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OPSOMMING 

DIE INSKAKELING VAN NUUTAANGESTELDE ADJUNK-HOOFDE 

VAN SEKONDtRE SKOLE 

In hierdie skripsie word die inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoofde aan die 

sekondere skool ondersoek. 

Deur middel van literatuurstudie is daar vasgestel wat inskakeling behels, watter persone 

verantwoordelik is vir inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoofde en watter rot die 
adjunk-hoofde in die sekondere skool speel. 'n Oorsig is oor die inskakelingsproblematiek 

van die nuutaangestelde adjunk-hoofde verkry, vera! ten opsigte van interpersoonlike 

verhoudings en inskakeling by die personeel, organisasiekultuur, die pos, ouergemeenskap 

en as professionaal. Uit die literatuur het 'n moontlike inskakelingsprogram vir die nuut

aangestelde adjunk-hoofde gekristalliseer. 

'n Empiriese ondersoek het die probleme wat die nuutaangestelde adjunk-hoofde aan 'n 

sekondere skool ervaar aan die Jig gebring. Vervolgens is vasgestel wat die korrelasie 
tussen die biografiese en demografiese gegewens is asook probleme wat die nuutaan
gestelde adjunk-hoofde ondervind. 

Ten slotte is 'n gevolgtrekking gemaak oor wat die doe I van inskakeling is en is daar riglyne 

neergele vir die effektiewe inskakeling van nuutaangestelde adjunk-hoofde aan 'n sekon

dere skool. 



SUMMARY 

THE INDUcriON OF THE NEWLY APPOINTED DEPUTY PRINCIPAL 

AT A SECONDARY SCHOOL 

In this study the induction of the newly appointed deputy principal at a secondary school 

is researched. 

By means of a literature study it was determined what induction entails, whom are 

responsible for the induction of the deputy principal and what role the deputy principal 
fulfils in the secondary school. A synopsis of the induction problems that the newly 
appointed deputy principal experiences was obtained. Aspects such as inter-relationship, 

induction with the staff, organisational culture, post, the parent community and as a 

professional were dealt with. From the literature study a possible induction programme 

crystallised. 

From the empirical investigation undertaken, problems that the newly appointed deputy 

principal experienced emerged . It was subsequently determined what correlation if any 

existed, between the biographical and demographical information as well as problems that 
the newly appointed deputy principal experienced. 

Finally it was concluded what the aim of the induction was. Guidelines were given for the 
successful induction of the newly appointed deputy principal at a secondary school. 
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HOOFSTUK 1 

ORiii:NTERING 

1.1 INLEIDING 

Vir suksesvolle inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoof is 'n effektiewe in

skakelingsprogram van die uiterste belang (vergelyk 4.3.3). Dit sal meebring dat die 

nuutaangestelde adjunk-hoof meer effektief sal funksioneer. S6 'n program sal tot gebor
genheid en selfvertroue lei wat die kwaliteit van onderwys in die geheel sal verbeter. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Castetter (1986:261) beweer dat een van die basiese behoeftes van elke persoon wat in 'n 

betrekking binne 'n georganiseerde omgewing staan 'n mate van sekuriteit en bevrediging 

is. Die onderwyser is geen uitsondering nie. Die nuutaangestelde persoon staan onseker 

teenoor verskeie aspekte van sy taak, soos inskakeling by die gemeenskap, sy verhouding 

met sy kollegas, of sy onvermoe om sukses te behaal (Vander Westhuizen &Janson, 1990). 
Die nuutaangestelde is heel dikwels onbewus van hoe "dinge gedoen" behoort te word 

binne die nuwe opset. Hy/sy 1is soms nie ingelig oor aspekte soos skooldoelwitte, spesifieke 

pligte en verantwoordelikhede, skool- en gemeenskapstradisies asook taboes en persoon

like standaarde waaraan hy as nuutaangestelde moet voldoen nie. 

Die adjunk-hoof word algemeen erken as 'n belangrike skakel in die onderwysopset. 

Greenfield (1985:24) toon aan dat die rot wat die adjunk-hoofvertolk, nog weinig aandag 

van sowel navorsers as die onderwysowerhede geniet het. 

Die doel met die instelling van die pos van die adjunk-hoof was om die hoof byte staan in 
die toenemende eise wat aan die hoofpos gestel word, vera! ten opsigte van bestuurs- sowel 

Hierna sa1 die persoonlike voornaamwoorde uhy", "sY' en uhom,, ook waar van toepassing na ''sy'' en 

"haar" verwys. 



as administratiewe aangeleenthede (Onderwysdepartement, 1982: 81). Dit is ongelukkig 

so dat die adjunk-hoof sums take opgele word wat minder aangenaam is, byvoorbeeld die 

handhawing van dissipline (Shockley & Smith, 1981: 90-91). Bates en Shank (1983: 111) 

wys daarop dat baie van die take gekoppel kan word aan die hoeveelheid mag wat die hoof 

bereid is om af te staan. Rod rich ( 1986: 91) stet die vraag of hoof de van skole nie dikwels 

aan die druk toegee wat op hulle geplaas word en dan aan bulle adjunk-hoofde die take 

ople wat niemand anders wil verrig nie. 

Krugell (1982: 83) toon aan dat die departementshoof nie altyd die geleentheid gebied 

word om die hoof in die uitvoering van sy take te help nie en dat daar in der waarheid geen 
of weinig sprake van bestuursopleiding is. Die gebrekkige kennis van bestuurspraktyk 

-~"· ~--~~- ------~ 

kortwiek die nuutaangestelde adjunk-hoof om doeltreffend by die nuwe skoal in te skakel. 

Om die gebrek te oorkom, kan die ervare skoolhoof 'n indiensopleidingprogram vir die 

adjunk-hoof s6 konstrueer dat hy die geleentheid gebied word om gesamentlik te beraad
slaag en besluitnemingsvaardighede te ontwikkel (Pieters, 1983: 89). Volgens Hess (1985: 

104) kan indiensopleidingsprogramme vir adjunk-hoofde deur universiteitsdosente en 

onderwysdepartemente ontwikkel word om die probleem te oorbrug. Gorton (1983:107) 

toon aan dat driekwart van aile adjunk-hoofde geen opleiding vir die pos ontvang het voor 

hulle die pos aanvaar het nie. In 'n navorsingstuk oor adjunk-hoofde toon Iannaccone 

(1985: 121-122) twee belangrike aspekte aan, naamlik 'n gebrek aan 'n duidelike omskry- / 

wing van die pligte van die adjunk-hoof en 'n doelgerigte opleidingsprogram ter voor

bereiding van die hoofskap in die toekoms. 

Castetter (1986: 268) noem die volgende probleme wat vir die nuutaangestelde persoon 

opduik: 

• Om met die gemeenskap vertroud te raak en die nodige aanpassings te maak. 

• Om die nodige kennis te bekom ten opsigte van die doelstellings, beleid, pro
gramme, prosedures, kontrole, bronne, gewoontes, waardes, personeel en die ge
skiedenis van die inrigting. 

• Om vertroud te raak met die pos wat die nuutaangestelde persoon beklee. 

• Om by die werkkring en sy kollegas in te skakel en om die korrekte verhoudings te 

skep. 
• Om geskikte akkommodasie en die nodige kennis oor aspekte soos vervoer-, bank-, 

inkopie- en mediese fasiliteite te bekom. 

Terme soos "induksie, instelling, plasing, toetreding" en "orientasie" word dikwels gebruik 
wanneer daar in die literatuur verwys word na die proses waardeur nuutaangestelde 
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personeel bygestaan word om hut verwagtinge ten opsigte van sekuriteit, geborgenheid, 

status, inligting en Ieiding rakende hut posisie binne die organisasie te verwesenlik. Die 

inskakelingsproses begin met die werwingsproses en eindig wanneer die persoon ten voile 

ingeskakel is wanneer hy opgelegde funksies ten volle en doeltreffend kan verrig. Die 

inskakelingsproses is dus meer as net 'n werwings- en selekteringsproses. 'n Bykomstige 

doel van die proses is om die persoon 'n gevoel van tevredenheid te laat ontwikkel vir die 

pos en sy doelstellings wat hy in die onderwys gestel het te kan verwesenlik (Castetter, 

1986: 263). 

Daar word _di~els ondervind dat nuutaangestelde persone probleme ervaar ten opsigte 

van die taak of take wat verrig moet word as gevolg van 'n gebrek aan kennis van die opset 

en doe! van die betrokke organisasie. Dit is noodsaaklik dat daar 'n handleiding moet 

bestaan wat die nodige riglyne sal hied vir sodanige persone. Dit sou ook meebring dat 

persone nie vir poste sal aansoek doen waarvoor bulle nie bevoeg is nie. Die handleiding 

kan ook van hulp wees vir persone wat met die onderhoudvoering en aanstelling van die 

betrokke persoon gemoeid is (Castetter, 1986: 270). 

Uit die voorafgaande blyk die probleem van hierdie navorsing rondom die volgende vrae 

te wen tel: 

• Watter problerne word in die literatuur geldentifiseer wat moontlik 'n rol kan speel 

by die effektiewe inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoof? 

• Watter probleme ervaar die nuutaangestelde adjunk-hoof om effektief in te skakel? 

• Watter riglyne kan gevolg word ten einde die inskakeling van die nuutaangestelde 

adjunk-hoof glad te laat verloop? 

1.3 DOEL VAN DIE NAVORSING 

Die doel van die navorsing is: 

• om uit die literatuur te bepaal walter faktore 'n rol kan speel in die inskakeling van 

die nuutaangestelde adjunk-hoof; 
• om in die praktyk te bepaal watter probleme die nuutaangestelde adjunk-hoof ervaar 

om effektief in te skakel, en 
• om riglyne te formuleer wat gehruik kan word ten einde die inskakeling van die 

nuutaangestelde adjunk-hoof glad te laat verloop. 
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1.4 METOOE VAN NAVORSING 

1.4.1 Literaluurstudie 

Daar is in die literatuurstudie van primere en sekondere bronne (boeke en tydskrifte) 

gebruik gemaak. lnligting wat versamel is, is deeglik bestudeer en geevalueer waarna daar 

tot enkele gevolgtrekkings gekom is. 'n DIALOG-soektog is onderneem met behulp van 

die volgende trefwoorde: "assistant principal, vice principal, assistant head, co-principal, 

vice principalship, facilitator, newly appointed leader, staff development, educational 
administrator, school management". 

1.4.2 Empiriese ondersoek 

1.4.2.1 Meelinstrumenl 

Onderhoude is lydens 'n voorlopige ondersoek met enkele adjunk-hoofde gevoer ten 

einde 'n beeld van hul probleme by inskakeling te verkry. Hierdie gegewens is saam met 

gegewens van die literatuurstudie gebruik om 'n gestruktureerde vraelys saam te stel. 

