979) vereis wel by artikel 8 dat 

private skole by die betrokke departement moet registreer, maar 

hierdie wet is nie naastenby so omvattend as Wet 104 van 1986 

nie. Die staat het egter 'n verantwoordelikheid teenoor die bur

ger om beheer en toesig oor die onderwys uit te oefen in belang 

van die staat en ter beskerming van die burger teen nie-opvoed

kundige praktyke wat moontlik in private skole kop mag uitsteek. 

Skrywer is van mening dat dit meer verantwoordbaar sal wees om 

private skole aan te spoor om 'n eie liggaam in die lewe te roep 

waarby voornemende eienaars kan registreer. So 'n liggaam kan dan 

verantwoordelikheid aanvaar vir die onderwys en opvoeding wat by 

skole onder sy toesig beoefen word, en kan sodoende teenoor die 
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staat verslag doen betreffende die onderwys van skole onder sy 

toesig. Hierdie benadering sal struktuur aan die private skool as 

instelling gee, en ook die verantwoordelikheid daarvoor plaas op 

die skouers van diegene wat die verantwoordelikheid behoort te 

dra. Die Association of Private Schools (APS) bestaan reeds, en 

die totstandkoming van 'n omvattender liggaam sal sonder noemens

waardige probleme op die been gebring kan word. Die probleem is 

egter omvattender en behels aspekte wat eintlik buite die terrein 

van hierdie studie le. Kortliks kom dit daarop neer dat private 

onderwys nie slegs skole betrek nie, maar ook ander pretersiere 

inrigtings soos byvoorbeeld korrespondensiekolleges, preprimere 

onderwys en tegniese kolleges. Die ideale oplossing vir die hante

ring van alle private pretersiere onderwys kan eerder gevind word 

in die daarstelling van 'n liggaam wat alle sake rakende private 

onderwys hanteer en waardeur daar skakeling met die staat kan 

plaasvind. Hierdie gedagte kan ingevoeg word in 'n moontlike 

benadering vir die privatisering van die onderwys soos dit deur 

hierdie studie geraak word. 

Volgens artikel 2 van Wet 104 van 1986 is enigeen wat van voorne

me is om 'n private skool te bedryf, verplig om by 'n uitvoerende 

onderwysinstansie van die staat te registreer. Enkele vrae wat in 

die verband gestel kan word is 

* op welke wyse dit vir die uitvoerende departement moontlik 

is om vas te stel of 'n private skool artikel 2 van die Wet 

oortree; 

* watter maatreels die departement moet tref indien die 

bestaan van 'n onwettige private skool onder sy aandag kom; 

* welke maatreels die departement behoort te tref om die 

voornemende eienaar van 'n te stigte private skool by te 

staan by die bestuur en beheer van die skool. 

Baie probleme sal voorkom word indien enige persoon of liggaam 

wat 'n private skool wil bedryf, voor of tydens registrasie deur 

die staat van 'n handleiding waarin alle aspekte rakende private 

skole en die bestuur daarvan soos deur die staat vereis, uiteenge

sit word. Hierdie handleiding kan ook rigtinggewende aanbevelings 

wat die suksesvolle bedryf van 'n private skool mag bevorder, be-
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vat, asook kontakafdelings in die uitvoerende departement met wie 

private skole kan skakel indien hulp van enige aard verlang word. 

4.3.2 Verval van registrasie 

Ingevolge die bepalings van regulasie 6(1) (RSA 1986b:8) van die 

Regulasies betreffende die Registrasie van en Subsidies aan Priva

te Skole wat kragtens die Wet op Private skole (Volksraad), 1986 

(Wet 104 van 1986) uitgevaardig is, verval die registrasie van 'n 

private skoal wanneer, volgens 'n berekening gedoen deur die 

Onderwyshoof aan die einde van 'n skooljaar, die gemiddelde getal 

leerlinge wat gedurende daardie skooljaar by die skoal ingeskryf 

was, minder is as die getal by regulasie 2(2)(a) (RSA 1986b:4) 

voorgeskryf (twintig leerlinge), en kan die betrokke eienaar of 

beheerliggaam van sodanige skoal ingevolge die bepalings van 

regulasie 6(4)(a) (RSA 1986b:9), saamgelees met regulasie 6(4)(c) 

(RSA 1986b:9), deur die Minister gelas word om te sluit met 

ingang van 'n datum deur die Minister bepaal. 

Die verval van registrasie impliseer by verstek die sluiting van 

die skoal. Regulasie 2(2)(a) (RSA 1986b:4) hang soos 'n swaard 

oor die kop van die geregistreerde private skoal. Die getal leer

linge wat op twintig gestel is, is arbitrer gekies. Daar is nie 

'n verklaring vir die keuse nie, behalwe dat 'n openbare skoal 

soms gesluit word indien die gemiddelde getal leerlinge oor 'n 

tydperk van drie jaar minder as twintig was. Dit behoort oorweeg 

te word om hierdie getalbeperking in die geval van private skole 

uit die Wet te verwyder. Dit is 'n onnodige streng voorwaarde, 

veral gesien in die lig daarvan dat daar dikwels in openbare 

skole klasse is waarin die leerlingtal minder as twintig is. 

Daarby is die aard van 'n private skoal ook dikwels daarop gemik 

om onderrig aan klein groepe te kan gee. Die getal leerlinge aan 

'n private skoal behoort eerder volgens, onder andere, beskikbare 

fisiese fasiliteite, die ligging van die skoal, die aard van die 

onderwys, die getal onderwysers, die kwalifikasies van personeel 

en die behoeftes van die gemeenskap bepaal te word. 

Hierdie beperking van twintig leerlinge veroorsaak baie wrywing, 

en die verwydering daarvan sal slegs die verhouding tussen die 
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private skool en die openbare sektor tot voordeel strek. Verval 

van registrasie is immers 'n traumatiese ervaring, en hou besonde

re implikasies in vir die persone wat daarby betrokke is. Indien 

daar 'n opvoedkundige motivering vir die beperking van twintig 

leerlinge is, sal dit moontlik aanvaarbaar wees. Maar hierdie 

beperking het weinig, indien enige, opvoedkundige gronde. 

Addisionele 

primere en 

volgens die 

verwarring ontstaan 

sekondere afdeling 

indien 'n private skool uit 'n 

bestaan. Die twee tipes skole is 

aard van die leerlingsamestelling, onderrigbenade-

ring, fasiliteite, ensovoorts, so uiteenlopend dat afsonderlike 

benaderings vanselfsprekend gevolg behoort te word. Die behoeftes 

van leerlinge in hierdie twee skoolfases is uiteenlopend, en ter 

wille van goeie orde behoort afsonderlike registrasievoorwaardes, 

-prosedures en -vereistes vir die twee soorte fases van onderrig 

te geld. 'n Oplossing vir hierdie dilemma kan gevind word in die 

afsonderlike registrasie van die twee tipes skole, indien hulle 

in een private skool saamgevat word, sodat die twee tipes 

afsonderlik hanteer kan word. 

Vir beide skoolfases kan die leerlinggetalle deur die Onderwys

hoof, met inagneming van faktore soos hierbo genoem, bepaal word. 

4.3.3 Vergoedingspakket van onderwysers 

Wet 104 van 1986 plaas geen beperking op die aard van die vergoe

ding van onderwysers aan private skole nie. In die geval van regu

lasies rakende die registrasie van en subsidies aan private 

skole, word by regulasie 5(1) (RSA 1986b:6) bepaal dat 'n geregi

streerde private skool aansoek kan doen om vir een van twee 

kategoriee geldelike toekennings in aanmerking te kom, en by 

regulasie 5(2) (RSA 1986b:6) word aangedui dat die kategoriee in 

regulasie 5(1) bedoel, of 15% of 45% is van 'n bedrag bereken 

volgens 'n standaardformule van die Departement. In regulasie 

5(5) (RSA 1986b:7) word die vereistes uiteengesit waaraan 'n 

private skoal 

'n geldelike 

moet voldoen indien dit in aanmerking wil kom vir 

toekenning van 45%. Regulasie 5(5)(c) (RSA 1986b:7) 

vereis dat sodanige skool die vergoedingspakket van die onderwys

personeel verbonde aan die skoal op so 'n wyse bepaal dat dit 
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volgens die oordeel van die Onderwyshoof nie gunstiger is as die 

van onderwyspersoneel in diens in paste van dieselfde graad en 

kategorie in die Departement nie. Die vergoedingspakket van 

onderwysers is dus slegs ter sprake indien 'n private skoal 'n 

subsidie van 45% ontvang, of aansoek doen om sodanige geldelike 

toekenning, aangesien soortgelyke vereistes nie in die geval van 

'n subsidie van 15% geld nie. Daar kan egter nie slegs na die 

salarisskaal gekyk word by die vergelyking van die vergoedings

pakket nie. Die onderwyser in diens van die Departement het seke

re voordele wat nie in die pakket van sy eweknie in die private 

sektor ingesluit is nie, byvoorbeeld 'n baie aantreklike staats

dienspensioenfonds, behuisingsubsie (waarvan die maksimumbedrag 

tans reeds R700 per maand oorskry), gesubsidieerde mediese skema, 

staatsdiensbehuising (huise en koshuisinwoning) en bystand by 

verhuisingskoste in die geval van bevorderingsposte. Hierdie 

byvoordele behoort sekerlik in aanmerking geneem te word by die 

vergelyking van pakkette. 

Aan die keerkant van die munt word gevind dat die private sektor 

uitsluitlik van die openbare sektor afhanklik is vir voorsiening 

van personeel, en dus nie deel het aan die koste (wat op die oom

blik sowat R20 000 per jaar beloop) verbonde aan die opleiding 

van onderwysers nie. Die private sektor is dan ook geneig om aan 

personeel wat sogenaamde "skaars vakke" in die openbare sektor 

aanbied, aantreklike aanbiedinge te maak. Verder is Engels die 

onderrigmedium by die oorgrote meerderheid van die private skole, 

en word die Engelssprekende onderwyser, wat ook 'n skaars kommodi

teit in onderwysterme is, gelok. Probleme van hierdie aard kan 

grootliks voorkom word indien daar skakeling tussen die openbare 

sektor en die private onderwys via 'n verteenwoordigende liggaam 

van die private onderwys geskied. 

4.3.4 Inspeksie van private skole 

Regulasie 4(1) (RSA 1986b:6) bepaal dat die Onderwyshoof te enige 

redelike tyd die inspeksie van enige geregistreerde private skoal 

kan gelas met betrekking tot die perseel, meubels en uitrusting 

van die skoal, die onderrig wat gegee word, die wyse waarop die 

skoal bestuur word en enige ander aangeleentheid wat volgens die 
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oordeel van die Onderwyshoof ge1nspekteer moet word. 

Weer eens is die regulasie so omvattend dat 'n private skoal vir 

alle praktiese doeleindes as 'n openbare skoal beskou kan word. 

Private skole word aan inspeksies onderwerp sodat die staat in 

die belang van die burger en sy kind kan vasstel of die private 

skoal reg laat geskied aan die taak van die skoal in die alge

meen. Dit is egter nodig dat daar die een of ander mate van be

heer oor die doen en late van private skole sal wees. In die on

langse verlede het die ACE-skole (Accelerated Christian Educa

tion) en die NEST-skole (New Education Schools Trust) meningsver

skille met die Departement gehad. In die geval van die ACE-skole 

het dit veral oor die kurrikulum wat op die Amerikaanse PACE-stel

sel gebaseer was, gehandel. Die inhoud van die PACE-stelsel het 

tot so 'n mate afgewyk van die kernleerplan van die Departement, 

dat daar in die belang van die ouers besluit is om teen die skole 

op te tree. Die Uitvoerende Departemente het dan ook hierdie 

skole deeglik ge1nspekteer. Dit is voldoende om te weet dat daar 

wel rede tot kommer was, en dat die bemoeienis dus geregverdig 

was. Wetgewing behoort egter slegs minimumvereistes neer te le. 

4.4 Wetgewing rakende korrespondensiekolleges 

Alhoewel 

kolleges 

minder opvallend as die private skoal, speel hierdie 

'n belangrike rol in private onderwys. Wetgewing in die 

verband sal nou bespreek word, en weer eens sal skrywer noodge

dwonge op 'n eie siening moet steun. 

Die Wet op Korrespondensiekolleges (RSA 1965) maak voorsiening 

vir die registrasie van korrespondensiekolleges, die instelling 

van 'n Korrespondensiekollegeraad, 'n Getrouheidswaarborgfonds 

vir korrespondensiekolleges en vir aangeleenthede wat daarmee in 

verband staan. 

Volgens artikel 3(3) van die Wet op Korrespondensiekolleges (RSA 

1965:890), moet iemand wat teen vergoeding 'n korrespondensie

kursus in stand wil hou, beheer, of bestuur, of korrespondensie

onderrig wil verskaf, by die Registrateur aansoek doen om regis

trasie as 'n korrespondensiekollege. Indien die Registrateur daar-
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van oortuig is dat die aansoeker toereikende stappe gedoen het of 

doen om te voldoen aan die vereistes ten opsigte van kwalifika

sies van persone wat kursusse opstel, en minimum diensstandaarde, 

soos uiteengesit in artikel 13 van die Wet, moet hy, indien die 

aansoeker die voorgeskrewe gelde betaal het, die aansoeker as 'n 

korrespondensiekollege registreer. Hierdie registrasie is egter 

ook onderhewig daaraan dat die registrasie van die korresponden

siekollege nie voorheen ingetrek is nie (RSA 1965: 892). 

Artikel 3 van die Wet bepaal dat twee van die lede van die Raad 

deur die Minister aangestel word, en dat vier lede van die Raad 

deur die Suid-Afrikaanse Vereniging van Korrespondensiekolleges 

aangestel word. Hierdie Raad stel dan 'n Registrateur en amptena

re van die Raad aan. Die Registrateur hou 'n register van iedere 

korrespondensiekollege en skrap die naam van 'n kollege waarvan 

die registrasie geskrap is. Die Raad kan ondersoek instel na die 

handelinge van 'n geregistreerde kollege. Die Raad kan ook die 

minimum kwalifikasies van persone wat kursusse opstel, asook 

minimum diensstandaarde en enige ander vereiste waaraan, volgens 

die oordeel van die Raad, kolleges moet voldoen vir die handha

wing van integriteit, standaarde en belange van persone aan wie 

onderrig verskaf word, bepaal. Die Raad kan egter nie minimum 

gelde voorskryf nie. Verder kan die Raad na 'n klagte van onbe

hoorlike gedrag teen 'n kollege ondersoek instel. Indien die Raad 

na ondersoek bevind dat die betrokke korrespondensiekollege 

skuldig is aan onbehoorlike of skandelike gedrag, kan die Raad 

sodanige kollege waarsku, 'n boete ople of die registrasie van 

die persoon as kollege intrek. 

Artikel 20 van die Wet (RSA 1965: 896) stel 'n getrouheidswaar

borgfonds vir korrespondensiekolleges in wat deur die Raad beheer 

word. Elke kollege moet 'n voorgeskrewe bedrag as jaarlikse bydra

e tot die fonds betaal. Die geld in die fonds word onder andere 

aangewend ten einde persone te vergoed wat skade gelei het as 

gevolg van kontrakbreuk deur 'n kollege. 

Artikel 39 (RSA 1965: 900) bepaal dat die Raad by kennisgewing in 

die Staatskoerant en ondeworpe aan die goedkeuring van die Minis

ter, reels uitvaardig betreffende klagtes, gelde, sertifikate en 
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dade of versuime. 

Artikel 40 (RSA 1965: 902) dui aan dat die Minister regulasies 

kan uitvaardig betreffende die verkiesing van lede van die Raad 

en alle aangeleenthede wat hy nodig ag om voor te skryf. 

Geen artikel in die Wet le 'n beperking op die kollege oor aan 

wie die kollege onderrig mag gee of wat onderrig mag word nie. 

Teoreties gesproke mag enige kollege dus vir enige persoon enige 

kursus aanbied soos dit die kollege behaag, en soos met die 

persoon ooreengekom word. Daar is egter enkele praktiese aspekte 

wat korrespondensiekolleges ontmoedig om enige kursus aan te 

bied. Volgens wet word bepaal dat 'n student 'n universiteits

eksamen mag afle slegs indien die student by daardie universiteit 

geregistreer is. Dit is dus vir die kollege onaantreklik om 'n 

graadkursus aan te bied, want die student moet by 'n universiteit 

ingeskryf wees. Die kollege mag sekerlik hulpmateriaal teen 

vergoeding aan 'n student bied. Hierdie remskoen geld ook vir 

sekere technikonkursusse en ander tersiere instellings. Volgens 

die mening van die skrywer is dit 'n onnodige beperking wat op 

die kolleges geplaas word. 

'n Ander groep studente wat wel van die onderrigfunksie van 'n 

kollege gebruik kan maak, is swart studente. Hulle is nie skool

pligtig nie. Hulle kan dus by 'n kollege registreer, onderrig 

deur die kollege ontvang terwyl hulle skoal bywoon, of terwyl 

hulle tuis studeer, en die eksamen van die Departement van Onder

wys en Opleiding afle, of die Nasionale Seniorsertifikaateksamen 

skryf. Blanke studente is egter onderhewig aan skoolplig, en moet 

dus skoal bywoon tot op die ouderdom van sestien of totdat die 

student standerd agt geslaag het. Skoolpligtige leerlinge kan dus 

nie by 'n kollege registreer en uitsluitlik tuis studeer nie. Dit 

is wel vir hierdie leerlinge moontlik om die onderrig van 'n kol

lege as hulp te gebruik in hul alledaagse skoolwerk deur by die 

kollege te registreer vir 'n vak of vakke waarin probleme onder

vind word. So 'n leerling kan dan by die skoal waar hy ingeskryf 

is, eksamen afle. Indien skoolplig tot die ouderdom van dertien 

jaar verlaag word, sal dit die deur oopmaak vir leerlinge wat 

tuis wil studeer, om kolleges as opsie te kies. Hierdie opsie 
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behels egter baie meer as slegs die voorsiening van studiemateri

aal. 

4.5 Addisionele modelle vir die voorsiening van onderwys 

Die devolusie van gesag (verburgerliking van die staat) is een 

van die eerste stappe wat 'n sentrale regering neem indien hy hom 

wil losmaak van die onderwys deurdat hy grater mag aan skole en 

ouers wil gee in die bestuur van 'n skoal. In die Republiek van 

Suid-Afrika het mnr. Clase, die Minister van Onderwys en Kultuur, 

Administrasie: Volksraad op 10 September 1990 addisionele modelle 

vir die voorsiening van onderwys aangekondig. Teen Januarie 1991 

het 205 provinsiale skole een van hierdie modelle in werking 

gestel (Opvoeding en Kultuur 1991:2). Volksblad (1991) 

berig op 10 Oktober 1991 dat die nuwe Minister van Onderwys en 

Kultuur in die Volksraad, mnr P G Marais, gese het dat verhoogde 

subsidies aan skole wat Madelle A en C toepas in die vooruitsig 

gestel word om dit aantrekliker te maak. Die Minister het oak die 

moontlikheid van 'n Model D genoem. Dit kan meebring dat die 

huidige kwota van 'n maksimum van 50% swart leerlinge by blanke 

skole kan wegval. Hierdie winde van verandering wat in die onder

wys waai, kan geinterpreteer word as sou die Regering ten gunste 

daarvan wees dat die gaping tussen die openbare en private skole 

vernou. Die Regering beoog moontlik om uiteindelik Model A-, C

en D-skole met 'n bedrag wat baie naby aan 100% van die staat

skoolbedrag is, te subsidieer. Op die vraag waarom Model A, B en 

C ontwikkel is, gee Opvoeding en Kultuur (1991:2) 'n antwoord 

wat in die eerste plek daarop neerkom dat demokratisering van die 

gemeenskap die individu toenemend seggenskap laat eis in die regu

lering van sake wat hom en sy kinders raak. Om hierdie ongemaklik

heid betreffende kontrole van bo af te vermy, word gesag so ver 

as moontlik na die plaaslike vlak afgewentel. In die tweede plek 

verdwyn homogene gemeenskappe en diversiteit neem toe, sodat 

gesentraliseerde onderwysstelsels nie meer effektief kan voldoen 

aan die eise van 'n maatskaplike orde wat toenemend diversifiseer 

nie. Berg (1992: 331) wys in die verband daarop dat die staat en 

die 

daar 

samelewing 

tussen die 

twee begrippe is wat dikwels verwar word, en dat 

verstaatliking van die samelewing (burgery) en 

die verburgerliking van die staat onderskei moet word. Hy beweer 
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(1992: 338) dat die pogings deur die staat om beheer oor die 

skool te neem deur sentralisasie te beklemtoon, nie die gewenste 

gevolge gehad het nie, sodat die staat nou die onderwys wil 

desentraliseer. Die verburgerliking van die staat beteken dat die 

onderwys desentraliseer, dat die samestelling daarvan 

gedekonstrueer word en dat magte en pligte gedelegeer word (Berg 

1992: 341). In die derde plek vind onderwys plaas in skole wat 

gesetel is in areas waar die leerlinge woon, en leerlinge se 

ondervinding van onderwys is 'n persoonlike ervaring. 

Daar moet dus vir 'n verskeidenheid van behoeftes voorsiening ge

maak word, ook buite die hoofstroom. Die bykomende modelle vir 

onderwysvoorsiening maak dit op verskeie vlakke van gemeenskappe 

wat daarna vra, moontlik om in 'n meerdere, mindere of dieselfde 

mate gesag oor die funksionering van hul eie skool te aanvaar. 

Model A stel gemeenskappe in staat om private skole ("independent 

schools"?) daar te stel, met magte om 

* personeel in diens te neem; 

* moontlike eiendomsreg op die vaste bates van die skool te 

verkry; 

* 'n spesifieke karakter van die kurrikulum vas te stel; en 

* oor die finansiele beleid van die skool te besluit. 

Indien hierdie model gekies word, word die skool as staatskool 

gesluit en moet daar volgens Wet 104 van 1986 aansoek gedoen word 

om as private skool te registreer. Die bestuursraad ontbind en 

word vervang deur 'n eienaar wat 'n persoon of liggaam kan wees. 

Die model hou groter finansiele implikasies vir die gemeenskap 

in. Hiervolgens word 'n subsidie van 45% vir bedryfskoste per 

formule toegestaan. Die bedrag word oor drie jaar ingefaseer met 

85% in die eerste jaar, 70% in die tweede jaar, 55% in die derde 

jaar en 45% in die vierde jaar. Indien gemeenskappe die huidige 

dienste en standaarde van staatskole wil handhaaf, sal gemiddeld 

R2 250 per leerling per jaar bygedra moet word. Die bestuurslig

gaam neem volle verantwoordelikheid vir die instandhouding van en 

skade aan geboue en die terrein, ensovoorts. 'n Kontraktuele 

ooreenkoms word tussen die beheerliggaam en die Departement 
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gesluit. Dit beteken dus in effek dat hierdie skool 'n private 

skool word (Die Unie 1990:133). 

Model B laat gemeenskappe toe om slegs die toelatingsbeleid van 

die spesifieke skool te bepaal, en stel elke gemeenskap in staat 

om 'n beleid daar te stel wat hom tevrede stel (Opvoeding en 

Kultuur 1991:2). Die status quo betreffende akkommodasie, ver

voer, ensovoorts, word by hierdie skole gehandhaaf, maar daar sal 

voorsiening gemaak word vir leerlinge wie se ouers hul nie in 

hierdie skole wil laat aanbly nie. Dit sal geskied deur van 

vervoerskemas, koshuisplasing of beurstoekennings gebruik te maak 

(Die Unie 1990: 134). 

Model C verskaf aan gemeenskappe meer magte as wat deur model B 

moontlik gemaak word, maar is meer beperk as model A. Daar is 

minder vryheid wat die vasstel van personeelbeleid en benadering 

tot die kurrikulum betref, maar net soveel vryheid met betrekking 

tot finansiele bestuur en beleid. Hierdie model stem ooreen met 

die reeds bestaande staatsondersteunde skole (Opvoeding en Kul

tuur 1991:2) en word in Wet 70 van 1988 beskryf. Die implika

sies van die instelling van hierdie skooltipe is omvattend, en 

sal nog in vele opsigte versigtig benader moet word. Dat daar 

voor- en nadele verbonde is aan hierdie model, is egter reeds 

duidelik na aanleiding van die polemiek daaromtrent in die pers, 

en die bemoeienis wat die verskillende provinsiale onderwysdepar

temente daarmee maak in die vorm van inligtingstukke en seminare. 

Viljoen (1992: 23) noem enkele voordele, naamlik dat 

* dit die finansiele las op die staat vir onderwysvoorsiening 

verlig; 

* dit ouerbetrokkenheid stimuleer; 

* dit moontlikhede skep vir die ouer, onderwyser en kind om 

mekaar te ontmoet; en 

* gemeenskappe bewys kan lewer van hul verbintenis tot die 

onderwys en opvoeding van die kinders. 

Viljoen (1992: 23) gaan dan voort om ook nadele van Model C-skole 

aan te toon, naamlik dat 
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* betrokkenheid kan lei tot oorbetrokkenheid; 

* die bevoegdheidsterrein van die onderwyser oortree kan 

word; 

* drukgroepe kan vorm; 

* die indra van partypolitieke oortuigings as't ware gewettig 

is; 

* dit tot kulturele proteksionisme kan lei; 

* dit beskou kan word as 'n poging van onderwysburokrate en 

politici om "onderwysgrond" in te palm; 

* dit skeiding in die skoolgemeenskap kan bewerk; 

* dit nuwe stukrag aan skoolelitisme verleen; en 

* dit grootskaalse beroepsonsekerheid kan veroorsaak. 

'n Ouergemeenskap wat 'n verandering oorweeg, moet 'n meningspei

ling aan die hand van vaste voorgeskrewe prosedures hou. Hiervoor 

is dit nodig dat al die gevolge van die besluit onder oe geneem 

moet word. Die gemeenskap se voorkeur moet aan die hand van 'n 

oortuigende meerderheidstem aan die Minister gestel word. 'n Mini

mum van 72% van al die stemgeregtigdes moet ten gunste van veran

dering stem, op voorwaarde dat ten minste 80% van die stemgereg

tigde ouers aan die stemming deelneem. Afgesien van die stemper

sentasie, sal die Minister ook faktore soos die persentasie meer

derheidstem, getal leerlinge wat die skool sal verlaat, alterna

tiewe skoolfasiliteite, demografiese gegewens en die wense van 

ander skole in die voedingsarea in aanmerking neem voordat hy 'n 

finale beslissing sal gee (Die Unie 1990:135). 

Opvoeding en Kultuur (1991:2) sluit die uiteensetting af met 

die woorde: "Aangesien daar weinig twyfel kan bestaan daaroor dat 

die groter demokratisering en diversifikasie in gemeenskappe wat 

aanleiding gegee het tot die modelle, steeds sal toeneem, vorm 

hier die addisionele modelle 'n waardevolle grondslag vanwaar gro

ter devolusie en groter betrokkenheid van plaaslike gemeenskappe 

in die bestuur van hulle skole kan ontwikkel". 

Hierdie woorde stel dit by implikasie dat hierdie modelle dus 

slegs die voorloper is van moontlike ingrypender veranderinge met 

die oog daarop om beheer en bestuur van skole in die skoolstelsel 

in 'n toenemender mate in die toekoms van sentrale beheer los te 
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maak en aan plaaslike gemeenskappe oor te dra. 

Terwyl die 

skoolstelsel 

huidige Grondwet 'n werklikheid is, sal die huidige 

egter bly bestaan, en gemeenskappe wat tevrede is 

met bestaande onderwysvoorsiening hoef nie 'n alternatiewe keuse 

uit te oefen nie (Die Unie 1990:133). 

Mondstuk (1991:3) verwys ook na hierdie gedeeltelike privati

sering van skole en meld dat verskeie Afrikaanse ouergemeenskappe 

in die staatsondersteunde model belang stel. Implementering word 

vertraag deur noodsaaklike wetswysigings. Mondstuk (1991:3) 

beweer egter dat private skole na alle waarskynlikheid nie 'n 

bree lewensvatbaarheid binne Afrikaanse ouergemeenskappe het nie, 

maar " dit sluit die moontlikheid van enkele Afrikaanse 

privaatskole egter nie uit nie en daar is in verskeie dele van 

die land tans ondersoeke aan die gang met die oog op die 

totstandbringing van Afrikaanse private skole". 

Daar is baie aspekte van die modelle wat nog ter sprake sal kom, 

veral saver dit wetlike aspekte random fisiese fasiliteite, skoal

fonds, ensovoorts betref. 

4.6 Wetgewing rakende staatsondersteunde skole 

Weer eens sal skrywer sy eie interpretasie oor wetgewing rakende 

hierdie soort skoal moet gee. 

4.6.1 Inleiding 

Staatsondersteunde skole word ingevolge die wet op Onderwysaange

leenthede (Volksraad), 1988 (Wet 70 van 1988), bestuur en beheer, 

en het reeds lank voor die ontstaan van Model C-skole gefungeer. 

Voorbeelde hiervan is Prinshofskool vir swaksiendes en Nuwe Hoop 

skoal vir serebraal gestremdes te Pretoria. Hierdie skole bied 

onderrig aan leerlinge wat nie in die tradisionele skoal tot hul 

reg kan kom nie. 

Waar wet 70 van 1988 vroeer net voorsiening gemaak het vir staats

ondersteunde skole vir buitengewone onderwys, word daar nou by 
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die promulgering van die Wysigingswet op Onderwysaangeleenthede 

(Volksraad), 1991, ook spesifiek voorsiening gemaak vir die ver

klaring van 'n openbare skool tot 'n staatsondersteunde skool 

(Model C-skool), en ook om die gevolge van so 'n verklaring te 

reel. 

'n Staatsondersteunde skool word soos volg omskryf (artikel 1 van 

die Wet): 

II 'staatsondersteunde skool' 'n onderwysinrigting wat kragtens 

artikel 29(1) tot 'n staatsondersteunde skool vir buitengewone 

onderwys verklaar is of kragtens artikel 29(4) geag word aldus 

verklaar te wees, asook 'n openbare skool wat kragtens artikel 

29(2A) tot 'n staatsondersteunde skool verklaar is" (DOK Inlig

tingsdokument s.a.:1). 

4.6.2 Verklaring tot staatsondersteunde skole 

Die Minister kan, nadat 'n bestuursraad van 'n openbare skool 'n 

meningspeiling onder die ouers van die leerlinge van daardie open

bare skool gehou het, die betrokke openbare skool tot 'n staatson

dersteunde skool verklaar. 

Daar word vereis dat 'n minimum van 72% van al die stemgeregtigde 

ouers van 'n bepaalde skool ten gunste van een van die bykomende 

modelle vir onderwysvoorsiening meet stem, ten einde vir verkla

ring tot die betrokke model (se Model C) in aanmerking geneem te 

kan word. 'n Verdere voorwaarde is dat minstens 80% van al die 

stemgeregtigde ouers/wettige voogde aan die stemming meet deel

neem (DOK Inligtingsdokument s.a. :2). 

In hierdie verband sal die Minister onder meer die volgende 

faktore in ag neem: 

* Die aantal leerlinge wat die skool as gevolg van die veran

dering sal verlaat en die beskikbaarheid van alternatiewe 

onderwysvoorsiening aan sodanige leerlinge 

* Alternatiewe skoolfasiliteite wat beskikbaar is 

* Tersaaklike demografiese omstandighede 
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* Die invloed wat die keuse van 'n skool vir 'n bepaalde 

model kan he op die deurvloei van leerlinge afkomstig uit 

ander skole in die voedingsarea, wat 'n ander keuse in 

hierdie verband uitbring 

4.6.3 Gevolge van die verklaring van onderwysinrigtings tot 

staatsondersteunde skole 

Vanaf die datum waarop 'n openbare skool tot 'n staatsondersteun

de skool verklaar word, is die volgende van toepassing: Die eien

domsreg en beheer van roerende en onroerende geed en alle regte 

wat onmiddellik voor daardie datum by die staat of die betrokke 

bestuursraad berus het en wat op die betrokke skool betrekking 

het, gaan oor op die betrokke staatsondersteunde skool. Met dien 

verstande dat die eiendomsreg van sodanige geed aan die staat 

terugval sender dat die staat vergoeding daarvoor betaal indien 

die geed na die oordeel van die Minister nie in belang van onder

wys aangewend word nie (DOK Inligtingsdokument s.a.:4). 

Die bestuur, beheer en uitvoerende mag van die betrokke staatson

dersteunde skool berus by sy bestuursliggaam. 

'n Persoon wat by die betrokke openbare skool in diens was, word 

met sy instemming vanaf daardie datum oorgeplaas na en aangestel 

in die diens van die betrokke staatsondersteunde skool. 

Slegs enkele belangrike bepalings van die regulasie sal bespreek 

word (DOK Inligtingsdokument s.a.:1-35). 

'n Bestuursliggaam van 'n staatsondersteunde skool (DOK Inlig

tingsdokument s.a.:S) sal bestaan uit die skoolhoof van die 

betrokke staatsondersteunde skool; die getal lede, maar nie 

minder as vier en nie meer as twaalf nie, wat die Uitvoerende 

Direkteur: Onderwys ten opsigte van die betrokke staatsonder-

steunde skool bepaal, en deur die ouers van leerlinge van die 

betrokke staatsondersteunde skool verkies is op 'n wyse dat die 

meerderheid van die lede aldus verkies ten tyde van die samestel

ling van die bestuursliggaam, ouers van leerlinge van die betrok

ke staatsondersteunde skool is; en indien die betrokke staatson-
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dersteunde skool 'n borgliggaam het, die getal lede wat die 

Uitvoerende Direkteur: Onderwys bepaal, wat minder as die helfte 

van die totale ledetal moet wees, deur die borgliggaam aangewys. 

'n Borgliggaam word omskryf (DOK Inligtingsdokument s.a.:6) as 'n 

instansie of groep persone deur die Minister goedgekeur, wat 

vanwee hulle betrokkenheid by die staatsondersteunde skool bereid 

is om dit finansieel te steun. (Dit blyk dus dat dit die hooffunk

om fondse beskikbaar te stel/in te 

van die betrokke staatsondersteunde 

sie van die borgliggaam is 

samel wat vir die bedryf 

skool aangewend sal word). 

'n Bestuursliggaam bestuur die eiendom van 'n staatsondersteunde 

skool en oefen, behoudens die bepalings van die Wet, beheer oor 

die staatsondersteunde skool en al sy werksaamhede uit (DOK 

Inligtingsdokument s.a.:7). Dit impliseer onder meer die 

* selfstandige bestuur van die skool se fondse, onderhewig 

aan onafhanklike ouditering; 

* beskikbaarstelling van geouditeerde finansiele state aan 

die Departement; 

* bevoegdheid om personeel aan te stel, te bevorder of te 

ontslaan, onderworpe aan die voorafverkree toestemming van 

die Minister; 

* bepaling van toelatingsvereistes en -voorwaardes en 

onderriggelde ten opsigte van leerlinge; 

* generering van fondse en die ontvangs van skenkings; en 

* verantwoordelikheid vir die instandhouding van skoolgeboue 

en -terrein asook toerusting. 

Die lede van die bestuursliggaam word deur die ouers van leer

linge van die betrokke staatsondersteunde skool verkies soos in 

die Regulasies bepaal. 'n Bestuursliggaam stel sy eie grondwet en 

reglement van orde op en le dit aan die Uitvoerende Direkteur: 

Onderwys voor (DOK Inligtingsdokument s.a.:8). 

4.6.4 Oordrag van goed aan staatsondersteunde skole 

Eiendomsreg van die roerende en onroerende goed van 'n openbare 
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skool wat tot 'n staatsondersteunde skool verklaar is, word 

gratis aan die betrokke staatsondersteunde skool oorgedra. 

Die staatsondersteunde skool mag nie sender die goedkeuring van 

die Minister die oorgedraagde onroerende goed verhuur, verkoop of 

op 'n ander wyse vervreem of aan iemand 'n saaklike reg of serwi

tuut daarop verleen nie (DOK Inligtingsdokument s.a.:9). 

Die staatsondersteunde skool moet toesien dat die onroerende eien

dom aan hom oorgedra, deurlopend en op eie koste na bevrediging 

van die Onderwyshoof in stand gehou word. Die betrokke staatsower

heid mag van tyd tot tyd inspeksies in hierdie verband uitvoer. 

Die belang van die onderwys word geag gedien te word solank as 

wat die roerende en onroerende goed deur die staatsondersteunde 

skool vir onderwysdoeleindes aangewend word, en die standaard van 

hierdie onderwys volgens die oordeel van die Onderwyshoof bevredi

gend is (DOK Inligtingsdokument s.a.:13). 

4.6.5 Kontraktuele ooreenkoms 

Daar sal verwag word dat 'n staatsondersteunde skool wat tot 

stand gekom het, 'n kontraktuele ooreenkoms met die Departement 

aangaan (DOK Inligtingsdokument s.a.:13). 

4.6.6 Personeelaangeleenthede 

Oorplasing van persone in diens by openbare skole na staatsonder

steunde skole geskied ooreenkomstig die bepalings van Wet 70 van 

1988. Dit bepaal dat so 'n persoon oorgeplaas word na en aange

stel word in die diens van die betrokke staatsondersteunde skool. 

Waar persone in 

dersteunde skool 

staatsondersteunde 

diens by 'n openbare skool wat tot 'n staatson

verklaar word, nie die keuse uitoefen om na die 

skool oorgeplaas te word nie, sal daar in sul-

ke gevalle op 'n individuele grondslag en binne perke van die 

bestaande regulasies, ·alternatiewe voorsiening vir sulke persone 

gemaak word (DOK Inligtingsdokument s.a.:14). 
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4.6.7 Diensvoorwaardes van persone in diens by staatsondersteunde 

skole 

Bepalings ten opsigte van onder meer die volgende word in die 

Regulasie vervat (DOK Inligtingsdokument s.a.:15-24): 

* Datum waarop salaris begin en eindig 

* Mediese hulp 

* Ouderdom vir uitdienstreding 

* Verlof 

* Diensbonus 

* Subsidieskema ten opsigte van behuising 

Die bevoegdheid om iemand by 'n staatsondersteunde skool aan te 

stel, te bevorder of te ontslaan berus by die bestuursliggaam. 

Die salarisse, salarisskale en toelaes van persone wat in 'n 

gesubsidieerde pos by 'n staatsondersteunde skool aangestel word, 

word deur die Minister bepaal. 

Indien 'n bestuursliggaam versuim om 'n vakature in 'n gesubsidi

eerde pos by die staatsondersteunde skool paslik te vul binne die 

tydperk wat na die oordeel van die Minister redelik is, en die 

Minister van oordeel is dat so 'n versuim tot nadeel van die 

staatsondersteunde skool strek, kan die Minister iemand in daar

die pos aanstel, en so 'n aanstelling word geag deur die bestuurs

liggaam van die staatsondersteunde skool gedoen te wees. 

Tensy sy diensvoorwaardes anders bepaal, moet 'n persoon wat in 

'n gesubsidieerde pos aangestel is, al sy tyd ter beskikking stel 

van die staatsondersteunde skool waar hy in diens is, en mag die 

persoon nie sonder die toestemming van die bestuursliggaam, 

besoldigde werk buite sy diens by die staatsondersteunde skool 

verrig of hom bind om dit te verrig nie. 

Die Onderwyshoof, bestuursliggaam of skoolhoof van 'n staatson

dersteunde skool kan 'n persoon wat aangestel is in 'n gesubsi

dieerde pos by sodanige skool, beveel om tydelik ander pligte te 

verrig as die wat gewoonlik aan daardie persoon opgedra word. 
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4.6.8 Vulling van vakatures 

* Gesubsidieerde paste 

Ten opsigte van bevorderingsposte stel keurrade van provinsiale 

onderwysdepartemente kortlyste aan bestuursliggame van staatson

dersteunde skole beskikbaar. Sodanige diens aan bestuursliggame 

van staatsondersteunde skole vergemaklik hul aanbevelings aan die 

Minister ten opsigte van die aanstelling van kandidate. Gesubsidi

eerde paste by 'n staatsondersteunde skoal kan gratis in die 

departementele vakaturelyste geadverteer word, of andersins teen 

koste van die staatsondersteunde skoal in die openbare pers. 

* Niegesubsidieerde paste 

Dit staan die bestuursliggaam van 'n staatsondersteunde skoal vry 

om, addisioneel tot die goedgekeurde diensstaat vir gesubsidieer

de paste, verdere paste by die skoal in te stel. Sodanige paste 

sal egter nie deur die staat gesubsidieer word nie. Die betrokke 

staatsondersteunde skoal sal die valle verantwoordelikheid moet 

dra vir die finansiele uitgawe wat met die instelling van sodani

ge niegesubsidieerde paste gepaard gaan. Die bestuursliggaam 

bepaal self die salaris, diensvoorwaardes en vereistes wat met 

sulke niegesubsidieerde paste gepaard gaan. Die totale vergoe

dingspakket van sulke paste mag egter nie gunstiger wees as die 

van ooreenstemmende gesubsidieerde paste nie, en ten opsigte van 

onderwysposte geld registrasie by die Federale Onderwysersraad 

steeds. 

4.6.9 Leerlingaangeleenthede 

Die toelating van persone tot openbare skole en staatsondersteun

de skole is onderworpe aan voorgeskrewe voorwaardes. Die volgende 

bepalings vervat in hierdie Regulasies is onder meer van belang: 

* Toelating van vreemde kinders 

* Toelating van immigrantekinders 

* Weiering om 'n kind tot 'n skoal toe te laat 



-105-

Die volgende bepalings van Wet 70 van 1988 is van toepassing op 

leerlinge in staatsondersteunde skole: 

* Skoolplig 

* Vrystelling van skoolplig 

* Bepaling van moedertaal 

* Voertaal in skole 

* Amptelike tale as vakke in skole 

* Beheer, uitsetting, skorsing en dissipline van leerlinge 

* Beheer van leerlinge by, skorsing en uitsetting van leer

linge uit, en toediening van ander strawwe aan leerlinge in 

staatsondersteunde skole en koshuise 

Die bestuursliggaam van 'n staatsondersteunde skool stel sy eie 

beleid ten opsigte van die toelating van leerlinge tot sodanige 

skool. 'n Onderwysdepartement mag diens lewer aan lede van 'n 

ander bevolkingsgroep. Hierdie bepaling impliseer dat leerlinge 

van ander bevolkingsgroepe tot staatsondersteunde skole toegelaat 

kan word. Die meerderheid (50%+ 1) van die leerlinge wat tot die 

skool toegelaat word, moet blankes wees. 

Die moedertaal van die leerlinge is die amptelike onderrigtaal. 

'n Stelsel van gedifferensieerde onderwys sal in die skole bedryf 

word, wat beteken dat 'n leerling onderrig ontvang wat rekening 

hou met sy bekwaamheid, aanleg en belangstelling (DOK Inligtings

dokument s.a.:24-29) 

4.6.10 Finansiele aangeleenthede 

Die Minister kan 'n subsidie aan 'n staatsondersteunde skool toe

ken op die grondslag en onderworpe aan die voorwaardes wat hy 

bepaal, en behels die salarisse en toelaes van personeel op die 

goedgekeurde diensstaat van die skool. 'n Subsidie van hierdie 

aard bedra normaalweg ongeveer 75% tot 80% van die bedryfsuit

gawes van 'n skool. 

Die bestuursliggaam van 'n staatsondersteunde skool dra die ver

antwoordelikheid om die balans van die bedryfsuitgawes self te 

genereer. Fondse sal gegenereer moet word om, onder meer, die vol-
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gende lopende uitgawes betrokke by die bedryf van die skoal te 

delg: 

* Instandhouding van geboue, terrein en toerusting 

* Telefoonrekeninge 

* Munisipale fooie en heffings 

* Versekeringspremies op geboue en toerusting 

* Handboeke, skrifte, skryfbehoeftes en ander verbruikbare 

voorraad 

* Lone en salarisse van personeel wat buite die goedgekeurde 

diensstaat in diens geneem word 

Die borgliggaam waarna verwys word, kan in hierdie verband 'n 

belangrike bydrae lewer. 

Die Minister kan 'n lening aan 'n staatsondersteunde skoal 

toestaan vir die volgende: 

* Die oprigting van geboue en die verkryging van toerusting 

van 'n permanente aard 

* Die verkryging van grand 

* Die betaling van kapitaaluitgawes aan die omheining en ver

betering van die grand van die staatsondersteunde skoal of 

* Die terugbetaling van 'n lening 

Die bestuursliggaam van 'n staatsondersteunde skoal moet aanteke

ninge hou van geld deur die staatsondersteunde skoal ontvang of 

bestee, en van bates, laste en finansiele transaksies van die 

skoal en sy bates en laste aan die einde van die betrokke 

boekjaar, aantoon (DOK Inligtingsdokument s.a.:30-33). 

4.6.11 Onderwysaangeleenthede 

Die lewering van opvoedkundige hulpdienste sal op dieselfde grand

slag aan staatsondersteunde skole geskied as in die geval van 

goedgekeurde dienste aan openbare gewone skole. Die kurrikulum 

vir leerlinge 

steunde skoal 

kernsillabusse, 

in die onderskeie onderwysfases by 'n staatsonder

moet aan die basiese vereistes (kernkurrikulum, 

tydsindeling en evaluering) wat vir openbare 
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skole geld, voldoen. 

Eksaminering, evaluering en sertifisering van leerlinge wat on

derrig aan staatsondersteunde skole ontvang, sal ooreenkomstig 

die gebruike in openbare skole geskied. Die Onderwyshoof kan 'n 

persoon in diens van die Departement skriftelik magtig om 'n 

staatsondersteunde skoal of sodanige koshuis te inspekteer. Sodan

ig gemagtigde persoon kan te eniger tyd en sander voorafgaande 

kennisgewing die perseel van die betrokke staatsondersteunde 

skoal of koshuis betree (DOK Inligtingsdokument s.a.:33-35). 

4.6.12 Intrekking van verklaring tot staatsondersteunde skoal 

Die Minister kan te eniger tyd die verklaring van 'n onderwysin

rigting tot 'n staatsondersteunde skoal vanaf 'n datum deur hom 

bepaal, by kennisgewing in die Staatskoerant intrek. 

4.6.13 Samevatting 

Alhoewel hierdie opsie baie aantreklik voorkom, is daar etlike 

slaggate waarteen gewaak sal moet word. Een hiervan is dat hier

die skole nog steeds aan streng wetgewing en regulering onderwor

pe is, sodat daar nie werklik sprake van selfbestuur is nie. Of 

alle vlakke van die samelewing hierdie model sander bystand sal 

kan implementeer, is te betwyfel. Skole dreig reeds om ouers te 

dagvaar vir uitstaande skoolfonds. In die ekonomiese klimaat wat 

tans heers, kan sulke optrede nadelige gevolge vir die samelewing 

inhou. Besondere sensitiwiteit en insig sal aan die dag gele moet 

word om hierdie soort skoal tot sy reg te laat kom. Tog het 

bestaande staatsondersteunde skole getoon dat verantwoordelike 

bestuur en 'n entoesiastiese borgliggaam suksesvolle skole tot 

gevolg kan he. Dit is in elk geval 'n groat stap in die rigting 

van privatisering van openbare skole. 

4.7 Onderwysdienste wat reeds geprivatiseer is 

Daar is talle dienste 

aan die een of ander 

hierdie opsig het die 

in die openbare onderwyssektor wat reeds 

vorm van privatisering onderworpe is. In 

staat werklik groot stappe geneem en 
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goedgeoliede strukture geskep om die lewering van sekere dienste 

aan die private sektor oor te laat. Hier is 'n voorbeeld van 'n 

besef van die kant van die staat dat dit goedkoper en ekonomies 

doeltreffender is om sekere dienste (alhoewel onder streng beheer

maatreels en toesig) op die een of ander wyse aan privatisering 

te onderwerp. Daar sal nie in besonderhede op die wyse van hante

ring ingegaan word nie, en daar sal volstaan word met die noem 

van dienste wat reeds geprivatiseer of gedeeltelik geprivatiseer 

is (DOK Handleiding vir Fisiese Beplanners s.a.). 

4.7.1 Die voorsiening van kapitaaldienste 

Kapitaaldienste, waaronder voorrade en dienste benodig vir die 

uitvoering van die Departement se funksies, is grootliks uitbe

stee. Skole vir buitengewone onderwys asook Model C-skole ontvang 

sekere fondse maar is ook by magte om fondse te genereer. Aspekte 

soos instandhouding van geboue en terreine en die aankoop van 

voorrade word op 'n tenderbasis hanteer. Hierdie vorms van priva

tisering is nie slegs tot die onderwys beperk nie, maar raak 

feitlik alle staatsdepartemente. 'n Ontleding van die begrippe 

"voorrade" en "dienste" dui daarop dat dit die aankoop van 'n wye 

reeks van items insluit. 

4.7.2 Die aanloop tot die oprigting van 'n skoal 

Die verskaffing van fisiese fasiliteite is 'n goeie voorbeeld van 

die wyse waarop die Departement sekere funksies uitbestee. Die 

hantering van die aspekte is op 'n verantwoordbare wyse beplan en 

word volledig uiteengesit in die Handleiding vir Fisiese Beplan

ners, opgestel deur die Departement van Onderwys en Kultuur, 

Administrasie: Volksraad. Hierdie hanteringswyse sal kortliks 

bespreek word (DOK Handleiding vir Fisiese Beplanners. s.a.). 

Die doeltreffende beheer van die voorsiening van fisiese fasili

teite geskied by wyse van neergelegde werksprosedures, waaronder 

ruimte- en kostenorms, berekening van vakkrediete en die toepas

sing daarvan in die beplanning van voltydse ekwivalente (VE) 

leerlinge vir 'n tipiese primere en sekondere skoal. 'n Voltydse 

leerling verteenwoordig 1 VE ten opsigte van sy valle vakpakket, 
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vir elkeen van sy onderskeie dele 'n breukdeel van 'n 

van die leerling se vakke dra 'n gewigswaarde of 

verband hou met die tyd wat daarvoor afgestaan word. 

Indien 7 periodes uit 'n totaal van 50 periodes per week aan 'n 

vak toegewys word, is die vakkrediet vir daardie vak gelyk aan 7 

dele uit 50, dit wil se 0,14. Vakkrediete kan dus vir elke indivi

duele geval afgelei word. 

Akkommodasiebehoeftes word bepaal en aansoeke om fondse vir kapi

taaldienste word volgens neergelegde prosedures gedoen. Die be

hoeftes van die plaaslike gemeenskap word via die bestuursliggaam 

aan die betrokke streekkantoor oorgedra, wat dan beplanningsdoku

mentasie voorberei aan die hand van ruimte- en kostenorme en die 

verwagte getal leerlinge. Na die ontvangs van die geidentifiseer

de behoeftes word 'n ondersoek uitgevoer ten einde die regverdig

baarheid van die dienste te bepaal en 'n prioriteitslys word 

opgestel. Aansoeke vir kapitaalwerke word dan aan die hand van 

nasionale en streeksbeplanning oorweeg. 'n Konsepbegroting vir 

kapitaaldienste word opgestel, en die bestuursliggaam word in 

kennis gestel van die bedrag van die toekenning wat vir die 

projek goedgekeur is. 

Die verantwoordelikheid vir die verkryging van 'n geskikte per

seel en die aanbring van verbeterings berus by die bestuurslig

gaam in samewerking met die plaaslike owerheid. 

Die name van drie firmas in voorkeurorde word deur die bestuurs

liggaam aan die betrokke Provinsiale Onderwysdepartement voorge

le. Hierna gaan die bestuursliggaam 'n ooreenkoms met konsultante 

aan vir die bouprojek. Die antwerp van die gebou berus by die 

bestuursliggaam en professionele konsultante. Fisiese beplanners 

van die betrokke departement lig die konsultante toe ten opsigte 

van werksprosedures, toesig, veiligheidsvereistes, ensovoorts. 

Lyntekeninge deur argitekte en bourekenaarberaming teen heersende 

koste word via die bestuursliggaam aan die Departement voorgele. 

Die finale dokumentasie word deur die bestuursliggaam goedgekeur. 

Tenders word ingewin en 'n opsomming van die ingewinde tenders 

met 'n aanbeveling van die bestuursliggaam word by die Provinsia-
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le Onderwysdepartement ingedien vir oorweging. Normaalweg word 

die laagste tender aanvaar en die bouaannemer word deur die 

bestuursliggaam aangestel. Notules van terreinvergaderings word 

gehou. Na afhandeling van die projek neem die bestuursliggaam dit 

in ontvangs. 

Ten opsigte van kapitaalprojekte wat deur die onderwysinrigting 

uit eie fondse gefinansier word, verkry die bestuursliggaam goed

keuring via die streekkantoor vir diens by wyse van uitlegteke

ninge. 

Elke inrigting is self verantwoordelik vir die instandhouding van 

sy geboue en terreine uit eie fondse. 

Die voorsiening van kapitaaldienste is 'n geslaagde vennootskap 

tussen die staat, die Provinsiale Onderwysdepartemente, bestuurs

liggame en private kontrakteurs. Dit is 'n goeie voorbeeld in die 

onderwys van privatisering wat baie geslaagd is. Die hantering 

van die voorsiening van hierdie dienste geskied op 'n besondere 

verantwoordelike, wetenskaplike wyse, en is 'n aanduiding dat 

privatisering in sekere gevalle wel moontlik en suksesvol is. 

4.8 Rasionaal vir die skepping van die tuisskoolmodel 

Dat daar 'n behoefte aan addisionele onderwysvoorsiening bestaan, 

blyk duidelik uit die invoering van drie addisionele modelle, 

naamlik: Model A waarvolgens 'n staatskool kan oorskakel na 'n 

private skool; Model B waar 'n staatskool self oor sy toelatings

beleid kan besluit; en Model C waar 'n staatskool na 'n staatson

dersteunde skool vir gewone onderwys kan oorskakel, asook 'n 

moontlike Model D. 

Onder die huidige bedeling is daar·staatskole in afgelee gebiede 

wat moet sluit weens dalende getalle. Dit word vir die staat te 

duur om talle sulke skole te bedryf. Die sluiting van so 'n skool 

het egter dikwels traumatiese gevolge vir die gemeenskap. Die 

skool kan gesien word as 'n slagaar wat die gemeenskap voed. As 

so 'n skool sluit, ontmoedig dit ouers met kinders om hul daar te 

vestig. Die ouers met kinders wat wel die skool gevoed het, moet 
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desnoods trek of hul kinders na koshuise stuur. Die lewensvatbaar

heid van ekonomiese bedrywighede op plattelandse gebiede word dus 

ook geraak, sodat so 'n gebied kan ontvolk. 

Selfs Model A, B of C bied nie uitkoms aan ouers wat ten gunste 

van 'n besondere onderwys vir hul kinders is nie. Dit is dus in 

landsbelang en ook in belang van kinders in yl bevolkte gebiede 

om wyses te skep waarop daar in die behoeftes van sulke kinders 

voorsien kan word. 

Net soos daar geleenthede vir gewetensbeswaardes geskep word om 

op 'n ander wyse as die gewone hul diensplig te verrig, behoort 

daar voorsiening gemaak te word vir ouers wat beswaard voel oor 

staatsonderwys om hul kinders op 'n alternatiewe wyse te onder

rig. Die addisionele modelle vir onderwysvoorsiening en private 

skole bied wel alternatiewe, maar dit is nie voldoende nie. 'n 

Model wat tuisonderwys inkorporeer, behoort volledig beplan te 

word. 

4.9 Samevatting 

Waar die onderwys van die kind 'n gegewene van ouerskap is, is 

dit redelik om die ouer toe te laat om self aan hierdie opdrag 

gehoor te gee. Dit bly egter 'n ope vraag te wees tot welke mate 

die staat hom met tuisonderwys moet bemoei. Mag die staat enig

sins inmeng met hierdie opdrag aan die ouer? Indien wel, tot 

welke mate? Daar sal na hierdie aspekte teruggekom word wanneer 

onderwysalternatiewe onder die loep kom. 

By wyse van nabetragting blyk dit dat 

* sowel private as openbare skole uit die tuisskoolmodel 

ontstaan het; 

* wetgewing en regulering veral gemik is op die neerle en 

behoud van standaarde; 

* wetgewing en regulering in verskillende lande grootliks 

ooreenkom; 

* die addisionele modelle vir onderwysvoorsiening 'n paging 

van die kant van die staat is om sy onderwysverpligtinge op 
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die gemeenskap af te skuif (verburgerliking van die staat); 

* die verskaffing van kapitaaldienste wel grootliks verant

woordbaar geprivatiseer kan word; en 

* hierdie verwikkelinge 

verwelkom moet 

die hande 

word, 

van die 

verantwoordelik is. 

in die onderwys soos 'n vars briesie 

omdat dit die onderwys terugplaas in 

persone wat primer daarvoor 
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HOOFSTUK 5 

PRIVATE ONDERWYS - ALGEMENE ASPEKTE 

Aangesien meer helderheid verkry is omtrent die begrip ''privatise

ring'' en die rasionaal onderliggend daaraan, kan dii fenomeen se 

verwerkliking in die onderwys nou van nader beskou word. Waar 

private skole die kulminasie van privatisering van die onderwys 

is, is dit nodig om die aanloop van die private skoal van nader 

te bekyk. Daar sal slegs aan georganiseerde private onderwys 

aandag gegee word, maar daar meet egter in gedagte gehou word dat 

private onderwys nie slegs tot die tradisionele skoal beperk is 

nie. Ekstra klasse na skoolure asook opvoedkundige hulpmiddels 

soos, rekenaarondersteunde onderrig en leer, kassetbande, handboe

ke en talle ander vorms van private ingrype, maak ook deel uit 

van private onderwys. Dit val egter buite die reikwydte van 

hierdie studie. 

Neave (1985:322) beweer dat die faktore wat die private sektor 

van onderwys gevorm het, ingebed is in die politieke, sosiale en 

kultuurgeskiedenis van die individuele lande. Hy wys daarop dat 

vrae betreffende die verantwoordelikheid van die staat vir die 

onderwys en die staatsubsidiering van skole wat buite staatsbe

planning funksioneer, hedendaags nog betekenisvol is. 

Verpligte staatsonderwys het altyd gepaard gegaan met die reg van 

die ouer om te kies, asook die beginsel van vryheid van geloof. 

Ouers word selde die reg ontse om hul eie skole te stig, of om 

kinders na 'n skoal te stuur wat nie onder staatsbeheer is nie. 

5.1.1 Redes vir die stigting van private skole 

Private skole word om verskeie redes gestig. Enkele hiervan word 

deur Erickson (1985:37) genoem: " ... in allegiance to a social 
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class, a vocational group, a particular religion, a set of 

political beliefs, or a peculiar idea of how children learn". 

Daar sal nou kortliks aandag gegee word aan die redes vir die 

stigting van private skole. 

5.1.1.1 Geloofsoortuiging as rede (kerkskole) 

Die kerk, en by name die Katolieke kerk, was en is nag steeds be

trokke by die stigting van kerkskole. Kerkskole word om verskeie, 

sommige ooglopende, redes gestig. Alhoewel godsdienstige oortui

ging die hoofrede vir die stigting van kerkskole is, beweer Erick

son (1985:38) dat daar bykomende motiewe is, en noem die volgen

de: "Higher morals, better character formation and a greater love 

for one's fellow man", en gaan nag verder deur te beweer: "(t)he 

real reason for parochial schools is oriented in the future. They 

are simply the ways by which the church perpetuates itself". 

Ander private skole word gestig met segregasie as doel. Net soos 

daar talle private skole is wat hul toespits op blankes, so is 

daar nou oak 'n beweging in die Verenigde State van Amerika om 

skole vir Negers te stig. 

5.1.1.2 Die ontwikkeling van die middelklas (tuisskole) 

In Brittanje het die private skoal uit die tuisskole (domestic 

education) voortgevloei. Die skole het ontstaan om hoofsaaklik 

onderwys aan die middel- en hoer stande se kinders te voorsien. 

Leinster-Mackay (1983:4) haal Hiley aan as hy daarop wys dat "the 

need for private schools had arisen from the growth of the middle 

classes in England in the 18th and 19th centuries". Die private 

skole dra dan tot vandag (met inherente trots?) die stempel van 

eliteskole. Tuisskole sal later weer ter sprake kom. 

5.1.1.3 Ander redes 

Daar is oak ouers wat hul kinders in private skole plaas omdat 

hulle glo " private schools 

(Finn 1984:513). Die Burger (1989) 

are conducive to learning" 

berig dat " die drie 

Afrikaanse Susterskerke raadpleging gevoer het om sestien blanke 
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staatskole in Namibie te privatiseer. Die doel is om te verseker 

dat die leerlinge van die skole 'moedertaal-onderrig' op 'n Chris

telike basis ontvang en dat die wetlike voorgeskrewe standaard 

van onderrig gehandhaaf word". Kevin Jacobs (Business Day 

1989c) het berig dat "De Klerk slammed Swapo policy statements 

that would remove religious underpinning from education and make 

English the country's official language". In hierdie geval is die 

beweegrede dus die behoud van taal en geloof. Voorbeelde van 

sulke skole in die Republiek van Suid-Afrika is onder andere die 

Duitse en Joodse private skole. 

Cooper en Doyle (1985:3561) berig dat "(i)n nations like the 

Netherlands and parts of Canada, culture and linguistic heteroge

neity have led to state support for both private and public 

schools, with the child and family determining which type of free 

education the student requires". Cooper en Doyle (1985:3564) haal 

James soos volg aan: " ... private schooling is related to: 

(a) The presence of cultural heterogeneity, geographically 

dispersed. 

(b) The strength of organised religion which supports private 

options. 

(c) The existence of mass public schools which may ignore 

elites. 

(d) A long history of private education in society. 

(e) Respect for private enterprise in society. 

(f) The involvement of educators and other producers in gaining 

government subsidies for private schools". 

Hierdie raamwerk van James is van toepassing op Nederland. Uit 

voorkennis sal die leser kan aflei dat hierdie raamwerk in die 

meeste lande waar private skole bestaan, geld. 

Alhoewel daar nie in die literatuur bewyse daarvoor gevind word 

nie, volg dit uit die aard en wese van privatisering dat winsbe

jag ook 'n motief vir die ontstaan van 'n private skool mag wees. 

Korrespondensiekolleges is 'n voorbeeld hiervan. 

Daar is 'n ander vorm van private skool wat weliswaar skaars is, 
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naamlik, soos in die Republiek van Suid-Afrika, 'n skool vir 

kinders van diplomate. In hierdie geval verkies die ouers om hul 

kinders volgens die kurrikulum van die besondere land vanwaar 

hulle kom, te laat opvoed. Dit voorkom aanpassingsprobleme indien 

die ouers baie van standplaas verander, en het kontinu1teit van 

onderrig as motief. 

5.1.1.4 Ouers verwerp tradisionele onderwys 

Daar kan met sekerheid gese word dat alle verantwoordelike ouers 

goeie opvoeding en onderwys vir hulle kinders verlang. Sommige 

van hierdie ouers voel baie ernstig oor die tipe onderwys wat 

hulle vir hul kinders wil he en glo dikwels dat die tradisionele 

onderwys nie die onderwys is wat hy vir sy kind verkies nie. Soos 

later gesien sal word, is daar ouers wat bereid is om hul saak in 

die hof te betwis. Die redes wat hul aanvoer kan as kritiek teen 

die openbare stelsel gesien word. Sommige ouers beskou die openba

re skool en selfs die erkende private skool as te tradisioneel of 

te konserwatief. In die Verenigde State van Amerika is daar 'n 

toename in die getal ouers wat hul kinders na Christelikbegronde 

skole wil stuur, omdat hulle daarvan oortuig is dat die openbare 

skole te liberaal is en ook nie voorsiening maak vir morele en 

godsdienstige opvoeding wat volgens hulle beslissend vir 'n kind 

se opvoeding is nie (Lines 1983:190). 

Baie van hierdie skole wat as gevolg van so 'n benadering ont

staan, is dikwels teenstrydig met die wet. Die ouers stem ook 

dikwels nie saam met die ideale wat ingebed is in die openbare 

onderwysfilosofie nie. Die openbare onderwysstelsel kan onmoont

lik almal behaag. Tog is daar bewyse (Lines 1983:191) dat kinders 

na wense vaar op onwettige skole. 

Sommige opvoeders is bekommerd oar die aard van die opvoeding wat 

hierdie kinders ontvang betreffende fundamentele vaardighede, 

sosiale wanaanpassing weens isolasie, vermyding van rasse-integra

sie, kinderverwaarlosing en winsbejag. Die getal leerlinge in 

private skole neem toe en in openbare skole daal die getalle. 

Alhoewe onwettige skole se statistiek onbetroubaar is, lyk dit of 

hul groei die grootste is. Dit is baie moeilik om hierdie skole 
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op te spoor, veral omdat die definisie van "skoal" probleme 

oplewer (Lines 1983:192). 

Lines (1983:192) noem selfs 'n geval waar die hof bevind het dat 

'n kind in 'n onwettige skoal merkwaardig gevorder het in vergely

king met die vlak van ontwikkeling in die openbare skoal. Dit is 

dus duidelik dat hierdie soort skoal wel in 'n behoefte voorsien. 

Skrywer is van mening dat tuisskole, indien dit volgens die norme 

van 'n skoal bedryf word, baie voordele kan inhou. 

Ouers het gewoonlik filosofiese, opvoedkundige en godsdienstige 

besware teen openbare en sommige tipes private skoolonderwys en 

openbaar 'n opregte geloof in tuisonderrig, asook vyandigheid 

teenoor die openbare stelsel. Sommige is daarvan oortuig dat die 

openbare skoal hul kind geestelik kan skaad. Hierdie ouers onder

vind egter dikwels probleme met regulasies en wetlike vereistes, 

veral ten opsigte van verpligte skoolbywoning. 

Erickson (1985:38) beweer dat die verwydering van kinders uit die 

hoofstroom van openbare onderwys 'n onreg teen die kind is en dat 

so 'n aksie indruis teen die basiese reg van die kind om die kans 

gegun te word om met alle soorte mense in aanraking te kom, voor

dat onomkeerbare gevoelens jeens ander ontwikkel. Erickson (1985: 

40) gaan selfs so ver om te se dat "every such school is a divi

sive force ... ". Morele waardes wat op private skole g.eleer word, 

word 

tig, 

met 

dikwels sterk beklemtoon, maar hierdie waardes is andersoor

aangesien dit nie algemene waardes is nie, maar waardes wat 

'n groep geassosieer word. Die private skole bevraagteken dus 

waardes wat aan die openbare skoolleerling voorgehou word. 

5.1.1.5 Algemeen 

Die staat se bemoeienis met die onderwys het die belang van al sy 

onderdane in die oog. Die staat behoort dus na die beste van sy 

wete en gewete onderwys te laat plaasvind sodat elke kind sander 

diskriminasie soveel baat daarby vind as waarop hy geregtig is. 

Private skole, daarenteen, het 'n addisionele motief, wat tot 

gevolg het dat private skole verskil van openbare skole. Ten 

grondslag van hierdie motief le die reg van die mens om te kies, 
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sy reg om te verskil, om anders te wees. Hierdie reg is saam met 

die uniekheid van elke mens gegee en is 'n reg wat hy op alle 

terreine van die lewe kan uitoefen en dus ook ten opsigte van die 

soort opvoeding wat hy vir sy kind verlang. Hierdie opvoeding 

behoort egter steeds te voldoen aan die eise wat opvoeding in 

belang van die kind stel. 

Volgens Cooper en Doyle (1985:3561) deel private skole " ... a 

common general purpose: to provide an education not available in 

the state established schools, an education which is special 

because of its academic, religio-cultural, or political mission". 

Die staat laat egter in die meeste lande die bestaan van private 

onderwys toe en dit is 'n aanduiding dat die staat sulke onderwys 

as komplementer beskou. 

In die Republiek van Suid-Afrika hou die private skool egter nie 

'n bedreiging vir die "genasionaliseerde" openbare onderwys in 

nie. Die koste verbonde aan private onderwys maak dit vir Jan 

Alleman onmoontlik om sy kind na 'n private skool te stuur. Dit 

is eerder waar dat die openbare onderwys 'n bedreiging vir die 

private onderwys inhou, want die ouer kan altyd terugval op die 

openbare 

Republiek 

"(p)rivate 

onderwys indien hy finansiele probleme ondervind. In die 

van Suid-Afrika, beweer Tony Koenderman (1988:37), 

numbers at members of the Association of Private 

Schools have been rising at a rate of about 1 000 a year for some 

years and now total 30 000". Hy verklaar verder: " clearly, 

the private schools are doing something right - or government 

schools are doing something wrong". 

Dit is egter twyfelagtig of daar hieruit afgelei kan word dat 

private skole 'n bedreiging inhou vir openbare skole. Indien 

private onderwys egter finansiering op dieselfde vlak as openbare 

onderwys kan hou, is dit moontlik dat die toeloop na hierdie 

soort skole in die toekoms mag toeneem. 

5.2 Definiering van die private skool 

Ten opsigte van private skole gee Cooper en Doyle (1985:3561) die 

volgende definisie: "Non-public, private or independent schools 
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as formal education programs which are organized 

by private citizens, or private institutions (as 

the state or the government) and which enroll stu

the ages of about 5 and 19. These schools share a 

common purpose: to provide an education not available in the 

state-established schools, an education which is special because 

of its academic, religio-cultural or political mission". 

Cooper en Doyle (1985:3562) omskryf private skole as "non-publi

cally sponsored educational institutions which vary according to 

their societal missions (whether private or national), their 

level 

renee, 

of 

to 

state-imposed regulation (from minimal state interfe

total state control, to state prohibitions), and their 

forms of financial support (varying from exclusive reliance on 

private sources to full state funding)". 

Walford (1989a:32) verwys na die definisie wat vir private skole 

in Skotland gebruik word: "An independent school is defined as 

one at which full-time education is provided for five or more 

pupils of school age or over (whether or not such education is 

also provided for pupils under or over that age), and not being a 

publicly funded school". 

Cookson (1989:57) beweer dat die definiering van 'n private skool 

in die Verenigde State van Amerika problematies is omdat baie van 

die skole fondse uit die openbare sektor ontvang. Die Federale De

partement van Onderwys in die Verenigde State van Amerika beskou 

'n private skool as: "An elementary or secondary school control

led by an individual or agency other than a State, a subdivision 

of a state, or the Federal government; usually supported by other 

than public funds; and the operation of whose program rests with 

other than publicly elected or appointed officials". 