1.4.2.2 Populasie 

Aile adjunk-hoofde aan sekondere skole in die Transvaal met drie jaar en minder ervaring 

in sy buidige pos is by die ondersoek betrek. Adjunk-hoofde met meer ervaring ondervind 
moontlik nie meer die probleme van inskakeling nie. Data in die verband is by die TOD 

verkry. 

1.4.2.3 Statistiese tegniek 

'n Toepaslike statistiese tegniek is in oorleg met die Statistiese Konsultasiedienste van die 

PU vir CHO gekies. 

I.S TERREINAFBAKENING 

In bierdie navorsing is adjunk-hoofde aan sekondere skole van die Transvaalse Onderwys

departement met drie jaar en minder ervaring genader. 
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1.6 PROGRAM VAN NAVORSING 

Daar is eerstens bepaal watter probleme nuutaangestelde adjunk-hoofde by inskakeling 

ondervind. 'n Vraelys- gebaseer op die literatuurstudie- is opgesteL Alvorens die vraelys 

gefinaliseer is, is dit aan enkele persone voorgele om leemtes te bepaal. Hie rna is dit met 

die hulp van die PU vir CHO se Statistiese Konsultasiedienste gefinaliseer. In die vraelys 

is die verband tussen die probleme en die inskakeling statisties bepaal. Vervolgens is 

riglyne opgestel wat by die effektiewe inskakeling van adjunk-hoofde gebruik kan word, en 

laastens is daar afleidings, gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak. 

1.7 SAMEVATIING 

In 'n snelveranderende wereld kan daar nie bekostig word dat opvoeders op 'n lukraak 

wyse vasstel wat hulle verantwoordelikhede en pligte is nie. Waar dit duidelik is dat daar 

wei probleme vir nuutaangestelde adjunk-hoofde aan sekondere skole in die Transvaal 

bestaan, is gepoog om te bepaal hoe ernstig die probleme is. 
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HOOFSTUK2 

ASPEKTE WAT DIE INSKAKELING VAN DIE NUUTAANGESTELDE 

ADJUNK·HOOF BEiNVLOED 

2.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word aangetoon hoe die nuutaangestelde adjunk-hoof effektief by 'n 
nuwe skool kan inskakel. 

Daar word ook aangetoon wat die doe! van die inskakeling is en daar word gelet op die rol 

wat die adjunk-hoof in die skool vervul, asook die verantwoordelikhede en verpligtinge 
wat aan hom toeges! is. 

Probleme wat die nuutaangestelde adjunk-hoof mag ervaar by inskakeling word aan

gespreek. Terreine wat bespreek word, is aspekte soos die inskakeling as individu, in

skakeling by die personeel, by die organisasiekultuur, by die gemeenskap asook inskake

ling as professionele opvoeder. 

Ten slotte word 'n literatuuroorsig van 'n inskakelingsprogram vir die adjunk-hoof gebied. 

2.2 BEGRIPSOMSKRYWING 

Dit is nodig om die volgende begrippe kortliks te omskryf omdat dit 'n integrate deel van 

die studie vorm. 

2.2.1 Orientering 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT, 1985:807) toon aan dat 
orientering 'n proses is waar iemand homself op die hoogte van sake stel . 

Robbins (1982:173) beweer dat orientering die aanvanklike bekendstelling is van die 
aspekte van die pos wat deur die nuutaangestelde adjunk-hoof behartig moet word. 
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Bekendstelling bring mee dat die nuutaangestelde adjunk-hoof minder angs vir die on

bekende ervaar. 

Robbins kom (1984:249) tot die gevolgtrekking dat die doelstellings van orientering 

insluit: om die angs' wat die nuutaangestelde ad junk-hoof vir die nuwe pos mag ervaar uit 

die weg te ruim, en om die nuutaangestelde adjunk-hoof aan sy pos en aan die skool

gemeenskap bekend te stet . 

Tanner en Tanner (1987:475) beskou orientering van die nuutaangestelde adjunk-hoof as

'n belangrike administratiewe aspek van die skoal program. Die wyse waarop bekendstel
ling plaasvind ten opsigte van die posen die verantwoordelikhede van die pos sal 'n invloed

M op die bydrae wat hy sallewer. 

Smit (1987:109) noem dat orientering konstruktief en deeglik moet wees ten einde in

skakeling glad te laat verloop. Orientering duur nie net 'n enkele dag of week nie, maar 

kan weke of selfs maande duur. 

Uit die voorafgaande blyk dit dus dat orientering die proses is waar die nuwe adjunk-hoof 
bekend gestel word aan 'n nuwe milieu en omgewing, wat die skoolgeboue en -terrein, 

apparatuur, die skoolhoof, personeel, leerlinge en gemeenskap, asook die pligstaat van die 
adjunk-hoof behels. Dit is dus belangrik dat die nuutaangestelde adjunk-hoof eers 'n 

orienteringsprogram deurloop voordat met die inskakelingsprogram begin kan word. 

2.2.2 Inskakeling 

Inskakeling vind plaas wanneer iemand in 'n groep opgeneem word sodat hy dee I van die 

geheel vorm (HAT, 1985:460). Volgens Rogus en Drury (1988: 11) is inskakeling 'n proses 

van ontwikkeling van nuwe lede in 'n beroep om die kennis, vaardighede, gesindhede en 
waardes wat nodig is om die rolle wat vertolk moet word, doeltreffend te laat plaasvind. 

Eye (in Varah et al., 1986:31) definieer inskakeling as hulpverlening aan onderwysers 
binne 'n nuwe onderwysomgewing. Inskakeling behels aile aktiwiteite, pogings en onder

vindinge om nuwelinge bevredigend binne die werksopset en omgewing te laat funk

sioneer. 

Oliver (1983:4) beskou inskakeling van 'n nuutaangestelde adjunk- hoof as 'n stelselmatige 
paging om probleme wat hy mag ervaar tot 'n minimum te beperk sodat 'n maksimale 
bydrae tot die skoal gelewer kan word en sodat persoonlike tevredenheid ervaar kan word. 
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lnskakeling is dus die proses waarin hulp aan die nuutaangestelde adjunk-hoof verleen 

word, sodat hy binne en buite skoolverband volkome inskakel om sodoende optimaal te 

kan funksioneer. 

Uit bogenoemde blyk dit dus dat orientering die proses van bekendstelling van die nuwe 

aspekte van die adjunk-hoofpos is, terwyl inskakeling die proses is waartydens die adjunk

hoof hierdie aspekte beoefen en hulp ontvang om sodoende dee! te word van die omge

wing. Die nuutaangestelde adjunk-hoofword dus 'n skakel wat in 'n reeks ingevoeg is om 

sodoende dee! van die span te vonn. 

2.2.3 lnduksie 

Castetter (1986:260) definieer induksie as 'n gesistematiseerde organisasiepoging om 

personeel te help om redelik en effektief aan te pas by nuwe opdragte sodat bulle 'n 

maksimale bydrae kan !ewer tot die organisasie terwyl persoonlike tevredenheid ervaar 

word. 

Dessler ( 1984:223) omskryf induksie weer as die verskaffing van basiese informasie van die 

organisasie aan die nuutaangestelde sodat hy sy werk bevredigend kan verrig. 

lvancevich en Glueck (1983:273) sien induksie as 'n aktiwiteit van die personeelbestuur 

om nuwe personeel bekend te stel aan die organisasie en aan die pligte wat vervul moet 

word. 

Samevattend kan induksie gedefinieer word as die proses waar die nuutaangestelde per

soon basiese inligting van sy nuwe werksmilieu bekom. 

2.3 DIE DOEL VAN INSKAKELING VAN DIE NUUTAANGESTELDE ADJUNK

HOOF 

Indien die nuutaangestelde adjunk-hoof suksesvol binne die skool wil funksioneer, moet 

hy basiese inligting ten opsigte van die beleid en prosedures by die skool bekom . 

Volgens Rebore (1982:140), Schlechty (1985:37), Hegler & Dudley (1987:53), Fox en 

Singletary (1986:13), Huling-Austin (1986:4) en Jensen (1987:29) is die doel met die 

inskakeling van die adjunk-hoof om: 



• die doeltreffendheid van die adjunk-hoof ten opsigte van sy bestuursvermoe te 

verbeter; 

• die adjunk-hoof welkom te laat voel asook om hom 'n gevoel van geborgenheid te 

laat ervaar; 

• 'n gevoel te laat ontwikkel dat hy dee I van die skool is; 

• strategiee daar te stel sod at addisionele kennis en tegnieke ten opsigte van sy pligte 

as ad junk-hoof bekom kan word; 

• gesindhede van die adjunk-hoof te verbeter sodat hy meer effektief kan optree; 

• kennis te bekom van die opset binne die komprehensiewe eenheid waarin die skool 

ressorteer; 

• by die gemeenskap in te skakel; 
• die ad junk-hoof in sy nuwe werksomgewing te help aanpas, en 

• by die nuutaangestelde adjunk-hoof die nodige positiewe houdings en waardes te 
laat posvat sodat hy sy rol met welslae kan vervul, asook om 'n klimaat te skep 
waarbinne die nuutaangestelde adjunk-hoof die norme van die skool kan inter

naliseer. 

Die nuutaangestelde adjunk-hoof moet voel dat hy nodig is en dat sy menings en idees 

geloofwaardig is en gewaardeer word. Verder moet hy glo dat sy bydraes nie aileen wenslik 

is nie maar ook dringend benodig word. Die effektiwiteit van inskakeling van die ad junk

hoof sal verhoog word indien die volgende doelstellings ook bereik kan word (Valentine, 
1980:42-43; Myers, 1981:71-75; Hess, 1985:89-99; Weindling & Earley, 1987:40): 

• Die adjunk-hoof moet erkenning van sy kollegas in die bestuurspan en van die hele 

personeelkorps verkry. Wanneer erkenning verkry word, is dit 'n geweldige siel kun

dige stimulus vir die nuutaangestelde ad junk-hoof. Die hoof moet hom beywer om 

'n klimaat te skep waarbinne daar opgesien word na die ad junk-hoof vir Ieiding. 

• Hy moet die belangstelling en aandag van die hoof verkry. Die wete dat die hoof 
persoonlik belangstelling toon en hulp verleen, is vir die nuutaangestelde adjunk- 1 

hoofvan die uiterste belang. 

• Hy moet genoegsame geleentheid kry om omstandighede in die skool, soos die 
skoolbeleid, beskikbaarheid van skoolfasiliteite en skoolroetine te verken. 

• Hy moet 'n geleentheid gebied word om unieke en persoonlike bydraes in die skool 
te !ewer. Dit is 'n onbetwisbare feit dat elke persoon 'n hunkering het om belangrik 
te voel. 