5.3 Private onderwys: 'n historiese oorsig 

Die debat oor private skole duur vanaf die ontstaan daarvan 

steeds voort. Dit is nodig om die private skool teen sy verlede 

te spieel sodat die kompleksiteit daarvan in die hede beter 

begryp kan word. Daarom sal daar nou oorgegaan word tot 'n histo-
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riese oorsig van die ontstaan van private skole in etlike lande. 

5.3.1 Engeland 

Private skole in Engeland het druk ervaar vanaf die afkondiging 

van die "Endowed School Act" (1869). Slegs die sterkste skole kon 

oorleef en dit het gelei tot beskermende maatreels, soos byvoor

beeld die stigting van die Association of Principals of Private 

Schools (A.P.P.S.) in 1880 (Leinster-Mackay 1983:1). Dit is 

insiggewend dat die private skole in die Republiek van Suid-Afri

ka in 1989 ook so 'n liggaam (Association of Private Schools 

[APS]) gestig het. In Engeland het die idee van tuisopvoeding 

("The domestic ideal in education") die botoon gevoer tot onge

veer 1830 en dit het vera! 'n sterk houvas op die adelstand 

gehad. Skrywers soos John Locke, Rousseau en andere het hierdie 

gedagte onderskryf (Leinster-Mackay 1983:1). Tot op hierdie 

stadium was private onderwys sinoniem met tuisonderwys. 

Aan die begin van die 19de eeu is die debat rakende die voordele 

van private en openbare onderwys voortgesit en is die beleid van 

die Tories en die Anglikaanse Kerk aangeval. Op hierdie stadium 

het private instellings gedy en is hulle sterk deur radikale 

filosowe ondersteun (Leinster-Mackay 1983:1). 

Namate die openbare skoal gegroei het, het private skole die rol 

van die voog van die kind oorgeneem. Die private skoal het dan 

ook 'n bloeitydperk tot teen die helfte van die 19de eeu beleef 

(Leinster-Mackay 1983:1). 

Adam Smith, die bekende ekonoom, se idees het Thomas Arnold 'n 

staatsgeborgde (staatsondersteunde) onderwysstelsel laat voor

stel, vera! om die skool teen moontlike optrede van ouers te 

beskerm. Leinster-Mackay (1983:2) haal Arnold aan: " ... nor is it 

always that the parents themselves can resist the temptation of 

showing their importance, and giving the master to understand 

that he must be careful how he ventures to displease them". 

Arnold was vera! bekommerd oor die probleme wat 'n private skoal 

moet oorbrug om suksesvol te kan wees. 
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Besware is egter teen hierdie liberale onderwys geopper omdat 

daar gevoel 

Stelsel van 

voorgestel. 

is dat daar nie voldoende beheer daaroor was nie. 'n 

eksaminering en 

Robert Lowe het 

sertifisering van onderwysers is 

egter in 1886 die voortsetting van 

hierdie "laissez faire" situasie in Engelse sekondere onderwys 

bepleit. Hy het Adam Smith se waarneming dat " ... there is no 

zeal like that of self-interest" in sy doktrine van "free trade 

in education" beklemtoon (Leinster-Mackay 1983:3). Lowe het dan 

ook die beginsel van vraag en aanbod voorgestaan en gewys op die 

onregverdige kompetisie wat die "endowed" skole as gevolg van 

finansiering vir die private skole gebied het, maar" ... to the 

endowed schools such rivalry is a most valuable and useful stimu

lant" (Leinster-Mackay 1983:3). Wedywering tussen die openbare en 

private skoal het dus 'n vroee oorsprong. 

In 1869 het dr. William Smith, 'n eksaminator, beweer dat seuns 

beter opleiding ontvang aan private skole as aan "proprietary and 

grammar" skole (Leinster-Mackay 1983:3). Dit het gelei tot die 

aanvang van die polemiek random die twee soorte onderwys, waarty

dens die voordele en nadele van albei soorte skole teen mekaar 

opgeweeg word. Hierdie polemiek duur steeds voort. Daar is beweer 

dat "public elementary schools were in many cases better than 

private schools because their teachers were better trained" 

(Leinster-Mackay 1983:4). Hewige kritiek teen die kwaliteit van 

die onderwysers verbonde aan sulke skole is uitgespreek. Eerwaar

de Hiley het geantwoord deur daarop te wys dat private skole gebo

re is uit die groei van die middelklas in Engeland gedurende die 

18de eeu. Hy het veral die hoofde van openbare skole daarvan be

skuldig dat bulle hul skole as "a bishoprie or canonry" gebruik 

(Leinster-Mackay 1983:5). Ander persone het ook die private skoal 

verdedig en gewys op voordele soos nouer skakeling tussen perso

neel, leerlinge, hoofde en ouers, asook vryheid van beheer en 

vryheid om te eksperimenteer. Die getal private skole het egter 

relatief afgeneem. "The 1902 Education Act dealt a severe blow 

which left only the private preparatory school in the 20th 

century as a major survivor of laissez-faire England's private 

schools" (Leinster-Mackay 1983:5). Die oorblywende private skole 

is in die 20ste eeu as "independent schools" herbenoem, en 

hieruit is vennootskap met in plaas van opposisie teen die 
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ondersteunde skoolsektor gebore. 

In die Verenigde Koninkryk is die skeiding tussen private en 

staatsonderwys nie veroorsaak deur geloofs-(religieuse) neutra

liteit nie. Die staatsbeheerde sektor in Brittanje is denominasio

neel en sluit Katolieke, Joodse en Anglikaanse sektore in. Dit is 

egter 'n paradoks dat private skole in Brittanje onder die naam 

"public schools" bekend staan. Versigtigheid moet dus aan die dag 

gele word met die begrip "public schools" dit wil se openbare 

skole, want in ander lande het "public schools" 'n ander beteke

nis. Hierdie soort skoal dateer uit die jaar 1860, net voordat 

staatsgefinansierde skole gewettig is. Hulle word uitgeken aan 

hul residensiele aard, asook hul noue verbintenis met die poli

tieke, sosiale en ekonomiese elite. Waar daar in sekere Europese 

lande 'n noue verbintenis was tussen die staat en die skoal, het 

die skakeling tussen die onderwys en die administrasie by die 

private sektor gele. Die hoofverskil tussen die private en staats

beheerde sektore van die onderwys in Brittanje " ... lay less in 

religious differences so much as in social stratification between 

those for whom each sector catered" (Neave 1985:324). 

Die kerk het 'n groat rol in die ontwikkeling van onderwys in 

Engeland gespeel en onderwys is vir 'n geruime tyd deur die kerk 

gemonopoliseer en in die vorm van "grammar" skole georganiseer. 

Nadat hierdie skole in onguns verval het, het die aristokrate en 

hoer middelklas hul kinders na "public" (private) skole gestuur 

(Goodey 1989:126). 

5.3.2 Europa 

Die Nederlandse grondwet van 1814 het voorsiening gemaak vir die 

stigting van skole wat voldoen aan die religieuse of etiese oor

tuiging van die ouers. Die wet wat in 1850 in Frankryk van krag 

geword het ("Loi Falloux") wettig die reg om selfs vandag nog 

private sekondere skole te stig. Dieselfde toedrag van sake is in 

Belgie, Luxemburg, Ierland, Duitsland, Griekeland, Italie en die 

Verenigde Koninkryk gevind (Neave 1985:323). Dit is dus duidelik 

dat die reg van ouers om opvoeding vir hul kinders op te eis 

buite dit wat deur die staat voorsien word, nooit betwis is nie. 
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Wat wel konflik in die 19de en 20ste eeu veroorsaak het, was die 

reg van ouers om hul kinders na skole te stuur waar onderwys vry 

was van die voorskrifte van die kerk. Dit het daartoe aanleiding 

gegee dat pluralisme " ... took the form of state education being 

officially and religiously neutral. Thus the concept of pluralism 

of belief was upheld by the fact that no one religious credo 

enjoyed pre-eminence in state education" (Neave 1985:323). Dit 

het veral in Belgie, Frankryk en Italie gegeld. Ter wille van 

neutraliteit, geld dit vandag nag in Italie dat " ... private edu

cation shall be without burden to the state" (Neave 1985:324). 

Sommige nie-staatsektore word dus gekenmerk deur 'n religieuse 

aard wat nie as privaat beskou word nie, maar vry is van die 

neutrale houding wat in sommige gevalle (Frankryk, Belgie, Italie 

en Nederland) gevind word (Neave 1985:324). 

In Denemarke het in die jare 1840 tot 1850 'n ander soort vry 

skoal ontstaan, genaamd "Friskolan". Dit was veral gemik op die 

plattelandse gebiede en het as teenvoeter vir die offisiele skool

stelsel (wat 'n Latyngebaseerde elitekultuur was) ontstaan. 

Grondliggend aan die ontstaan van hierdie stelsel was die oortui

ging dat opvoeding onder die wakende cog en beheer van die ouers 

en die plaaslike samelewing moes wees (Neave 1985:324). 

Die skoolgeskiedenis in Oostenryk en Duitsland dui daarop dat die 

skoal die gebied of domein van die kerk, monarg of staat is. 

Sedert die Middeleeue het verskeie groepe 'n sentraalbeheerde 

skoolstelsel bepleit, omdat " only a central authority, and 

certainly not the Church, 

ses ... " (Krumm 1991 :265). 

could provide education for the mas

Algemene en gelyke onderwys deur die 

staat is geeis 

in Austria and 

(Krumm 1991 :265). 

deur konserwatiewes en sosialiste sodat "schools 

Germany are overwhelmingly state-controlled" 

Om verskeie redes het daar sporadiese liberale 

stemme opgegaan teen hierdie staatsingrype. Desnieteenstaande, 

"The concept of self-administrated schools has been visibly 

absent" (Krumm 1991:265). Private skole figureer dus nie baie 

sterk in Oostenryk en Duitsland nie. In die Republiek van 

Suid-Afrika en die meeste ander lande, kan dit beskou word dat 

die staat 'n monopolie op die onderwys het, want die onderwys is 

grootliks in die hande van die staat. 



-124-

5.3.3 Australie 

Private skole ("independent schools") in Australie is op die 

Britse model gebaseer en hoofde " ... moulded the school on the 

Arnold-inspired English public school pattern" (Smith 1983: 10). 

Skole met verskillende filosofiee (familietradisie, kerkskole, 

ensovoorts) het tot stand gekom. 

Smith (1983:17-22) noem enkele belangrike ontwikkelinge wat onaf

hanklike skole beinvloed het, soos die tegnologiese revolusie, 

veranderinge in die samelewing, enkelouer gesinne, werkende moe

ders, die rol van die kerk, die jeug wat outoriteit bevraagteken, 

demografiese faktore en die toename in staatskole. 

Die regering het 'n komitee saamgestel om regeringsfondse waarmee 

fasiliteite van private skole verbeter kon word, te administreer. 

Talle soortgelyke projekte is uitgebrei om alle skole (openbaar 

en privaat) in te sluit. Gevolglik het alle private skole subsi

die ontvang, en groot bedrae is na behoefte aan private skole 

beskikbaar gestel (Smith 1983:23-26). 

Die Hoofdekonferensie (soortgelyk aan die Headmasters Conference 

in Brittanje) was bekommerd dat hierdie staatshulp tot staatsbe

heer sal lei, maar die vrees het nie gerealiseer nie. 

Skole moes registreer en regulasies betreffende fisiese fasilitei

te nakom, maar daar is geensins inbreuk gemaak op die etos van 

die skole nie. Elke geregistreede skool ontvang tans 'n subsidie 

wat ongeveer gelyk is aan 20 % van die per capita-bedrag wat dit 

die staat kos om 'n leerling in 'n soortgelyke staatskool te 

befonds (Smith:1983:23-30). 

Met betrekking tot interne bestuur, se Smith (1983:37) " ... 

virtually all schools are very well aware of the need for the 

delegation of administrative responsibilty, for careful 

educational guidance and for effective pastoral care". 

Die onafhanklike skole het pogings aangewend om die tekort aan 

opgeleide onderwysers aan te vul. Mercer House het tot stand 
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gekom, en die kwalifikasies wat daar behaal is, is selfs deur die 

Verenigde Koninkryk erken (Smith 1983:43). 

Die meeste skole het 200 tot 300 leerlinge (Smith 1983:49) en 

bied 'n wye kurrikulum aan wat voldoen aan die behoeftes van die 

leerlinge en die samelewing (Smith 1983:54). Al hoe meer tyd word 

aan buitekurrikulere vakke bestee (Smith 1983:59). 

Onafhanklike skole se gewildheid het met die jare toegeneem, 

veral omdat ouers aanvoer dat die skole se program meer gestruk

tureerd is en strenger dissipline gehandhaaf word. Soms verkies 

ouers die godsdienstige aard van die onderwys, of verskil hulle 

met die vakunies van onderwysers (Smith 1983:79). Die ouers en 

die regering se houding sal bepaal of die skole se huidige popu

lariteit sal voortduur (Smith 1983: 80). 

5.4 Benaderings tot private onderwys in etlike lande 

Walford (1989a:1) beweer dat politici en beleidmakers sterk me

nings omtrent private skole huldig. Die wat daarvoor is, beklem

toon vryheid van keuse, terwyl diegene wat dit teenstaan, beweer 

dat private onderwys die samelewing verdeel. Walford (1989a:2) 

wys daarop dat gesprekke en besluite rakende private skole soms 

plaasvind sander om die ingewikkeldheid van die werklikheid in 

aanmerking te neem. Walford (1989a:4) noem ook die problematiek 

random terme soos "public school", "independent", "fee-paying", 

"commercial", "private" en "privatization" en die uiteenlopende 

aard van private skole in verskillende lande (Walford 1989a:5). 

Indien daar gekyk word na die onderwysstelsels in ander lande, 

kan daar makliker algemene afleidings rakende 'n eie situasie 

gemaak word. 

5.4.1 Benadering in Ierland, Engeland en Wallis 

In Ierland word daar nie onderskeid tussen die burger en sy 

geloof getref nie. Dit is die reg van die burger om onderwys vir 

die kind te kies in ooreenstemming met die godsdienstige beskou

ing van die familie. Dit is ook die plig van die staat om hierdie 
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reg om te kies, te finansier. Die staat se rol is" ... purveyor 

of funds of schools that remained under the charge of private 

individuals of religious orders" (Neave 1985:325). In 1957 was 

alle sekondere skole in private eienaarskap en bestuur. Dit is 

baie moeilik om tussen die formele staatsonderwys en private 

onderwys in Ierland te onderskei. Onderwys in Ierland is" ... 

predominantly 'non-state' with a small genuinely 'private sector' 

amounting to some 2% of all pupils in schools that are self-finan

cing and receive no subsidy from government" (Neave 1985:325). 

In Brittanje word skole in openbare ("publicly maintained") en 

private ("non-maintained") sektore verdeel, en val in twee katego

riee, naamlik graafskapskole ("county schools") en vrywillige 

skole ("voluntary schools"). Laasgenoemde word finansieel deur 

plaaslike owerhede in stand gehou, maar veral deur verskillende 

kerke gestig en bedryf (Goodey 1989:137-138). 

Drie soorte private ("non-maintained") skole word onderskei, 

naamlik: 

* Onafhanklike 

en skoolgeld 

("independent") skole. Hulle word met donasies 

gefinansier en meet by die Departement of 

Education and Science geregistreer word en word deur His 

Majesty's Inspectorate ge1nspekteer. 

* "Assisted places scheme" (APS). Deur hierdie skema word dit 

vir begaafde arm kinders moontlik gemaak om onafhanklike 

skole by te woon deurdat geselekteerde leerlinge volgens 'n 

vasgestelde skaal van skoolgelde kwytgeskeld word. 

* Musiek- en balletskole. Begaafde leerlinge in musiek of 

ballet word deur beurse en vrystelling van skoolgeld in 

staat gestel om gespesialiseerde skole by te woon (Goodey 

1989:146-147). 

'n Resente ontwikkeling in Brittanje laat kerkskole toe om by die 

staatsektor as "voluntary aided" skole aan te sluit. Die ouers 

kan dus 'n kerkbeheerde skool kies en" ... the government local 

education authority (or LEA) would pay full tuition for each 

child" (Cooper en Doyle 1991:240). Meer as 25% van alle Britse 

gesinne kies private skole vir hul kinders. 'n Soortgelyke 

tendens word in die Verenigde State van Amerika bemerk, en " 
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parents are increasingly given greater choice in where their 

children attend school" (Cooper en Doyle 1991:241). 

Whitty et al. (1989:8-31) beskryf die rol wat die private sektor 

in Engeland en Wallis gespeel het, en noem dat die private sektor 

as onafhanklik ("independent") bekend wil staan. Getalsgewyse is 

6% van die 9-jariges, 8% van die 14-jariges, 18% van die ''sixth 

formers" en 25% van die skoolverlaters wat met drie vakke op die 

gevorderde vlak slaag (en wat as die paspoort na hoer onderwys en 

hoe-status beroepe dien) in die private skoolsektor (Whitty et 

al. 1989:9). Daar is geglo, veral vanaf die kant van die 

Arbeidersparty, dat hierdie sektor sal verwelk en sterf. Die 

groei wat die afgelope twintig jaar ondervind word, kan toege

skryf word aan die sukses wat die ondersteunde "grammar"-skole 

gehad het in die voorbereiding van hul studente vir universiteits

toelating en statusberoepe. Nadat die Arbeidersparty die subsi

dies vanaf die sentrale regering in die sewentigerjare gestaak 

het, het die meerderheid van die semi-onafhanklike skole valle 

afhanklikheid aanvaar (Whitty et al. 1989:10). 

ISIS (Independent School Information Service)-statistiek van 1988 

toon aan dat die leerlinggetalle vir die vyfde agtereenvolgende 

jaar gestyg het. Alhoewel die oorspronklike bedoeling van 

"public" skole gemik was op 'n baie klein (0,5%) deel van die 

private sektor, word hierdie term nou gebruik vir alle skole wat 

lede is van die Headmasters' Conference, sodat hierdie sektor 

akademies sowel as sosiaal hoogs selektief is (Whitty et al. 

1989:11). 

Uiteindelik was dit slegs die skole wat akademies sterk was wat 

valle onafhanklikheid in 1976 gekies het toe daar 'n keuse gedoen 

moes word tussen openbare befondsing en om akademies selektief te 

wees. Baie private skole het egter op die rug van die enkele 

skole wat uitstaande presteer het, gery (Whitty et al. 1989:12). 

Die debat in Engeland het gedraai om wat bekend staan as die wer

wing van elite. Daar is aangetoon dat sosiale selektiwiteit toe

neem namate daar in die hierargie van die private skole hoer 

beweeg is, sodat daar feitlik geen kinders van ouers uit die 
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werkersklas in HMC-skole is nie. Selfs die beste gesubsidieerde 

skole toon dieselfde mate van sosiale seleksie (Whitty et al. 

1989:13). Hierdie skole maak dus hoofsaaklik voorsiening vir die 

leerlinge van ouers met inkomstes wat ver bo die gemiddelde is 

(Whitty et al. 1989:15). Daarbenewens het die skoolgelde baie 

vinniger as die inflasiekoers gestyg, en gevolglik word die 

private skole die grootste oorsaak van klasseverskille in 

Engeland genoem en " recruitment to them was almost a basic 

requirement for entry to the ruling elite" (Whitty et al. 1989: 

16). Die belangrikheid van "public school"-onderwys in die 

werwing van eliteberoepe is " ... staggering if one bears in mind 

the very small percentage of the whole population that attend 

these schools" (Whitty et al. 1989:17). 

Die voorstanders van private skole het beweer dat onafhanklikheid 

die enigste wapen teen staatsmonopolie is, terwyl die teenstan

ders daarvan die volle afskaffing van die skole gesien het as die 

enigste wyse om die voorregte wat hulle tot gevolg het, uit die 

weg te ruim. Daar was selfs lede in die groep wat gevoel het dat 

lidmaatskap te eksklusief was, en dat breer innames ook hul doel

witte sal verbreed (Whitty et al. 1989:19). Dit het daartoe aan

leiding gegee dat 'n groter groep deur openbare fondse bygestaan 

moes word, maar die HMC het die prys wat betaal moes word (assosi

asie met partikuliere groepe) te hoog geag (Whitty et al. 1989: 

21). Op hierdie stadium het die Arbeidersparty die verkiesing 

verloor en het die private skole 'n blaaskans gekry om hul saak 

voor te berei. 

Die skole het hul eksamenuitslae beklemtoon en beweer dat hulle 

"ware" akademiese onderwys volhou. Meer as 50% van die ouers wat 

ondervra is (Whitty et al. 1989:24), het akademiese uitslae gegee 

as die rede waarom hulle private skole verkies. Die vyandiggesin

de Arbeidersparty het die private sektor daartoe genoop om defen

sief saam te werk, en ISIS is in 1972 gestig met die oog daarop 

om feite en advies aan lede te verskaf, om hul waarde vir die 

samelewing 

monopolie 

te 

in 

beklemtoon en om te waarsku teen die gevare van 'n 

die onderwys. Daar is versoek dat ouers in 'n vry 

reg moet he om doeltreffende skole parallel met samelewing die 

die ondersteunde sektor te kan kies. In 1974 is die Independent 
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Schools Joint Council (ISJC) gestig om as besprekingsforum te 

dien, om te koordineer en om as 'n gemeenskaplike stem te dien 

(Whitty et al. 1989:24). 

Op hierdie 

gekom "with 

stadium het die Konserwatiewe Party aan die bewind 

tion" (Whitty 

a general commitment to the cause of private educa

et al. 1989:25), en het beoog om aan behoeftige 

kinders deur middel van "means-tested assisted places" geleent

heid te gee om onafhanklike skole te kan bywoon. Uiteindelik het 

dit geblyk dat baie min leerlinge van die teikengroep bereik is, 

en dat die middelklas hoofsaaklik daarby baat gevind het (Whitty 

et al. 1989:25). Sommige van die kampvegters vir die benadering 

beskou hierdie skema as die voorloper van die koeponstelsel, waar

deur ouers 'n addisionele bydrae kan maak om toegang tot onafhank

like skole te verkry. Die afgelope twee jaar het die klimaat van 

privatisering op ander gebiede ook na die onderwys oorgewaai 

(Whitty et al. 1989:27). Die Konserwatiewe Party verkies die 

private sektor bo die openbare sektor en propageer 'n grater 

verskeidenheid buite die beheer van plaaslike owerhede. Die 

Onderwyshervormingswet maak voorsiening vir stadstegnologie

kolleges en skole wat subsidies ontvang (Whitty et al. 1989:27). 

Die tegnologiekolleges kom ooreen met die magneetskole in die 

Verenigde State van Amerika en word beheer deur onafhanklike 

trusts met gedeeltelike befondsing deur industriee en gereelde 

bydraes deur die regering. Dit het daartoe gelei dat private 

skole vir alle praktiese doeleindes eenhede binne die staatstel

sel geword het, waar of een derde of twee derdes van die beheer

raadslede deur die plaaslike owerheid aangestel word. Die lede is 

dikwels oudskoliere, terwyl die hoof van die skoal gewoonlik by 

verstek 'n lid is, en selfs die mening van leerlinge word in die 

bestuur van die skoal geken (Smith 1983:37). Bestaande skole kan 

verander word in gesubsidieerde ondersteunde skole deurdat ouers 

kan stem om uit die beheer van die plaaslike owerhede te tree en 

direk deur die regering befonds te word ("opting out"). Dit lyk 

dus of die private skoal uiteindelik hierargies heel bo sal wees, 

die sentraalbefondsde skole in die middel en die skole wat deur 

die plaaslike owerhede ondersteun word, onderaan. Dit kan daartoe 

aanleiding gee dat die "opt-out" skole ook akademies selektief 

sal raak, maar die meer ekstreme privatiseerders in die New Right 
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beweer dat hierdie begrensing van die magte van die plaaslike 

owerhede ouers daartoe in staat sal stel om onbevredigende skole 

te dissiplineer (Whitty et al. 1989:28). Hierdie beklemtoning van 

ouerkeuse en die feit dat die private skole nie die nasionale 

kurrikulum hoef te volg nie, dui daarop dat die Konserwatiewe 

regering die mark as die beste arbiter vir onderwysstandaarde 

beskou. Whitty et al. (1989:28) merk dan ook ten slotte op: "For 

the moment, it is the public sector ... that is decidedly on the 

defensive". 

5.4.2 Benadering in die Verenigde State van Amerika 

Private onderwys het altyd 'n belangrike rol in die vooruitgang 

van Amerikaanse onderwys gespeel (Theron en Van Staden 1989:406). 

Private sekondere skoolleerlinge studeer aan kerk-, onafhanklike 

en voortsettingskole en studiesentrums. Benewens akademiese 

private skole is daar ook nog skole waar jongmense vir beroepe 

opgelei word. 

Cookson (1989:57-84) skets die omvang van private onderwys in 

Amerika. Hy wys daarop (1989:57) dat die Amerikaanse droom van 

gelyke geleenthede by die deur van die openbare skoal begin. Daar 

was pogings om alle kinders deur wetgewing te verplig om openbare 

skole by te woon, maar die howe het die reg van die individu om 

te kan kies, voorbehou. Hierdie reg tot keuse het 'n beginsel in 

die Amerikaanse onderwysfilosofie en -beleid geword. In die sewen

tigerjare was daar 'n toenemende beskouing dat openbare onderwys 

leerlinge opgelewer het wat swak vir die toekoms voorberei was. 

Fundamentalistiese Christene het hul kinders uit die openbare 

skoal verwyder om besoedeling van hul geloof met sekulere huma

nisme te vermy. Teen die jare tagtig is beweer dat die openbare 

skoolstelsel " was placing the nation at risk" (Cookson 

1989:58). Die ontnugtering met die openbare stelsel, asook die 

mag van die konserwatiewe politieke koalisie, het daartoe aanlei

ding gegee dat private skole se rol in die Amerikaanse stelsel 

van onderwys onder die soeklig gekom het. Hierdie debat het 

uitgeloop op die publikasie van die bekende werk van Coleman. 

Cookson (1989:59) beweer dat die status wat met die bywoning van 
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'n private skool saamhang, weinig bydra tot die kognitiewe ontwik

keling van die kind, en eerder gemik is op die verkryging van 

toegang tot private en elite instellings. 

Die meeste Amerikaanse private skole het 'n godsdienstige oor

sprong en affilliasie. Die groter private skole is ongeveer 25 

jaar gelede gestig, en is dus jonk in vergelyking met die Britse 

eweknie. Die persentasie leerlinge wat private skole bywoon, het 

deur die jare verbasend konstant gebly. Alhoewel daar 'n daling 

in die Rooms-Katolieke skole se leerlinggetalle was, het al die 

ander private skole teen 1989 groot groei getoon (Cookson 

1989:61). 

Leerlinge aan private skole kom merendeels uit gegoede en stabie

le huise, en die ouers is gewoonlik professionele mense. Daar is 

min kinders waarvan die ouers geskei is, of wat uit enkelouerge

sinne kom (Cookson 1989:62-63). 

Die hoof van die skool het gewoonlik byna absolute uitvoerende 

mag en word deur die trustees aangestel. Trustees befonds die 

skool. Die onderwyser is 'n toegewyde amateur met min professio

nele opleiding, terwyl 76% vrouens is en 92% blank is (Cookson 

1989:65). 

Die private skole is ingestel op akademie, en die leerlinge 

bestee meer tyd aan huiswerk as leerlinge in die openbare sektor. 

Oor die algemeen is die leerlinge meer betrokke by buitemuurse 

aktiwiteite, en die ouers woon vergaderings by, verrig vrywillige 

take en samel fondse in (Cookson 1989:66-67). 

Die dissipline aan private skole is strenger en meer konsekwent 

as aan openbare skole. Die houding teenoor die skool is positief, 

en die moontlike rede hiervoor is dat die onderwyser-leerlingver

houding relatief laag is (Cookson 1989:67). 

Cookson (1989:68) maak die bewering dat private skole nie slegs 

leerlinge trek wat dit kan bekostig nie, maar dat toelating ook 

persoonlike en sosiale attribute betrek. Verder het die getuig

skrifte wat deur private skole uitgereik word blywende invloed 
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vir die besitter daarvan, en dit maak deure oop wat weinig te 

make het met kognitiewe vaardighede. 

Cookson (1989:69) verwys na die bevindings van Coleman, wat aange

dui het dat leerlinge van private skole verreweg beter vaar as 

leerlinge aan openbare skole. Die redes hiervoor word aangegee as 

grater betrokkenheid by akademiese aktiwiteite, omdat daar meer 

van leerlinge aan 

(1989:72) beweer 

private 

dat " 

skole vereis en verwag word. Cookson 

private schools influence achievement 

in three ways: through emphasis on academic achievement; tighter, 

more consistent discipline; and the status composition of their 

student bodies". 'n Baie belangrike faktor wat dikwels oor die 

hoof gesien word, is die feit dat die ouer geld betaal om die 

kind in die private skoal te hou, dat die kind bewus is daarvan 

en dat die ouer dit heelwaarskynlik duidelik onder die kind se 

aandag bring. Dit (vrees) is 'n sterk motivering om te presteer. 

Dit verklaar ook moontlik waarom leerlinge aan private skole 

dikwels minder vry voel. 

Die meeste elite private skole is lede van die National Associa

tion of Independent Schools (NAIS) (Cookson 1989:74). 

Private skole is redelik vry van regulering deur plaaslike, fede

rale of staatsbeheer (Cookson 1989:75). Hulle moet egter binne 

die raamwerk van die grondwet funksioneer. In 1925 het die hof 

beslis dat ouers die reg het om private onderwys vir hul kinders 

te kies. Die wet verbied egter nie staatsregulering nie. Regule

ring word gelaat in die hande van die state en plaaslike gemeen

skappe. Trustees kan skole na goeddunke beheer, maar mag nie die 

wet oortree nie en moet die tegniese vereistes ten opsigte van 

oprigting nakom. Slegs dertien state vereis dat onderwysers 'n 

onderwyssertifikaat wat deur die staat erken word, besit. Voor

waardes van indiensneming word in 'n private kontrak uiteengesit. 

Alhoewel private skole nie op rassegrondslag mag diskrimineer 

nie, kan hulle toelaat wie hulle wil. Ouers onderteken gewoonlik 

'n kontrak wanneer hulle hul kinders inskryf (Cookson 1989:76). 

Die regulering van die 

Sommige state het geen 

kurrikulum verskil van staat tot staat. 

regulasies nie, terwyl ander sommige 
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kursusse voorskryf (Cookson 1989:76). 

Sedert 1965 ontvang private skole beperkte fondse van die federa

le regering. Verskeie hulpskemas staan ouers by om die koste van 

private onderwys te dek. 'n Belastingkrediet vir onderwys laat 

ouers toe om 'n sekere bedrag wat bestee is aan private onderwys, 

van hul belasting af te trek. Ouers kan ook 'n koepon wat 'n 

sekere bedrag behels, bekom om vir die onderwys van die kind aan 

te wend soos dit die ouer behaag - betsy privaat of openbaar 

(Cookson 1989:77-78). 

Cookson (1989:78) merk ter afsluiting op dat " ... large scale 

public aid, direct or indirect, is not a likely future prospect". 

Private instellings dwing egter baie respek af, en openbare 

instellings geniet min aansien. 

5.4.3 Benadering in Kanada 

Kanada, volgens Bergen (1989:85-104), bestaan uit tien state en 

twee noordelike gebiede. Ongeveer 60,6% van die bevolking is 

Engelssprekend, en 24,3% het Frans as huistaal. Private skole kom 

in elke provinsie voor. Onderwysvoorsiening is 'n provinsiale 

aangeleentheid. Ongeveer 4,8% van die totale leerlingbevolking is 

in private skole. Afsonderlike geloofskole maak deel uit van die 

gevestigde openbare provinsiale skoolstelsel. Dit bedien 'n beson

dere deel van die skoolbevolking (Bergen 1989:86). 

Private skole bestaan reeds vanaf 1635 en het tot die helfte van 

die negentiende eeu 'n dominante plek ingeneem, en het 'n openba

re diens gelewer voordat die plaaslike onderwysowerhede openbare 

onderwys kon voorsien (Bergen 1989:86). 

Die plek en invloed van godsdiens in die onderwys kan toegeskryf 

word aan die rol van die Rooms-Katolieke en die Protestantse 

kerk. Afsonderlike skole binne die openbare sektor is vir Rooms

Katolieke en Protestante ingestel (Bergen 1989:86). Die provin

sies het die reg gekry om elk hul eie onderwyswette te maak, en 

voorwaardes is gestel vir die regte van Rooms-Katolieke en Protes

tante in Quebec en Ontario, sodat 'n grondwetlike basis vir 
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geloofskole in die Kanadese onderwys gele is (Bergen 1989:87). 

In Quebec is gratis onderwys eers teen 1943 na die sekondere 

skoal uitgebrei. Dus het 'n sterk tradisie van private skole bly 

voortleef. Private Rooms-Katolieke skole het in Ontario floreer, 

omdat voorsiening vir staatsondersteuning van afsonderlike skole 

eers teen 1987 alle sekondere skole ingesluit het. In ander 

provinsies is nie voorsiening gemaak vir afsonderlike skole nie 

(Bergen 1989:89). 

Die persentasie leerlinge aan private skole het min oar die 

afgelope twee dekades verander. Die meeste private skole word in 

Quebec en Ontario gevind. In 1985 was 4,8% van alle leerlinge by 

private skole ingeskryf. Die meeste private skole in Quebec is by 

die Rooms-Katolieke kerk geaffilieer. Die getal leerlinge in 

private skole bly egter laag (Bergen 1989:92). 

Omdat private skole nag altyd sterk gefigureer het in Quebec, is 

dit te verstane dat regeringshulp aan private skole in Quebec 

superieur is in vergelyking met ander provinsies. Dit mag hydra 

tot die behoud van die private skoal, maar toenemende sekularisa

sie mag 'n sterker bydraende faktor wees (Bergen 1989:92). 

Die befondsing van private skole in die verskillende provinsies 

varieer van 54,9% tot 1,2% van die skoal se inkomste. Sommige 

private skole weier om fondse te aanvaar. In die reel is die per 

capita-bedrag vir leerlinge in private skole minder as vir 

leerlinge in die openbare skoal (Bergen 1989:97). 

Wetgewing rakende private skole is baie liberaal. In Ontario moet 

die private skoal die Minister in kennis stel indien dit wil 

open. In sommige provinsies inspekteer die owerheid die skole, en 

wetgewing in al die provinsies laat departementele amptenare toe 

om te oordeel of 'n kind bevredigende onderwys tuis of elders 

ontvang. Quebec is die enigste provinsie wat aan ouers die reg 

gee '' to choose the institution which ... ensures the greatest 

respect for the rights of their children" (Bergen 1989:99). 

Private skole in Kanada word grootliks deur die bree publiek 
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aanvaar, mits die grootste deel van die koste deur die ouers of 

betrokke instansies gedra word (Bergen 1989:100). 

Die Rooms-Katolieke sektor was van die begin af sterk genoeg om 

vir afsonderlike skole en openbare befondsing gelykstaande aan 

die openbare skole te beding. Algemene neigings dui daarop dat 

die groei in private onderwys in Kanada meer verband hou met 

faktore losstaande van openbare finansiering (Bergen 1989:100). 

Aangesien openbare skole 

wat daarteen in opstand 

nie kerkgebonde is nie, is daar ouers 

kom. Dit het aanleiding gegee tot die 

totstandkoming 

1989:100). 

van 'n verskeidenheid private skole (Bergen 

Slegs 'n klein groep elite private skole (ongeveer 50) is akade

mies selektief en slegs bekostigbaar deur ouers wat dit baie 

breed het. Hierdie skole het 'n lang geskiedenis en sal oorleef. 

Die skole trek kinders van ouers wat finansieel en polities 

prominent is. Andersins is die meeste skole oop vir leerlinge wat 

hul godsdiens- en onderwysbeginsels onderskryf (Bergen 1989:101). 

Openbare skole is bevrees dat die private skole die intelligenter 

leerling trek en die openbare sektor met die swakker leerling 

laat, sodat die ouers wat meer gemotiveerd en betrokke is, vir 

die skoolgemeenskap verlore raak (Bergen 1989:101). Kompetisie 

word as 'n gesonde motiveerder vir die openbare skool gesien. Die 

reg van welaf ouers om eliteskole vir hul kinders te kies, is 

egter nog nooit in Kanada bevraagteken nie. Alhoewel daar gevrees 

word dat private skole tot sosiale fragmentasie aanleiding sal 

gee, is daar geen bewyse dat openbare skole meer bydra tot 

verdraagsaamheid en begrip nie (Bergen 1989:102). 

Private skole het egter deel geword van die skoolsektor en 

" ... have also, become the schools of Canada" (Bergen 1989:103). 

5.4.4 Benadering in Australie 

Smart en Dudley (1989:105-132) beweer dat 25% van alle skole in 

Australie private skole is, en onderwys aan byna 26% van alle 
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leerlinge bied. Hierdie verhouding is egter besig om te groei. 

Die meeste 

en 80% van 

private skole word verbind met die een of ander kerk, 

alle private skoolleerlinge is Rooms-Katolieke (Smart 

1989:105-132). Die oorblywende 20% woon onafhanklike 

Hierdie onafhanklike skole raak in 'n grater mate 

van staatshulp, wat aanleiding gegee het tot 'n bittere 

en Dudley 

skole by. 

afhanklik 

stryd tussen 

middelklasse 

die 

teenoor 

oorheersend Britse-Protestantse hoer- en 

die oorheersend Iers-Rooms-Katolieke 

werkersklas (Smart en Dudley 1989:105). Hierdie tradisie van 

staatshulp het 

dood gesterf 

teen die einde van die negentiende eeu 'n vinnige 

toe verskillende kolonies gratis verpligte en 

sekulere staatskole gewettig het, en daarmee die bestaande 

staatsubsidie van kerkskole beeindig het. Dit het daartoe gelei 

dat die Rooms-Katolieke minderheid hul eie skole moes stig en 

finansier. Die Protestante het die staatskole ondersteun (Smart 

en Dudley 1989:107). 

Onderwys het egter die verantwoordelikheid van die state gebly, 

maar na die Tweede Wereldoorlog het die Federale regering al hoe 

meer betrokke geraak en mettertyd selfs 'n oorheersende rol begin 

speel (Smart en Dudley 1989:107). 

Om egter Rooms-Katolieke stemme te lok, het Eerste Minister Men

zies in 1963 staatshulp vir die oprig van wetenskaplaboratoriums 

aan alle staat- en private skole belowe. Hierdie finansiele hulp 

het met verloop van tyd toegeneem, sodat private skole teen 1989 

dertig persent van hul lopende koste vanaf staatsbronne ontvang 

het (Smart en Dudley 1989:109). 

Die Whitlamregering het in 1972 die Karmelkomitee in die lewe 

geroep. Hierdie komitee moes 'n billiker stelsel, gebaseer op die 

werklike finansiele behoeftes van individuele skole, antwerp. 

Daar is voorgestel dat die private skole op 'n glyskaal van agt 

eenhede volgens vermoe per capita befonds word. Hierdie voorstel 

is deur beide die welaf en die Rooms-Katolieke skole gekritiseer. 

Laasgenoemde groep het geargumenteer dat geen student 'n basiese 

per capita-toelae op grand van die ouer se inkomste moes verbeur 

nie. Die Karmelkomitee het gevolglik die wind van voor gekry 

(Smart en Dudley 1989:111). 
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Vanaf 1975 tot 1983 het die Fraserregering simpatiek gestaan 

teenoor die private skole en het finansiering toegeneem. Die 

Karmelkomitee is op allerlei wyses ondermyn. Die komitee is met 

verteenwoordigers van private skole gelaai. Leerlinggetalle aan 

private skole het toegeneem, en dit het daartoe gelei dat openba

re skole begin mor het. Die Arbeidersparty het gedreig om die 

band (nexus) met die private skole te breek en het belowe om, 

indien hulle in 1983 aan die bewind sou kom, 'n gemeenskaplike 

standaard waarvolgens skole gefinansier word, daar te stel. Welaf 

private skole sou sodoende finasiering verbeur (Smart en Dudley 

1989:112). 

Hawke se Arbeidersparty het wel aan bewind gekom, en het dadelik 

die wiel aan die rol gesit om sy beloftes gestand te doen. Die 

private sektor het egter, soos voorheen, soos een man op die been 

gekom en hul saak heftig verdedig. Hierdie plan van die Australie

se Arbeidersparty het geblyk 'n politieke fiasko te wees. Die 

party moes ten alle koste wal gooi, en teen 1984 was dit duidelik 

dat daar niks van die plan sou kom nie. Teen die einde van 1984 

het die nuwe finansieringsbeleid van die party die lig gesien. 

Daarvolgens sou alle skole meer geld kry. Die Karmelkomitee het 

'n stille dood gesterf en is vervang met 'n statutere liggaam wat 

uit vier advieskomitees bestaan (Smart en Dudley 1989:115). 

Smart en Dudley (1989:119) het die private skole tydens 'n konfe

rensie van die National Council of Independent Schools (NCIS) 

gewaarsku dat die aanvaarding van regeringsfondse tot verminderde 

outonomie lei. Dit lyk of hierdie waarskuwing op goeie grande ge

baseer is, want staatsbemoeienis met private skole het toegeneem. 

Federale verantwoordbaarheidsvereistes het burokraties geraak en 

frustrasie veroorsaak. Skole moes talle kwartaal- en jaarverslae 

invul, geouditeerde verslae voorle, vraelyste invul, inskrywing

state voorle, ensovoorts. Ook word verslag gevra van die beleid 

rakende inskrywing, onderwysdoelwitte en die bestuurstelsel. Die 

skole beweer dat vernuwing en kreatiwiteit deur hierdie rompslomp 

ingeboet word (Smart en Dudley 1989:119). 

Die leerlingvloei na private skole het toegeneem. Tussen 1972 en 
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1982 het inskrywings met 17% gegroei. Die oorloop na private 

skole en die gepaardgaande finansiele, industriele en opvoedkundi

ge implikasies het tot spanning gelei, sodat daar talle private 

skole is wat weer wee soek om onafhanklik van staatshulp te raak 

(Smart en Dudley 1989:120) 

Soos in talle ander lande, lyk dit of private skole klasseskei

ding veroorsaak en versterk. Smart en Dudley (1989:122) beweer: 

"Thus, students from independent schools are not only 'over-re

presented' in higher education as a whole, but also 'over-repre

sented' in the professions most likely to lead to elite status 

within Australian society". Op die wyse behou die dominante klas 

hul oorheersing. 

Alhoewel daar 'n groep immigrante (welaf Asiers) tot private 

skole toetree, 

skitter in hul 

1989:124). 

is dit opmerklik dat inboorlinge ("Aborigines") 

afwesigheid aan private skole (Smart en Dudley 

Daar is baie ander redes vir die toename in leerlinggetalle aan 

private skole. Ouers bekommer hul oar werkloosheid, akademiese 

standaarde, morele en godsdienstige waardes, dissipline, enso

voorts. Sommige mense is van mening dat die eksklusiewe private 

skole " serve the explicit function of the reproduction 

of an Australian 'ruling class'" (Smart en Dudley 1989:128). 

Die toenemende rol van die Statebond as beleidmaker en finansier

der het egter die permanensie en legitimiteit van private skole 

in die onderwys in Australie verseker (Smart en Dudley 1989:128). 

5.4.5 Benadering in Nederland 

Verset vanuit Calvinistiese en Rooms-Katolieke kringe teen die 

sekularisasie van die onderwys het gelei tot 'n skoolstryd met as 

oplossing "bijzondere" skole, wat sedert 1848 in die grondwet 

neergele is. Sedert 1920 word hierdie private godsdienstige 

onderwysinstellings gelykwaardig uit die staatskas gefinansier. 

Gesentraliseerde skoolstigting en bestuur en sentraalgereelde 
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norme en standaarde is kenmerkend van die verbesondering van die 

staat se verhouding met die onderwysstelsel (Berkhout 1989:91). 

In Nederland word openbare en private onderwys ("bijzondere") op 

gelykwaardige wyse gereel en gesubsidieer. Die harmonie tussen 

neutrale staatsonderwys en private onderwys is in die grondwet 

ingebou. Norme en standaarde en vryheid van besondere onderwys 

word eerbiedig, ook in die keuse van leermiddels en die aanstel

ling van onderwysers. Openbare en besondere onderwys word 

finansieel gelykberegtig (Berkhout 1989:97). 

Die Minister van Onderwys en Wetenskap le bepaalde standaarde 

neer waaraan private onderwysinstellings moet voldoen. Die Minis

terie word egter nie beskou as die sentrale besluitnemer oor 

onderwys in Nederland nie, aangesien die stigting en bestuur van 

sekondere onderwys by partikuliere instellings berus waarvan die 

Nederlandse Rooms-Katolieke, Protestants-Christelike, Algemene 

Besondere Skoolraad en die Vereniging van Nederlandse Gemeentes 

(Liggaam van Munisipaliteite) verteenwoordigend is (Berkhout 

1989:97-98). Die bestuur van skole is in bestuursbonde georga

niseer en die bestuur tree as 'n regspersoon vir private onderwys 

op en het onderwysvoorsiening sander winsmotief ten doel. Ver

skeie sake word deur die Ministerie van Onderwys en Kultuursake 

gereel en verseker in 'n groat mate dat standaarde gehandhaaf en 

gelyke geleenthede vir leerlinge verseker word (Berkhout 1989:9). 

Die balans tussen gelyke geleenthede en eiesoortigheid in die 

Nederlandse onderwysstelsel word gehandhaaf deur "eie" bestuur 

van skole en sentrale beheer met die klem op behoud van norme en 

standaarde (Berkhout 1989:99). 

Dit staan enigeen in Nederland vanaf 1848 vry om onderwys te voor

sien, en "interference by the authorities is prohibited", met 

voorbehoud betreffende toesighouding en vereistes rakende die 

morele integriteit en bevoegdheid van onderwysers (Doc 1988:4). 

Skole kan dus deur private inisiatief gestig word, en deur samele

wingsverbande of stigtings beheer word. Sulke skole heet private 

("bijzondere") skole, terwyl skole wat deur die staat gestig en 

beheer word, openbaarbeheerde owerheidskole heet. Die beherende 

liggaam (die sentrale regering in die geval van staatskole, muni

sipale owerhede vir plaaslike owerheidskole en skoolrade vir pri-
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vate skole) is verantwoordelik vir dit wat in die skool gebeur. 

Na 1977 is die gelykheid tussen openbare en private onderwys 

sistematies uitgebrei (Doc 1988:1). 

Die grondwet vereis dat standaarde wat vir openbaarbeheerde en 

private skole geld, op so 'n wyse gereguleer moet word dat dit 

ten volle gewaarborg word in albei tipe skole. Regulering van 

standaarde in private skole geskied met inagneming van vryheid om 

onderwys volgens geloofsoortuiging te voorsien. Die grondwet noem 

dan ook twee areas waarin die vryheid van private skole eerbiedig 

word: die keuse van onderrigmiddelle en die aanstelling van onder-

wysers. 

Die wet 

Die· beherende liggaam is ten volle hiervoor aanspreeklik. 

bepaal verder dat openbare en private skole gelykwaardig 

behandel moet word sover dit finansiering betref. In die verband 

word vermeld dat "Public-authority institutions which are legally 

bound to comply with the standards and other rules laid down by 

law and private schools which choose to comply with the same 

requirements and conditions, are financed, as long as they do so, 

from public funds according to the same criteria" (Doc 1988:4). 

Die Nederlandse stelsel word gekenmerk deur 'n gesentraliseerde 

onderwysbeleid gekombineer met gedesentraliseerde administrasie 

en bestuur van skole. Die regering beheer onderwys deur regula

sies vir kwalitatiewe en kwantitatiewe standaarde te stel (Doc 

1988:5). Drie kategoriee van regulering deur wetgewing word 

vermeld, naamlik skoolstandaarde (struktuur, kurrikulum, toela

tingsreels, ensovoorts), finansiering en inspeksie. Standaarde 

word volgens wetgewing deur die parlement neergele en geld vir 

openbare en private skole (Doc 1988:5). 

Die verdeling van verantwoordelikhede en magte (Doc 1988:7) 

geskied op 'n bo-na-onder ("top-down") beginsel. Die sentrale 

regering is verantwoordelik vir die nasionale beleid en vernuwing 

in die onderwys. Plaaslike bestuur beskik slegs oor die magte wat 

deur die wet toegestaan word. In werklikheid het die provinsiale 

en plaaslike bestuur min beheer, omdat die wetsbeginsel van gelyk

heid bepaal dat delegering van magte aan plaaslike besture om 

vereistes en voorwaardes op private skole in te stel, nie in 

belang van gelyke behandeling van openbare en private skole sal 
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wees nie. 

Provinsiale beheerliggame het in die verlede 'n beskeie rol in 

die onderwys gespeel. Onlangs is hul aktiwiteitspan aansienlik 

vergroot om onder andere volwassene-onderwys, asook adviserende 

en beplanningsfunksies in te sluit (Doc 1988:6). 

bestuur is die beheerliggaam vir openbaarbeheerde 

die plaaslike beheerliggaam vir alle skole in hul 

as sodanig 'n wye reeks uitvoerende pligte, byvoor

te sien dat die verpligte onderwyswet nagekom word 

toe te wys aan openbare en private skole om uitgawes 

wat personeel nie raak nie, te dek (Doc 1988:6). 

Plaaslike 

skole, asook 

gebied, en het 

beeld om toe 

en om fondse 

Aan die begin van 1988 (Doc 1988:6) is konsepwetgewing ingedien 

wat voorstel dat die verantwoordelikheid vir die administrasie 

van staatskole oorgedra word aan munisipale bestuur teen 1 Augus

tus 1995, wat die sentrale regering toelaat om sy uitvoerende 

verantwoordelikhede as bevoegde owerheid van die staatsekondere 

skole af te staan. 

Indiensnemingsvoorwaardes (Doc 1988:8) van die private en openba

re sektore stem grootliks ooreen. In die geval van private skole 

is die nakoming van die wet wat geld vir personeel van openbare 

skole 'n voorvereiste vir die toekenning van staatsubsidie. 

Indien 'n private skoal deur die staat finansier wil word, moet 

die skoolraad die voorwaardes van die RPBO (Regulasies vir Perso

neel van Basiese Onderwys) in die personeel se dienskontrak 

insluit. Personeel word aangestel deur die bevoegde beheerliggaam 

van 'n skoal, wat in die geval van private skole die skoolraad 

is. Alle onderwysers is staatsamptenare maar word onder verskil

lende kontrakte in diens geneem. Onderwysers by private skole 

word onder sivieleregkontrakte in diens geneem (Doc 1988:8). 

Onderrigfooie en studietoelaes raak ook die openbare en private 

sektor. Aan die begin van die 1987/88-skooljaar het 'n nuwe wet 

in werking getree waarvolgens skoolgeld deur leerlinge van 16 

jaar of ouer wat sekondere onderwys ontvang, betaalbaar is. Leer

linge tot en met 17 jaar mag 'n toelaag vir studiekoste (boeke, 
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reiskoste, losies ensovoorts) ontvang. Die bedrag hang af van die 

ouers se inkomste en die aantal kinders in die gesin (Doc 

1988:10). 

Finansiering word ook deur die sentrale regering beheer (Doc 

1988:19). In die geval van sekondere skole word daar elke jaar 

aangedui watter skole die volgende drie jaar fondse sal ontvang, 

en koste soos salarisse, oprigting van 'n skool, huur en lopende 

koste, ensovoorts, word gedek. 

Dit is baie duidelik dat daar min verskille tussen openbare en 

private onderwys in Nederland is. Dit wil voorkom of die enigste 

werklike verskil le in die etos van die skool. Finansiering, regu

lering en hulpvoorsiening verskil klaarblyklik min ten opsigte 

van die verskillende soorte skole. 

Alhoewel dit nie een van die doelwitte van die studie is om ander 

lande se onderwysstelsels in besonderhede te ontrafel nie, is die 

Nederlandse stelsel ten opsigte van die hantering van private sko

le van besondere belang, omdat daar min verskil is in die benade

ring en hantering van private en openbare skole. 'n Soortgelyke 

stelsel behoort die meeste behoeftes van die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel te bevredig. 

Dit wil egter voorkom asof die staat die afgelope aantal jare die 

onderwys en beheer daaroor tot 'n sekere mate wil desentraliseer, 

met gepaardgaande afwenteling van gesag. Hierdie aksie stem oor

een met 'n wereldwye neiging. 

5.4.6 Benadering in die Federale Republiek van Duitsland 

In Duitsland sluit private skole al daardie skole in wat nie open

bare skole is nie. Dekker (1989:63) definieer dit soos volg: "'n 

Privaatskool is 'n skooltipe wat in lewens- en wereldbeskoulike 

opvoedkundige en ekonomiese selfverantwoordelikheid gefundeer is 

en onderhou word en waarvan die bywoning op die vrye keuse van 

ouers of leerlinge berus". 

'n Private skool meet die goedkeuring van die staat verkry en dit 
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moet landswetgewing onderskryf alvorens dit mag bestaan. Onderwys

doelstellings, fisiese geriewe, fasiliteite en die gehalte van 

die onderwysers moet met die van die openbare skole ooreenstem. 

Die eindeksamen van private skole word deur die landeksamenkommis

sie afgeneem. Alle private skole word, wat onderrigaangeleenthede 

betref, onder die toesig van die staat geplaas en kan finansiele 

hulp van staatswee ontvang indien hulle die openbare skoolstelsel 

aanvul en verryk (Dekker 1989: 63). 

Daar bestaan 'n uitgebreide stelsel van private skole wat met die 

goedkeuring van die staat opgerig word, deur private instansies 

onderhou word en verskeie doelstellings ooreenkomstig lewens- en 

wereldbeskouing nastreef (Dekker 1989: 63). 

5.4.7 Benadering in Israel 

Weens die pluralistiese samestelling van die samelewing, die 

gesentraliseerde aard van die onderwysstelsel en die soeke na 

gelyke onderwys het daar onlangs in Israel 'n aantal skole 

ontstaan wat op ideologies grondslag gebaseer is (Shapira en 

Haymann 1991: 277). Ouers het 'n keuse tussen drie soorte skole, 

naamlik staatskole, staatsgodsdiensskole en skole wat nie 

amptelik erken word nie (Shapira en Haymann 1991 :278). 

Die ontwikkeling van onderwysoutonomie is verklaarde beleid en op 

grand daarvan het keuseskole (schools of choice) na vore gekom. 

Skole word uit openbare fondse gefinansier en aanvullende kurriku

la word deur ouers en plaaslike besture gefinansier. Keuseskole 

is gebaseer op 'n partikuliere opvoedkundige etos en is gestig op 

die grondslag van ouerbetrokkenheid (Shapira en Haymann 

1991:279). Een van hierdie soort skole is op inhoud gebaseer en 

kom ooreen met die Amerikaanse magneetskole, wat beoog om 

vrywillige integrasie te bewerkstellig en poog om die kwaliteit 

van die onderwys te verbeter. 

Ouers en owerhede het geld in die skole bele. Slegs leerlinge wat 

buitengewoon talentvol is, word aanvaar (Shapira en Haymann 

1991:282). Leerlinge kies 'n baan en spesialiseer in daardie rig

ting. Onderwysers is oor die algemeen akademies goed gekwalifi-
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seer en word deur die munisipaliteit betaal, in sommige gevalle 

volgens individuele kontrakte. Onderwysers is ook betrokke by die 

beplanning van die kurrikulum, onderwysvernuwing en onderrigmeto

des. Die skole ontvang moderne toerusting en bystand van buite-in

stansies by die beplanning van kurrikulere en skoolaktiwiteite. 

Ouerbetrokkenheid word as 'n essensiele komponent van die skoal 

se aktiwiteite beskou (Shapira en Haymann 1991:283). 

Die Israelse onderwysstelsel word gekenmerk deur 'n formele gesen

traliseerde struktuur, maar ouerkeuse word deur 'n proses van 

regulering op so 'n wyse toegelaat dat ewewig tussen sentrale 

beheer (wat gelykheid en integrasie beklemtoon) en ouers (wat 

spesifieke behoeftes wil bevredig) verseker word (Shapira en 

Haymann 1991 :289). 

5.4.8 Benadering in Japan 

Private skole in Japan begin eers vanaf hoer sekondere onderwys 

'n plek beklee. Dit word toegedig aan die "Juku", wat 'n stelsel 

van private skole is wat parallel met en aanvullend tot die 

staatskole funksioneer. Daar word beraam dat 42% van alle laer 

sekondere skoolleerlinge aan "Juku" behoort. 'n Verlenging van 

hierdie soort skole is die "Yobiko" wat voorsiening maak vir hulp 

met die toelatingseksamen aan die einde van die hoer sekondere 

fase. Hierdie instellings ontvang nie regeringsubsidies nie. 

Hulle is handelsondernemings wat hul onderwys 'verkoop' (Preto

rius 1989:276). Benjamin (1991:261) beweer dat private onderwys 

in Japan goedkoper is as openbare onderwys. 

Private onderwys 

waarvan ongeveer 

intellektuele en 

in Japan vind reeds inslag by die kleuterskole, 

75% private kleuterskole is. Sterk klem word op 

opvoedkundige ontwikkeling gele. Daar is oak 

reeds 'n element van private elite ter sprake en sommige van die 

kleuterskole gaan hoogs selektief te werk by die toelating van 

leerlinge. 'n Groot aantal Japannese ouers is bereid om te betaal 

om hul kinders kleuterskole toe te stuur (Lynn 1988:18). Slegs 

0,5% van die leerlinge in die primere fase is in private skole. 

Hierdie private primere skole is egter byna almal sogenaamde 

universiteitskole en leerlinge woon die skole by tot die ouderdom 
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van 18, waarna hulle 'n goeie 

universiteit waaraan die skoal 

(Lynn 1988:20). 

kans staan om tot die betrokke 

verbind is, toegelaat te word 

Slegs ongeveer 3% van die hoerskoolleerlinge skakel oor na priva

te onderwys. Hulle werk besonder hard en skole spits hulle toe op 

akademiese kwaliteit. Teen 1980 het ongeveer 94 % van die leer

linge hul studies in die senior sekondere fase (15 - 18 jaar) 

voortgesit, 'n voorreg waarvoor hulle moet betaal (Lynn 1988:23). 

Daar is min private 

toelatingseksamen vir 

die staatskole self 

junior hoerskole wat spesialiseer in die 

die senior fase. Die rede hiervoor is dat 

'n akademiese opleiding van hoe kwaliteit 

bied. Die ouers is dus oor die algemeen tevrede met die openbare 

skoolsektor. Skole se resultate word deur die pers in diepte 

geanaliseer en in die dagblaaie gepubliseer (Lynn 1988:24). 

'n Verdere rede vir die feit dat daar nie baie private akademiese 

junior hoerskole gestig is nie, kan gevind word daarin dat 'n 

uitgebreide stelsel van private skole ontwikkel is wat nie die 

openbare skoal vervang nie, maar wat dubbelgangers is. Die 

kinders woon die openbare skoal gedurende normale ure by, maar na 

skoal, oor naweke en gedurende skoolvakansies word die private 

skoal bygewoon, sodat die maksimum onderwysvoordeel behaal kan 

word. Die private skoal ("Juku") in Japan kan in hierdie fase dus 

in hoofsaak as 'n aanvullende skoal beskou word. Hierdie skole 

het gegroei van hulpklasse tot grootskaalse ondernemings wat 

daarin spesialiseer om universiteitstoelating vir leerlinge te 

verwerf. Maar ook hierdie skole het reeds hul eie toelatings

eksamen. Ongeveer die helfte van die 12- tot 14-jarige leerlinge 

woon "Juku" by. Bywoning geskied twee tot drie keer per week en 

op Saterdae en voltyds gedurende skoolvakansies (Lynn 1988:25). 

Die "Juku" ontvang nie staatsubsidie nie en Lynn (1988:25) merk 

op dat " Juku constitute an unexpected adaptation of 

the market to the needs of Japanese parents ... ". 

Die kriterium vir die beoordeling van 'n skoal se akademiese 

meriete word gemeet aan die sukses wat sy leerlinge met toelating 

tot elite universiteite het. Die name van leerlinge wat toegang 

tot h1erdie universiteite gekry het, verskyn in die pers en op 
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grand hiervan word skole in rangorde geplaas, tesame met 'n ontle

ding oor 'n tydperk van twintig jaar. Dit is nie nodig om in te 

gaan op die effek wat hierdie kompetisiegees op die kind, die 

skoal en die universiteit het nie. Ongeveer 30% van die senior 

hoerskole is private skole. Die verhouding is egter hoer in die 

stede. Hierdie skole hef fooie. Lynn (1988:30) beweer dat dit 

onmoontlik is om veralgemenings te maak betreffende akademiese 

verskille tussen openbare en private senior hoerskole. Private 

senior hoerskole word op alle vlakke van die rangorde gevind. Die 

private skole het egter hulle posisies in onlangse jare merkbaar 

verbeter ten koste van openbare skole (Lynn 1988:31). 

Openbare skole wat hoog op die akademiese rangorde le, is gesog. 

Ouers wil graag hul kinders daar inskryf, maar leerlinge moet 'n 

toelatingseksamen afle. As gevolg hiervan het 'n aantal private 

skole ontstaan vir leerlinge van ouers wat dit kon bekostig. Hier

die private skole het aan die begin hoofsaaklik in die behoeftes 

van leerlinge met 'n gemiddelde prestasievermoe voorsien. Die 

beste openbare skole het egter 'n baie goeie reputasie gehad 

(Lynn 1988:31). 

Die karns van die komprehensiewe skoal het ook in Japan inslag 

gevind. Daardeur het leerlinge wat binne die voedingsarea van 'n 

skoal woon, reg tot toegang tot die skoal gehad ("Provider cap

ture"). Seleksie het dus verval en gevolglik het die akademiese 

prestasie van die skoal verswak. Dit het daartoe gelei dat groat 

getalle ouers uit die middelklas hul kinders na private senior 

hoerskole oorgeplaas het. Op die wyse het private skole, wat 

toegang kon monitor, op die rangordeleer geklim (Lynn 1988:35). 

5.4.8.1 Kontemporere stand van openbare en private senior 

hoerskole in Japan 

Teen die jare tagtig was die komprehensering van openbare senior 

hoerskole grootliks voltooi, en hierdie verloop het veroorsaak 

dat private skole bo aan die rangordelys gevind word. Alhoewel 

private en openbare skole versprei le oor die rangordelys, ver

huis baie ouers om hul kinders, wat nie toelating tot die hoer 

rangorde senior sekondere fase van die openbare skoal kon verwerf 
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nie, in laerorde private skole te plaas met die hoop dat dit hul 

beroepsmoontlikhede sal versterk (Lynn 1988:38). Die kinders van 

die werkersklas is egter hierdeur benadeel, want private skole 

het die elite skole geword en die werkersklas kon nie die hoer 

fooie bekostig nie. Teen 1982 het die private skole die staatsko

le verbygesteek en 48% van die plekke aan universiteite bekom 

(Lynn 1988:39). 

5.4.8.2 Staatsubsidies aan private skole 

Die rede vir die bestaan van die 30% private skole in Japan is 

gelee in subsidiering. Daar is hoofsaaklik twee soorte subsidie. 

Kapitale skenkings word deur die staat gemaak vir die bou van 

laboratoria, die aankoop van rekenaars, ensovoorts. Die grootste 

bedrag gaan vir die besoldiging van onderwysers en die staat 

betaal 50% van die salaris van 'n onderwyser aan 'n private 

skoal. Dit is onderhewig aan sekere voorwaardes, maar verlig die 

las op die ouers en verklaar die hoe aantal private skole. Dit 

moet in gedagte gehou word dat ouers hierdie las net vir drie 

jaar (die senior sekondere fase) dra. Lenings is ook beskikbaar 

(Lynn 1988:40-41). 

5.4.8.3 Die doeltreffendheid van onderwysers 

Die krag van die private sektor word as 'n bydraende faktor tot 

die 

kant 

doeltreffendheid van onderwysers in Japan beskou. Aan die een 

is daar die bydrae van die Juku wat nie maklik bepaal kan 

word nie. Daarby is daar die private senior sekondere skole. Hul 

bydrae kan gesien word teen die algemene ekonomiese teorie, 

naamlik '' goods and services provided by private competing 

institutions are produced more efficiently than those provided by 

either public competing institutions or public monopolies" (Lynn 

1988:102). Swak diens het verlies aan wins tot gevolg. Hierdie 

vrees ontbreek grootliks by openbare verskaffers van dienste. 

Daar is drie faktore wat 'n invloed uitoefen op private skole in 

Japan. In die eerste plek haal ouers hul kinders uit die skoal 

indien die skoal nie suksesvol is nie. In die tweede plek hou die 

doeltreffendheid van die private skole die openbare skole op hul 
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Indien standaarde van openbare skole benede die van private 

daal, lei dit tot openbare kritiek. Die derde faktor is die 

skoolverlatingsouderdom van 15 jaar. Indien die leerling nie na 

wense presteer nie, kan hy gouer die skool verlaat en dit be1n

vloed die toewysing van personeel (Lynn 1988:102-103). 

5.4.8.4 Die privatisering van skole 

Lynn (1988:139), met verwysing na die rol wat private skole speel 

in die doeltreffendheid van onderwysers, verklaar ''what is 

required to render competition with the state sector effective is 

what economists call the power of exit, that is, the ability 

of parents to withdraw their children from the state schools and 

transfer them into private schools". 

Ekonome en sosiale wetenskaplikes skryf die ondoeltreffendheid 

van die onderwys toe aan die monopolie van die staat, omdat staat

skole nie aan kompetisie blootgestel is nie. Dit het tot gevolg 

dat die werkers in die staatsektor hul taak met minder energie 

aanpak. Op grond hiervan is die mening gelug dat skole behoort te 

privatiseer om hulle sodoende sensitief te maak vir die invloed 

van verbruikersbehoeftes. Daardeur sal skole meer doeltreffend 

word. 

egter 

egter 

skole 

Die beweerde hoer doeltreffendheid van private skole kan 

nie empiries bewys word nie. Die Japannese onderwys verskaf 

gedeeltelike empiriese bewyse dat die privatisering van 

sal lei tot hoer standaarde. Dit verskaf ook 'n model 

waarvolgens 'n onderwysstelsel met 'n groot private sektor in die 

praktyk kan funksioneer. Daar bestaan min twyfel dat die private 

senior hoerskool in Japan 'n groot bydrae maak tot die hoe 

onderwysstandaarde in Japan (Lynn 1988:139). 

'n Tweede les wat uit die Japannese ervaring geleer kan word, is 

die wyse waarop privatisering van skole aangemoedig word. Byna 

alma! wat hierdie probleem wil oplos, verkies die koeponstelsel. 

Politici skram egter weg van die koeponstelsel. Regerings is 

huiwerig om dit in te voer, want dit sal reorganisasie van die 

onderwysstelsel, met gepaardgaande probleme, vereis. Lynn 

(1988:40) beweer dus dat die koeponstelsel onprakties is. 
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Die private senior hoerskole bied egter 'n nuttige alternatiewe 

model vir die privatisering van skole. Dit kom neer op 'n geleide

like benadering tot privatisering. Die 50% waarmee private skole 

gesubsidieer word, lei daartoe dat tussen 40% en 50% van die 

ouers in stedelike gebiede die opsie vir private onderwys sal 

uitoefen (Lynn 1988:141). 

Hierdie geleidelike aard van die strategie verseker dat daar op 

geen stadium massiewe probleme wat ontwrigting en verleentheid 

skep, kan ontstaan nie. Vanaf 'n sekere datum word private skole 

gesubsidieer, of per kapita volgens leerlinggetal, of op 'n gly

skaal volgens die vermoe van die ouers. Op die wyse sal die pri

vate skoolsektor geleidelik uitbrei om in die vraag te voorsien. 

Hierna kan die private sektor groei sonder verdere politieke in

menging. Lynn (1988:141) beweer dat die kritieke verhouding van 

private teenoor openbare skole 1:5 (20%) is. Die opskorting van 

subsidies deur regerings sal kiesers vervreem en private skole se 

doeltreffendheid sal groei stimuleer. Alhoewel so 'n benadering 

nie dadelik algehele privatisering tot gevolg sal he nie, sal dit 

'n aantrekliker opsie vir die politici wees (Lynn 1988:142). 

5.4.9 Benadering in Tanzanie 

In Tanzanie is plaaslike inisiatiewe en nasionale beleid fyn ver

weef. Private skole word deur regulasies verbied. Sarnoff 

(1991:378) se dat private skole in Tanzanie nie deur die sentrale 

regering bedryf word nie. Volgens wet moet sulke skole deur 'n 

goedgekeurde liggaam ('n kerk of sosiale liggaam) bestuur word en 

sedert onlangs is beamptes van die regering daarby betrokke. 

Private skole (in hierdie sin) moet by die Minister van Onderwys 

geregistreer wees, en moet oor fasiliteite, personeel en toerus

ting beskik. Hierdie skole moet dieselfde kurrikulum as staatsko

le volg, en hul onderwysers moet dieselfde kwalifikasies he as 

hul ewekniee in die regeringskole. Hul skoolgelde word vasgestel. 

Die private skole word ook aan toesig van die staatsinspektoraat 

onderwerp. Daar word dus in Tanzanie onderskei tussen openbare en 

private skole in terme van verantwoordelikheid en verantwoord

baarheid. Private skole is ietwat minder direk verantwoordbaar 
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aan nasionale onderwysbeamptes. Suksesvolle staatskole is meer 

outonoom as die onsuksesvolle private skoal (Sarnoff 1991:379). 

Privatisering van skole (dit wil se die toenemende invloed van 

private liggame) het in Tanzanie 'n sikliese verloop gehad. Aktie

we private groepe voorsien die bronne wat groei in skole tot 

gevolg het. Die groei vergroot bestaande sosiale ongelykheid. 

Wanneer daar in 'n welvarender deel van die land 'n toename in 

onderwysgeleenthede is, protesteer die mindergegoede groep en 

dring op aksie aan (Sarnoff 1991:379). 