• Die adjunk-hoof moet laastens geleenthede vir persoonlike en professionele groei 
gebied word. Professionele persone is besorg oor selfverbetering, selfevaluering en

geleenthede om groter verantwoordelikhede te aanvaar. Die hoof kan dus 'n bydrae 
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!ewer om te verseker dat persoonlike en professionele groei van die nuutaangestelde 

adjunk-hoof sal plaasvind. 

Die doe! van inskakeling is dus om die nuutaangestelde adjunk-hoof volkome te laat 

aanpas en in sy omgewing te laat inpas om sodoende doeltreffend te funksioneer. 

2.4 PERSONE VERANTWOORDELIK VIR DIE INSKAKELING VAN DIE 

NUUTAANGESTELDE ADJUNK-IIOOF 

2.4.1 Skoolhoor 

Die effektiwiteit van die inskakeling van die ad junk-hoof word tot 'n groot mate deur die 

hoof van die betrokke skool bepaal. 

Theron en Bothma (1988:22) konstateer dat by die aanstelling van die adjunk-hoof in

dringende samesprekings met die hoof gevoer moet word en dat die inhoud en noodsaak

likheid van die adjunk-hoof se taak blootgele moet word. Terselfdertyd moet 'n geskrewe 

pligstaat oorhandig word. Sinvolle delegering is 'n belangrike ontwikkelingstegniek wat 

die skoolhoof in die inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoof kan toepas. 

2.4.2 Bestuursraad 

Die bestuursraad maak aanbevelings met betrekking tot die aanstelling van die adjunk

hoof. Die bestuursraad behoort dus ook 'n bydrae te !ewer om die nuutaangestelde 

adjunk-hoof goed te laat inskakel by die skool, maar ook om hom en sy gesin in die 

gemeenskap op te neem (Janson, 1989;87). Bestuursraadslede kan die nuutaangestelde 

ad junk-hoof bekend stel aan die gemeenskapsaktiwiteite van die omgewing. 

2.4.3 Superintendent van onderwys 

Waar superintendente 'n sleutelrol in die inskakeling van hoofde speel (Janson 1989;78), 

behoort daar ook besondere aandag gegee te word aan die inskakeling van nuutaange

stelde adjunk-hoofde. Kursusse is van groot be lang veral voordat die pos aanvaar word, en 

dit moet ses maande later deur 'n opvolgkursus ondersteun word. 
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2.4.4 Personeel 

Om die gemeenskap en die skoolaktiwiteite te leer ken kan 'n personeellid aan die nuutaange

stelde adjunk-hoof toegewys word om hom op hoogte van sake te bring (Change, 1986: 

104).'n Geskikte persoon sal byvoorbeeld eenvan die senior personeellede wees wat reeds lank 

by die skool betrokke is. 

2.5 DIE NUUTAANGESTELDE ADJUNK-HOOF SE ROLIN DIE SEKONDil:RE 

SKOOL 

2.5.1 Die pos van adjunk-hoof 

Dit is noodsaaklik om eers te bepaal wie as 'n nuutaangestelde adjunk-hoof beskou kan 

word. Die volgende kategoriee kwalifiseer hiervoor: 

• die departementshoof wat in sy eie skool bevorder word; 

• die departementshoofwat van 'n ander skool binne dieselfde departement bevorder 

word; 

• die departementshoof vanuit 'n ander onderwysdepartement, en 

• die departementshoof wat vanaf die privaat sektor tot die onderwys terugkeer. 

Die adjunk-hoof is die aangewese plaasvervanger vir die hoof. In laasgenoemde se af

wesigheid moet by vir aile professionele, administratiewe en organisatoriese aangeleent

hede binne en buite die skool verantwoordelikheid aanvaar. Die adjunk-hoof is direk aan 

die hoof verantwoordelik en voer sy opdragte uit (Transvaalse Onderwysdepartement, 

1986:47-48; Badenhorst, 1986:56). 

Wanneer 'n aanstelling van 'n ad junk-hoof by 'n skool gedoen word, dui dit aan d11t die 

skool die vereiste aantalleerlinge en kompleksiteit besit om so 'n aanstelling te regverdig 

(Reed & Himmler, 1985:59; Transvaal, 1989:9). 

Die doel van s6 'n aanstelling by 'n skool is om die nodige bystand aan die hoof te verleen wat 

gebuk gaan onder at groter wordende eise soos administratiewe take, finansiele beplanning en 

skakeling met die skoolraad. Die struktuur van die hoof se pos word nie verander nie maar by 
word slegs meer tyd en geleentheid gebied om sy take effektief af te handel as gevolg van die 
hulpverlening deur die adjunk-hoof (Shocldey & Smith, 1981:90-91 ). 
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Die adjunk-hoofvervul dus 'n baie belangrike taak in die hulpverlening aan die hoof. Dit 

is ook belangrik dat daar 'n effektiewe werkverhouding tussen die adjunk-hoof en die 

akademiese personeel, die adjunk-hoof en die administratiewe personeel sowel as tussen 

die adjunk-hoof en die skoliere moet bestaan. 

2.5.2 Die rol van die nuulaangestelde adjunk-hoor 

2.5.2.1 Die nuutaangestelde adjunk-hooras deel van die bestuurspan 

Die taak van die bestuurspan is om die hoof ten opsigte van die be planning, organisering, 

leidinggewing en die beheeruitoefening as bestuurspan by die bestuur van skoolaange

leenthede by te staan. 

Die adjunk-hoof is lid van die dagbestuurspan en vorm die eerste lyn van bestuur op bykans 

aile aspekte van sekondere skoolbestuur. Wat die bestuurskundige aangeleenthede bet ref, 

kan die betekenis van die adjunk-hoof in die sekondere skool nie gei'gnoreer word nie 

(Garawski, 1978:8). 

2.5.2.2 Hantering van probleme 

Posbekleers moet daagliks besluite neem wat take en houdings van leerlinge en personeel 

kan bei'nvloed. Met tye word die besluitnemingsrol van die adjunk·hoof verander na die 

rol van arbiter of raadgewer (Garawski, 1978:8). Met ander geleenthede neem hy die 

verantwoordelikheid op sy skouers vir kurrikulumleier, personeelevalueerder of opvoed

kundige navorser (Nickerson, 1980:54). Hy moet egter ten aile tye gereed wees om op 'n 

verskeidenheid probleme te reageer (Black, 1980:38). 

2.5.2.3 Opbou van goeie verhoudings 

Die rol wat die ad junk-hoof in die skool vertolk, is veeleisend en tog ook belonend. As 

gevolg van die rot wat hy vertolk, vind interaksie plaas met verskeie groepe mense soos 
leerlinge, ouers, onderwysers, administratiewe personeel en buite-organisasies in die 

gemeenskap. Deur die interaksies wat plaasvind, ontstaan dikwels goeie verhoudinge wat 

voordelig vir die daaglikse bantering van take kan wees. Smerka ( 1980:23-24) se ondersoek 

het die volgende na vore gebring: 

• Die onderwys is 'n diensleweringprofessie. lndien die adjunk-hoof effektief in die 

pos wil optree, moet hy ondersteunend en simpatiek optree. 
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• Met die hantering van probleme is flinke opvolgaksies van die uiterste belang. Dit is 

noodsaaklik om betrokke persone onmiddellik te laat weet wat aan 'n saak gedoen 

is. 'n Saak moet nie vir dae ofweke uitgerek word nie. 

lndien die nuutaangestelde adjunk-hoof nie effektief ingeskakel het nie, sal hy nie in staat

wees om 'n bydrae te I ewer om die werklas van die hoof te verlig nie. 

2.5.2.4 Interne pligte 

Interne pligte behels die kurrikulere en buite-kurrikulere pligte binne skoolverband. Om 

suksesvol in te skakel moet die nuutaangestelde adjunk-hoof op hoogte wees van die rot 

wat hy in die skool se organisatoriese struktuur en funksionering vertolk. 

Volgens die Handleiding vir Algemene Skoolorganisasie van die Transvaalse Onderwys

departement is daar vier bestuurstake wat die adjunk-hoof se pligte inhou (Transvaalse 

Onderwysdepartement, 1986:47-48), naamlik beplanning, organisering, Ieiding en beheer. 

Dit word vervolgens bespreek; 

• Beplanning 

Die adjunk-hoof is medeverantwoordelik vir: 

P studierigtings, vakke of fases soos deur die hoof aan hom opgedra; 

P roosters; 

o skoolfunksies; 

P die leerlingraad; 

o identifisering van personeel vir meriete; 

o hulpverlening met begroting; 

o berekening en aanwending van per capita-toewysing; 

o handboeke, voorrade en ander benodigdhede; 

o insameling van statistiek en opstel van opgawes; 

o finansiele kori1itee, en 

ll opvoedkundige toere, uitstappies, en besoeke asook studieprojekte. 

• Organisering 
Die ad junk-hoof is verantwoordelik vir; 

o Toetse en eksamens; 

ll skoolprogramme en -ondernemings; 

o huitenmurse hedrywighede, en 

o vervoerreelings vir buitemuurse hedrywighede. 
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• Leidinggewing 

Die adjunk-hoof moet Ieiding gee met betrekking tot: 

n personeelontwikkeling; 

ll vakvergaderings; 

n die standaard in sy eie studierigting, vak of fase; 

ll die akademiese, professionele en administratiewe sake in verband met sy studie
rigting, vak of fase, en 

n dissipline en tug. 

• Beheeruitoefening 
Die adjunk-hoof beheer sake soos: 

ll verslae van personeel en leerlinge se werk wat aan hom gedelegeer word; 

ll besoeke van leerlinge aan klinieke, hospitale en koshuise, asook opvoedkundige 

uitstappies vir leerlinge; 
ll toelating en oorplasing van leerlinge; 

n skoolbywoning, en 

n geboue, terrein, voorraad en uitrusting. 

Die adjunk-hoofbehoort onderle te wees in aspekte soos finansiele bestuur, onderwysreg, 

opvoedkundige en psigologiese meting, personeelbeheer en -evaluering, effektiewe kom

munikasie met leerlinge, ouers en die algemene publiek (Hess, 1985:95; Redfern, 1986:68-

69; Panyako & Rorie, 1987:7). 

Die adjunk-hoof is in beheer van fondsinsamelings (Panyako & Rorie, 1987:6-7); saal

openinge (Reed & Himmler, 1985:69); sleutels, sluitkaste, skoolfoto's, prysuitdelings, 

(Kelly, 1987:16-17). 

Die adjunk-hoof moet betrokke wees met die implementering van die kurrikulum, en 
moet opvoedkundige Ieiding hied asook 'n waardebepaling doen van die opvoedkundige 
behoeftes van die leerlinge (Panyako & Rorie, 1987:7). 

Daresh (1986:10) asook Theron en Bothma (1988:32) wys daarop dat tyd verspil word om 
besoeke by huise van stokkiesdraaiers afte le en om vorms in die verband te voltooi, terwyl 
die ad junk-hoof die geleentheid gebied behoort te word om kennis rakende die hoof se 
werkspligte te bekom. Verder behoort daar ook situasies vir die adjunk-hoof geskep te 
word om verskillende werksaspekte te hanteer en verantwoordelikheid te aanvaar vir die 
vulling van poste, die begroting en personeelopleiding. So 'n leergeleentheid sal van meer 
waarde wees en sal die adjunk-hoof insig gee in die pos van 'n skoolhoof. 
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2.5.2.5 Eksterne pligte 

Eksterne pligte impli~eer aile aktiwiteite buite skoolverband. 

Die volgende eksterne pligte is dee) van die adjunk-hoof se pos (Nickerson, 1980:55; 

Gorton, 1983:112; Barnard, 1986:386-392): 

• Betrokkenheid by gemeenskapsaktiwiteite om onder meer die sterk- en die swak

punte van die skool te verduidelik en sodoende die skool-gemeenskapsverhoudinge 

bevorder. 

• Skakeling met gemeenskapsdienste wat gemoeid is met gesondheid en welstand van 

die gemeenskap. 

• Die daarstelling van 'n goeie verhouding met diegene wat verantwoordelik vir wet 

en orde is. 

• Om 'n goeie verhouding met die nuusmedia te handhaaf sodat positiewe berig

gewing in verband met die skool sal plaasvind. 

• Om die verantwoordelikheid te aanvaar om goeie verhoudings met voedingskole te 

bewerkstellig. 

• Om goeie verhoudings te ontwikkel met diensverenigings wat gemoeid is met ge

stremde en ekonomies afhanklike leerlinge. 

• Kommunikasie met die burgerlike beskermingsdiens van die stadsraad, polisie en 

weermag met betrekking tot die oefening van die skool se gebeurlikheidsplan en die 

algemene veiligheid van die skool. 

Die vraag ontstaan oor hoeveel van die pligte betekenisvolle leierskapaktiwiteite insluit en 

of die aktiwiteite tot die professionele groei van die adjunk-hoofbydra (Rod rich, 1986:92). 

Dat genoemde take wei verrig moet word, word nie betwyfel nie. Die hoof en die adjunk

hoof moet samesprekings hou om te bepaal: 

• watter take werklik onder die ad junk-hoof moet ressorteer; 

• watter aktiwiteite deur iemand anders op die personeel verrig kan word, en 

• watter alternatiewe daar bestaan om steeds die verlangde resultate te bereik

Die tradisionele rol- van blote hulpverlening aan die hoof- wat die adjunk-hoofvervul het, 

het 'n verandering ondergaan. 
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Waar daar voorheen gepoog was om die hoof van administratiewe take vry te stel, bet die 

opset in skole verander. Vandag vereis die pos van die ad junk-hoof baie administratiewe 

verpligtinge en vaardighede wat gespesialiseerde kennis en opleiding verg (Panyako & 

Rorie, 1987:7; Marshall et al., 1990:29). 

Daarom behoort die adjunk-hoofvolgens Vander Westhuizen (1986a:2) akademies-pro

fessionele opleiding in Onderwysbestuur te ontvang. Dit is nie net opleidingsinstansies se 

verantwoordelikheid om onderwysers op te lei om onderwys te gee nie, maar ook hul plig 

om potensiele leiers op skool op te lei en in Onderwysbestuur toe te ms. 

Uit die voorafgaande blyk dit dus dat die ad junk-hoof 'n belangrike rol in die skool speel, 

maar dat hy by die aktiwiteite in die skool ingeskakel moet word ten einde hierdie rol binne 

en buite die skool doeltreffend te kan vervul. 

2.6 'N OORSIG VAN DIE INSKAKELINGSPROBLEMATIEK VAN DIE 

NUUTAANGESTELDE ADJUNK-HOOF 

2.6.1 Fases van inskakeling 

Volgens Jensen (1987:31) beweeg die nuutaangestelde adjunk-hoof deur verskillende 

fases tydens sy inskakeling. 

• Fase 1: Die nuutaangestelde adjunk-hoof antisipeer die verskil\ende ervaringe wat 

by in die skool sal meemaak waarby hy moet inskakeL Sekere verwagtinge word deur 

die persoon self geskep ten opsigte van wat die omstandighede sal wees as hy dee! 

van die skool is. Die verwagtinge is dikwels onrealisties. 

• Fase 2: Gedurende die fase toets die nuutaangestelde adjunk-hoof sy verwagtinge 

met die realiteit. Indien die diskrepansie tussen verwagtinge en realiteit te groot is, 

tree praktykskok, verbasing en ontnugtering in. 

• Fase 3: Volkome inskakeling by die skool word ervaar wanneer die nuutaangestelde 

adjunk-boofverantwoordelikhede opgel~ word en wanneer vertroulike inligting aan 

hom toevertrou word. Die aspek word verder versterk wanneer hy vir raad en Ieiding 

genader word. 
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2.6.2 Inskakeling as individu 

Die nuutaangestelde adjunk-hoof ervaar dikwels probleme deurdat hy deur sy nuwe 

werksmilieu oorweldig word weens sy gebrek aan kennis oor die beleid, gewoontes en 

prosedures van die nuwe skool. Gewoonlik ken hy niemand nie behalwe diegene wat hy by 

die persoonlike onderhoud ontmoet het. Hy ken selfs nie eens die skoolterrein nie. As 

gevolg hiervan is daar tallose vrae wat opduik en wat spanning of stres kan veroorsaak 

(Penzer, 1973:18). 

Een van die moontlike aspekte wat die adjunk-hoof tot kommer kan strek, is die vraag of 

hy wei die verwagtinge sal vervul van diegene wat hom vir die pos aanbeveel het. Name en 

gesigte flits dikwels voor hom verby en hy poog om die twee by mekaar uit te bring. Die 

adjunk-hoof kan ook die gevoel ervaar dat, ofskoon hy gedurende die onderhoud sy kop 

instemmend geknik het , daar tog onsekerheid bestaan oor wat sy pos presies behels 

(Penzer, 1973:18). 

Uit bogenoemde blyk dit dus dat spanning beperk sal word indien die nuutaangestelde 

adjunk-hoof 'n daadwerklike poging aanwend om sy werksmilieu te leer ken. Jndien hy op 

hoogte is van wat van hom verwag word, sal die kommer of hy die werk kan behartig 

verminder en sal hy sy werk moontlik meer effektief kan uitvoer. 

Panyako en Rorie (1987:7) toon aan dat in enige loopbaan voorregte en verantwoordelik

hede verdien word en dus moet die adjunk-hoof deur middel van sy bestuurstyl en 

administratiewe vaardighede hom as 'n waardige adjunk-hoofbewys. Hy moet verder poog 

om breer diens vir die personeel, leerlinge en die skool te lewer. Die dinamiese adjunk

hoof moet sy professionele groei so rig dat dit tot hoofskap sal lei. 

Volgens Wendt en Bain (1985:24) geskied die aanvangstadium in die skool en pos vir die 
nuutaangestelde adjunk-hoof Of deur internalisering Of deur inskiklikheid. 

Internalisering impliseer dat die adjunk-hoof die norme, waardes en gedrag aanvaar wat 
gepaard gaan met die pos. Jndien die nuutaangestelde adjunk-hoof die rol wat hy moet 

vertolk volgens die verwagtinge van die hoof, kollegas en leerlinge laat strook met sy eie 

verwagtinge, ervaar hy geen probleme nie en word hy dee! van die organisasie. Vir diegene 

wat dit nie so ervaar nie, gee dit aanleiding tot konflik. 

lnskiklikheid, daarenteen, ontstaan wanneer die nuutaangestelde adjunk-hoof die voor

skrifte van die hoof aanvaar, maar inherent verskil hy met die hoof. Hy moet dus besluit of 
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hy gaan verskil en of hy dit gaan aanvaar. Die wyse waarop hy die situasie hanteer, kan sy 

onmiddellike sukses in sy nuwe pos bepaal. 

Southward (1988:47-48) dui aan dat die adjunk-hoof selde gedurende formele geleent

hede, soos byvoorbeeld personeelvergaderings, die hoof sal teegaan, aangesien dit van 

hom verwag word om die hoof aktief te ondersteun. 

Dit blyk uit die literatuur (Iannacone & Podorf, 1984:116-117) dat die pligte van die 

adjunk-hoof onder meer leerlingbeheer en dissipline behels (vergelyk 2.5.2.4 ), en dit bring 

mee dat hy dikwels slegs met die negatiewe aspekte van die skoolorganisasie te doen kry. 

Die verandering wat binne die gemeenskap plaasvind betsy dit van politieke of eko

nomiese aard is, dwelmmisbruik, een-ouergesinne, veranderde tegnologie of kultuurskok, 

is die adjunk-hoof se verantwoordelikheid, omdat dit wat te doen het met leerlinggedrag 

en dissipline aan hom toegese is. 

Hierdie aspekte bring stres mee, maar sires kan deur kennis verlig word . Daarom sal die 

nuutaangestelde adjunk-hoof hom met die probleme moet vereenselwig wat die ge

meenskap oplewer en kennis moet bekom oor hoe die probleme hanteer moet word. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat van die probleme wat die nuutaangestelde adjunk-hoof 

ten opsigte van sy eie inskakeling ervaar die volgende is: 

• Gebrek aan kennis oor die beleid, gewoontes, en prosedures van sy nuwe skool; 

• Onsekerheid of hy sal voldoen aan die verwagtinge wat aan hom gestel word; 

• lnternalisering met die norme, waardes en gedrag wat met die pos gepaard gaan; 

• lnskiklikheid ten opsigte van die hoof se voorskrifte, en 

• bantering van negatiewe aspekte van skoolorganisasie. 

2.6.3 lnterpersoonlike verhoudlngs 

Verhoudings met ander persone kan tot stremming lei en inskakeling bemoeilik indien die 

verhouding nie reg hanteer word nie. 

Vander Westhuizen (1986b:175) le klem op die belangrikheid van verhoudingstigting in 

die skoolopset omdat die adjunkhoof met elke persoon waarmee hy te doen kry, betsy die 

leerlinge, die personeel, die administratiewe personeel, 'n verhouding moet skep. 
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Castetter (1986:273) beklemtoon dit dat skoolaktiwiteite verrig word deur mense, en 

daarom is dit noodsaaklik vir die nuutaangestelde adjunk-hoof om effektiewe interper

soonlike verhoudings te ontwikkel. Dit beteken dat die nuwe adjunk-hoof, ten einde 

suksesvol te funksioneer en sy behoeftes te bevredig die gedrag van persone met wie hy 
saamwerk as individue en as lede van 'n groep sal begryp. Om effektief met individue of 

groepe te werk sou beteken dat hy sekere vaardighede soos konsekwentheid, die vermoe 

om te motiveer en die vermoe tot kommunikasie moet aanleer. Die adjunk-hoof moet leer 

watter lede die grootste invloed binne die informele groep het, asook wat die houdings van 

kollegas teenoor die skool is. Die funksie van inskakeling ten opsigte van interpersoonlike 

verhoudings is om die adjunk-hoof binne die skoolopset en die personeel te integreer. 