In hierdie opsig het private skole 'n groat rol gespeel. 'n Afna

me in die groei van staatskole het gewoonlik gelei tot 'n toename 

in private skole, veral omdat die staat hulle toelaat om regula

sies rakende registrasie, fasiliteite, handboeke ensovoorts te 

oortree. Sarnoff (1991:382) verklaar hierdie anomalie deur te 

beweer " ... the private secondary school initiatives were meeting 

a demand the government itself could not adequately address". 'n 

Soortgelyke situasie speel hom af in die Republiek van Suid-Afri

ka deurdat private skole wat geregistreer is by die Departement 

van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad - wie se prime

re kliente blankes is - ooglopend meer swart leerlinge toelaat as 

wat die wet bepaal, maar weens die vaagheid van die bewoording 

van die wet, word die toestand geduld. 

Die staat het bepaal dat agt uit die twintig onderwysstreke in 

Tanzanie skole met plaaslike fondse moet oprig. Dit het weer eens 

daartoe gelei dat die streeksgaping ten opsigte van onderwys ver

groot het, omdat die welvarende streke met goeie private skole 

gou nuwe skole kon oprig, terwyl minder gegoede streke dit moei

lik gevind het. Private skole is dus die oorsaak van die ongelyk

heid. Die sukses van private inisiatief word gewoonlik gevolg 

deur strenger beheer, nasionalisering van private skole, skemas 

om ongelykhede te verminder en strenger beperkings op die 

stigting van private skole (Sarnoff 1991 :383). 

Sarnoff (1991 :384) is van mening dat veral plaaslike politici, 

bondgenote betrokke raak by hierdie magstryd. kerkleiers 

Dit gaan 

en 

by 

hul 

hulle nie soseer om onderwys sodat hulle selfonder-
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houdend kan wees nie, maar om die verdediging van hul eie saak. 

5.4.9.1 Die politiek van privatisering in 'n Derdewereldland 

Professionele opvoeders sien privatisering in Tanzanie as 'n stra

tegie om 'n deel van die las van finansiering van skole uit die 

staatskas af te skuif op die ouers en die plaaslike gemeenskap. 

In hierdie opsig kom die motief ooreen met die doel van privatise

ring in baie ontwikkelende lande. Privatisering is deels 'n inisi

atief uit die gemeenskap weens die algemene vraag daarna. In die 

praktyk is dit gemik op teenkanting teen die onderverdeling van 

bronne met behulp van die onderwysstelsel. Dit neig om groeps

vorming en streeksongelykhede te versterk (Sarnoff 1991:389). 

Privatisering het egter ook onderwysgeleenthede laat toeneem. 

Alhoewel dit bestaande groepvorming versterk het, het dit ook 

geleenthede geskep vir die minderbevoorregte groepe omdat die 

getal skole toegeneem het en omdat dit die regering aangespoor 

het om die openbare stelsel uit te brei. Hierdie uitbreiding van 

die openbare stesel het dan minderbevoorregtes makliker toegang 

tot skole verleen, en op die wyse is hulpbronne op 'n nasionale 

grondslag herversprei. Samevattend se Sarnoff (1991 :390): 

"Privatization is both a cause and an effect". 

5.4.10 Samevattend 

Die balans tussen die verskillende wyses van onderwysvoorsiening 

in verskillende lande is die gevolg van 'n historiese verloop, en 

dit kan slegs begryp word deur die geskiedenis van die onderwys

stelsel te bestudeer. Die belangrikste element is gewoonlik die 

wyse waarop kerkskole en staatskole langs mekaar ontstaan het. 

Elitisme wat met private skole verbind word, is 'n uitvloeisel 

van die Britse "public school". 

Waar die private skole deel geword het van die staatsektor, is 

daar streng beheer en regulering. 

In die Verenigde State van Amerika word kerkskole deur wetgewing 

buite die openbare sektor gehou. Tog ontvang die meeste private 
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skole finansiele hulp van een of ander aard. Staatshulp is juis 

een van die faktore wat private skole in gemeen het. 

Die Nederlandse stelsel toon aan dat daar nie noodwendig 'n 

verband is tussen die bestaan van private skole en elitisme nie. 

Alhoewel private skole daar hoog aangeslaan word, is daar weinig 

verskil ten opsigte van die kurrikulum en fasiliteite tussen die 

twee soorte skole. 

Australie se private skole toon 'n redelike verskeidenheid. Alhoe

wel die skole glo dat regulering uitermatig is, het private skole 

tog 'n hoe mate van outonomie. Dit is eerder staatsregulering wat 

die mate van ongelykheid en bevoorregting bepaal as die feit of 

die skool privaat is al dan nie. 

Dit blyk duidelik dat die oplossings van probleme in een land nie 

sander meer op 'n ander land oordraagbaar is nie. 

Die grootte van die private sektor teenoor die openbare sektor 

wissel baie. In Wallis is dit 3% en in Nederland is dit 70%. 

5.5 Andersoortige skole 

'n Private skool word dikwels geassosieer met geboue en terreine 

soos openbare skole. Daar is egter vorms van onderwys wat nie in 

hierdie rigiede prentjie inpas nie. Enkele andersoortige skole 

sal nou bespreek word. 

5.5.1 Magneetskole 

Magneetskole het nie privatisering as motief nie, maar daar is 

sekere aspekte daarvan wat op privatisering van toepassing gemaak 

kan word. Daar sal dus kortliks na magneetskole gekyk word. 

Ter inleiding se Metz (1986:vii) "Magnet schools are schools 

which accomplish racial desegregation on a voluntary basis: they 

attract volunteers by offering innovative education". Metz 

(1986:1) definieer magneetskole soos volg: "They are racially 

mixed public schools which draw students on a voluntary basis by 
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offering educational innovations which are attractive to 

parents". Omdat daar nie genoeg magneetskole was om die hele stad 

te desegregeer nie, moes rassegroepe ook in tradisionele skole 

opgeneem word en om hierdie rede is die meeste magneetskole in 

swart woonbuurte gelokaliseer en swart omgewingskole is gesluit 

of die leerlingtal is verminder (Metz 1986:9). Geen leerling is 

egter verplig om 'n spesifieke skool by te woon nie. 

Die projek was 'n sukses, wat moontlik 'n aanduiding kan wees van 

die groot waarde van keuse uit vrye wil. Die magneetskole bied 

onderrig vir verskillende soorte beroepe aan en maak voorsiening 

vir die behoeftes van leerlinge uit die bree spektrum (Metz 

1986:12). Die politieke doelwit van die projek is verbloem deur

dat klem gele is op die opvoedkundige voordele aangesien magneet

skole vir spesifieke onderwysbehoeftes (begaafde leerlinge tot 

leerlinge wat individuele aandag nodig het) voorsiening maak 

(Metz 1986:16). 

Daar moes egter verseker word dat magneetskole anders, dog gelyk 

aan tradisionele skole moes wees en geboue is opgeknap, addisio

nele personeel is betrek, skole het rekenaars en spesiale toerus

ting ontvang en buitemuurse programme is aangebied (Metz 

1986:18). Dit het daartoe aanleiding gegee dat hierdie skole 

mettertyd nie net as "anders" beskou is nie, maar ook as "beter" 

en hierdie implisiete voortreflikheid het meningsverskille betref

fende die gelykheid van skole veroorsaak. Swartes het die plan 

bevraagteken en met suspisie bejeen omdat die meeste leerlinge 

wat van busvervoer gebruik moes maak, uit hul geledere gekom het 

(Metz 1986:20). Maar selfs blankes wat gekies het om nie magneet

skole by te woon nie, het die bevoorregte behandeling van magneet

skole beny. Metz (1986:22) beweer dat " ... the magnet schools 

began to develop a reputation as privileged for the elite". As 

gevolg hiervan het die skole hul bevoorregte befondsingsprogramme 

verloor, maar die reputasie het gebly (Metz 1986:25). 

Alhoewel magneetskole baie 

(1990:201) daarop dat" 

of the school system". 

voor- en nadele het, wys Rosse! 

this is a financial drain on the rest 
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Magneetskole het dus desegregasie ten doel. Dit is egter ook 'n 

wyse waarop die beginsel van private skole in werking gestel kan 

word deurdat sekere skole as oop, half-oop of vrywillige private 

skole tot stand kan kom. Sulke skole kan dan ook vir spesifieke 

groepe leerlinge met spesifieke behoeftes voorsiening maak. Ouers 

kan uit vrye keuse hul kinders na sulke skole stuur, maar daar 

sal van ouers verwag word om 'n finansiele bydrae te maak. 

Behoeftige leerlinge kan staatsondersteuning geniet of deur die 

private sektor befonds word. 

5.5.2 Huis- of tuisskole 

Tuisskole geniet nie tans in die Republiek van Suid-Afrika 

wetlike erkenning nie. Dit is 'n vorm van onderwys wat veral in 

die buiteland toenemende groei toon, veral omdat ouers glo dat 

hulle ernstig betrokke behoort te wees by hul kinders se onderwys 

en opvoeding. In die Verenigde State van Amerika word tuisskole 

wetlik erken. Vir die doeleindes van hierdie studie sal daar van 

tuisonderwys en tuisskole gepraat word. 

Tuisskole kan tans slegs erkenning in die Republiek van Suid-Afri

ka geniet indien daar ten minste 20 leerlinge betrokke is (kyk 

paragraaf 2.1). Oorsee is hierdie skooltipe lank reeds 'n werklik

heid, alhoewel dit nie noodwendig as 'n private skool beskou word 

nie. Dit word dus elders erken as 'n alternatief tot onderwysvoor

siening in ge1nstitusionaliseerde verband. Onder andere behels 

dit die verskuiwing van beheer oor die onderwys van die skool en 

die skoolstruktuur na die ouerhuis en die ouer, sodat ouers volle 

verantwoordelikheid vir die onderrig van hul kinders op hulself 

neem en die finansiering van die skool dra. 

Preiss (1989:1) definieer tuisskoling soos volg: ''Home schooling 

is the educational alternative in which parents/guardians assume 

the primary responsibility for the education of their children 

... ". Ray (1989:4) definieer dit" ... as a learning/ teaching 

situation wherein children spend the majority of the conventional 

school day in or near their home in lieu of the attendance at a 

conventional institution of education''. 
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NASBE (1988:1) verwys meer breedvoerig soos volg daarna: "Home 

schooling is an educational program, taught in the home by a stu

dent's parent or legal guardian. Standard, academic subjects are 

taught in a systematic fashion using either local public or pri

vate school curricula, a correspondence curriculum or a curricu

lum development by parents ... a home school is not instruction 

by a parent teaching other children, especially when compensation 

is involved. That instance is defined as a private school located 

in the home". 

In die Verenigde State van Amerika is 'n verblydende toegewing 

wat vennootskap met openbare onderwys aanmoedig, gemaak. 'n 

Ouerpaar wat hul kinders by die huis onderrig het, is genooi om 

na behoefte van die openbare skoal se personeel en toerusting 

gebruik te maak. Hierdie samewerking tussen die openbare skoal en 

tuisskole neem toe en behels onder andere skoolbywoning ter wille 

van kunslesse, terwyl sommige kinders skoal op 'n halfdagbasis 

bywoon (Holt 1983:391). 

5.5.2.1 Vorms van tuisskole 

AERA (1984:7), met betrekking tot wyses waarop ouers hul tuissko-

le organiseer, verklaar: 

beskrywings van daaglikse 

"There are no typical days ... "en uit 

aktiwiteite is dit duidelik dat elke 

groep 'n eie benadering het. Die benadering is gestruktureer, 

maar is grootliks vry van formaat (AERA 1984:18). Uit verslae is 

dit duidelik dat die algemene benadering spontaan en in baie 

opsigte vry van spanning is. AERA (1984:19) rapporteer dat 

"(t)hose who continue to have home school tend to relax the 

structure somewhat". 

5.5.2.2 Ouers se redes vir tuisonderwys 

Die motivering vir ouers se oorweging van tuisonderwys as 'n 

onderwysalternatief kom kortliks daarop neer dat daar vir ouers 

wat nie staatsonderwys verlang nie, wee behoort te bestaan waar

langs hulle hul kinders onderwys kan hied wat voldoen aan die 

lewens- en wereldbeskouing wat hulle huldig. Private skole mag te 

duur wees. Veral in die Republiek van Suid-Afrika met sy uitge-



-156-

strekte landelike gebiede, is private onderwys nie altyd 'n haal

bare opsie nie en is dit moontlik dat 'n plaaslike staatskool nie 

lewensvatbaar is nie. Ouers behoort ook nie gedwing te word om 

hul kinders in skoolkoshuise te plaas indien hulle self na die 

onderwys van hul kinders kan omsien nie. Tuisskole is 'n alterna

tief wat in baie opsigte vir talle ouers 'n haalbare alternatief 

is, of in die toekoms mag wees (AERA 1984:4-7). 

AREA (1984:10) plaas die motiewe vir tuisskole in ses kategoriee: 

* Die kind pas nie in die gewone skoal nie, moontlik weens 

verveeldheid, sosiale probleme, ensovoorts, en verg dus 

persoonlike aandag. 

* Ouers en kinders wil in beheer wees. Dit gebeur dikwels dat 

die ouers en die kinders in die skoolmilieu vasgevang word 

en dat die huislike atmosfeer verlore gaan. 

* Alhoewel sosialisering 'n klagte teen tuisskoling is, voel 

baie ouers dat hulle juis hul kinders onafhanklik van die 

groepbeginsel wil opvoed. 

* Ouers is van mening dat die skoal se leerproses nie inpas 

by hul beskouing van die leerproses nie. 

* Baie ouers hou nie van die waardes en begrippe wat op skoal 

voorgehou word nie. 

* Baie ouers wil die verantwoordelikheid om hul kinders te 

leer, self dra. 

In sommige gevalle was die ouer self 'n onderwyser, terwyl ander 

weer godsdienstige fundamentaliste is wat ontevrede is met die 

sekulere Humanisme wat in die openbare skole aangehang word 

(Divoky 1983:396). 

Al die voorstanders van tuisskole deel egter die siening dat 

openbare skole nie 'n gesonde omgewing vir hul kinders skep nie 

(Divoky 1983:397). 

5.5.3 Aspekte random tuisonderwys in die Verenigde State van 

Amerika 

5.5.3.1 Wetlike aspekte 



-157-

In die Verenigde State van Amerika, waar onderwys verpligtend is, 

word uitsonderings toegelaat op voorwaarde dat die kind, onder 

andere, 'n aanvaarbare vorm van onderwys ontvang. In die hof is 

dan ook beslis dat ouers die reg het om hul kinders na private 

skole te stuur (Harris en Fields 1982:26). Drie en dertig state 

maak voorsiening vir tuisonderrig. Toestemming word egter bemoei

lik deur amptenare, maar slegs twee vereistes behoort nagekom te 

word, te wete 'n oortuigende rede en onderrig wat ekwivalent is 

aan openbare skoolonderwys (Harris en Fields 1982:28). 

Dit is veral van belang dat die hof (Harris en Fields 1982:28) 

toegegee 

die getal 

het dat die huis ook 'n private skool impliseer en dat 

leerlinge nie bepaal of dit 'n skool is nie. Verpligte 

onderwys is net van toepassing op diegene wat nie hul kinders wil 

onderrig of laat onderrig nie. Soms word daar aangedring op 'n 

onderwyskwalifikasie om te kan skoolhou en die staat se verplig

ting om te verseker dat die kind onderrig word soos deur die wet 

voorgeskryf, word as voldoende beskou om beheer uit te oefen 

(Harris en Fields 1982:29). 

Die hof het ook sekere riglyne gegee waardeur 'n openbare onder

wysinstansie hom moet laat lei by die oorweging van tuisonderrig, 

naamlik: Kurrikulum, die wyse waarop die kennis aangebied word, 

die handboeke en hulpmiddels wat gebruik word, die wyse van evalu

ering, die omvang van onderrigtyd en die bevoegdheid van die 

onderwyser (Harris en Fields 1982:30). 

Devins (1986:159-174) gee 'n oorsig van staatsregulering van tuis

skole en konsentreer op die grondwetlike beperkinge van staatsre

gulering van tuisskole. Sommige state wil tuisskole verbied, 

terwyl ander hul die reg van regulering toe-eien sodat voldoende 

onderwys aan kinders verseker kan word. 

Die Hooggeregshof het beslis dat onderwys nie 'n fundamentele reg 

is nie, nieteenstaande die feit dat daar in die uitspraak 

verklaar is dat " ... (t)oday, education is perhaps the most impor

tant function of the state", en dat die gesag van die staat om 

redelike regulasies te promulgeer, geensins betwyfel word nie. 

Devins (1986:163) meld verder dat "(t)he well-being of children 
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authority of the state to regulate and is clearly within the 

protect". Die staat 

kan geregverdig word 

belang van die staat 

se bemoeienis met die ouer-kind verhouding 

op voorwaarde dat dit in die gesamentlike 

ontwikkelende individu 

is, of dat dit in belang van die kind as 

is. Devins (1986:163) beweer dat "the 

state's collectivist interest is merely an exercise of the state 

policy power to promote the public welfare". Onderwys blyk dus 'n 

verantwoordelikheid te wees, maar nie 'n reg nie. 

Die hof het beslis dat die staat se "parens patriae" en samele

wingsbelange nie voldoende is om tussenbeide te tree in familiesa

ke nie (Devins 1986:167). Die staat het egter die reg om sommige 

regulasies vir tuisskole neer te le, veral rakende die kernkurri

kulum en standaarde (Devins 1986:173). Devins (1986:174) kom tot 

die gevolgtrekking dat die staat nie tuisonderrig kan verbied 

nie, maar dat sekere basiese vrae betreffende die reg van die 

ouer om sy kind self te onderrig, deur ineengestrengelde hofbe

slissings ontrafel sal word. Daar kan egter tot die gevolgtrek

king gekom word dat die huidige neiging by wetgewers en adminis

tratiewe kantore blykbaar daarop gemik is om tuisonderrig toe te 

laat. 

5.5.3.2 Algemene aspekte 

In die Verenigde State van Amerika het die leerlinge in tuisskole 

van 15 000 in 1970 tot 250 000 in 1988 vermeerder (Mueller en 

Brunetti 1989:325). Elke staat laat tuisskole toe met verskeie 

vlakke van regulering. Ongeveer twee derdes van die state vereis 

dat tuisskoolleerlinge 'n nasionale gestandaardiseerde prestasie

toets afle, of dat bewys gelewer moet word dat bulle voldoende 

onderwysvordering maak (Mueller en Brunetti 1989:325). Resultate 

van vergelykende toetse tussen staatskoolleerlinge en tuisskool

leerlinge dui daarop dat tuiskoolleerlinge goed presteer. 

Tuisskole kry baie kritiek oor die mate van sosialisering wat 

daardeur moontlik is. Daar is bevind dat leerlinge wat tuisskole 

bywoon in sommige vorms van sosialisering beter daaraan toe is as 

openbare skoolleerlinge, maar in ander vorms weer swakker daaraan 

toe is. Leerlinge in tuisskole het egter geringer geleentheid vir 



-159-

toegang tot verdowingsmiddels, alkohol, geweld en vandalisme. Di

voky (1983:397) beweer dat leerlinge ook kan sosialiseer deur aan 

te sluit by jeugbewegings, sportspanne, kerkgroepe, ensovoorts. 

Rakestraw en Rakestraw (1990:72) noem vyf basiese vereistes wat 

vir tuisonderwys gestel moet word om staatsvlakstandaarde te 

verseker. Dit behels dat tuisskoolleerlinge by die plaaslike 

skoolstelsel sal registreer, dat kriteria vir onderwysersertifi

sering en 'n goedgekeurde kurrikulum vasgestel word, dat daar van 

ouers verwag word om kwartaalliks aan skoolbeamptes betreffende 

leerlingvordering verslag te doen, dat 'n stelsel van evaluering 

vir tuisskole aanvaar word, en dat 'n stelsel van remediering 

ingestel word vir leerlinge wat nie gedurende die skooljaar vol

doende vordering maak nie. Rakestraw en Rakestraw (1990:73) berig 

ook dat verskeie vergelykende studies aangedui het dat tuisskool

leerlinge telkens beter presteer het as hul staatskooleweknie. 

Dit is egter ook nodig om daarop te wys dat die resente beklemto

ning van oueronderwys, ouerkeuse en deelname aan die onderwysver

loop asook alternatiewe onderwysopsies indirek hydra tot die 

bevordering van die tuisskoolbeweging (Rakestraw en Rakestraw 

1990:75). 

5.5.4 Aspekte in Engeland en Wallis 

5.5.4.1 Wetlike aspekte 

In Engeland en Wallis vereis die wet nie dat kinders in skole 

onderwys moet ontvang nie en daar word na sulke onderwys verwys 

as "education otherwise" (Lowden 1989:136). Kinders hoef nie 

geregistreer te wees nie, maar plaaslike owerhede moet 'n toesig

houdende rol speel. In hierdie lande is daar dus minder voorskrif

telikheid saver dit die reg, wyse en beheer van tuisonderwys 

betref. 

Mayberry (1989:179) wys op probleme wat openbare skole kan 

ondervind met onderwysprogramme en sertifisering indien 

tuiskoolleerlinge na die openbare stelsel sou terugbeweeg. 

Wetgewing en die toepassing daarvan kom wel voor. Fleksieonderwys 
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is nie moontlik nie, want die stelsel maak nie daarvoor voorsie

ning nie. Plaaslike owerhede vervul 'n toesighoudende rol ten 

opsigte van doeltreffende, paslike voltydse onderwys, maar 'n 

uitspraak van die hof bepaal dat " ... a child's education must be 

judged on its own merits and not by the prevalent standards of 

the day " (Lowden 1989:136). 

'n Ouer hoef nie formele akademiese of onderwyskwalifikasies te 

he om die kind te onderrig nie. Verder is ouers onder geen wetti

ge verpligting om enige voorgeskrewe kurrikulum te volg nie. Dit 

skep egter probleme vir die staat, want hoe kan daar vasgestel 

word of 'n kind onderwys ontvang wat aan sy behoeftes voldoen, as 

daar nie aangedring kan word op 'n kurrikulum nie? (Lowden 

1989: 139) . 

Tog is daar aanduidings dat ouers positief reageer op eise van 

plaaslike owerhede, en dat die meerderheid 'n gestruktureerde 

formaat volg en van voorgeskrewe sillabusse gebruik maak (Lowden 

1989:140). 

Dit is egter vir die staat moeilik om sulke skole te monitor, en 

in die Verenigde Koninkryk geskied dit dan ook in werklikheid op 

'n lukrake wyse. Oat onderwysadviseurs van die staat hierdie situ

asie as onhoudbaar sien, is nog meer verstaanbaar indien daar 

besef word dat die adviseurs nie die reg het om tuisskoolkinders 

aan gnostiese toetsing te onderwerp nie (Lowden 1989:140). 

5.5.4.2 Algemene aspekte 

In die Verenigde Koninkryk word daar na tuisskoling as "education 

otherwise" verwys, en dit is "education that is required by law 

... , not schooling per se" (Meighan 1989:110). Ouers word die reg 

gegee om hulle wettige verpligting (om te verseker dat die kind 

voldoende onderwys ontvang) na te kom deur skoolbywoning "or 

otherwise". Meighan (1989:111) beweer dat die meeste ouers van 

"education otherwise" nie dogmaties anti-skoal is nie. Hulle wil 

bande met die plaaslike skoal smee deur middel van 'n plooibare 

program 

konsep 

tussen huis en skoal in die vorm van 'n vennootskap. Die 

van fleksieonderwys geniet dan ook nou aandag, wat daarop 
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dui dat ouers ten gunste is van onderwys wat die beste is vir 'n 

spesifieke kind op 'n spesifieke tyd. 

Meighan (1989:111) sluit sy betoog af met 'n verbloemde waar

skuwing: "Defining the parent as the prime educator is the most 

daring. Only a county confident in its practice of democracy in 

everyday life could have the courage to make this the normal 

rather than the exceptional". 

5.6 Samevattende oorsig 

Private skole het uit die tuisskole ontstaan en gegroei. Onderwys

reg en -beheer het egter ter sprake gekom, en gepaardgaande wetge

wing het die groei van private skole gestrem. Liggame wat die 

saak van die private skoal ondersteun het, is gestig. Die pole

miek oor die voor- en nadele van die openbare en private skole 

het saam met die skole gegroei. Private skole word veral geken

merk deur sosiale stratifikasie. Beskouinge omtrent private skole 

verskil van land tot land, en hang grootliks af van die lewensbe

skouing van die burgery. Ouers verlang private onderwys weens 'n 

persoonlike oortuiging aangaande dit wat die beste is vir die 

kind. Kolonialisering het die begrip van private onderwys oor die 

wereld versprei. Private skole ontvang meestal staatshulp in een 

of ander vorm. Private onderwys en hernude belangstelling in die 

tuisskool groei wereldwyd. Die Nederlandse en Japannese stelsels 

het veel te bied. Klaarblyklik het die private skole in die 

verskillende lande nou bande met mekaar en leer hulle by mekaar. 
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HOOFSTUK 6 

PRIVATE ONDERWYS - BESONDERE ASPEKTE 

6.1 Inleiding 

In die vorige hoofstuk is aangedui dat private skole in talle 

lande bestaan. Daar is ook gesien dat elke land 'n besondere bena

dering tot private onderwys het, maar daar is baie lande wat 

weens historiese gebeure ooreenkomste toon. Die private onderwys 

in 'n land kan egter nie losgemaak word van die kultuur en geskie

denis van daardie land nie. 

Daar sal nou aandag gegee word aan die privatisering van die 

kurrikulum en ondersoeke wat gedoen is rakende aspekte van 

private skole. 

6.2 Privatisering van die kurrikulum 

Een aspek van die onderwys wat ook reeds blootgestel is aan 

privatisering, is die kurrikulum. Daar sal volstaan word met die 

wyse waarop dit in Skotland en Nederland ter sprake kom. Dit is 

voldoende om kennis te neem dat die kurrikulum wel geprivatiseer 

kan word. 

6.2.1 Kurrikulering in Skotland 

Die Scottish Consultative Council on the Curriculum (SCCC), soos 

dit in Skotland vergestalting vind, sal kortliks beskou word. 

Theron (1990:26) verwys na hierdie Raad as die hoof adviserende 

liggaam van die Minister van Onderwys met betrekking tot alle sa

ke wat verband hou met die kurrikulum vir kinders van 3 tot 18 

jaar 

tief, 

sitter 

drie 

in Skotse skole. Dit is 'n geslote maatskappy sander winsmo-

maar word hoofsaaklik deur die staat gefinansier. Die voor

en lede van die Raad word op 'n persoonlike grondslag vir 

jaar deur die Minister van Onderwys op so 'n wyse aangestel 
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dat die meeste onderwyssektore en kliente se belange in die Raad 

verteenwoordig word. Die doel van die Raad is om die kurrikulum 

in Skotse skole in stand te hou en op te gradeer tot voordeel van 

die gemeenskap in die algemeen. 

Die Raad raadpleeg en skakel met onderwysbelanghebbendes en 

professionele organisasies. Programme en inisiatiewe word op 'n 

kooperatiewe basis onderneem. Publikasies en die bemarking van 

dienste word 'n steeds belangriker aspek van die Raad se werk 

(Theron 1990:27). Verder funksioneer die Raad op 'n korporatiewe 

basis wat alle lede en beamptes insluit. Dit word as 'n onafhank-

like, 

(Theron 

politiekvrye 

1990:29). So 

en 

'n 

volgende voordele inhou: 

onbevooroordeelde organisasie 

hantering van kurrikulering 

* Kurrikulering kan gedepolitiseer word. 

* Wetenskaplikheid en standaarde kan verseker word. 

beskou 

kan die 

* Dit kan tot grater eensgesindheid onder die bevolking 

hydra. 

* Die doeltreffendheid en effektiwiteit van die kurrikulum

diens kan verhoog word (Theron 1990:30). 

Daar is nog talle ander opsigtelike voordele wat nie hier genoem 

sal word nie. 

6.2.2 Kurrikulering in Nederland 

Die Nasionale Instituut vir Kurrikulumontwikkeling in Nederland 

(SLO) is ook 'n voorbeeld van privatisering van die kurrikulum. 

Hierdie Instituut fungeer op 'n soortgelyke wyse as die SCCC. Dit 

word grootliks deur die regering gesubsidieer en bestuur deur 'n 

bestuursraad wat nasionale onderwysliggame en vakke in skole 

verteenwoordig. Uit die Jaarverslag van die Instituut vir 

Leerplanontwikkeling (1989:37-45) is dit duidelik dat die SLO se 

lede uit 'n wye spektrum van die samelewing aangewys word. 

6.2.3 Samevattende oorsig 

Die wyse waarop kurrikulering in Skotland en Nederland hanteer 

word, stem grootliks ooreen en dui daarop dat dit een aspek van 
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die onderwys is wat werklik reeds by privatisering baat vind. 

Alhoewel dit hoofsaaklik deur die staat gefinansier word, is die 

samestelling van die lede en die werkswyse van so 'n aard dat dit 

gedepolitiseer is en dus tot eensgesindheid in 'n land kan bydra. 

Daar is nog talle ander voordele wat nie nou ter sprake is nie. 

6.3 Ondersoeke rakende private skole 

In opvolging van die polemiek random die konkurrensie tussen die 

openbare en private skoal, is verskeie studies (vergelykend sowel 

as empiries) aangepak om die bewering dat daar 'n verskil tussen 

die twee soorte onderwys is, te ondersoek. Die essensies van enke

le van die studies sal nou van nader beskou word. 

6.3.1 Beleid ten opsigte van private onderwys 

James (1991:359-391) het 'n studie gemaak van verskeie lande se 

beleid ten opsigte van private onderwys. Sy beweer (1991 :360) dat 

private skole in ontwikkelende lande dikwels gekritiseer word 

omdat hulle kwaliteit minderwaardig is en subsidies en regulasies 

dit ten doel het om hul kwaliteit te verbeter. Daarteenoor word 

private skole in ontwikkelde lande beskou as meerderwaardig en 

elitisties, sodat subsidies en regulering die doel dien om hulle 

toegankliker te maak. 

James (1991:360) neem dan hoofsaaklik private onderwys in ontwik

kelende lande in oenskou. 

Ten opsigte van beleid beweer James (1991 :360): "We have govern

ment policies because goals of different groups within society 

may average and government actions encouraging or discouraging 

private schools (e.g. subsidizing and/or controlling them) may be 

one way of achieving the goals desired by central planners''. 

Wanneer 'n regering onderwysbeleid bepaal, word sekere doelwitte 

nagestreef. In ontwikkelende lande is 'n basiese doelwit daarop 

gemik om die getal toelatings te vermeerder, sodat die samelewing 

deur geletterdheid en syferkennis positiewe baat kan vind. Die 

verbetering van kwaliteit word ook deesdae nagestreef, omdat daar 
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aanduidings is (afwesighede, uitsaksyfer, onderwysersopleiding) 

dat die kwaliteit van die onderwys in skole swak is. Dikwels bots 

hierdie doelwitte met mekaar, want 'n toename in die getal 

leerlinge het swak kwaliteit onderwys tot gevolg. Doelwitte moet 

dus teen mekaar opgeweeg word om 'n gesonde balans te vind. James 

(1991: 361) se " ... if the dominant political group believes that 

many 

not 

people undervalue quantity or quality of education or will 

make the 'right' decisions about educational distribution and 

content, it will favour government intervention". Hierdie bemoeie

nis mag lei tot subsidiering of regulering van private skole. Die 

uiteenlopende beleidsrigtings wat in baie lande gevind word, sal 

dus die voorkeure van die groepe wat die dominante politieke mag 

uitoefen, weerspieel. 

James (1991:362) beweer dat die meeste beleide aanneem dat ver

bruikers en verskaffers nie oor al die kennis in die onderwys be

skik nie, en dat die regeringsbeplanners oor meer kennis beskik. 

Dit is die basiese rede vir die regulering van private onderwys. 

Dit is maklik om kwantiteit te meet, want dit behels bloat koppe

telling. Meting van kwaliteit is egter baie meer obskuur, want 

dit word be1nvloed deur interne sowel as eksterne faktore. Ouers 

sal dit dus moeilik vind om die kwaliteit van die onderwys van 'n 

skoal te bepaal. Sommige private skole sal dus kwaliteit vir 

kwantiteit inboet deur skoolfondse te verlaag, terwyl ander weer 

kwantiteit sal inboet ter wille van kwaliteit (James 1991 :362). 

Die beleid van 'n regering word deur dieselfde beginsel soos 

hierbo beskryf, bepaal. Sommige ontwikkelende lande beperk open

bare skoolinskrywings ter wille van kwaliteit. Dit lei dan daar

toe dat private instellings tot stand kom om in die oormatige 

vraag te voorsien. Hierdie afspeel van vraag teen aanbod maak dit 

baie duidelik waarom die invloed van die ekonomie 'n groat rol in 

die voorsiening van onderwys speel (James 1991:363). 

Die nadeel van onderwys van hoe kwantiteit le daarin dat dit geka

rakteriseer word deur onderbesoldigde, onopgeleide onderwysers, 

hoe leerling/onderwyser verhoudings, min handboeke en toerusting. 

Die meeste private skole in ontwikkelende lande het tot die 
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gevolgtrekking gekom dat verbruikers nie bereid is om die prys 

vir hoe kwaliteit onderwys te betaal nie. In hierdie lande word 

regeringsbeleid daarop ingestel om die kwaliteit van onderwys te 

verhoog (James 1991 :363). 

Uit hierdie betoog is dit dus duidelik dat beskikbare fondse en 

die getal leerlinge twee beslissende faktore is in die bepaling 

van beide kwaliteit en die kwantiteit van onderwys. 

6.3.2 Beleid ten opsigte van die graad en aard van finansiele 

hulp en beheer 

James (1991:364) wys daarop dat inligting rakende die aard van 

subsidies en regulasies asook die implementering daarvan in sommi

ge lande ontbreek. In Japan, byvoorbeeld, het die burokrasie baie 

regulasies betreffende private onderwys gedurende die jare 50-60 

oorgesien (byvoorbeeld boeke, klasgrootte, ensovoorts). Soms is 

die groei van private skole so groat dat die staat nie amptenare 

het om regulasies te monitor nie (byvoorbeeld Colombie, Tanza

nie). Beleid en finansiering het dus eiesoortige probleme. 

6.3.3 Subsidies en regulering 

James (1991:366) 

kategoriee: 

verdeel subsidies 

(a) Geen sistematiese subsidie 

(b) Indirekte subsidie 

* Belastingverpligting 

* Lae-rente lenings 

* Studentelenings of -beurse 

(c) Gedeeltelike subsidie 

in die volgende vier 

* Voorsiening van aantekeninge, etes, voorrade, toerusting 

* Gedeeltelike personeelvoorsiening 

* Gesubsidieerde onderwysersopleiding 

* Klein kontanttoewysing 

* Lae rente op geboue of gedeelde geriewe 

(d) Feitlik valle subsidie 

* Betaling van salarisse van alle onderwysers 
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* Daaglikse uitgawes, afhangende van getal leerlinge 

* Groot deel van kapitale koste 

James (1991:367) het verder gepoog om regulering volgens die aard 

daarvan te kategoriseer. Ook hier het sy vier indelings gemaak, 

naamlik 

(a) Regulering van fisiese fasiliteite 

* Skole moet registreer. 

* Gesondheid- en veiligheidstandaarde 

ameublementstandaarde moet nagekom word. 

asook ruimte- en 

* Inskrywings is in verhouding tot fisiese fasiliteite. 

(b) (i) Akademiese regulasies 

* Skole moet gedetailleerde staatskurrikulum volg. 

* Graadvereistes word deur staat gespesifiseer. 