'n Groot mate van kennis wat die adjunk-hoof mag bekom in verband met die gemeenskap, 

kultuur, subkulture van die skool, informele en formele groepe, gesagstrukture en ver

wagtinge sal van ander individue en groepe verkry word. Die mate waartoe die adjunk-hoof 

se behoeftes bevredig word, die produktiwiteit wat gelewer word en die wyse waartoe hy 

met die organisasie vereenselwig, hang nou saam met die sukses van kommunikasie tussen 

die personeel en adjunk-hoof (Cas tetter, 1986:273). 

Spanwerk in die skool is van die uiterste belang en daarom is dit noodsaaklik om goeie 

verhoudings tussen kollegas te skep. Wanneer goeie verhoudings bestaan, word individue 

bewus van verskille in opinies, gewoontes en gemeenskaplike probleme. Om 'n konstruk

tiewe verhouding met ander persone daar te stel, bring mee dat die nuutaangestelde 

adjunk-hoofbevrediging in sy taak sal ervaar (Valentine, 1980:41; Rebore, 1982:143). 

Deur ook met die leerlinge van die skool positiewe verhoudings te kweek, skep dit die 

gevoel dat hulle welsyn vir die adjunk- hoof belangrik is en dat hy trots is om bulle 

onderwyser te wees. 

Uit bogenoemde blyk dit dat die nuutaangestelde adjunk-hoof nie gelsoleerd kan funk
sioneer nie en dat die skep en handhawing van goeie interpersoonlike verhoudings onont

beerlik vir effektiewe inskakeling is. 

Ten opsigte van die nuutaangestelde adjunk-hoof se interpersoonlike verhoudings blyk dit 

uit voorafgaande dat hy die volgende probleme kan ervaar: 

• 'n Onvermoe om begrip te toon vir die gedrag van individue en groepe met wie hy 
saamwerk. 

19 



• Die daarstelling van effektiewe kommunikasiekanale tussen die personeel en die 

ad junk-hoof. 

• Bevordering van spanwerk. 

• Die kweek van positiewe verhoudings met leerlinge. 

2.6.4 lnskakeling by die personeel 

2.6.4.1 Die hoof 

Geen ander persoon werk so nou saam met die hoof as die adjunk- hoof nie. Daar is ook 

geen persoon wat so belangrik is vir die professionele sukses wat die adjunk-hoof mag 

ervaar as die hoof nie (Gorton, 1987:2-3, Marshall et al., 1990:28). 

Probleme kan ontstaan indien die adjunk-hoof nie poog om 'n goeie verhouding met die 

hoof te skep nie. Om 'n goeie verhouding moontlik te maak is dit nodig om agtergrondken

nis van die hoof se uitgangspunte en lewensfilosofie te verkry (Kupchynsky, 1985:36). 

Omdat die ad junk-hoof deel van die bestuurspan vorm, is dit noodsaaklik dat 'ngesindheid 
van "oop" kommunikasie sal bestaan. 'n Voordeel van "oop" kommunikasie is dat terug

voering vanaf die hoof oor take wat deur die adjunk-hoofverrig is, makliker sal plaasvind. 

Terugvoering is noodsaaklik vir professionele groei. 

2.6.4.2 Die professionele personeel 

Die adjunk-hoof moet poog om in sy verhouding met die personeel 'n goed gefundeerde 

organisasiestruktuur, effektiewe kommunikasiekanale en 'n bepaalde modus operandi 

daar te stel. Aspekte van hierdie patroon wat tot uiting kom is dat hy (Sergiovanni & 

Carver, 1980:272): 

• sy standpunt aan die personeel bekend sal stel; 
• nuwe idees sal beproef met die inagneming van die personeel; 
• 'n definitiewe standaard van optrede sal handhaaf; 

• teikendatums sal beklemtoon; 
• eenvormige werkwyses sal aanmoedig, en 

• seker sal maak dat sy rol in die skool aan die personeel bekend is. 
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Om die situasie van wedersydse vertroue, respek en warmte in die verhouding tussen die 

adjunk-hoof en die personeel te bevorder stel Sergiovanni en Carver voor ( 1980:273) dat 

die adjunk-hoof sekere heginsels moet toepas: 

• Hy moet maklik verstaan word en begrip vir kollegas se probleme toon. 

• Hy moet die geleentheid skep om na die personeel te luister. 

• Hy moet bereid wees om verandering ten opsigte van prosedures, doelstellings en 

kurrikulumontwikkeling aan te bring. 

• Hy moe! vriendelik en toeganklik wees. 

• Hy moet die personeel op hul gemak stel wanneer by met bulle kommunikeer. 

Smith ( 1989:2) konstateer dat gesonde menseverhoudings en effektiewe kommunikering 

hepalend is vir goeie bestuur en die adjunk-boof'n taak bet om te vervul in die bevordering 

van goeie menseverboudings hi nne personeelverband. 

Daar kan tereg afgelei word dat suksesvolle inskakeling nou saamhang met die verhouding 

wat tussen die adjunk-boof en die personeel hestaan. Daarom is dit uiters noodsaaklik dat 

die adjunk-hoof oor goeie menseverboudings en kommunikasie sal beskik. 

2.6.4.3 Die administratiewe personeel 

Die adjunk-boof moet ook professioneel korrek optree teenoor die senior provinsiale ad

ministratiewe k.lerk a~ook teenoor ander klerke en die faktotum, aangesien bulle 'n belangrike 

skakel in sy professionele werkverrigting vorm. Baie tyd word gespaar en rompslornp word 

vermy indien bulle hul samewerking gee (Kupcbynsky, 1985:36; Bingham, 1986:2). 

Goeie gesindhede kan bewerkstellig word deur erkenning te gee aan take wat goed 

afgehandel is. 'n Bedankingskaartjie, briefie, geskenkie of enige blyk van waardering 
bevorder goeie verboudinge. 

Uit voorafgaande blyk dit dat die volgende ten opsigte van die inskakeling by die personeel 

noodsaaklik is, en dat die nuutaangestelde ad junk-hoof moontlik probleme daarmee kan 

ervaar: 

• Die skep van 'n goeie verhouding met die hoof asook 'n "oop" kommunikasiekanaal. 

• Manifestering van goeie menseverboudings en kommunikasie met die professionele 

personeel. 
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• Bewerkstelling van goeie gesindhede tussen die adjunk-hoof en die administratiewe 

personeel. 

2.6.5 lnskakeling by die organisasiestruktuur 

Marsh (in Van der Westhuizen, 1986b :155) definieer die organisasiestruktuur as 'n 

bepaalde raamwerk van poste wat opgestel word en waarin mense wat verskillende soorte 

handelinge verrig, saamgegroepeer word sodat hulle gesamentlik 'n gemeenskaplike doel

stelling nastreef. 

2.6.5.1 Sosialisering van die adjunk-hoor 

Die adjunk-hoof ervaar dikwels probleme met die sosialiseringsproses wat tussen die 

individu en die skool plaasvind (Castetter, 1986:271-272; Greenfield, 1985:16). Die ad

junk-hoof se oortuigings kan in konflik kom met die unieke tradisies van die skool. So kan 

aspekte soos opinies van die onderwyser, onderrig van omstrede onderwerpe soos gesins

voorligting, die rol van die onderwyser as burger, keuse van leerinhoud, leerlinggedrag en 

voorkoms, en dissipline lynreg verskil met die waardes en doelwitte wat vir die leerlinge 

van die skool bepaal is. Die doe) van elke skool is dat die adjunk- hoof sal assimileer met 

die waardes, tradisies, gebruike, oortuigings en doelwitte van die skool. Tot watter mate 

die ad junk-hoof dit sal aanvaar of verwerp, kan nie gewaarborg word nie. Die adjunk-hoof 

moet egter kennis dra van al die sosialiseringsaspekte om sodoende effektief in te skakel 

vir die tydperk wat hy adjunk-hoof sal wees. 

'n Probleem wat dikwels met die aanvaarding van die pos deur die adjunk-hoof voorkom, 

is dat die waarde van sosialisering onderskat word. Robbins (1982:179-181) toon dat 

sosialisering 'n sterk invloed op die werkverrigting en bestuursvermoe van die adjunk-hoof 

uitoefen. 'n Persoon se werkverrigting hang nou saam met die verwagte kennis waaroor hy 
moet beskik ten opsigte van die taak of take wat verrig moet word. Sosialisering sal 

realiseer indien die adjunk-hoof presies weet hoe om die taak/take te verrig. 

Bevindings van Robbins (1982:181) toon dat die wyse waarop persone aanpas, merkwaar

dig dieselfde is. Die nuutaangestelde adjunk-hoof beweeg ook deur 'n fase van spanning 

aan die begin van sy sosialisering. Daar is egter geen kitsoplossing vir inskakeling nie, en 

om die rede moet die nuutaangestelde ad junk-hoof 'n aanpassingsperiode deurloop. 
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Hollman (1976:247) beweer dat alle persone deur 'n proses van sosia!isering gaan. Nuwe 

en unieke aspekte van die skool, soos gewoontes, standaarde en aanvaarbare gedrags

patrone moet op 'n stelselmatige wyse aangeleer word en nie lukraak ontdek word nie. · 

Die wyse waarop sosialisering dus plaasvind het 'n indirekte invloed op die produktiwiteit 

en behoeftebevrediging van die ad junk-hoof ten opsigte van die pos wat hy beklee. Daar 

kan dan tereg afgelei word dat waar gebrekkige sosialisering plaasvind, die werkverrigting 

van die adjunk-hoof nie optimaal sal wees nie. 

2.6.5.2 Skoolkultuur 

Elke skool het 'n eie kultuur, dit wil se waardes en voorkeure, norme en verwagtinge, idees 

en ideale. 

Kultuurskepping en versterking is 'n belangrike aspek by die inskakeling van die adjunk

hoof. Kulturele oordrag aan die adjunk-hoof moet op s6 'n wyse plaasvind dat die verwag

tinge van die skool oorgedra word (Castetter, 1986:272; Handy, 1988:107). 

Die kultuur bet dikwels gevestigde geskrewe en ongeskrewe reels en regulasies: 'n spesiale 

taalgebruik tussen lede vir kommunikasie; vooroordele; standaarde vir sosiale etiket; 

gevestigde maniere van optrede teenoor portuurgroepe, ondergeskiktes, boer gesag en 

buitestaanders. Robbins (1982:174-177) en Jensen (1987:30) beweer dat die gestelde 

norme die optrede bepaal van die persoon ten opsigte van wat aanvaarbaar of nie aanvaar

baar is nie. Die adjunk-hoof wat gedurig die basiese doelstellings van die skool kritiseer en 

nie 'n verbondenheid en lojaliteit tot die skool openbaar nie, sal nie dee! word van die 

skool nie en nie as lid van die skool aanvaar word nie. 