* Kalender en roosters word deur staat gespesifiseer. 

* Leerlinge moet periodiek nasionale eksamen afle. 

* Onderrigmedium word gespesifiseer. 

(ii) Organiserende en verslaggewende vereistes 

* Skole moet niewinsgewende status he. 

* Skole moet periodiek finansiele verslae voorle. 

* Minimum investering word gespesifiseer. 

(c) Onderwysers en leerlinge 

* Onderwyers se salarisse en kwalifikasies word deur die 

regering voorgeskryf. 

* Prosedures en kriteria vir die indiensneming en ontslag 

word deur die staat voorgeskryf. 

* Toesegging van begroting tussen onderwysers en ander 

bydraes word voorgeskryf. 

* Fooie word beheer deur die staat. 

* Uitgawes per student word beperk. 

* Kriteria en prosedures vir die keuring van studente word 

voorgeskryf. 

* Staatsverteenwoordigers dien in die bestuursliggaam van die 

skoal. 

(d) Besluite in die algemeen aan die skoal oorgelaat 

* Keuring van spesifieke onderwysers en leerlinge 

* Onderrigmetodes 

* Godsdiensonderrig 



-168-

James (1991:364) het data rakende subsidiering, regulering en die 

grootte van die private sektor van 35 ontwikkelde en ontwik

kelende lande ingesamel uit literatuur en deur onderhoude. Aan 

die hand van voorgemelde kriteria het sy 'n verspreiding gemaak 

wat in Diagram 1 voorgestel word. 

s 100% 
u 
B 75% 
s 
I 50% 
D 
I 25% 
E 

Suiwer 
privaat 

a 

• - Ontwikkelde 

DIAGRAM 1 

VERSPREIDINGSDIAGRAM 

-·--··--·--·--··-1---······1 
a+b a+b+c 

BEHEER 

industriele staat met 

Suiwer openbaar 

I 
a+b+c+d 

klein private sektor . - Ontwikkelde industriEHe staat met groat private sektor 

A - Ontwikkelende land met klein private sektor 

Ontwikkelende land met groat private sektor 

Uit Diagram 1 is dit duidelik dat private skole in ontwikkelende 

lande grootliks onder beheer staan en min finansiele hulp ont

vang, terwyl die private sektor in ontwikkelde state grootliks 

soos openbare skole behandel word. Die houding teenoor private 

skole is soms negatief weens antagonistiese politieke ideologiee. 

6.3.4 Die verhouding tussen subsidies en die grootte van die 

private sektor: moderne versus ontwikkelende lande 

Indien daar in die diagram 'n ontleding gemaak word van ontwikke 

lende lande (.&) teenoor ontwikkelde lande <•>, is moderne state 

eweredig verdeel tussen die hoe en lae subsidietrosse, terwyl die 

meeste ontwikkelende lande in die laaste groep val. Dit suggereer 

dat private sektore in ontwikkellende lande meer suiwer is as in 

moderne state, terwyl subsidies en regulasies toeneem namate die 

ekonomie ontwikkel (James 1991 :371). 
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Baie private onderwyssektore in ontwikkelende lande is groat, 

terwyl die private sektor in moderne lande meestal relatief klein 

is. Dit lyk asof sommige lande wat lae subsidies toeken, groat 

private onderwyssektore het, terwyl alle moderne lande met 'n 

groat private sektor hoe subsidies gee (James 1991:372). 

6.3.5 Verband tussen subsidie en beheer 

Die staat kan selfs sander subsidiering beheer oor private skole 

uitoefen. Minimum gesondheid- en veiligheidstandaarde mag neer

gele word en 'n nasionale kurrikulum, graadvereistes en eksamens 

mag ingestel word. Skole wat hulle nie by die reels neerle nie, 

mag gesluit word of as onbevoeg beskou word om verpligte bywo

ningswette na te kom. 

Die toestaan van groat subsidies aan private skole word in feit

lik alle gevalle gevolg deur beduidende addisionele regulering. 

In hierdie opsig is daar 'n direkte verband tussen subsidies en 

beheer. Die normatiewe rasionaal daaragter is dat die gebruik van 

openbare fondse wat deur verpligte belastings gein word, die 

staat die reg gee om 'n mate van beheer uit te oefen oor die wyse 

waarop fondse bestee word. Aan die ander kant mag die behoefte 

aan beheer deel wees van die normatiewe rede vir subsidiering. 

Subsidies is dus die prys wat betaal word as die samelewing 

verskeidenheid en kompetisie verlang, maar tog ook beheer wil 

behou oor kwaliteit en kwantiteit ter wille van, onder andere, 

politieke gewin. Baie van die regulasies is dan ook meer toege

spits op salarisse en kwalifikasies van onderwysers as op die 

resultate van die private skole se onderwys. Hierdie beklemtoning 

van insette (salarisse, ensovoorts) spruit ook voort uit die feit 

dat dit makliker is om dit te kontroleer. James (1991:373) huldig 

egter die mening dat " regulations will generally serve a 

mixture of interest groups, including producer and worker 

interests, perhaps more than consumer interest". 

In Indie is subsidies vir private kerkskole ingestel omdat die 

regering polities 'n skuld wou vereffen teenoor ondersteuners in 

die onderwysersunie. Die subsidies is gevolg deur 'n vereiste dat 

onderwysers se salarisse verhoog moet word. 'n Groot deel van die 
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subsidie is gebruik vir salarisse van onderwysers wat reeds in 

diens was. Gevolglik styg koste, en veral salarisse, dramaties as 

subsidies toegestaan word. Alhoewel kostevoordele een rede is om 

staat te maak op private skole, verdwyn hierdie voordeel groot

liks as hoe subsidies toegestaan word (James 1991:374). Opsommend 

kan dus afgelei word dat private skole in ontwikkelende lande 

minder gesubsidieer word as in ontwikkelde lande, maar 

getalsgewyse is hulle ook meer as gevolg van die vraag na 

onderwys. Verder gaan regulering saam met grater subsidiering. 

6.3.6 Samevatting oor beleidsaspekte 

Die nastrewing van kwaliteit- en kwantiteitonderwys hou voordele 

en nadele vir 'n ontwikkelende land in. Finansiering en die getal 

leerlinge is blykbaar die twee groat rolspelers in hierdie 

dilemma. Kompetisie tussen skole asook beheer oor skole wentel 

grootliks om subsidiering. Die beheer is ongelukkig hoofsaaklik 

op die meetbare aspekte van die onderwys gemik. Dit lyk egter 

asof subsidies tot die verhoging van salarisse lei. 

6.4 Ondersoeke na die prestasies van leerlinge 

Presteer leerlinge aan private skole beter as leerlinge in die 

openbare sektor? Waarom kies ouers private skole? Watter rol 

speel skoolgeld in die keuse van skole? Om vrae in die verband te 

beantwoord, is daar reeds insiggewende ondersoeke gedoen. Dit sal 

nou ter sprake kom. 

6.4.1 Dominikaanse Republiek 

Jimenez et al. (1991 :393-410) het 'n uitgebreide vergelykende 

empiriese ondersoek ten opsigte van leerlingprestasie en beste

ding aan private en openbare skole in die Dominikaanse Republiek 

gedoen. Daar is van resente ontwikkelings gebruik gemaak om selek

sieskeefheid (vooroordeel) te korrigeer. Onderskeid is getref 

tussen verskillende soorte private skole en data wat onafhanklik 

ingesamel is, is gebruik om eenheidskoste te vergelyk. Op die 

vraag of 'n leerling wat ewekansig uit die algemene leerlingpopu

lasie van 'n sekondere skoal gekies is, beter sal vaar in 'n 
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openbare of private skoal, beweer Jimenez et al. (1991:394) dat 

'n betroubare antwoord verkry kan word uit 'n kruisverwysende 

vergelyking van 

private skole 

die prestasies van leerlinge van openbare en 

in gestandaardiseerde toetse. Dit sal egter nodig 

wees om die agtergrond, motivering en inherente vermoe van 

studente te beheer. Jimenez et al. (1991 :394-398) neem 

onafhanklikes ten opsigte van agtergrond, keuring, soort skoal, 

ensovoorts, ten opsigte van leerlinge in sy model in aanmerking. 

As afhanklike veranderlike het hy leerlinge in Wiskunde in die 

agtste graad op skoal (13-15 jaar) 'n voortoets aan die begin van 

die skooljaar en 'n natoets aan die einde van die jaar laat afle. 

Hierdie toetsgegewens is ontleed ten opsigte van die effek van 

etlike veranderlikes op die prestasie van die leerlinge. Die 

statistiese metode en verwerking val buite die omvang van hierdie 

studie. Daar sal dus slegs aandag aan die afleidings wat gemaak 

word, gegee word. 

Die keuse van 'n vak soos Wiskunde het egter reeds skeefheid tot 

gevolg. Dit sou beter gewees het om 'n vak te kies wat deur al 

die leerlinge geneem word. 

Ten opsigte van die soort skoal wat gekies word, het faktore soos 

die onderwyspeil van die ouers en die kwaliteite van die huis 

positief gekorreleer met die keuse van 'n skoal met hoer status. 

Skole is dalend soos volg ten opsigte van status ingedeel: 

* 

* 
* 

Private skole wat deur die staat toestemming verleen is om 

die nasionale eksamen af te neem (F) 

Private skole wat nie hierdie vergunning gekry het nie (0) 

Openbare skole (Jimenez et al. 1991 :398) 

'n Aanpassing vir keuseskeefheid is gemaak. 

Ouer leerlinge is geneig om skole met 'n laer status te kies. Nag 

geslag n6g die feit dat die moeder werk of nie, beinvloed die 

keuse van skole (Jimenez et al. 1991 :399). Die relatiewe uitgawe 

om 'n skoal by te woon, speel ook 'n rol in die keuse. Daar is 

gevind dat 'n styging in die skoolgeld van private skole inskry

wings negatief beinvloed (Jimenez et al. 1991 :400). 
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Die effek van gelykskaling van agtergrond op prestasie het geblyk 

positief te wees vir openbare skole, en negatief vir beide soorte 

private skole. Jimenez et al. (1991 :400) het dit nie verwag nie 

en skryf dit daaraan toe dat die private skool begaafde leerlinge 

prysgegee weens hoe koste. Skrywer wys daarop dat die bewering 

van Jimenez bloot spekulatief is, en nie met feite gestaaf word 

nie. 

Die effek van bywoning van 'n private skool op die prestasie van 

'n leerling is bepaal deur die prestasie van 'n leerling aan 'n 

openbare skool te bepaal indien hy 'n private skool sou bywoon. 

Hieruit het Jimenez et al. (1991:402) afgelei dat 'n soortgelyke 

leerling in 'n private skool van 3 tot 7 punte beter gevaar het 

as sy eweknie in die openbare skool. 

Jimenez et al. (1991 :408) lei hieruit af dat leerlinge in private 

skole gemiddeld meer leer as leerlinge in openbare skole en dat 

private skole meer koste-effektief is as openbare skole. Jimenez 

et al. (1991 :409) beweer dat "(t)he private school system makes 

an important contribution in that it allows children to have a 

higher level of learning achievement than would be expected from 

a public school, without adding financial burden on the 

government". Hiermee beweer hy egter nie dat die staat geld spaar 

nie. Die studie van Jimenez et al. (1991) beklemtoon egter dat 

die verskille tussen private en openbare skole kompleks is. 

6.4.2 Australie 

In Australie word die openbare skole ten volle uit die staatskas 

gefinansier. Private skole word gesubsidieer. Daar is hoofsaaklik 

twee groepe private skole (kyk hoofstuk 5). Die grootste groep is 

geaffilieer by die Rooms-Katolieke kerk, en met enkele uitsonde

rings is die res by Protestantse kerke geaffilieer. Laasgenoemde 

groep word onafhanklike skole genoem. Ongeveer 25% van hoerskool

leerlinge in Australie woon private skole by, en ongeveer twee 

derdes hiervan is in Rooms-Katolieke skole (Williams en Carpenter 

1991:411). 

Oppervlakkig beskou verskil die prestasies van die drie skoolstel 
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sels van Australie. Baie mense skryf hierdie verskil toe aan die 

kwaliteit van die onderwys wat in die openbare en private sektor 

aangebied 

vanaf 1975 

skoal. Ten 

word. Inskrywings aan private skole in Australie toon 

'n groei van 20% na 26% ten koste van die openbare 

spyte hiervan se Williams en Carpenter (1991:412) 

" there is no real evidence ... that private schools offer a 

better education". Williams en Carpenter (1991 :412-431) oorweeg 

leerverskille, verskille in slaagsyfers en verskille in kollege

inname. 

In private onderwys word gepraat van die "kwaliteitonderwys"-hi

potese. Navorsing in hierdie verband is daarop gemik om verskille 

tussen die stelsels in aanmerking te neem. Kontrole hiervan is 

egter eksperimenteel, sodat daar nooit sekerheid van kontrole

beheer of van die mate waarmee metingsfoute in die guns van die 

bevoordeelde groep tel, is nie. Die vraag word dus gevra: "Cete

ris paribus" (as alle dinge gelyk is), leer studente aan private 

skole meer en/of vaar hulle beter in pretasietoetse wat gebruik 

word om leer mee te meet (Williams en Carpenter 1991 :413)? 

Blykbaar is daar geen verskil saver dit die primere skoal betref 

nie. In die sekondere skoal is beduidende maar betreklike klein 

tussenstelselverskille in drie gestandaardiseerde toetse in 

Australie gerapporteer (Williams en Carpenter 1991:414). In 

Engeland is bevind dat private onderwys skynbaar 'n klein voor

sprong gee aan diegene wat dit ontvang. 

In Australie is daar aanduidings dat verskille in prestasie wat 

op sekondere vlak gevind word, nie voortduur in naskoolse onder

wys nie. Daar is selfs sprake dat leerlinge aan private skole 

swakker presteer in naskoolse studies. Klaarblyklik word leer

linge aan private skole beter vir die senior eksamen voorberei 

(Williams en Carpenter 1991:414). 

Indien slaagsyfers van die openbare en private skole aan die 

einde van die sekondere fase vergelyk word, verlaat 50% leerlinge 

aan staatskole die skoal voor st. 10. Daarteenoor verlaat 33% 

Rooms-Katolieke leerlinge en 20% leerlinge aan onafhanklike skole 

die skoal voor die einde van st. 10 (Williams en Carpenter 
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1991:414). Dit wil dus voorkom of die slaagsyfer van private 

skole hoer is as die van openbare skole. 

Williams en Carpenter 

waarskynlik is dat die 

deer. Brittanje en die 

soortgelyke tendens. 

(1991:415) rapporteer verder dat dit meer 

leerlinge van private skole verder stu

Verenigde State van Amerika toon 'n 

Williams en Carpenter (1991:416) het 'n soortgelyke empiriese 

ondersoek as Jimenez et al. (1991) geloods, maar ten opsigte van 

sekondere onderwys in Australie. Daar is gekyk na die effek van 

die skoolstelsel, die slaagsyfer en naskoolse studies. Nadat 

steurveranderlikes tussen groepe verwyder is, is daar weinig ver

skille tussen private en openbare skole betreffende prestasie ge

vind. Ten opsigte van leerlinge wat die sekondereskooleindeksamen 

slaag, is daar aanduidings dat leerlinge van private skole beter 

vaar. 

Na soortgelyke verstellings ten opsigte van tussensektorverskille 

(ceteris paribus) het 'n leerling kans van 50% om tot 'n 

universiteit toegelaat te word indien hy 'n openbare skoal 

bywoon, en 'n kans van 60% as hy 'n private skoal bywoon. 

Williams en Carpenter (1991:424) sluit hul betoog af deur te 

beweer dat hul ontleding suggereer dat dit oor die algemeen 

voordelig 

lei hulle 

is om in die private skoal onderwys te ontvang. Hieruit 

af dat dit ook indirek beroeps- en ekonomiese voordele 

inhou. Die rede hiervoor is egter onduidelik. 

6.4.3 Verenigde State van Amerika 

Miller en Moore (1991:433-444) het verskille tussen openbare en 

private onderwys in Amerika nagegaan. Ook hulle het soos Jimenez 

et al. (1991) hulle navorsing toegespits op prestasie op die agt

ste vlak in Wiskunde. Dit het gevolg op die navorsing van Coleman 

et al. (1982) wat beweer het dat leerlinge aan private skole 

beter presteer as 

(1991: 434) meld 

is, aangetoon het 

leerlinge aan openbare skole. Miller et al. 

dat data wat op Coleman se navorsing gebaseer 

dat leerlinge aan openbare skole net so goed 
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soos Rooms-Katolieke skoliere in Wiskunde presteer. Ander beweer 

dat Coleman se resultate die voordeel van private onderwys oor

dryf (Miller et al. 1991 :434). Wolfe in Miller et al. (1991 :434) 

het selfs bevind dat die langtermyngevolge van onderwys in 

Rooms-Katolieke skole negatiewe gevolge op Wiskundeprestasie 

gehad het. Miller et al. (1991:434-444) het 'n analise van 'n 

ewekansige steekproef van leerlinge op die agtste vlak (st 6) 

gemaak. Ook hier is 'n voor- en 'n natoets gebruik. 

Miller et al. (1991:436) het gevind dat leerlinge aan private 

skole beter presteer as leerlinge aan openbare skole. Ook hier 

was die beroepstatus van leerlinge aan die private skoal hoer as 

hul openbare ewekniee. Uit hierdie navorsing het dit geblyk dat 

'n grater verhouding ouers van leerlinge aan die private skoal 

hul kinders aanmoedig om goed te doen in Wiskunde. In die alge

meen kom Miller et.al. ook tot die gevolgtrekking dat die private 

sektor beter daaraan toe is wat prestasie in Wiskunde betref, 

alhoewel die private skole beter toegerus was om so 'n prestasie 

te behaal (Miller et al. 1991 :434). 

6.4.4 Openbare en private skole: bestuursverskille 

Hannaway (1991:463) het verskille in bestuurspraktyke tussen 

openbare en Rooms-Katolieke hoerskole in die Verenigde State van 

Amerika ondersoek met die doel om vas te stel of dit 'n verkla

ring kan bied vir die bewering dat private skole meer suksesvol 

as openbare skole is met die verkryging van leerresultate. Ook 

hier is gebruik gemaak van High School and Beyond data wat in 

Amerika gedurende 1980 deur die Nasionale sentrum vir onderwys

statistiek ingesamel is. Slegs openbare en Rooms-Katolieke skole 

is betrek. Daar is bevind dat die hoof in Rooms-Katolieke skole 

as leier in skoolsake na vore kom, terwyl onderwysers die tweede 

meeste invloed uitoefen. In openbare skole oefen die hoof ook die 

meeste invloed uit, maar inspekteurs en die bestuurliggaam volg 

kart op sy hakke. In Rooms-Katolieke skole is die hoof duidelik 

die leier. By openbare skole is die besluitnemingsmag versprei 

oor die hierargiese vlak (Hannaway 1991 :468), en" ... the influ

ence ratings of central authorities were significantly higher, on 

average, in public schools than in Catholic schools". Daar was 
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veral 'n groat verskil tussen die indiensneming en ontslag van 

onderwysers tussen openbare en Rooms-Katolieke skole. Uit Hanna

way (1991:474) se verslag is dit duidelik dat Rooms-Katolieke 

skole anders bestuur word as private skole. Hannaway (1991:474) 

beweer dat resultate van ontledings aantoon dat die beroepsleef

wereld van onderwysers in die twee soorte skole beduidend ver

skil. Rooms-Katolieke onderwysers se pligte le baie wyer as slegs 

die klaskamer, met 'n atmosfeer wat meer ordelik, persoonlik en 

kollegiaal is en meer werkstevredenheid gee. Ten slotte word 

gesuggereer dat openbare skoolhoofde wat meer outonomie het, 

onderwysers meer mag gee om as vennote die skoal te bestuur. 

6.4.5 Quebec 

Hetu (1991:483-497) het openbare en private skole in Quebec ver

gelyk en die onderrig wat in die openbare en private hoerskool 

plaasvind, ge1dentifiseer. Sommige kenmerke van die twee skoolti

pes in terme van kulturele waardes en leerlingprestasie is ook 

ondersoek. In Quebec strek openbare sekondere onderwys oor 5 

jaar. Kinders word volgens aanleg toegewys aan hoer, middel en 

laer bane. Private skole voorsien dieselfde onderwys as wat 

leerlinge in die openbare skole in die hoer baan ontvang. 

Hetu (1991 :484) het probeer vasstel of leerlinge aan 'n baan 

toegewys word aan die hand van persoonlike kenmerke of kenmerke 

van die skoal. Sy het die belangrikste disfunksies in die onder

wysstelsel, baan of openbare/private onderwys wat die waargenome 

verskille bepaal, ge1dentifiseer. Op hierdie grondslag is nage

gaan of die verskille tussen sektore toegeskryf kan word aan die 

seleksie of transformasie van leerlinge. Groepe leerlinge is oor 

'n tydperk van vyf jaar vergelyk, naamlik die wat van openbare 

skole na private skole verwissel het, die wat van private na 

openbare skole verwissel het, en die wat in albei stelsels gebly 

het. Vordering van die leerlinge in beide sektore is vergelyk aan 

die hand van data wat in st 6 (graad 8), st 8 (graad 10) en st 10 

(graad 12) ingewin is. Vir die studie is kenmerke wat dikwels 

waargeneem is en waarmee tussen die twee sektore onderskei word, 

geselekteer met die doel om te kontroleer tot watter mate hierdie 

aspekte die twee sektore tipeer, en tot watter mate dit met 
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onderwysers, 

1991 :485). 

kursusse 

in verband gebring word. Motivering van 

dissipline, inskakeling, verhouding met 

en onderrigmetodes is geselekteer (Hetu 

Ten opsigte van akademiese prestasie is die twee soorte skole ten 

opsigte van fases, druiping, kontinu1teit in dieselfde baan en 

tydelike uitsakking (dropping out) vergelyk (Hetu 1991:485). Hetu 

(1991:485) het gevind dat private skole meer selektief is as 

openbare skole. Relatief min studente het vanaf die openbare na 

die private sektor oorgeloop, terwyl 'n beduidende getal leer

linge van die openbare sektor die skoal verlaat het. Private sko

le werf leerlinge in die middel- en hoer bane, en ongeveer 30% 

van hulle verlaat later die stelsel. Hierdie hoer omset in priva

te skole weerspreek die algemene verwagting dat kwaliteitonderwys 

en individuele aandag slegs in private skole sukses tot gevolg 

het. Voor die einde van graad 10 het 51,2% van die leerlinge aan 

private skole oorgestap na openbare skole. Daarteenoor ontvang 

openbare 

en slegs 

1991 : 485). 

skole leerlinge wat kursusse in al die sillabusse volg, 

4% van hulle beweeg later na private skole (Hetu 

In Tabel 3 (Hetu 1991:486) word persentasies gegee ten opsigte 

van leerlingverspreiding in vakke. 

TABEL 3 

LEERLINGVERSPREIDING PER VAK 

VATE SKOOL 

VAK HOeR BAAN 

% % 
Wiskunde Gr 10 85,0 43, 1 
Frans Gr 10 78,0 41,7 
Wiskunde Gr 12 47,9 30,9 
Frans Gr 12 59,7 31,4 

Hieruit kan afgelei word dat, vir hierdie vakke, private skole 

meer leerlinge as die openbare sektor in die hoer baan het, ten 
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spyte van die dalende neiging in verspreidings. 

Ten opsigte van die studentepopulasie, is gevind dat dit meer 

waarskynlik is dat 'n leerling vir die hoer baan sal inskryf 

namate die vader se opleiding beter is. In 27,8% van die gevalle 

het die vaders van kinders in private skole naskoolse opleiding 

ontvang teenoor 6,6% in openbare skole. Daarteenoor het 37,5% van 

die leerlinge in private skole se ouers minder as 8 jaar 

skoolopleiding teenoor 55,8% in openbare skole. Dit is duidelik 

dat ouers met goeie skoolopleiding goed verteenwoordig is in 

private skole (Hetu 1991 :487). 

Die motivering van leerlinge om te studeer verskil ook onder 

leerlinge wat die twee sektore skole bywoon. Die persentasie 

leerlinge wat aangedui het dat hulle gemotiveer was, was hoer in 

die private skole as in die openbare skole (Hetu 1991:487). 

Hetu (1991 :489) meld dat die eenheidsgevoel onder leerlinge in die 

private skole ook sterker is as onder leerlinge in die openbare 

skoal. Oor die algemeen is leerlinge aan private skole meer 

tevrede met hul onderwysers as leerlinge aan openbare skole. 

Hetu (1991:491) het een onverwagte waarneming gemaak, naamlik dat 

leerlinge aan private skole aan die einde van hul skoolloopbaan 'n 

swakker gevoel van vryheid het. 

Akademiese prestasie van leerlinge word verbind met die baan 

waarin die leerlinge is, maar Hetu (1991 :492) het nie 'n 

beduidende verskil tussen die sektore gevind nie. Leerlinge sal 

dieselfde presteer in enigeen van die twee sektore. 

Hetu het egter gevind dat die prestasie van leerlinge wat van die 

openbare skoal na die private skoal beweeg, verbeter, maar voeg by 

dat "the school is a showcase for the students' intellectual 

skills, or any other attribute, giving him the opportunity to 

bring his attribute to the fore, but the school does not 

significantly change the student" (Hetu 1991 :495). 

Openbare en private skole is eweveel by magte om intellektuele 
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elite voort te bring (dit hang saam met die voedingsarea). Hetu 

(1991 :495) merk op dat "(i)n a selective school system, the 

quality of elite is maintained by limiting the access of education 

for the majority of students". 

Dit wil voorkom asof die toedrag van sake betreffende openbare en 

private 

blanke 

Quebec. 

skole in die Republiek van Suid-Afrika ten opsigte van 

onderwys groot ooreenkomste toon met dieselfde sektor in 

Hetu (1991:496) kom tot die gevolgtrekking dat leerlingprestasie 

in private skole weinig te doen het met die doeltreffendheid van 

beide openbare en private skole. 

Hetu (1991 :496) sluit met die volgende veralgemening af: "In the 

economic context of the 1980's, concerns for democratization and 

social policies have been played down, giving way to the rhetoric 

of liberalism and individual choice in matters that include school 

and subsidies for private schools". 

6.4.6 Samevatting: vergelykbaarheid van kwaliteitonderwys 

Die belangrikste afleiding wat op grond van navorsing gemaak kan 

word, is dat nog die private skool, nog die openbare skool bewys 

kan lewer dat die onderwys wat leerlinge aan albei inrigtings 

ontvang, van kwaliteit verskil. Dit wil egter voorkom of private 

skole meer koste-effektief (maar nie noodwendig goedkoper nie). as 

openbare skole is. Die bestuurstyl van die twee soorte skole 

verskil in die opsig dat die benadering aan private skole meer 

liberaal is. Alhoewel leerlinge aan private skole meer ambisieus 

is, het hulle 'n swakker gevoel van vryheid. Beide soorte skole 

kan intellektuele elite voortbring. Daar is dus weing, indien 

enige, verskil tussen die onderwys wat by die twee soorte skole 

aangebied word. 

6.5 Statistiese gegewens van private skole 

Cooper en Doyle (1985:3562) beweer dat beskikbare statistiek van 

private skole wereldwyd swak is. Die data per land varieer beide 
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in kwaliteit en konstantheid. Blykbaar staan private skole onver

skillig teenoor die voltooiing en terugsending van statistiese 

opgawes, sodat beskikbare statistiek dikwels onvolledig en dus 

onbetroubaar is. Sommige lande win nie statistiek van private 

skole in nie. Daar is wel navorsing gedoen oor private skole in 

geografiese verband, afsonderlike soorte skole, sosiale kwessies, 

die rol van vryheid in onderwys en redes vir die ondersteuning van 

private skole. 

Private alternatiewe in die onderwys word nie in Rusland, Kuba, 

die Demokratiese Volksrepubliek van Korea en die Volksrepubliek 

van China nie toegelaat nie. 

In sommige lande is die getal leerlinge aan private primere skole 

redelik hoog. In Burundi, Gaboen, Sierra Leone en Swaziland is 

meer as 40% van die leerlinge in private skole. Belgie, Nederland, 

Spanje en Noord-Ierland se private skoolbevolkings is redelik 

groat (Cooper en Doyle 1984:3565). 

6.6 Staatsondersteuning van private onderwys 

In alle lande waar die staat private skole toelaat om te bestaan, 

kom staatshulp aan private skole gereeld ter sprake. In baie lande 

ontvang private skole subsidies, maar daar is talle ander wyses 

waarop private skole die steun van die staat geniet. Aspekte 

random hierdie aangeleenthede sal nou van nader beskou word. 

6.6.1 Staatshulp in die Verenigde State van Amerika 

In die Verenigde State van Amerika word private onderwys op ver

skeie wyses, waarvan sommige minder ooglopend is, ondersteun. 

Onder andere word Federale hulp aan private skole deur die wet 

bepaal. Daardeur word hulle voorsien van finansiele bronne en/of 

dienste. Alhoewel dit minder opmerklik is, het die administrasie 

se toenemende bystand met onderwysbelastingvoordele 'n potensiele 

impak op die filosofie van die onderwys (Glassman 1986:27). 

Die hoofbron van openbare finansiele steun vir private skole is 

indirekte hulp deur die belastingbeleid en direkte finansiele 
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hulp deur fiskale beleid en subsidieprogramme. Die regering se 

belastingbeleid subsidieer private skole beduidend. Meer as 95% 

van die private skole is vrygestel van plaaslike eiendomsbelas

ting, en dit verminder bedryfskoste grootliks. Baie skole ontvang 

ook skenkings wat van belasting aftrekbaar is. Dit vul die skoal 

se inkomste grootliks aan. Niewinsgewende private skole betaal 

ook geen inkomste-, verbruikers- of verkoopbelasting nie 

(Glassman 1986:27). 

Die regering verskaf ook direkte hulp deur begrotingsbesteding. 

In die meeste van hierdie programme wat bedoel is om spesifieke 

groepe studente te bevoordeel (byvoorbeeld behoeftiges of gestrem

des), word dienste deur plaaslike onderwysagentskappe verskaf. 

Hierdie dienste, wat vervoer en handboeke insluit, is ook 

beskikbaar aan leerlinge van private skole (Glassman 1986:27). 

van hulp a an private skole kan nie met Die werklike mate 

sekerheid bepaal 

volledige data 

word nie, want dit is moeilik om akkurate en 

van veral fundamentalistiese kerkskole te bekom. 

In 1983 het die Verenigde State van Amerika se Departement van 

Onderwys geskat dat $608 miljoen in 1981 deur alle federale 

agentskappe op private primere en sekondere onderwys bestee is. 

Indirekte befondsing maak ook die voorsiening van voedsel aan 

minderbevoorregte leerlinge in private skole moontlik (Glassman 

1986:27). 

Private instellings is ook betrokke by die onderwys van gestremde 

leerlinge, en die regering mag 'n kontrak met 'n private skoal 

sluit vir die voorsiening van dienste wat nie in openbare skole 

aangebied word nie. 

Volgens 

toegewys 

kinders, 

word van 

voorsien 

wetgewing is Federale fondse wat aan private onderwys 

is, vermeerder, maar geen versekering is gegee dat die 

en nie die inrigting nie, daarby sal baat. Volgens wet 

elke gemeenskap verwag om dienste aan private skole te 

volgens die getal skoolgaande kinders. Skooldistrikte se 
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toewysing van uitgawes aan private skole het van 5% tot 15% 

toegeneem (Glassman 1986:27). 

Glassman (1986:28) 
A 

se dat 

for private 

"financially 

education is 

and philosophically, 

growing," en beweer federal 

verder 

support 

dat die regering private skole polities, filosofies en 

finansieel ondersteun. 

6.6.2 Private skole en openbare fondse: polemiek 

Die vraag word dikwels gevra of private onderwys enigsins op 

staatsfinansiering aanspraak kan maak. Erickson (1985:37) is van 

mening dat ''only those schools which are required to service all 

children are entitled to public funds". Volgens hom is alle 

private skole verenig in hul pogings om voordeel te trek uit 

belasting wat deur die staat ge1n word. 

Onder die talle argumente wat aangevoer word om die openbare 

befondsing van private skole te regverdig, noem Erickson 

(1985:39) die volgende: 

* 

* 

Alle leerlinge behoort baat te vind by belasting wat van 

die algemene publiek gehef word, en hierdie be drag vir sy 

onderwys behoort 'n kind te volg na die skool wat hy 

verkies om by te woon. 

Fondse behoort slegs vir kursusse of aktiwiteite wat nie 

godsdienstig van aard is nie en wat by alle skole aangebied 

word, beskikbaar te wees. 

* Die staat behoort vir enige opvoeding waarby hy (die staat) 

baat vind, te betaal. 

* Swak dissipline in skole lei tot die verval van openbare 

moraliteit en slegs godsdienstige opvoeding kan dit oorkom. 

* Ouers van leerlinge aan private skole word dubbel belas, 

naamlik deur die staat en ook wanneer hulle skoolfonds by 

die private skool betaal. 

* Die onderwys baat daarby wanneer daar baie kompeterende 

skole is wat vernuwingsprogramme loods. 



-183-

Die eerste rede hierbo maak deel uit van die teorie dat fondse 

vir skole aangewend word vir die welsyn van die kind. Private 

skole word beplan met die oog daarop om onderwys aan 'n uitgesoek

te groep leerlinge te bied, en dra nie die belange van alle bur

gers op die hart nie. Die eis dat gesondheidsdienste, handboeke 

en vervoer, ensovoorts, voorsien behoort te word omdat dit nie 

deel van onderwys is nie, mag geldig wees. Indien private skole 

egter hieruit voordeel trek, is daar meer fondse beskikbaar vir 

ondersteuning van onderwys in hul eie belang (Erickson 1985:39). 

'n Tyddeelreeling waardeur die kind in sekere vakke by die openba

re skoal onderrig word en sy eiesoortige onderwys by die private 

skoal ontvang, is moontlik, maar dit is 'n administratiewe tame

letjie (Erickson 1985:40). 

Om van die staat te verwag om te betaal vir onderwys wat skynbaar 

in sy belang is, is om die staat te belas met 'n verpligting wat 

nie sy eie keuse is nie. Die staat word verplig om skole te stig, 

maar die private sektor doen dit uit vrye wil. Indien iemand nie 

tevrede is met dienste van die staat nie, kan hy nie van die 

staat verwag om hom te ondersteun in die verskaffing van sy 

eiesoortige diens nie (Erickson 1985:40). 'n Plaaslike owerheid 

kan byvoorbeeld nie 'n inwoner met sy eie boorgat en kragopwekker 

vrystel van belasting wat vir die verskaffing van hierdie dienste 

gehef word nie. 

Bandeloosheid hang nie net af van moraliteit wat op skoal ervaar 

word nie. Moraliteit word in die huis en by vriende, onderwysers, 

ontspanningsplekke, ensovoorts, gevorm. Kinders wat private skole 

bywoon, staan nie los van hierdie invloede nie. Daar hang ook 

dikwels 'n vraagteken oor die aard van moraliteit wat by private 

skole beleef word (Erickson 1985:41). 

Wat die bewering rakende dubbele belasting betref, moet onthou 

word dat ouers hul kinders uit vrye wil na private skole stuur. 

Befondsing van so 'n skoal deur die ouer is dieselfde as 'n 

skenking aan die kerk, kerkaktiwiteite of ander liefdesdiens. 