Om as lid van die skool aanvaar te word moet die nuutaangestelde adjunk-hoof met die 
kultuur van die skool konformeer. Hy kan nie afsydig staan teenoor dlt wat eie aan die 
skool is nie. Inskakeling en vereenselwiging met die kultuur is van kardinale behmg vir die 
inskakelingsproses. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat van die probleme wat die nuutaangestelde adjunk-hoof 
ten opsigte van sy inskakeling by die organisasiekultuur kan ervaar, die volgende insluit: 

• om sosiaal ten volle in die skooltradisies geassimileer te word, en 
• om met die kultuur van die skool te konformeer. 
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2.6.6 lnskakeling by die pos 

Soms gebeur dat dat effektiewe inskakeling van die adjunk-hoof in sy nuwe pos nie 

plaasvind nie. Die rede hiervoor kan volgens Marsh (1981:543) wees dat die adjunk-hoof 

nie dee! van die besluitneming ten opsigte van administratiewe sake vorm nie, geen

verantwoordelikhede ontvang nie en nie vertrou word nie. Om sy potensiaal ten voile 

verwesenlik is dit nodig dat die nuutaangestelde adjunk-hoof presies sal weet wat van hom.

verwag word. Die uiteensetting van sy pligte kom in sy pligstaat voor (vergelyk 2.5.2.4). 

Howley ( 1985:84-89) se mening ten opsigte van die inskakeling by die pos is die volgende: 

• Wanneer dit by besluitneming kom, behoort die ad junk- hoof geken te word in die 

saak en behoort hy ook ten aile tye betrokke te wees. 

• Wanneer inventarisse en begrotings opgestel word, behoort daar 'n onderwyser

studentverhouding tussen die hoof en die adjunk-hoof te bestaan, sodat die adjunk

hoof kennis van sodanige sake sal bekom . 

• Wanneer kurrikulumveranderings plaasvind, behoort die adjunk-hoof ook kennis 

van byvoegings en weglatings te dra. 

• Afbakening van pligte behoort nie so rigied te wees dat die ontplooiing en ontwik

keling van die persoon daardeur gestrem word nie. 

• Waar daar meer as een adjunk-boofby 'n skool is, behoort bulle pligte te roteer sod at 

ondervinding van elk se pligte en take opgedoen kan word. Hierdeur verbreed nie 

aileen bul kennis in verband met die skool nie, maar dit bied ook geleentbeid tot 

uitbouing, groei en totale inskakeling. 

• Die adjunk-boof beboort betrokke te bly by die onderrig van 'n skoolvak, aangesien 

dit sal meebring dat by in aanraking bly met die polsslag van die skool en met 

probleme van die personeel en van die leerlinge. 

Om suksesvol in te skakel en professionele groei te toon is dit belangrik dat die adjunk-boof so 
gou moontlik dee! sal word en 'n bydrae in die bestuurspan van die skool sallewer. Bestuurs

vergaderings soos finansiele-, personeelontwikkeling- en evalueringsvergaderings_ bied die 

ad junk-hoof die geleentbeid om insig te bekom in die wyse waarop sake banteer lan word. 

Effektiewe inskakeling sal bevorderword indien die adjunk-boof so gou moontlik aan die hoof 

van organisatoriese funksies soos die opstel van roosters, skoolfunksies en buitemuurse be

drywigbede gestel word. Terselfdertyd is dit ook belangrik dat hy betrokke sal wees by plaaslike 

streeksvergaderings waar by die geleentheid sal he om ander adjunk-hoofde te ontmoet. Sulke 

ontmoetings bied die geleentbeid om gedagtes te wissel ten opsigte van gemeenskaplike 
probleme en moontlike oplossings vir die probleme. 
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• Daar is verder bevind (Duvall & Erickson, 1981:63-64) dat werkstevredenheid binne die 

pos ervaar word wanneer die adjunk-hoof- wat deel van die topstruktuur van die skool 

uitmaak - oortuig is dat die insette wat hy lewer 'n effek op besluitneming het. Daar

teenoor is ook bevind dat die teenoorgestelde waar is, naamlik dat werkstevredenheid 'n 

afname toon waar insette wat hy lewer van min of geen waarde is nie. 

Tereg kan afgelei word dat ten einde werkstevredenheid te ervaar, die adjunk-hoof 

moet glo in wat hy doen en dat die take wat hy verrig na die beste van sy vermoe 

voltooi moe! word. Hy moet vir homself realistiese doelwitte stel en dit wat nie 

moontlik is nie, ignoreer. 

Wat die inskakeling by die pos betref, blyk dit uit die voorafgaande dat die nuutaangestelde 

adjunk-hoof die volgende probleme kan ervaar: 

• Hy beskik nie oor voldoende kennis van die pligte van die ad junk-hoof nie. 

• Hy word nie geken in besluitneming of veranderings wat plaasvind nie. 

• Min of geen verantwoordelikhede word aan hom opgedra. 

• Insette wat hy !ewer, word gelgnoreer. 

2.6.7 lnskakeling by die ouergemeenskap 

Die gemeenskap speel 'n belangrike rol in die suksesvolle funksionering van die skool. Die 

adjunk-hoof ervaar egter probleme om kennis aangaande die gemeenskap te bekom. Dit 

is dus noodsaaklik dat die nuutaangestelde adjunk-hoof gehelp moet word om kennis 

rakende die struktuur en karakter van die gemeenskap te verkry (Castetter, 1986:269). 

lndien die verhouding van die gerneenskap tot die skool so strategies is as wat dit bedoel 

is om te wees, moet 'n plan beraam word om die personeel - en veral die nuutaangestelde 
adjunk-hoof- behulpsaam te wees om die gemeenskap en die invloed wat dit op die skool 

uitoefen te verstaan (Castetter, 1986:269). 

Die nuutaangestelde adjunk-hoof het 'n verskeidenheid inligting nodig om nie net in die 

gemeenskap aan te pas nie, maar ook om sy rol suksesvolte vertolk. Inligting oor byvoorbeeld 

gemeenskapsgeografie, ekonomiese aspekte, plaaslike bestuur, polisie, buurtwag, gesond

heidstoestande, mediese fasilitelte, kindersorg en welsynsorganisasies, gemeenskapsamestel

ling, immigrante en gemeenskapsbeplanningsbronne, is nodig vir aanpa">Sing van die nuut

aangestelde adjunk-hoof in die gemeenskap (Oliver, 1983:5; C.lstetter, 1986:269). 
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Rebore ( 1982: 142) stel voor dat die nuutaangestelde ad junk-hoof aan lede van die Kamer van 

Koophandel en gemeenskapsdienste soos museums, biblioteke en klubs voorgestel moet word. 

Sodoende kan hy kennis opdoen aangaande die aktiwiteite van die gemeenskap. 

Verhoudings wat opgebou word met leiers van die gemeenskap gee aanleiding tot 'n 

wisselwerking van gedagtes. Moontlike geskilpunte tussen die adjunk-hoof en leiers van 

die gemeenskap kan op die manier uit die weg geruim word en dit sal lei tot 'n beter begrip 

van die gemeenskapsbesighede en industriee wat bedryf word (Lovell & Wiles, 1983: 165; 

Glass et al., 1985:88; Change, 1986: 104-105). 

Dit blyk dat die ad junk-hoof in gemeenskapsaktiwiteite betrokke moet raak. Deur betrok

kenheid is dit moontlik om die gemeenskap met die skoolgeorienteerde aktiwiteite be

trokke te maak (Potter, 1980:10-ll; Bernard, 1981:91; Lovell & Wiles, 1983:165; Bingham, 

1986:3). Die betrokkenheid gee aanleiding tot 'n gesonde verhouding tussen die skool en 

die gemeenskap. 

Effektiewe gemeenskapsverhoudings kan gebou word deur op die volgende aspekte te let 

(Kriekard & Norton, 1980:5-6; Kelley, 1982:66-67; Lovell & Wiles, 1983: 165). 

Die adjunk-hoof behoort: 

• kennis te gee van skoolaktiwiteite in omsendbriewe en plaaslike koerante, 

• as addisionele lid op ouerverenigings te dien, 

• gemeenskapsnavrae op 'n taktvolle wyse te beantwoord, 'n goeie luisteraar te wees, 

en 

• funksies van gemeenskaporganisasies saam met leerlinge by te woon. 

Barnard ( 1986:366-367) toon aan dat die moontlikhede en beperkinge van die skool
gemeenskapsverhoudings grootliks van die beplanning afhang wat daarmee gepaanl gaan. 

Goeie beplanning lei tot gesonde gemeenskapsverhoudings, terwyl swak beplanning tot 

ondoeltreffendheid lei. Die subtake wat beplanning ondersteun, is doelstellings, beleid

making, probleemoplossing en besluitneming. 

Uit voorafgaande kan afgelei word dat die skool en gemeenskap n6U verbonde is aan 

mekaar. Dit is dus belangrik dat die adjunk-hoof kennis van gemeenskapsaangeleenthede 

sal dra sod at 'n goeie verhouding gevestig kan word. 
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Die adjunk-hoof moet verder waak teen plaaslike partypolitiek. Uitgesprokenheid van die 

adjunk-hoof in verband met die politiek is betreurenswaardig en dikwels onnodig. As 'n 

lands burger sal die adjunk-hoof gedurende verkiesings stem, maar aktiewe deelname in 

verkiesingsveldtogte is nie wenslik nie- vernaamlik as die aspekte emosionee! en omstrede 

is (Kupchynsky, 1985:37). 

Politiek is 'n baie sensitiewe saak in gemeenskapsaangeleenthede. lnskakeling deur die 

nuutaangestelde adjunk-hoof kan juis bemoeilik word indien hy geetiketteer word as 

gevolg van sy politieke aktiwiteite. In skoolverband moet die adjunk-hoof hom ook van 

politieke argumente met leerlinge en personeel weerhou sodat dit nie na uie gemeenskap 

sal uitkring nie. 

Uit voorafgaande blyk dit dat die nuutaangestelde adjunk-hoof uie volgende probleme ten 

opsigte van sy inskakeling by die gemeenskap kan ervaar: 

• Hy beskik nie oor kennis van die klimaat en tendense in die gemeenskap nie. 

• Hy beskik nie oor kennis van die leiers in die gemeenskap nie. 

• Hy raak nie genoegsaam betrokke by gemeenskapsaktiwiteite nie. 

• Hy faa! in die korrekte hantering van die partypolitiek. 