Persone wat sulke skenkings maak, kan egter nie van ander wat 

geen belang by die saak het, verwag om finansieel by te dra nie. 
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Vernuwing is in die verlede in die Verenigde State van Amerika 

veral deur private skole gelei. Deesdae probeer die onafhanklike 

skole aanvaarding verwerf deur te probeer verbeter op openbare 

skoolaksies. Alhoewel die private skole die vermoe het om te 

innoveer omdat hulle nie deur burokrasie beperk word nie, neig 

hulle dikwels om die mees tradisionele skole te wees (Erickson 

1985:45). 

Samevattend se Erickson (1985:41) dat die private skole se aan-

drang op openbare 

prysgee. Tot welke 

fondse daartoe kan lei dat hulle hul vryheid 

mate dit gebeur, hang af van regulering en 

voorwaardes en 

( 1 9 8 5 : 4 2 ) wy s 

only when they 

vereistes wat private skole raak. Erickson 

finaal op die volgende: "Private Schools are free 

operate without public funds". In die Republiek 

van Suid-Afrika kan daar egter met sekerheid beweer word dat 

openbare onderwys ook erns maak met vernuwing. Vergelyk byvoor

beeld die onlangse dokument oor die Onderwysvernuwingstrategie. 

6.6.3 Ondersteuning in Brittanje 

Na die Tories se oorwinning in 1979 is onafhanklike skole beide 

ideologies en finansieel in die vorm van die "Assisted Places 

Scheme" 

leerlinge 

te bied 

ondersteun. Die bedoeling van die regering was om 

met besondere vermoens wyer opvoedkundige geleenthede 
II by giving help with tuition fees at independent 

schools to parents who could not otherwise afford them" (Walford 

1987:277). Alhoewel £55 miljoen per jaar beoog is vir 12 000 

leerlinge, het weerstand daarteen daartoe gelei dat die bedrag in 

1985/86 op £34 miljoen vir sowat 21 400 leerlinge gestel is.Ouers 

is aan 'n middeletoets onderwerp. Toelatingsvereistes word aan 

die skole oorgelaat, maar dit is gewoonlik gebaseer op akademiese 

prestasie. Indien die ouers se inkomste minder as £6 376 per jaar 

(in 1986/87) was, het die kinders gratis plek in die skole gekry, 

terwyl ander ouers 'n relatiewe bydrae moes maak. 

Ontleding van statistiek (Walford 1987:277) wys dat slegs die 

11-jarige groep voldoen het aan die vereistes dat ten minste 60% 

van die plekke moet gaan aan kinders wat in staatsbeheerde skole 

was. Die skole het egter gepoog om kinders van ouers in die laag-
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ste inkomstekerf in te neem. Hierdie skema het finansiele voor

dele vir die onafhanklike skole. Amper die helfte van die bestaan

de onafhanklike skole het aangedui dat hulle te vinde was vir die 

skema. Politiek het egter ook 'n rol in die getal skole gespeel, 

want die Arbeidersparty het elke skoal per brief in kennis gestel 

dat die skema onmiddellik gestaak sal word indien hulle weer aan 

bewind kom. Dit sou grootskaalse ontwrigting en onstabiliteit tot 

gevolg he (Walford 1987:278). 

Wanneer die skema in valle werking is, sal ongeveer 1 uit elke 7 

leerlinge in onafhanklike skole staatshulp ontvang. Ongeveer 30% 

van die skole het aangedui dat hulle die aantal ondersteunde leer-

linge 

het 

toon 

hoof 

"It 

in hul skole graag wil vermeerder, terwyl slegs 5% aangedui 

dat hulle die aantal plekke wil verminder. Hierdie syfers 

aan dat die onafhanklike skole finansiering verwelkom. Die 

van King Edward School beweer in die verband die volgende: 

is a good scheme partly because it helps the independent 

school Many schools will be 'sick' if the Assisted Places 

Scheme is withdrawn - sick financially and in terms of the loss 

of children of ability" (Walford 1987:279). Onafhanklike skole is 

dus nie net afhanklik van finansiering nie, maar ook angstig om 

kinders met besondere aanleg te huisves - moontlik om op die 

skouers van die prestasies van daardie leerlinge te ry ter wille 

van 'n beter beeld na buite. Alhoewel slegs klasgelde deur die 

skema betaal word, is 'n aantal plekke toegese aan kosgangers. 

Een van die voordele hiervan is dat die koshuisgelde van hierdie 

leerlinge deur die skoal, vriende en selfs die ouers van die 

leerlinge betaal word " thus helping the schools to maintain 

their boarding school 

kosgangers se getalle daal. 

" (Walford 1987:281 ), veral waar 

Die voorsitter van die Hoofdekonferensie (Headmasters Conference 

HMC) het in 1983 ten opsigte van kosgangers vir 'n uitbreiding 

van die skema gevra en in 1985 die versoek herhaal ten opsigte 

van die toename van getalle. Hier is dus 'n geval dat die skole 

onafhanklik wil wees, maar tog meer geld vra (Walford 1987:281). 

Dit is dus duidelik dat die "Assisted Places Scheme" daartoe 
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bygedra het dat private skole die tipe skoal gebly het wat dit 

was. Walford (1987:282) stel dit raak deur te verklaar "it is 

that it (APS) allows a school increased flexibility to accept the 

sort of pupils it wants and remain the type of school that it 

wishes to be". 

Die teenwoordigheid van leerlinge van die "Assisted Places 

Scheme'' het die akadamiese prestasies van hierdie skole verhoog. 

Van die skoolverlaters van die "Assisted Places Scheme" het 55% 

in 1985 na 'n universiteit gegaan, terwyl 44% van die onafhank

like skole se leerlinge na 'n universiteit gegaan het (Walford 

1987:283). Moontlik was die APS-leerlinge akademies sterker, maar 

dit is ook moontlik dat die bywoning van 'n private skoal (of 

talle ander moontlike redes) hiertoe bygedra het. 

'n Ander belangrike manier waarop die onafhanklike skole hulp 

vanaf die staat kry, is ideologies van aard. Die feit dat 

leerlinge die geleentheid gegee word om 'n partikuliere vorm van 

akademiese onderwys buite die openbare sektor te ontvang, is 'n 

aanduiding dat die staat hierdie soort onderwys beskou as ''better 

than the maintained sector and that the maintained sector, 

especially in the cities, was of insufficient quality to ensure 

academic success" (Walford 1987:283). 

Die ideologiese ondersteuning mag op die lange duur egter vir die 

skole van meer waarde wees as die finansiele ondersteuning. Ook 

hierdie aspek moet aandag geniet. 

6.6.4 Ideologiese ondersteuning in Brittanje 

Die "Assisted Places Scheme" is slegs een voorbeeld van ideologie

se ondersteuning wat die Konserwatiewe Party-regering aan die 

onafhanklike skoolsektor gegee het. Die voorsiening en kwaliteit 

van onderwys raak toenemend afhanklik van private middele. Ouers 

betaal vir verbruikbare voorrade asook sekere salarisse en 

bedryfskoste. Hierdie toenemende privatisering van die openbare 

sektor het 'n dubbele effek: dit vergroot die verskil tussen 

individuele staatskole en verminder die sielkundige druk op ouers 

wat veroorsaak word deur die finansiering van onderwys by 'n 
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onafhanklike skoal en die finansiering daarvan by 'n staatskool. 

Dit het daartoe gelei dat staatskole nou onderbefonds word en 

geboue en terreine nie meer na wense in stand gehou word nie, 

sodat die geriewe by onafhanklike skole, wat dikwels uitstekend 

is, nog aantrekliker lyk vir ouers. Walford (1987:284) beweer dat 

£106,7 miljoen aan nuwe geboue en toerusting by onafhanklike 

skole teen 'n gemiddelde van £254 per capita bestee is, teenoor 

£30,6 per capita in die staatsektor. Dat die Britse regering 

onsimpatiek teenoor openbare onderwys staan, blyk ook uit die 

hantering van die 1985/86-dispuut waar Sir Keith Joseph "appeared 

to take every opportunity possible to emphasise his perception of 

the poor quality of some teachers 

(Walford 1987:285). Dit het daartoe 

in the maintained sector" 

gelei dat die moraal van 

onderwysers in 

aard van die 

die openbare sektor 'n lae peil bereik het. Die 

kwaliteit van die onderwyser kan nie net voor die 

onderwys gele word nie, want die staat is in die 

verantwoordelik vir die keuring en opleiding van 

deur van die 

eerste plek 

onderwysers. 

Daar rus nie 'n morele verpligting op die staat om private instan

sies te finansier nie. Private skole in Brittanje, wat as die 

bakermat van die private skoal in die Weste beskou kan word, 

verwelkom egter finansiering want daardeur oorleef hulle en kan 

hulle bekwamer leerlinge trek. Ideologiese ondersteuning is egter 

byna van meer belang, want dit maak die private skoal in die oe 

van Jan Alleman meer aanvaarbaar as die openbare skoal 

6.6.5 Ander wyses van ondersteuning aan onafhanklike skole 

Die 

staat 

"Assisted Places Scheme" is nie die enigste wyse waarop die 

in Brittanje hulp aan die onafhanklike sektor hied nie. 

Nieteenstaande die winsmotief van sommige van die onafhanklike 

skole, ontvang hulle aalmoese van die staat deurdat hulle minder 

belasting betaal en talle konsessies kry. Hulle is vrygestel van 

koop-, korporatiewe, inkomste-, en kapitale winstebelasting. Ver

der is daar belastingtoegewings vir skenkings aan liefdadigheids

organisasies. Skenkings aan private skole uit boedels en deur 

maatskappye word ook van belasting vrygestel. Skenkings aan 

private skole en konsessies aan skenkers word deur die Britse 
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regering aangemoedig. Individue ontvang ook belastingverligting 

vir skenkings, sodat familie en vriende ouers kan bystaan om 'n 

kind in 'n onafhanklike skool te hou (Walford 1987:290). 

Vanaf 1983 is alle skenkings, hoe groot ook al, vrygestel van 

belasting. 'n Onafhanklike skool het in 1986 'n skenking van £1 

miljoen ontvang. Indien die skenking voor 1983 bemaak was, sou 

die boedel £45 000 aan belasting moes afstaan (Walford 1987:290). 

Die begroting van 1986 het verdere toegewings aan liefdadigheid

skenkers gebring. Maatskappye kan nou belastingverligting op 

eenmalige skenkings kry, en die beperking op die bedrag wat vir 

liefdadigheid geskenk mag word, is volkome opgehef (Walford 

1987:290). 

Onafhanklike skole spits hulle nou daarop toe om groot donasies 

van maatskappye, liggame en individue te verkry. Daar word veral 

op oudleerlinge toegespits (Walford 1987:288). Die Departement 

van Handel en Nywerheid in Brittanje staan ook alle skole by met, 

onder andere, mikrorekenaarskemas, en 'n bedrag in verhouding tot 

die aantal leerlinge in onafhanklike skole is beskikbaar gestel 

(Walford 1987:290). 

6.6.6 Samevatting 

Die wyses 

word, is 

finansiele 

skole die 

dit die 

waarop onafhanklike skole deur die staat ondersteun 

so talryk dat dit moeilik is om die omvang daarvan in 

terme te skat. Dit bly egter waar dat die onafhanklike 

staat geld bespaar, want die subsidie is minder as wat 

staat sal kos om die kinders op te voed. Die terugtrek-

king van alle subsidies sal egter die onafhanklike skool noodsaak 

om hul fondse met 35% tot 40% te verhoog. Walford (1987:293) het 

hierdie gevolge soos volg uitgespel: "The position of VAT on fees 

for all schools and the removal of charitable statutes from those 

which currently enjoy it would be a grievous blow''. 

Uit die voorgaande is dit duidelik dat die staat in Brittanje die 

onafhanklike sektor beide finansieel en ideologiese ondersteun. 
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Die beskouing deur die regering dat hierdie tipe onderwys beter 

is as staatsonderwys, is egter 'n aanduiding van 'n gebrek aan 

selfvertroue, volgens Walford (1987:293). Aan die ander kant kan 

dit egter die bedoeling van die staat in Brittanje wees om die 

verantwoordelikheid vir die onderwys van die kind te plaas in die 

hande van diegene waar dit eintlik hoort: die ouer. En om hierdie 

doel te bereik, word van privatisering gebruik gemaak. Daardeur 

mag die ouer moontlik sy kop uit die staatsgroef haal om te besef 

hoe groat en verrykend die taak van eie verantwoordelikheid is. 

Privatisering is dus gerig op eie plig, eie verantwoordelikheid, 

selfstandige denke en selfstandige besluitneming. 

6.6.7 Ondersteuning van private skole in die Verenigde State van 

Amerika 

In die Verenigde 

agt verskillende 

belastingverligting 

1981 :519). 

State van Amerika het die Senaat voor 1989 by 

geleenthede gestem oor een of ander vorm van 

vir ouers met kinders in private skole (Heyns 

Heyns (1981 :519-525) verwys in haar bespreking van finansiele 

hulp aan private skole na die werk van Coleman. Sy beweer dat die 

werk van Coleman die politieke steun vir belastingkrediete op 

skoolfondse versterk, maar dat dit die aspek van belastinghulp of 

'n stelsel van skatkisorders as 'n vatbare en koste-effektiewe 

manier om onderwysprestasie in die Verenigde State van Amerika te 

verbeter, onvoldoende verreken. Dit gaan dus in Amerika oor 

prestasie en in Brittanje oor selfstandigheid. 

Heyns (1981:521) maak vier basiese voorstelle, naamlik dat 

* belastingkrediete of koepons inskrywings aan private skole 

sal laat toeneem; 

* openbare subsidies nie die voorsiening of gevolge van 

private onderwys sal verander nie; 

* leerlingprestasie en opvoedkundige produktiwiteit grater is 

in private skole as in openbare skole; en 

* prestasie eerder deur skoolfondsbelastingkrediete as deur 

enige ander program of ekwivalente subsidie sal verbeter. 
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Wat die eerste aanname betref, voer Heyns (1981 :521) aan dat daar 

min bewyse is wat hierdie aanname ondersteun. Die studie van 

Coleman dui dan daarop dat die inkomste van ouers nie die toename 

in bywoning van private skole beduidend be1nvloed nie. Dit is twy

felagtig of 'n krediet van $500 per kind 'n verskil sal maak. 

Heyns (1981 :521) wys daarop dat die determinante vir ouervoorkeur 

vir private onderwys nie uit Coleman se studie beskikbaar is nie. 

Op die tweede voorstel, wat daarop neerkom dat die getal private 

skole of leerlinge aan private skole sal toeneem, bevat Coleman 

se werk geen data waarmee tendense bepaal kan word nie. Heyns se 

redenasie laat duidelik blyk dat navorsing rakende private skole, 

finansiering daarvan en talle ander aangeleenthede, baie aandag 

verg. 

Die vraag of krediete prestasie sal verbeter, word nie deur 

Coleman se werk beantwoord nie. Coleman gee wel redes vir die 

sogenaamde beter prestasie deur private skole, maar verbind dit 

nie aan krediete nie (Heyns 1981: 524). Doyle (1984:7-11) benader 

krediete en koopbriewe vanuit 'n filosofiese perspektief. Hy 

beweer dat dit fundamentele vrae aangaande die verhouding van 

onderwys tot die grater gemeenskap opper, naamlik die spanning 

tussen die onderwyser en ouer en die rol en plek van waardes in 

die onderwys. Ook waar die lyn tussen die openbare en private 

sektor getrek moet word, kom ter sprake. Behoort private skole 

staatshulp te ontvang en tot watter mate mag sulke hulp lei tot 

staatsbeheer oor private skole? Doyle (1984:7) oordeel dat 

hierdie aangeleenthede van spesiale belang vir ekonomiese en 

politieke wetenskaplikes is, want daar is geen rede waarom die 

staat nie fondse kan voorsien sodat die private sektor dienste 

kan lewer nie. Die staat laat private maatskappye paaie bou, en 

hospitaalpasiente hoef nie staatshospitale te ondersteun nie. 

Verskillende mense het verskillende voorkeure en keuse is 'n deug 

wat aangemoedig behoort te word. Om hierdie keuse in die onderwys 

te laat toeneem, is die befondsing van private skole die aangewe

se wyse. Doyle (1984:7) noem drie opsies, naamlik direkte hulp 

aan instansies, koepons en belastinghulp. In die Verenigde State 

van Amerika het die hof herhaaldelik direkte befondsing van 

private skole omrede godsdienstige verbintenisse verbied. 
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Daar is ook nog die moontlikheid van openbare studiebeurse en 

lenings, waar opvoedkundige geleentheidsbeurse op die primere en 

sekondere skoal beskikbaar sal wees. Die voordele van so 'n stel

sel is veelvoudig. Aangesien sulke beurse op inkomste gebaseer 

is, sal dit slegs aan behoeftiges gaan. Op die wyse kan leerlinge 

aan die openbare skoal die program vir aanvullende of verrykende 

aktiwiteite gebruik. Vanuit 'n ekonomiese oogpunt sal dit, omdat 

dit slegs 'n fraksie van die kinders in private skole bereik 

(waar belastinghulp almal wat belasting betaal, bevoordeel), 

skoolfondse nie verhoog tot 'n bedrag gelyk aan belastingkrediete 

nie. Daar bestaan egter nie grondwetlikheid vir so 'n program 

nie. Die toenemende belangstelling in hulp aan private skole kan 

toegeskryf word aan 'n volgehoue beklemtoning van private 

onderwys in die onmiddellike verlede. Doyle (1984:8) noem ook dat 

daar teen 1986 'n toename van 12% in inskrywings aan private 

skole voorspel word. Hy waarsku dat dit die openbare stelsel is 

wat besig is om te wankel en beweer: "Today we see growing 

'privatization' of education because of public sector market 

failure. Public schools fail to satisfy our ever larger segment 

of the population" (Doyle 1984:8). Daar is dus 'n realistiese 

moontlikheid vir openbare hulp aan private skole, omdat hulle 

sterk is. Hierdie hulp kan egter ook hul ondergang beteken, want 

openbare beheer volg op openbare hulp, en daardeur kan die 

private skoal sy unieke karakter verloor. 

6.7 Onderwys en die rol van plaaslike owerhede 

Aangesien daar sterk aanduidings is dat die beheer en bestuur van 

onderwys gedesentraliseer word, is dit nodig om aspekte random 

die aangeleentheid te betrag. Dit sal veral sinvol wees teen die 

agtergrond van 'n moontlike toekomstige verdeling in streeksver

band in die Republiek van Suid-Afrika. Daar is ook aanduidings 

dat plaaslike owerhede ter plaatse bereid is om tot onderwys op 

plaaslike vlak toe te tree. 

In Brittanje is hierdie bestuur deur verskeie aspekte gekenmerk. 

Die verantwoordelikheid van die aanstelling en ontslag van onder

wysers is verskuif van die plaaslike owerhede na die beherende 

liggaam van elke skoal; sekondere en primere skole vorm deel van 
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die skema; toewysing word gebaseer op 'n geweegde per capita for

mule en die plaaslike owerhede het sekere verantwoordelikhede 

behou, veral betreffende die begroting (Holdaway 1991:15). Die 

bedoeling is om skole beheer te gee oor eie sake, terwyl die 

plaaslike owerhede 'n strategiese rol speel. Personeelaanstel

lings word deur die bestuursliggaam gedoen en die LEA kan die 

aanstellings slegs weier indien statutere personeelvereistes nie 

nagekom word nie. Die bestuursliggaam hanteer ook die aanstelling 

van 'n hoof op advies van die hoofonderwysbeampte. Onbedoelde 

gevolge het egter na vore gekom gedurende die toepassing van die 

Wet van 1988. Die sektretaris van onderwys het saamgestem dat die 

toewysing van geld heroorweeg sal word indien ervare en 

hoogsbesoldigde onderwysers gevra sou word om te bedank omdat die 

besoldiging uit die per capita fondse moet kom. Intensiewe 

opleidingskursusse word vereis, en daar was ook gevalle van 

gebrekkige ko-ordinasie. 'n Ander moontlikheid is dat hulpdienste 

ontbind sal word (Holdaway 1991:15). 

Die nasionale kurrikulum is verpligtend vir alle openbare skole, 

maar nie vir private of tegnologieskole nie. Die vraag kan gevra 

word: Indien die nasionale kurrikulum so goed is, hoekom word 

sekere skole vrygestel (Holdaway 1991 :16)? 

Die Wet van 1988 vereis dat leerlinge onderhewig aan 'n voorge

skrewe limiet tot skole toegelaat word. Dit het skole met te veel 

of te min leerlinge tot gevolg, met gepaardgaande probleme. Die 

Wet laat skole ook toe om uit die stelsel onder plaaslike beheer 

te tree ("opting out"). Hierdie staatsondersteunde skole ontvang 

geld direk vanaf die sentrale regering, en beheer gaan oor op 'n 

bestuursliggaam. Die liggaam is saamgestel uit vyf ouers, een of 

twee onderwysers, die hoof en bestuurslede van die skool toe dit 

nog onder plaaslike bestuur was. Laasgenoemde getal moet meer 

wees as al die ander saam. Die voorwaardes gekoppel aan die skole 

is dieselfde as vir die beheerde skole (Holdaway 1991:17) en 

sluit gratis onderwys en inspeksies in. Die prosedures wat gevolg 

moet word as aansoek vir so 'n tipe skool gedoen word, word in 

fyn besonderhede uitgespel. Minder skole as wat verwag is het 

hierdie opsie gekies. In die Republiek van Suid-Afrika het in 

blanke onderwys dieselfde tendens voorgekom deurdat die meeste 

skole ten tyde van die skrywe Model B kies, terwyl Model C, wat 
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ooreenstem met die staatsondersteunde tipe in Brittanje, in baie 

kleiner aanvraag is (Holdaway 1991 :17). 

Die Wet 

plaaslike 

Wet het 

(1989:276) 

van 1988 beoog om onderwysers en hoofde los te maak van 

beheer om hul meer professionele vryheid te gee. Die 

twee oogmerke, naamlik standaarde en keuse. Tomlinson 

merk op dat die Wet gemik is op " ... the spirit of 

consumers, individual entrepreneurism, and competitiveness ... " 

en daarop gemik is " to bring education into the market 

place". Ook Holmes en Ormston (1990:22) kom tot die gevolgtrek

king dat, in die geheel gesien, " ... this culture is clearly that 

of a business". Die paradoks tussen sentralisasie en desentralisa

sie wat saam met die Wet gaan, word deur Maclure (1988:xiii) 

verklaar as dat die regering slegs die risiko's verbonde aan 

vrygestelde skole kan neem " if there is a clearly defined 

national curriculum in being and if the Secretary of State has 

the power to prescribe and police". 

Hierdie siening van Maclure word onderskraag deur Nerving en San

nerstedt (1989:4-5): "We conclude that power over the decentra

lised school system may belong to politicians and administrators 

in matters relating to the curriculum and the control of organisa

tion, resources, teacher education and appointments, even though 

it takes time for the exercise to produce results. But as regards 

the content of activities, as regards teaching and working 

methods, power over the decentralised school system (just as with 

the centralised system) is primarily rested in the local bureau-

cratics in the teachers". Hierdie uitlating ondersteun dan ook 

die siening betreffende die soewereiniteit in eie kring van die 

skool. Holdaway (1991:19) se dat plaaslike beheer van skole die 

fundamentele element van sentralisasie-desentralisasie is. Skool

gesentreerde bestuur staan sentraal in die huidige hervorming in 

die Verenigde State van Amerika, maar daar is weinig empiriese 

navorsing rakende die kwessie in beide die Verenigde State van 

Amerika en Brittanje. 

David (1989:51-52) identifiseer vier belangrike elemente wat oor

weeg moet word wanneer beheer aan skole gedelegeer word, naamlik 

toegang tot nuwe kennis en vaardighede, toenemende behoefte aan 
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leierskap deur die hoof, 'n opleidingsperiode vir personeel om 

nuwe kennis te bekom en te gebruik, en salarisskale wat aanpas by 

die nuwe rolle en verantwoordelikhede. Dit is egter belangrik om 

in gedagte te hou dat geen twee stelsels dieselfde grondtrekke 

het nie. 

Alhoewel daar uiteenlopende sienings bestaan omtrent skole wat 

plaaslik beheer word, is daar baie min navorsing waarop gesteun 

kan word. Veranderings in beheer dui egter daarop dat dit gepaard 

gaan met toename in die administratiewe werklas, veral vir skool

hoofde. Die werklas van die bestuursliggaam neem ook toe. Dit 

impliseer dat addisionele mannekrag en befondsing gedesentrali

seerde beheer sal vergesel. Om hierdie rede is daar in Engeland 

en Wallis toegelaat dat bestuursliggame hul pligte mag delegeer 

aan kleiner groepe en subkomitees, wat selfs persone wat nie lede 

van die bestuursliggaam is nie, insluit. Hierdie addisionele 

werklas het veroorsaak dat daar 'n tekort aan hoe kaliber appli

kante vir vakante poste is (Holdaway 1991:19), veral in die 

sektor van die primere skool. 

Mac lure (1988:134) beweer dat 'n oorywerige bestuursliggaam 

swaarde kan 

sulke skole 

kruis met 'n oorywerige hoof, en dat die sukses van 

bepaal word deur die interpersoonlike verhouding en 

samewerking tussen die hoof en sy personeel, die bestuursliggaam, 

die plaaslike owerhede en hul adviseurs. 

Holdaway (1991:20) se dat die Wet van 1988 grootliks tot voordeel 

van die skole en die sentrale regering is, en dat die plaaslike 

owerhede erg benadeel is. Die skole in 'n graafskap vorm nie meer 

'n eenvormige stelsel nie. Die plaaslike owerhede is nog steeds 

verantwoordelik vir die oorhoofse beplanning en beleidsont

wikkeling in 'n graafskap, sowel as finansiering en toesig oor 

die kurrikulum. Die outonomiteit van skole skep egter beplannings

probleme as gevolg van onderlinge kompetisie. Verder het die 

swaarder werklas tot gevolg gehad dat senior onderwysbeamptes uit 

die onderwys beweeg het. 'n Swakheid in die Engels-Walliese bena

dering is blykbaar die afnemende invloed van kenners en ervare 

onderwysadministrateurs op die aktiwiteite van individuele skole 

(Holdaway 1991:20). 
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6.8 Die beeld van die moderne onderwys 

Dit is duidelik dat die nuwe benadering ten opsigte van onderwys 

'n wereldwye verskynsel is en dat dit veelvuldige raakpunte met 

ander samelewingsverbande het. Guthrie et al. (1990:16) het by

voorbeeld vergelykend na ander stelsels gekyk en tot die gevolg

trekking gekom dat 'n soortgelyke model van moderne onderwys na 

vore kom in die Verenigde State van Amerika, Brittanje en ander 

geindustrialiseerde lande. Hierdie model het die volgende algeme

ne karaktertrekke: 'n nasionale kurrikulum, devolusie van besluit-

neming, toenemende gebruik van prestasietoetse vir verantwoord

baarheid, klem op onderwysersopleiding en professionalisme. 

Guthrie ~e~t~~a~l:. (1990:17) is van mening dat onderwyshervorming 

gestimuleer is deur die internasionale aard van nasionale 

ekonomiese probleme, en waarsku 

educated and adaptable workforce 

and a lower living standard". 

dat II failure to have an 

will lead to economic decline 

Holdaway (1991:21) waarsku teen die oorhaastige stoomrollerteg

nieke om veranderinge te implementeer. Voorstanders van vernuwing 

moet bewus wees van die potensiele impak van hul voorstelle op 

mense. 

Holdaway (1991 :21) noem ten slotte dat " ... educational change 

should not be implemented for what are essentially political 

reasons". 

6.9 Finale perspektiewe 

Alhoewel hierdie oorsese ontwikkelinge in onderwysstelsels betrek

king het op openbare onderwys, is dit duidelik dat al hierdie 

pogings die openbare en private onderwys nader aan mekaar laat 

beweeg betreffende struktuur, beheer en funksies. Uit die beskik

bare literatuuur is dit nie moontlik om vas te stel of hierdie 

manipulasies doelbewus gemik is op 'n algehele privatisering van 

die onderwys in die toekoms nie. 'n Kritiese denker met kennis 

van onderwysstelsels sal egter die ooglopende ooreenkomste 

raaksien: sentrale beheer vanaf staatsvlak oor kurrikula, finan

siering en regulering, afwenteling van gesag na die skole, enso-
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voorts. Dit is presies dieselfde verhouding wat daar bestaan 

tussen die staat en die private onderwys. Die openbare skool 

begin al hoe meer soos 'n private skool daar uitsien, en dit is 

nie vergesog om te beweer dat daar in sekere Westerse onderwys

stelsels binne die afsienbare toekoms geen verskil tussen die 

twee tipes skole te bespeur sal wees nie. 
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HOOFSTUK 7 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS, AANBEVELINGS EN TEMAS VIR VERDERE 

NAVORSING 

7.1 Samevatting en gevolgtrekkings 

7.1 .1 Die staat in samelewingskonteks 

In hoofstuk twee is die rol wat die 

in hierdie tydvak speel, oorsigtelik 

die agtergrond van die ins telling 

( 2. 2) . Dit kom daarop neer dat formele 

staat in samelewingskonteks 

behandel. Die staat is teen 

as konsep van nader beskou 

organisasies die belangrik

ste akteurs in die moderne ekonomiese en politieke stelsels is. 

Die nuwe institusionalisme beskou heeltemal tereg die staat en 

die samelewing 

bepalende rol 

die verhouding 

uitgestip. Dit 

as medebepalend. Die samelewing behoort egter die 

te speel. Die faktore wat primere determinante in 

tussen die staat en die samelewing is, is in 2.2 

kom kortliks daarop neer dat daar vasgestel word 

watter historiese prosesse as oplossings vir probleme in die ver

lede gefaal het, en dat soortgelyke optredes in die hede uitgeska

kel word. Die politieke struktuur, waardeur die komplekse stelsel 

beter verstaan word, word saam met hierdie historiese effektiwi

teit saamgevat om optrede te bepaal. Die nuwe institusionalisme 

word verder ge1dealiseer deurdat daar deur middel van die poli

tiek gepoog word om die individu en die gemeenskap te ontwikkel 

met die oog op openbare welsyn (Plato se ideale staat). Instel-

lings maak 

selfbestuur 

verspreiding 

dus aanspraak op samehorigheid (universalisme) en 

(individualisme), en die ewewig word deur die 

van voorkeure, hulpbronne en 'n grondwet bepaal. 

Funksies van instellings behels in die eerste plek kontraktu

alisme, waardeur 'n balans tussen die keuses van die gemeenskap 

en die individu bewerkstellig word. In die tweede plek word same

werking wat tot langtermynvoordeel lei, aangemoedig. In die derde 

plek word daar klem gele op daardie begrippe wat orde tot gevolg 

het. Ooreenkomste, samewerking en orde word dus as kernfunksies 
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van instellings beskou. Die "staat" as instelling is 'n baie kom

plekse konsep (2.2.2), en beskouinge oor die staat wissel tussen 

staatsgesentreerde (verstaatliking van die burger, staatsburger) 

en samelewingsgesentreerde (verburgerliking van die staat, burger

staat) uitgangspunte. Daar dien op gelet te word dat 'n samele

wing onafhanklik van 'n staat kan bestaan, maar dat 'n samelewing 

'n voorvereiste vir die staat as instelling is. Die staat kan 

egter nie van die samelewing losgemaak word nie, sodat verskeie 

staatsvorme ter sprake kom. Twee van die staatsvorme is bespreek: 

die kapitalistiese staat (vraag en aanbod) gemik op ekonomiese 

welsyn deur markmanipulasie (2.2.4), en die welsynstaat, waar 

bestaansbeveiliging en gelyke geleenthede ekonomies beheer word 

(2.2.5). 

Die staat word gekarakteriseer deur die handhawing van regverdig

heid deur magstoepassing. Die buffer tussen die handhawing van 

reg deur mag is 'n handves van menseregte _(2.3). Hierdie reg in 

die Westerse milieu is die draer van vryheidsgesinde regswaardes 

(2.3.1), en so 'n regstelsel is legitiem as dit deur alle burgers 

as aanvaarbaar beskou word. In die Republiek van Suid-Afrika het 

die apartheidswetgewing van die afgelope vier dekades veroorsaak 

dat die regstelsel nie legitiem was nie. Geregtigheid, vryheid en 

menswaardigheid is enkele regswaardes wat die verhouding tussen 

die staat en die individu bepaal. Hiervoor is 'n grondwet, gekop

pel aan 'n handves van menseregte, noodsaaklik vir behoorlike 

beskerming van menseregte (2.3.1). Daar is daarop gewys dat die 

staat weens groei in openbare besteding 'n behoefte ervaar het om 

sy funksies (bemoeienis) uit te brei, en mettertyd het die ampte

nary politieke beleid begin bepaal (2.3.2). Omdat die mens egter 

dinamies wil voortbestaan, het die staat nietipiese staatsake 

aangepak, en aldus by die onderwys in algemene beskawingsbelang 

betrokke geraak. Hierdie betrokkenheid moet egter nie tot staats

afhanklikheid lei nie. In die Republiek van Suid-Afrika, so word 

gevrees, het juis dit gebeur. Daar behoort wee geskep te word om 

die burgery los te maak van die rokspante van die staat. Die 

staat word gesien as 'n instelling wat heers oor die burgery en 
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opsigte as opponent van die samelewing vorm aange

die verantwoordelikheid van beide die staat en die 

kanale te skep wat hierdie wanbeskouing tot niet 

Die skool as instelling, daarteenoor, het 'n primere (funksione

le) en sekondere (bestuur) taak (2.4). Die skool en staat ontmoet 

mekaar in 'n onderwysstelsel, maar ook hier word koordineringslig

game as buffer gesien om hierdie samehang in ewewig te hou. Ten 

opsigte van die onderwys moet staatsbemoeienis ook gerig wees op 

beskawingsbelang, maar soewereiniteit in eie kring van die onder

wys moet nie geskend word deur staatsoptrede nie. Hierteen moet 

beide die onderwysbelanghebbendes en die staat met jaloersheid 

waak. Teenoor die onderwys, immers teenoor alle samelewingsverban

de, behoort die staat daarop ingestel te wees om onafhanklikheid 

en verantwoordelikheid nate strewe (2.5). 

7.1.2 Die eienskappe, doelstellings, motiewe, vorms en voor- en 

nadele van privatisering 

In hoofstuk drie is privatisering as konsep verken. Die historie

se aanloop vanaf Adam Smith tot by die huidige vryemarkstelsel 

("New Enlightment") en die politieke manipulasie daarvan deur die 

"New Right" is geskets. Breedvoerige aandag is gegee aan resente 

beskouinge van die privatiseringskonsep. Die doel van regerings 

met privatisering en die wyses van privatisering is uitgewys. 

Gesigspunte van beide voor- en teenstanders van privatisering is 

beklemtoon. 

Enkele gevolgtrekkings wat gemaak is, sal kortliks genoem word. 