2.6.8 lnskakeling as professionaal 

Wanneer die nuutaangestelde ad junk-hoof nie die hoe eise van die professionele gedrags

kode van onderwysers nakom nie, kan dit probleme binne en buite die skoolverband met 

die ouers, personeel en die bree gemeenskap skep. 

Scott en Beckmann (1988:55) wys daarop dat Wet 123 van 1986 bepaal dat skole wat deur 

die Onderwysdepartement beheer word, 'n Christelike karakter moet he. Van Wyk ( 1981: 
71) haal uit die "Professionele gedragskode" aan dat uit belangrik is dat die adjunk-hoof 

altyd daarna sal streef om die Bybel as rigsnoer vir alle opvoedings- en onderwysaktiwiteite 

te aanvaar. Sodoende kan hy die kind positief help om 'n Bybelse !ewensbeskouing te 

bemeester, te verdedig en in sy eie lewe toe te pas. 

Professionele optrede word ook gekenmerk deur die ad junk-hoof se verhouding teenoor 

sy meerderes. As verfynde mens moet hy ten aile tye daarna streef om korrek op te tree. 

Dit is ook belangrik dat wanneer daar na die Beleidmakende Departement verwys word, 

dit te alle tye met respek gedoen sal word (Van Loggerenberg, 1989:14; Marshall et at., 

1990:7). 
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Die beeld wat deur die nuutaangestelde adjunk-hoof geskep word en die professionele 

optrede wat daarmee gepaard gaan, kan tot sy sukses in die pos bydra. Die adjunk-hoof 

moet te aile tye on thou dat die pos een is van dienslewering aan andere. 

Dit blyk uit die literatuur (Smerka, 1980:25, Boynton et al., 1985:103;) dat die volgende 

aspekte van belang is: 

• Daar moet versigtig opgetree word ten opsigte van enige geskrewe stuk wat aan 

leerlinge en ouers gerig word. Spelfoute of slordige stukke doen afbreuk aan die 

beeld van die persoon wat die pos beklee. 

• Die adjunk-hoof moet versigtig bou aan die persoonsbeeld wat hy wil uitstraal - 'n 

beeld van effektiwiteit, regverdigheid en konsekwentheid. 

• Die adjunk-hoof moet 'n afsydige houding vermy. Deur informeel te verkeer, kan 

waardevolle vriendskappe opgebou word en kan raad op 'n vriendelike wyse aan 

kollegas deurgegee word. 

• Die adjunk-hoof moet poog om positief te wees aangesien 'n negatiewe persoon gou 

'n reputasie van 'n kla-kous kry wat met niks tevrede is nie. Dit sal aanleiding gee dat 

kollegas so 'n persoon sal vermy. 

• Wanneer kommentaar ten opsigte van die skool, kollegas en hoof gelewer word, 

moet dit positiefwees. Indien kritiek gelewer word, moet dit konstruktief van aard 

wees. 
• Die adjunk-hoof moet aanpasbaar wees en nie rigied optree nie. Hy moet byvoor

beeld, wanneer leerlinge toestemming vra om behulpsaam te wees met saalopeninge 

of bywoning van dringende leerlingraadvergaderings oop wees vir oortuiging. 

• Die adjunk-hoof as professionele onderwyser se gedrag word binne en buite die 

skoolverband fyn deur die breer gemeenskap waargeneem en ander onderwysers 

word daarvolgens beoordeel. 
• Wanneer goeie werk gel ewer word, moet daar nie gehuiwer word om die persone 

wat die prestasies behaal het aan te prys nie. Aile mense het 'n behoefte aan 

erkenning. 

Benewens bogenoemde is die volgende ook van belang vir die adjunk-hoof (Van Wyk, 

1981:71-72): 

• Hy moet aanvaar dat karakteropvoeding dee! van die opvoedingstaak is. 
• Hy behoort die leerlinge onder sy sorg tot kennis en bedrewenheid te lei sodat hulle 

selfstandige en verantwoordelike burgers van 'n demokratiese land kan word. 
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• Hy behoort die individualiteit van elke leerling te erken en te eerbiedig, gesag met 

liefde uit te bou en hom van kwetsende optrede te weerhou. 

• Hy moet streef na samewerking met ouers van die leerlinge onder sy sorg. 

• Hy behoort alles moontlik te doen om ouerlike gesag te handhaaf, vertroue van die 

leer tinge in sy ouerhuis te bevorder en ouers op hoogte te hou met betrekking tot die 

vordering van hul kind. 

• Hy behoort die beginsels te aanvaar dat die skool in diens van die gemeenskap staan 

en dat die gebruike en norme van die gemeenskap, in soverre dit opvoedkundig 

verantwoordbaar is, te respekteer. 

• Hy moet sy verantwoordelikhede as lid van sy professie ten opsigte van gesind

heidsvorming, opvoeding asook persoonlike betrokkenheid by plaaslike en burger

like aangeleenthede te aanvaar. 

Om as professionaal ten volle in die pos in te skakel, moet die nuutaangestelde adjunk-hoof 'n 

professionele beeld skep. Hy moet dus bereid wees om veranderinge aan te bring ten opsigte 

van sy persoonlikheid en voorkoms indien dit nie aan die vereistes beantwoord nie. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die nuutaangestelde adjunk-hoof ten opsigte van sy 

inskakeling as professionaal onder andere probleme mag ondervind ten opsigte van die: 

• nakoming van die gedragskode van onderwysers; 

• betoning van respek teenoor sy meerderes, en 

• die skep van 'n goeie persoonsbeeld. 

2.7 LITERATUUROORSIG OOR 'N INSKAKELINGSPROGRAM VIR DIE 

NUUTAANGESTELDE ADJUNK-HOOF 

2.7.1 Opmerking 

Die nuutaangestelde adjunk-hoof kan moontlik verskillende soorte probleme ondervind 

met 'n suksesvolle inskakeling. Dit is dus belangrik om kortliks na 'n moontlike program 

te verwys wat die inskakeling van die individu kan vergemaklik 

Die eerste werklike kontak met die skool vind binne die eerste paar dae van die skoolkwar

taal plaas. Die aanvanklike kontak is belangrik in terme van toekomstige verhoudings en 

invloed op werkverrigting. 
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Die aanvanklike orientering kan uit vier fases bestaan (Gorton, 1983:176-178), naamlik: 

• Fase 1: lnskakelingsprogram voor die aanvang van die skooljaar. 
• Fase 2: 'n Aanvangsprogram vir die nuutaangestelde adjunk-hoof in die eerste week. 

• Fase 3: 'n Opvolg-inskakelingsprogram. 

• Fase 4: Evaluering van die inskakelingsprogram. 

2. 7.2 Fase I: Inskakelingsprogram voor die aanvang van die skooljaar 

Gorton (1983: 176) en Calitz (1989: ll) konstateer dat 'n brief van verwelkoming aan die 
nuutaangestelde adjunk-hoof gerig moet word en hulp aangebied word met enige vrae en 
probleme wat mag bestaan. Verder moet die adjunk-hoof, indien moontlik, ook verwittig 
word van sy spesifieke kurrikulere verpligtinge, en moet skoolroosters en -program beskik

baar gestel word. 

'n Voorafhesoek van die ad junk-hoof sal die verkryging van die inligting vergemaklik en 

die "vreemdheid" van die skool verminder. 

lnligtingstukke wat van hulp kan wees vir orientering ten opsigte van die skool en die 

gemeenskap moet beskikbaar gestel word. lndien die skool meer as een adjunk-hoof het, 

moet een van die adjunk-hoofde aangewys word om die nuutaangestelde behulpsaam te 
wees met die inskakeling (Gorton, 1983:176; Calitz, 1989:11). 

2. 7.3 Fase 2: 'n Aanvangsprogram vir die nuutaangestelde adjunk- hoof in die eerste week 

Die adjunk-hoof moet eerstens aan al die akademiese en administratiewe personeel 

voorgestel word. Daarna moet die hoof 'n orienteringsvergadering met die adjunk-hoof 

hou. Besprekingspunte behoort onder andere die volgende aspekte in te sluit (Gorton, 
1983;176-177; Hetlinger, 1986:92-93; Dean, 1986:176): 

• Die skool se lewensbeskouing en doelwitte. 
• Die skool se beleid en prosedures wat gevolg moet word. 
• Die rol van die hulpdienste en die prosedures wat gevolg moet word vir aanmelding. 
• Die beleid ten opsigte van dissipline en die prosedures wat gevolg moet word. 

• Die beleid ten opsigte van skoolhywoning en prosedures. 

• Die aanvra van voorrade en die prosedures wat gevolg moet word. 
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2.7.4 Fase 3: Opvolg-inskakelingsprogram 

Die inskakelingsprogram moet nie beskou word as 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar as 

'n deurlopende program gedurende die eerste jaar. 

Maandelikse vergaderings asook individuele vergaderings met die hoof en ander adjunk

hoofde met die doel om vrae, probleme en ervaringe van die nuutaangestelde adjunk-hoof 

te bespreek, is wenslik (Gorton, 1983: 177). 

2. 7 .S Fase 4: Evaluering van 'n inskakelingsprogram 

Om 'n inskakelingsprogram te kan verbeter is dit nodig om die program te evalueer. Die 

ad junk-hoof self kan 'n belangrike (Gorton, 1983: 177-178). Daarom is dit belangrik vir die 

hoof om teen die einde van die jaar terugvoering van die nuutaangestelde ad junk-hoof te 

kry oor die sterk- en swakpunte van die program. Die nodige aanbevelings behoort 

weergegee te word om sodoende die program te kan verbeter. Deur die verkryging van die 

inligting tree belangrike aspekte na vore, naamlik dat die hoof in die beskouinge en 

waarnemings "an die nuutaangestelde ad junk-hoof belang stel en dat hy as hoof van die 

skool in 'n veei beter posisie sal wees om die skooi se inskakelingsprogram vir die volgende 

iaar te verbeter. 

'n Aspek wat nie uit die oog verloor moet word in die orientering<;program nie, is die fisiese 

behoeftes van die nuutaangestelde adjunk-hoof. Alhoewel dit die verantwoordelikheid van die 

nuutaangestelde adjunk-hoofbly, kan hulp verleen word met aangeleenthede soos akkommodasie, 

mediese, bank-, inkopie· en vervoeraangeleenthede (D. Hunt, 1968:72; Castetter, 1986::!68). 

By die aanvanklike orientering van die nuutaangestelde adjunk- hoof is dit van die uiterste 

belang dat hy moet weet hoe hy in die skooi sal inskakel en wat sy pligte is wat hy sal moet 

nakom. 'n Oorsig oor die personeel betreffende hui werksverdeling en moontlike probleme, 

asook probleme wat die skool mag ervaar, sal hom help om maldiker in te skakel. 

2.8 VERDERE INSKAKELINGSI'ROGRAMME 

Alhoewel die verdere inskakelingspogramme gebruik is vir die beginneronderwyser, kan 
dit van toepassing gemaak word op die adjunk-hoof. 