Privatisering in die huidige tydvak kan slegs deur die staat 

ge1nisieer word, maar dit sal deur die private sektor verwelkom 

en ondersteun word. Daar is ook opgemerk dat privatisering nie 

slegs ekonomies gemotiveer is nie, maar ook ideologiese, sosiale 

en politieke motiewe het. Die ekonomiese motief staan egter sen

traal, en is by verstek nie 'n opvoedkundige motief nie. Privati

sering van die onderwys behoort dus slegs ter sprake te kom waar 

dit voldoen aan die eise wat die opvoedkunde stel. Dit is veral 
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'n magtige wapen waarmee die ideaal van soewereiniteit in eie 

kring in die onderwys verwesenlik kan word. Regerings sien 

privatisering van die onderwys as 'n wyse om te ontkom aan die 

finansiele dilemma wat die onderwys vir die staat geword het. Net 

soos die verstaatliking van die burger nie eensklaps tot stand 

gekom het nie, net so kan die privatisering van die onderwys ook 

nie oorhaastig op die onderwys en die samelewing afgelaai word 

nie. Dit sal met versigtige beplanning en wyse insig geleidelik 

moet geskied, anders kan dit (soos reeds in die Republiek van 

Suid-Afrika gesien is met die Model C-skole) traumatiese implika

sies he wat die onderwys sowel as die staat se beeld skaad. Die 

staat moet veral daarteen waak om die denkfout te begaan deur 

sander meer aan te neem dat die ouer van die kind en die burgers 

in die voedingsarea van die skool as gevolg van privatisering van 

die onderwys die finansiele verleentheid wat onderwys vir die 

staat geword het, van die staat moet oorneem. Hiervoor is die 

samelewing in sy geheel verantwoordelik. Ware onderwysprivatise

ring is slegs ter sprake indien die funksies van die staat in die 

verband oorgedra word aan al die belanghebbendes, dit wil se die 

samelewing as geheel. Dit is per slot van sake nie slegs die ouer 

wat baat by die onderwys van die kind nie. Die samelewing, waarby 

die staat by verstek inbegrepe is, pluk ook die vrugte daarvan. 

Die algemene indruk wat in hoofstuk drie oorheers het, is die 

feit dat privatisering in die algemeen en privatisering van die 

onderwys in die besonder sterk politieke ondertone het en dat dit 

dus nie primer die belange van die onderwys vooropstel nie. Met 

hierdie benadering behoort weggedoen te word, sodat die onderwys 

op 'n etiese wyse ten volle baat kan vind by privatisering. Daar

by moet die ekonomiese motief met gepaardgaande winsbejag versoen 

word met die opvoedkundige motief van die onderwys. Dit is te 

betwyfel of privatisering die finansiele dilemma van die staat 

ten opsigte van die onderwys sal verwyder. Die onderwys kan 

immers nie as ekonomie bedryf word nie,·want die grondtrekke van 

die twee wetensgebiede, naamlik onderwys en ekonomie, is nie 

versoenbaar nie. Elitisme is egter een negatiewe aspek van 

privatisering van die onderwys wat nie sander meer sal verdwyn 

nie, omdat daar selfs in skole wat onder die beheer van die staat 

is, sterk vorms van elitisme (as uitvloeisel van uniekheid) van 

gemeenskappe voorkom. Elitisme moet egter nie verwar word met 'n 
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gesonde selfbeeld nie. Privatisering plaas egter die onderwys 

voor opwindende uitdagings, en al bring dit net 'n balans tussen 

akademiesgerigte en beroepsgerigte onderwys, het dit die onderwys 

daartoe gelei om ook die samelewing in die bree op te voed. 

7.1.3 Die huidige situasie in die Republiek van Suid-Afrika 

In hoofstuk vier is daar onder andere daarop gewys dat onvolle

dige statistiek rakende private skole, as wereldwye verskynsel, 

ook in die Republiek van Suid-Afrika voorkom. Die suksesvolle 

voortbestaan van enige private instelling sentreer rondom presie

se boekhouding, en hierdie beginsel behoort ook vir private skole 

van primere belang te wees. 

Uit die beskikbare statistiek kan egter afgelei word dat die 

private skool veral ten opsigte van die inname van anderskleurige 

leerlinge groei toon. Private skole bied klaarblyklik aan die 

meer gegoede swart burger 'n wyse om te ontkom aan die probleme 

in die staatsbeheerde swart skole. 

Die wyse waarop die staat deur wetgewing in die Republiek van 

Suid-Afrika bemoeienis met private onderwys maak, is bespreek aan 

die hand van wetgewing oor private skole, korrespondensiekolleges 

en staatsondersteunde skole. Ten opsigte van die private skool is 

daar uitgewys dat wetgewing so voorskriftelik is dat 'n private 

skool vir alle praktiese doeleindes as 'n openbare skool beskou 

kan word. Die Wet op Korrespondensiekolleges (RSA 1965) verskil 

van die Wet op Private skole deurdat dit baie minder voorskrifte

lik is maar dat dit in sekere opsigte wel die staat toelaat om 

voor te skryf. 

Die Wet op Private Skole behoort gewysig te word sodat dit in har

monie met die Wet op Korrespondensiekolleges kom. Daarby behoort 

voorskriftelikhede uit die Wet op Korrespondensiekolleges verwy

der te word. Korrespondensiekolleges is 'n baie goeie voorbeeld 

van private onderwys wat op 'n verantwoordelike wyse los van die 

staat voorsien word. 
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Soortgelyke strukture behoort in die openbare en private onder

wyssektor ingestel te word indien privatisering van die onderwys 

verantwoordbaar kan geskied. 

Daar is genoem dat devolusie van gesag 'n eerste stap uitmaak van 

die proses van privatisering. Dit wat met devolusie van gesag 

saamhang, sal verderaan ter sprake kom. 

Tans bestaan daar in die Republiek van Suid-Afrika 'n warboel van 

onderwysmodelle. Ten opsigte van private onderwys is dit verkies

lik dat die moontlikhede verskraal word tot staatskole, staats-

ondersteunde 

voorsiening 

word. 

skole 

behoort 

en private skole. Alle pretersiere onderwys

onder hierdie drie modelle geakkommodeer te 

Daar is sekere openbare onderwysdienste wat reeds deur uitbeste

ding grootliks geprivatiseer is. Hierdie privatisering van die 

onderwys is 'n uitstaande bewys dat die staat met min bemoeienis 

sekere onderwysaangeleenthede suksesvol aan die private sektor 

kan oorlaat. Die modus operandi wat in die geval gevolg word, kan 

sekerlik toegepas word om ander openbare onderwysaangeleenthede 

(kurrikulering, eksaminering, en so meer) aan die private sektor 

uit te bestee of oor te dra. 

Wetgewing behoort dus eenvormig te wees. Dit vereis egter dat 

sekere strukture (rade, liggame, ensovoorts) tot stand sal moet 

kom. Hierdie wetgewing behoort geskoei te word op die lees van 

die Wet op Korrespondensiekolleges en die artikels in die Wet op 

Onderwysaangeleenthede (Volksraad) 1988 (Wet no. 70 van 1988) wat 

op staatsondersteunde skole betrekking het. Staatsbemoeienis be

hoort beperk te word tot raadgewende normbepalende aangeleenthede 

wat op kundige ervaring gebaseer is. Mettertyd kan selfs hierdie 

aangeleenthede aan die private sektor oorgelaat word nadat die 

nodige kundigheid aldaar gevestig is. Die hantering van die voor

siening van kapitaaldienste kan as model dien by die daarstelling 

van strukture. 

Ten laaste is daar 'n pleidooi gelewer vir die uitbreiding van 

die tuisskoolmodel, vera! met die oog op die behoud van onderwys 
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op verafgelee plekke en vir ouers wat van mening is dat openbare 

onderwys nie aan hul behoeftes voldoen nie. Kortliks saamgevat: 

eenvormige wetgewing, strukture en beperkte ondersteunende 

staatsbetrokkenheid is die wagwoord. 

7.1.4 Private onderwys: algemene aspekte 

In hoofstuk vyf het redes vir die stigting van private skole 

aandag geniet. 

Skole wat aan spesifieke behoeftes voldoen, is besig om in talle 

lande tot stand te kom. Veral tuisskole kom sterk ter sprake, ook 

as 'n wyse waarop fundamentaliste hul besondere probleme wil 

oplos. Alhoewel die openbare onderwys, weens staatsondersteuning, 

vroeg reeds 'n gestruktureerde vorm aangeneem het, is die private 

skool besig om sy individualisme af te werp en is daar ook reeds 

sprake van strukturering. Die strukturering vind uiting in organi

sasies en liggame wat ontstaan met die oog op die vestiging van 

private onderwys op 'n verantwoordelike wyse asook met die doel 

om samewerking te bewerkstellig. 

Die historiese aspekte van private skole is kursories beskou. 

Engeland het in hierdie opsig 'n groot invloed op die res van die 

wereld gehad, en dit het daartoe aanleiding gegee dat liggame 

soortgelyk aan die in Brittanje, in ander lande gestig is. Priva

te skole en openbare skole is reeds van vroeg af met mekaar verge

lyk en teen mekaar afgespeel. Dit het ook duidelik geblyk dat 

private skole gespieel word teen die geskiedkundige agtergrond 

van elke besondere land. Daar is opgemerk dat private skole om 

verskeie redes gestig word. Die beleid wat daar teenoor private 

onderwys gevolg word, verskil van land tot land. Die kerk speel 

nog steeds 'n groot rol in die ondersteuning van private onder

wys. Die ernstige klag teen die private skool is elitisme. Staats

bemoeienis (deur byvoorbeeld wetgewing) neem verskillende vorms 

aan. 

Die wyse waarop private onderwys in etlike lande figureer (ook 

Derdewereldlande) is oorsigtelik aangedui. In Nederland is die 

probleem van verskeidenheid gedepolitiseer deurdat enigeen deur 
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private inisiatief 'n skool mag stig. Die sentrale regering is 

verantwoordelik vir nasionale beleid en beheer die skole deur die 

beginsel van gelykheid. Plaaslike owerhede, so word beoog, sal 

die administrasie van skole onderneem. Finansiele bystand word 

elke jaar vir die volgende drie jaar bepaal. Daar is onlangse 

aanduidings dat die staat die onderwys en beheer daaroor wil 

desentraliseer. In Israel het daar ook 'n behoefte aan keuseskole 

ontstaan (5.4.7) wat veral op talentvolle leerlinge gemik is. 

In Japan (5.4.8) het die druk wat daar deur die samelewing op die 

onderwys geplaas is om toppresteerders te lewer, gelei tot 'n 

gesofistikeerde vorm van mededinging en hierin speel private 

onderrig en die pers 'n groot rol. Waar private skole in die 

verlede uitstekende leerlinge getrek het, begin die openbare 

skool nou ook op gelyke voet kompeteer deurdat die voedingsarea 

van elke skool vasgestel is. In ekonomiese terme staan dit bekend 

as "provider capture" of leweransiersmonopolie. Die pers hanteer 

die prestasiefaktor van skole, en dit lei daartoe dat daar groot 

druk op skole geplaas word om te presteer. Hier is een bewys dat 

mededinging tot verhoogde produktiwiteit in onderwysterme lei. 

Daar is ook bevind dat die koeponstelsel lomp en onprakties is. 

In die Republiek van Suid-Afrika is dit te betwyfel of ouers in 

groot getalle hul kinders sal onderwerp aan probleme rondom 

vervoer en koshuisinwoning ter wille van die bywoning van 'n 

sogenaamde "beter skool". Navorsing het aangedui dat die gelei

delike verhoging van die subsidie van private skole, probleme, 

ontwrigting en verleentheid voorkom, en dit word beskou as 'n 

alternatief wat oorweeg behoort te word. 

In Derdewereldverband is gesien dat privatisering van skole in 

siklusse verloop het deurdat die voorsiening van private onderwys 

gelei het tot die vergroting van sosiale ongelykheid, waardeur 

suksesvolle private skole dan deur die staat geannekseer word. 

Hierdie benadering is egter hoogs polities van aard, maar het tog 

gelei tot 'n ewerediger verspreiding van skole en hoe kwaliteit 

onderwys. 
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7.1.5 Private onderwys: besondere aspekte 

In hoofstuk ses, wat saam met hoofstuk vyf gelees moet word, word 

daar op verkennende wyse aandag aan besondere aspekte van private 

onderwys en private skole gegee. Die privatisering van die 

kurrikulum (6.2) dui daarop dat hierdie aspek van privatisering, 

soos in die geval van verskaffing van dienste, suksesvol kan 

verloop, en dat dit veral vir die Republiek van Suid-Afrika baie 

voordele inhou. 

Wat betref aansprake wat daar omtrent die beweerde verskil tussen 

openbare en private onderwys gemaak word as sou private skole 

"beter" wees, is etlike studies in die verband verken. Daar is 

bevind dat die beskikbare fondse en die getal leerlinge beslis

send is in die bepaling van die kwaliteit en kwantiteit van die 

onderwys. Saam met toename in finansiele hulp aan private skole, 

gaan ook addisionele regulering, maar die regulering is hoofsaak

lik gemik op die meetbare in die onderwys en kan beswaarlik die 

kwaliteit van onderwys betrek. Daar is egter ook die negatiewe 

element wat ter sprake kom deurdat dit juis die gevestigde priva

te skool is wat voldoen aan die vereistes wat vir finansiering 

gestel word. Dit het 'n negatiewe uitwerking op bona fide private 

skole wat sukkel om (weens verskeie redes) kop bo water te hou, 

veral waar subsidies verhoging van salarisse in die hand werk. 

Voorts is die bewering dat leerlinge aan private skole beter pres

teer (om watter redes ook al) as leerlinge aan openbare skole, 

van nader beskou aan die hand van verskeie insiggewende ondersoe

ke. Hierdie ondersoeke het verskeie faktore in aanmerking geneem 

en ook statistiese gelykskaling van leerlinge bewerkstellig. Die 

"kwaliteit onderwys"-hipotese word veral ten opsigte van private 

skole genoem. Geeneen van hierdie ondersoeke kon egter bo alle 

twyfel aandui dat daar 'n beduidende verskil tussen die prestasie 

van die twee groepe leerlinge is nie. Albei skoolsoorte hied 

voordele en nadele aan leerlinge, onderwyspersoneel en onderwys 

in die algemeen. Dit wil egter voorkom of leerlinge wat aan pri

vate skole onderrig ontvang het, indirek beroeps- en ekonomiese 

voordele geniet. 'n Enkele faktor wat die vergelyking bemoeilik, 

is die verantwoordelikheid wat op die skouers van die private 
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skoal geplaas word deurdat dit 'n addisionele las vir die ouers 

is, in teenstelling met die ouers wie se kinders 'n openbare 

skoal bywoon. Hierdie verantwoordelikheid is 'n sterk motiveer

der. 

In 6.6 is daar verskeie beskouings omtrent die openbare befond

sing van private onderwys voorgehou. Veral twee punte het na vore 

gekom. In die eerste plek behoort die staat 'n bydrae te maak tot 

onderwys wat in sy belang is. In die tweede plek moet die private 

skoal besef dat (openbare) befondsing sy onafhanklikheid in die 

gedrang bring. Die oplossing vir hierdie probleem le moontlik 

daarin dat die onderwysstelsel s6 daar moet uitsien dat daar wyni

ge verskil is tussen openbare en private skole. Dit wil egter tog 

voorkom of private skole finansiering met gepaardgaande beheer 

verkies bo geen bystand nie. Daar is ook gewys op die gevare wat 

privatiseringsaksies vir die openbare onderwys inhou deurdat 

privatisering op 'n gebrek aan vertroue in die openbare onderwys 

mag dui. In 6.7 het die gedagte na vore gekom dat plaaslike 

owerhede tot die onderwys op plaaslike vlak wil toetree. So 'n 

handeling het egter baie slaggate. 

Ten slotte is opgemerk dat die beeld van die moderne onderwys 

(6.8) sekere karaktertrekke toon, maar dat daar gelyktydig 

gewaarsku word teen oorhaastige verandering. Die probleem random 

Model C-skole is 'n sprekende voorbeeld hiervan. 

7.2 Die implementering van privatisering van die onderwys in 

die Republiek van Suid-Afrika 

7.2.1 Inleidende opmerkings 

Daar is reeds verskeie stappe met die oog op privatisering van 

die onderwys geneem. Menings in die verband is deur politici, 

verteenwoordigers 

belanghebbendes 

van private skole en openbare skole, asook 

in die samelewing gelug. Daadwerklike stappe is 

deur die Regering geneem deur die daarstelling van die verskillen

de modelle. Die lewering van sekere onderwysdienste is reeds 'n 

suksesvolle werklikheid. Private skole asook liggame wat sommige 

van hierdie skole verteenwoordig, bestaan reeds. Daar is dus 
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reeds beweeg op die pad van privatisering. Die verlede het egter 

al by herhaling bewys dat onderwysvernuwing nie revolusioner van 

aard kan wees nie, omdat dit nie in belang van die kind is om sy 

ontwikkelingsgang te ontwrig nie. As uitgangspunte sal die 

volgende moet geld: 

* hervormings en veranderings moet op 'n verantwoordbare, 

ordelike en georganiseerde wyse geskied; 

* die betrokkenheid en samewerking van alle samelewings

verbande is 'n vereiste; en 

* die benadering tot die implementering moet op so 'n wyse 

gestruktureer word dat soewereiniteit van die onderwys 

verskans word. 

7.2.2 Hervormingswyses 

Skrywer wil dit ernstig beklemtoon dat privatisering van die 

onderwys nie veel geleentheid tot sukses het indien die doelwit 

nie in die eerste plek die belange van die kind op die hart dra 

nie. Om van die onderwys 'n politieke of ekonomiese speelbal te 

maak, sal ernstige gevolge he. Verkragting van die eie aard van 

enige samelewingsverband kring baie wyer uit as bloot die konkre

te. Om dus met privatisering 'n oneerlike doelwit na te streef, 

sal nie 

likheid 

sal gaan. 

slegs vrugteloos wees nie, maar sal die loon van oneer

tot gevolg he, naamlik dat alle vertroue daarin verlore 

Onderwyshervorming vereis verantwoordbare, ordelike en georgani

seerde optrede. Teen die agtergrond van die heterogene bevolking

samestelling van die land, sal dit vrugteloos wees om privatise

ringsaksies aan die rol te sit sander om die goedgesindheid van 

alle betrokkenes te verkry. Om outokratiese werkswyses aan te 

wend, sal teen die agtergrond van die onderhandelingsgees en die 

nuwe benadering in die land van meet af aan tot ondergang gedoem 

wees. Enige benadering sal oor rasseverskille heen moet kyk. Dit 

sal sekerlik noemenswaardig wees indien die staat in die Repu

bliek van Suid-Afrika as gevolg van privatisering van die onder

wys daarin kan slaag om die staat en die burger te maak wat dit 

essensieel behoort te wees: 'n eenheid. In hierdie opsig sal die 
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regering van die dag, en in besonder die staat, daarvoor verant

woordelik moet wees om aksies so te beplan en te organiseer dat 

die oorgang ordelik sal geskied. 

7.2.3 Betrokkenheid 

Die spreek vanself dat geen gewysigde benaderingswyse op onderwys

gebied in 'n vakuum kan geskied nie. Dit sal egter 'n denkfout 

wees indien verandering in die onderwys slegs om verandering wen

tel. Om die onderwys aan te wend as 'n instrument in die berei

king van ideale wat nie opvoedkundig gefundeer is nie, sal die 

doel met verandering mis, veral as daardie verandering verwarring 

en vervreemding tot gevolg het. By privatisering van die onderwys 

sal die staat, die skoolgemeenskap, die bree gemeenskap, plaasl~

ke owerhede, die bedryf, die kerk, die opvoedkundiges en die 

onderwys as geheel nie die wedstryd vanaf die pawiljoen kan sit 

en bekyk nie. Betrokkenheid verskyn ook nie met die swaai van 'n 

towerstaf nie. Dit behels verandering van gesindhede, die neem 

van inisiatief en opoffering van tyd en geleentheid. Die klimaat 

vir betrokkenheid sal dus ook op 'n geordende en georganiseerde 

wyse benader moet word. In sekere opsigte is die swart inwoners 

van die land reeds goed geskool in betrokkenheid, omdat die finan

siering van die onderwys nie gelyk is nie. Opoffering is vir baie 

van hulle nie iets vreemd nie. Die betrokkenheid van die samele

wing by die onderwys moet egter nie eensydig wees nie. In die 

kleine, byvoorbeeld, sal die skool ook by die samelewing met sy 

eiesoortige probleme, eise en behoeftes betrokke moet raak. Vir 

enige onderwysbedeling om legitiem te wees, is die aanvaarding 

daarvan deur die meerderheid van die burgery 'n voorvereiste. En 

hierdie aanvaarding hang ten nouste saam met betrokkenheid. 

7.2.4 Soewereiniteit in eie kring 

Die ware sukses van enige verandering in die onderwys sal daarvan 

afhang of die onderwys sy ware aard, eienskappe en grondtrekke 

behou. Om dus soewereiniteit in eie kring prys te gee vir die 

verkryging van ander voordele, sal 'n vorm van selfmoord wees. 

Dit is dus essensieel dat alle stappe wat oorweeg en geneem word, 

teen hierdie agtergrond gemeet moet word. Alle aksies sal op so 
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'n wyse geaktiveer moet word dat die betrokkenes se bydraes onder

hewig sal wees aan opvoedkundige norme. Dit sal beteken dat die 

betrokkenes intieme kennis sal dra van sulke norme, of dat die 

besluite van sulke betrokkenes aan die goedkeuring van opvoedkun

diges onderworpe sal wees. Dit is dus baie duidelik dat die suk

ses van privatisering van die onderwys grootliks daarvan sal af

hang tot welke mate die onderwys soewereiniteit in eie kring sal 

behou. 

7.2.5 Openbare en private onderwys 

Daar is by verskeie geleenthede op die verskille tussen openbare 

en private onderwys gewys. In sommige lande figureer private on

derwys sterk (Nederland) terwyl dit weer in sommige lande glad 

nie toegelaat word nie. In 'n gemeenskap soos die van Suid- Afri

ka word private skole wel toegelaat. Dit op sigself is 'n aandui

ding dat privatisering wel moontlik is. Die vraag wat wel gevra 

kan word, is tot welke mate en teen watter tempo 'n privatise

ringsbeleid van die onderwys ge1mplementeer kan word. Openbare 

onderwys het 'n lang en suksesvolle geskiedenis in die Republiek 

van Suid-Afrika. Om dit ongedaan te maak, sal ernstige oorweging 

vra. Daar is reeds gese dat enige verandering in die onderwys in 

die eerste plek ingestel moet wees op die belange van die kind. 

Skrywer is van mening dat privatisering van die onderwys beter as 

openbare onderwys daarin sal slaag om na die belange van die kind 

om te sien, veral omdat die gemeenskap meer betrokke sal raak en 

die verantwoordelikheid vir die onderwys oorgegee sal word in die 

hande van die primere verantwoordelikes. Dit sal veral daartoe 

aanleiding gee dat die onderwys gedepolitiseer word. Voorts sal 

dit, gesien teen die agtergrond van verwikkelinge in die Repu

bliek van Suid-Afrika, die skep van gelyke geleenthede vir alle 

kinders optimaal verseker en probleme wat sommige groepe met die 

voorsiening van eiesake onderwys het, uit die weg ruim. 

7.2.6 Samevatting 

Uit bogenoemde kan daar afgelei word dat privatisering van die 

onderwys in die Republiek van Suid-Afrika 'n versigtige benade

ring vra. Dit is egter duidelik dat hierdie poging tot verande-
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ring en verbetering van die onderwysstelsel besondere voordele 

inhou. Die staat behoort op 'n georganiseerde wyse, gepaardgaande 

met onderhandelinge met alle betrokke groepe, benaderings- en 

implementeringswyses te ondersoek voordat daar enigsins 'n paging 

aangewend kan word om privatisering van die onderwys aan die 

verantwoordelikheid van die bree gemeenskap oor te dra. Hierdie 

benadering sal beplanning op die kort-, medium- en langtermyn 

vra. Dit kan geskied aan die hand van benaderingswyses wat in 3.5 

ondersoek kan word. Daarby sal die staat sy doel met, redes vir 

en strategie ten opsigte van privatisering van die onderwys moet 

uitspel. Daar sal veral gelet moet word op die kritiek teen priva

tisering (3.7), sodat daar 'n benadering beplan kan word wat kri

tiek sal vermy. As eerste doelstelling sal aspekte soos kennis en 

begrip van privatisering en gesindhede tussen groepe aandag moet 

ontvang. Eers nadat die konsep van privatisering die vertroue van 

die bree samelewing geniet, kan daar oorgegaan word na beplande, 

evolusionere privatisering van die onderwys. 

In die lig van bogenoemde, kan aanbevelings wat gemaak word in 

vier kategoriee verdeel word, naamlik rakende: 

* die bemarking 

ideologie 

van privatisering van die onderwys as 

* beplanning van implementeringsfases van privatise-

ringsaspekte met oorlegpleging 

* die daarstelling van strukture wat geskep moet word om 

skakeling tussen die staat en die burgery met die oog op 

devolusie van gesag te bewerkstellig 

* betrokkenes by privatisering. 

Hierdie aanbevelings sal ook gemaak word in die perspektief van 

demokratisering in Suid-Afrika. 

7.3 Aanbevelings vir die privatisering van die onderwys 

7.3.1 Aanbeveling: bemarking van privatisering 

Aangesien 

sal die 

privatisering slegs deur die staat geinisieer kan word, 

sukses daarvan grootliks afhang van die wyse waarop die 
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ideologie vir 

staat gebruik 

die burgery aanvaarbaar sal wees. Hiervoor kan die 

maak van die massamedia tot sy beskikking en opge-

leide woordvoerders wat dan die voordele, doelwitte en implemente

ringswyses van privatisering kan uitlig. Begrippe wat veral aan

dag kan geniet, is gelyke onderwys, demokrasie, vryheid van keu

se, verantwoordelike betrokkenheid en onafhanklike besluitneming. 

Hierdie bekendstellingsfase kan ook gebruik word om onduidelikhe-

de 

pe, 

daar 

met 

en wanbegrippe uit die weg te ruim, deur met alle belangegroe

veral op plaaslike vlak, te skakel. In die lig hiervan word 

aanbeveel dat die staat op groot skaal en op alle vlakke, 

die betrokkenheid van alle belanghebbendes en belangegroepe, 

privatisering van die onderwys as ideologie sal bekendstel en sal 

oordra. 

Dit sal veral in belang van die staat wees om 'n vertrouensverhou

ding op hierdie wyse te bewerkstellig. Hierdie bekendstellingsfa

se sal op sigself besondere insigtelike beplanning vra. By hier

die beplanning behoort die openbare en private sektor en ouers en 

leerlinge betrek te word in byvoorbeeld die aanbieding van kursus

se. Na afloop van hierdie fase behoort alle betrokkenes, so ver 

as wat moontlik is, vertroud te wees met privatisering en dit wat 

daarmee saamhang. 

7.3.2 Aanbeveling: privatiseringsaspekte 

Dit spreek vanself dat dit nie moontlik is om die onderwys in die 

geheel op die korttermyn te privatiseer nie. Daardie funksies van 

die onderwys wat met min ontwrigting losgemaak kan word van die 

staat, behoort ge1dentifiseer te word. Daar word dus aanbeveel 

dat daar 'n studie gemaak word van aspekte van die onderwys wat 

eerste prioriteit ten opsigte van privatisering behoort te ge

niet. Funksies wat eerste ter sprake kan kom, en wat kan inskakel 

met die bekendstellingsfase (die skep van 'n vertrouensverhou

ding) is die volgende: 

* Eksaminering en sertifisering 

* Hersiening van wetgewing 

* Kurrikulering 

* Navorsing 
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* Rekenarisering en data-insameling en vaslegging 

* Evaluering van norme en standaarde 

* Staatsvervoer 

Die wyse waarop hierdie funksies aan private instansies of lig

game oorgedra kan word, sal ook sorgvuldige beplanning verg. Die 

oordrag behoort egter sonder baie probleme te verloop, aangesien 

daar reeds sulke funksies deur die private sektor (Verenigde 

State van Amerika, Nederland, Nieu-Seeland, ensovoorts) hanteer 

word, en die bestaande strukture in die Republiek van Suid- Afri

ka sonder veel wysiging aan private instansies oorgedra kan word. 

Ander aspekte, waaronder die privatisering van skole, opleiding 

van onderwysers, organisasie en administrasie van die onderwys en 

die bepaling van beleid, behoort as langtermynprojekte beskou te 

word. 

Die staat behoort veral aandag te gee aan die verskraling van die 

soorte skole, sodat daar uiteindelik slegs openbare skole, staats

ondersteunde skole en private skole sal wees. Dit kan selfs ver

der verskraal word tot openbare skole en private skole soos in 

Nederland. 

Die tuisskoolkonsep behoort ontwikkel en uitgebrei te word. Dit 

behoort op so 'n wyse te geskied dat daar volle skakeling en inte

grering met die andersoortige skole moontlik sal wees. Korrespon

densiekolleges en afstandsonderrig kan in hierdie opsig 'n 

belangrike ondersteunende funksie verrig. 

7.3.3 Aanbeveling: skep van strukture 

Dit sal veral die privatisering van skole raak. Die staat sal 

betyds moet beplan wie verantwoordelik sal wees vir die bestuur 

en beheer, stigting en instandhouding van skole. Indien daar in 

terme van die verdeling van die land in streke gedink word, sal 

daar oorhoofse koordineringstrukture tot stand moet kom. Binne 

streeksverband kan daar, soos in Brittanje, Nederland en die 

Verenigde State van Amerika, oorweging geskenk word aan die 

betrokkenheid van plaaslike owerhede. Hierdie betrokkenheid sal 
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egter beperk moet word tot aksies wat eie is aan die aard van 

plaaslike owerhede (dienslewering). Plaaslike owerhede sal nie as 

beleidmaker kan optree nie. Die skep van sulke strukture sal by 

uitstek die pligte en magte van sulke strukture moet uitstip. 

Daar sal dus ook in streeksverband liggame tot stand moet kom wat 

die gesamentlike funksies van die skool, plaaslike owerhede en 

ander samelewingsverbande koordineer en rig. 

Dit spreek vanself dat skole hul eie liggame en organisasies in 

die lewe moet roep om aangeleenthede van gemeenskaplike belang te 

hanteer. Hier word byvoorbeeld gedink aan 'n hoofdeliggaam waarby 

private (onafhanklike) skole betrek sal word, asook ander liggame 

en organisasies om die belange van die skole te bevorder. Die pri

vate skool, om effektief te bestaan, sal kennis moet dra van die 

demografiese samestelling van die gemeenskap, die skool se mis

sie, die skepping van kommunikasiekanale binne die skool, tussen 

skole en owerhede en tussen die skool en die gemeenskap. Verder 

sal die skool besluite moet neem in verband met die kurrikulum, 

wyses van eksaminering, verantwoordelikheidshierargie, personeel

opleiding en ontwikkeling, beplanning en prosedures vir die evalu

ering van personeel. Streke kan verdeel word in gesamentlike 

diensterade. Hierdie diensterade, wat outonome organisasies is, 

kan fondse bekom deur heffings op ondernemings binne die gebied 

van die raad. Sulke diensterade bestaan reeds, en hul funksies, 

wat reeds nuwe inkomstebronne vir ekonomiese en gemeenskaps

ontwikkeling van die gebied skep, kan uitgebrei word om onderwys 

in te sluit. Op hierdie wyse kan devolusie van gesag gepaard gaan 

met finansiering waarby die bydraes van die hele betrokke gemeen

skap, en nie slegs die ouers van die leerlinge nie, betrek word. 

Die huidige benadering, waar die finansiele las hoofsaaklik op 

die skouers van die ouers val, behoort beeindig te word. Dit is 

die rade se beleid om van bestaande organisasies en strukture in 

die openbare en private sektor gebruik te maak op 'n kontraktuele 

of agentskapsbasis sodat personeel tot 'n minimum beperk word. 

Sulke rade sal dus nie by openbare onderwys 'n rol speel nie, 

maar hulle toespits op staatsondersteunde en private skole. 

Hierdie rade is ook hoofsaaklik ingestel op die verskaffing van 

noodsaaklike dienste en opheffings. 
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Daar word aanbeveel dat strukture, soos hierbo uiteengesit, deur 

die betrokke belangegroepe in die lewe geroep word om sodoende 

stabiliteit aan die proses van privatisering te gee. 

7.3.4 Aanbeveling: onderwysbeleid, wetgewing en onderwysstelsel 

Daar word aanbeveel dat die onderwysstelsel soortgelyk aan die 

Nederlandse stelsel in die Republiek van Suid-Afrika ontplooi 

word. Onderwysbeleid en wetgewing behoort dienooreenkomstig 

aangepas te word sodat veral vryheid van keuse en belange van 

groepe beskerm word. Met betrekking tot wetgewing behoort daar 

hoofsaaklik klem gele te word op eenvormige standaarde en gelyke 

behandeling van alle skole. Regulering behoort tot 'n minimum 

beperk te word, sodat onnodige streng maatreels sal wegval. 

Private skole behoort toegelaat te word om hul eie ombudsman, 

hetsy in die vorm van inspeksies of andersins, ten opsigte van 

onderwysaangeleenthede daar te stel. Ten opsigte van die finan

siering van so 'n stelsel, behoort openbare skole ten opsigte van 

dienste (kapitale dienste ingesluit), asook salarisse, ten volle 

deur die staat ondersteun te word. Staatsondersteunde skole en 

private skole se basiese salarispakket behoort, soos in die geval 

van die Nederlandse stelsel, deur die staat gedra te word. 

7.4 Temas vir verdere navorsing 

* 'n Handves vir basiese onderwysregte 

* Die benadering van privatisering van die onderwys ten 

opsigte van veelvolkige groepe 

* Alternatiewe wyses van finansiering van die onderwys 

* Onderwysersopleiding en indiensopleiding met die oog op 

privatisering van die onderwys 

* Die ontwikkeling van 'n onderwysmodel vir die Republiek van 

Suid-Afrika wat met privatisering versoenbaar is 

* Die rol en taak van belanghebbende strukture in die 

implementering van privatisering van die onderwys 

* Desentralisasie van die onderwys 
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7.5 Slotwoord 

Hierdie studie het aangetoon dat privatisering van die onderwys 

'n komplekse aangeleentheid is. Dit raak nie slegs die onderwys 

nie, maar feitlik elke gebied buite die onderwys. Waar onderwys

voorsiening 'n magtige ekonomiese faktor in die Republiek van 

Suid-Afrika geword het, is dit belangrik dat dit optimaal benut 

sal word. Privatisering van die onderwys impliseer ook 'n totale 

nuwe lewensfilosofie, waar private inisiatief, selfstandigheid en 

betrokkenheid 'n belangrike rol speel. Privatisering van die 

onderwys is 'n baie belangrike wyse waarop soewereiniteit van die 

onderwys in eie kring werklik tot sy reg kan kom. Dit sal vooraf

gegaan moet word deur gesindheidsveranderinge en lewensopvatlike 

beskouinge. 

dring tot 

Die resultate van suksesvolle privatisering sal deur

alle ander samelewingsverbande en kan in hierdie opsig 

'n noemenswaardige bydrae lewer tot werkverskaffing en die elimi

nasie van werkloosheid. 'n Laaste woord oor privatisering: dit is 

'n uitstekende wyse om individue in hulle eie lewensbehoeftes te 

laat voorsien, en is sekerlik die beste motiveerder vir kwaliteit

dienslewering en verantwoordelikheid eienskappe wat primer 

gekoppel word aan kwaliteitonderwys. 
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