2.8.1 Die inskakelingsprogram van D.W. llunt 

D.W. Hunt se program (1968: 132) wat reeds meer as twintig jaar gelede in die V SA 

on twerp is, blyk vandag nog net so gel dig as toe te wees. 
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Die inskakelingsprogram kan in vier fases verdeel word: 

0 Fase 1: Voordat die nuutaangestelde adjunk-hoof se dienstermyn 'n aanvang neem. 

Die inskakelingsprogram behoort 'n aanvang te neem sodra die nuutaangestelde adjunk

hoof aangestel is in die pos. Funksies wat verrig moet word, is die volgende: 

Die nuutaangestelde adjunk-hoof behoort: 

• voorgestel te word aan die personeel, 

• die skool gewys te word, 
• verduidelik te word wat sy take is, 

• die skoolbeleid en ander inligtingstukke te ontvang, en 

• agtergrond oor die gemeenskap verskaf te word. 

0 Fase 2: Aanvanklike orienlering van die nuutaangestelde ad junk-hoof. 

Fase 2 strek oor die eerste paar skooldae. Die volgende aspekte behoort aandag te verdien: 

• die skoolrooster; 

• skoolbywoning en skoolregisters; 

• voorrade en prosedure van uitreiking; 

• adminstratiewe personeel. 

0 Fase 3: Die eerste kwartaal 

In hierdie fase vind die vergaderings plaas wat onder andere insluit: Bestuurs-, vak-, en 

personeelvergaderings. Aspekte wat onder die loep geneem word, sluit in: skoolorgani
sasie, metodiek, evaluering, dissipline, skoolbeleid, hulpdienste en gemeenskap. 

0 Fase 4: Die eerste semester 

Gedurende Fase 4 vind daar 'n gestadigde verskuiwing van die praktiese daaglikse na 'n 

meer teoretiese benadering tot die onderwys plaas. 
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2.8.2 Die inskakelingsprogram van Wesencrafi. 

Wesencraft (in Bolam, 1982: 143-154), wat in Brittanje navorsing gedoen het, hepleit dat 'n 

ervare personeellid toegese moet word aan die nuutaangestelde adjunk-hoof om hom in 

te lig aangaande skoolsake. 

Alhoewel verskeie navorsers van mening is dat die inskakelingsprogram na skoolure moet 

plaasvind, ondersteun Wesencraft nie die siening nie. 

Wesencraft stet die volgende program voor: 

• Weeklikse groephesprekings 

• Weeklikse individuele sessies 

• Besoeke aan ander skole 

0 Weeklikse groepbesprekings 

Groepbesprekings moet weekliks plaasvind en by die skoolrooster ingewerk word. Vooruit 

beplanning vir elke groepbespreking is noodsaaklik. Ruimte moet gelaat word vir elke lid 

om 'n bydrae te !ewer. 

0 Weeklikse indivlduele sessies 

Die individuele sessies se doelstellings is onder meer om probleme te identifiseer en 

oplossings te vind en om programme te beplan en terugvoering te gee oor vorige besluite. 

0 Besoeke aan ander skole 

Besoeke aan antler skole kan byt.lra om nuwe idees te genereer. Die wisselwerking van 

gedagtes wat plaasvind tussen die at.ljunk-hoofde kan bydra tot die ontwikkeling van die 

nuutaangestelde adjunk- hoof. 

2.8_1 Die inskakelingsprogram van Wubbels, Creton & Hooymayers 

Wubbels et al. (1987: 81-94) uit Nederland het die inskakelingsprogram ingestel om die 

realiteitskok wat die nuutaangestelt.le adjunk-hoof ervaar in 'n mate te verlig. 

Die inskakelingsprogram word in drie fases uitgevoer, naamlik: 
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• Die dagboekfase 

• Die observasiefase 

• Die leidinggewingfase 

0 Die dagboekfase 

Die nuutaangestelde adjunk-hoof teken aile gebeurlikhede wat van belang is in sy dagboek 

aan. In onderhoude met die hoof word elke punt wat hy aangeteken bet, bespreek. 

0 Die observasiefase 

Observasies van die take en optredes van die nuutaangestelde ad junk-hoof word oor 'n 

tydperk deur die hoof gemaak. Die volgende fase is 'n natuurlike uitvloeisel van die fase. 

0 Die leidinggewingfase 

Die hoof is nou in noue kontak met die ad junk-hoof omdat individuele aandag en Ieiding 

aan die nuutaangestelde adjunk-hoof gegee word in die fase. 

2.9 SAMEVATIING 

Die adjunk-hoofkan verskeie probleme ervaar met sy aanvaarding van die pos. Daarom is 

dit noodsaaklik om toe te sien dat die probleme so gou doenlik uitgeskakel word. Daar 

moet dus indringend aandag geskenk word aan 'n inskakelingsprogram om te verseker dat 

die adjunk-hoof doeltreffend sal assimileer. 

So 'n inskakelingsprogram is deurlopend van aard en sal oor 'n lang tydperk geskied. Die 
uiteindelike doelwit van die program sal wees om 'n adjunk-hoof daar te stel wat: 

• volkome aangepas is as individu; 
• konformeer met die norme en waardes van die skool; 

• goeie verhoudings handhaaf met die hoof, personeel, leerlinge en gemeenskap; 

• die verantwoordelikhede en pligte van die pos nakom, en 

• werkstevredenheid ervaar en 'n professionele beeld uitstraal. 
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HOOFSTUK3 

EMPIRIESE ONDERSOEK 

3.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is daar deur middel van die literatuurstudie aangetoon watter 

moontlike probleme deur die nuutaangestelde adjunk-hoofde van sekondl:\re skole onder

vind mag word. 

Die doel van die empiriese ondersoek is om vas te stel of daar dergelike probleme deur 

nuutaangestelde adjunk-hoofde met drie jaar en minder ervaring aan sekondl:\re skole in 

die Transvaal ervaar word. 

3.2 NAVORSINGSONTWERP 

Die navorsingsontwerp bestaan uit meetinstrumente, loodsondersoeke, vraelyste, popu

lasie en statistiese prosedures. 

3.2.1 Die on twerp van die meetinstrument/vraelys 

3.2.1.1 Die posvraelys 

Die doe) van die vraelys is om navraag oor bestaande praktyke en toestande te doen en/of 

houdings en menings te peil (Vander Westhuizen, 1985:1}. 

Pietersen (1985:87) meen die doel van 'n vraag of item in 'n vraelys is om 'n spesifieke 

reaksie of boodskap uit te lok. 

Die vraelys is so opgestel dat bepaal kan word walter inskakelingsprobleme die nuut

aangestelde adjunk-hoof ervaar. 

35 



3.2.1.2 Voordele 

'n Gestruktureerde vraelys het die volgende voordele (De Wet eta/., 1981: 163; Van dcr 

Westhuizen, 1985:1, Pietersen, 1988:95): 

• Gedrukte vraelyste is meer doeltreffend en prakties. 

• Gestandaardiseerde instruksies maak dit moontlik dat elke respondent presies weet 

wat van hom verwag word. 

• Response kan maklik ontleed word. 

• Data kan makliker en van meer respondente ingesamel word. 

• Dit is maklik om toe te pas, aangesien dit vooraf gekodeer kan word om kwantifise

ring te vergemaklik. 

• Dit is meer ekonomies. Meer vrae per gegewe vraelyslengte oor 'n groot verskeiden-

heid onderwerpe kan met 'n meervoudige keuseformaat hanteer word. 

• 'n Groot groep mense kan makliker be trek word. 

• As meetinstrument is die vraelys meer betroubaar as die onderhoud. 

• Respondente kan anoniem bly. 

• Objektiewe menings kan verkry word omdat persoonlike kontak uitgeskakel word. 

• Dit neem minder tyd as onderhoude in beslag. 

3.2.1.3 Nadele 

Vander Westhuizen (1985:1) en Pietersen (1988:95) dui die volgende nadele aan: 

• Gestruktureerde vrae is dikwels minder subtiel as oop vrae en laat die ondersoeker 

daardeur die geleentheid verbeur om 'n peilingsvraag te stel. 

• Gestruktureerde vrae kan tot 'n verlies aan rapport en respondentmotivering lei, 

aangesien hulle kan voel dat die gegewe antwoordkeuses nie reg laat geskied aan, of 
voorsiening maak vir hul eie gedagtes nie. 

• Korrektheid van antwoorde kan moeilik bepaal word. 

• Die geldigheid en betroubaarheid van 'n vraelys is moeilik te bepaal. 

3.2.1.4 Loodsondersoek 

Onderhoude is met 'n aantal nuutaangestelde adjunk-hoofde (n == 3) gevoer ten einde 

probleemareas te identifiseer. 'n Vraelys is saamgestel volgens inligting wat uit die litera
tuurstudie verkry is (soos in Hoofstuk 2 bespreek), asook deur gesprekvoering met adjunk
hoofde. Die vraelys is daarna aan adjunk-hoofde (n = 3) van die Vrystaatse Onderwys-
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departement voorgele om vas te stel of al die vrae op dieselfde wyse gelnterpreteer word. 

Tydens die loodsondersoek is daar geen probleme met die invul van die vraelys ondervind 

nie. 'n Gerekenariseerde vraelys is vervolgens saamgestel om te bepaal watter vrae in die 

finale vraelys opgeneem sal word. 

3.2.1.5 Finale vraelys 

'n Goedgekeurde vraelys deur die Transvaalse Onderwysdepartement (kyk Bylae D) is 

hierna aan aile nuutaangestelde adjunk-hoofde aan sekondere skole in die Transvaal 

gestuur. 

3.2.1.6 Konstruksie van die vraelys 

'n Gestruktureerde vraelys wat uit drie afdelings bestaan, is gebruik. Die afdelings is: 

0 Afdeling A 

Biografiese gegewens is in die afdeling in Vraag 1 tot 6 aangespreek. Vrae wat in die 

afdeling gestel is, het gehandel oor ouderdom, geslag, huwelikstaat, huistaal, hoogste 

akademiese en professionele onderwyskwalifikasie. 

0 Afdeling B 

Demografiese gegewens is vanaf Vraag 7 tot 11 ingewin. Aspekte wat hier aangeraak is, 

was onder andere gradering van vorige en huidige skool, Jigging van die skool, samestelling 

van die skool en bevordering vanuit eie of ander skool. 

0 Afdeling C 

In die afdeling is die volgende probleemareas be trek: 

• Probleme op persoonlike vlak- Vraag 12.1 tot 12.5; 

• probleme ten opsigte van interpersoonlike verhoudinge- Vraag 13.1 tot 13.5; 

• probleme ten opsigte van 'n nuwe pligstaat- Vraag 14.1-14.4; 

• probleme ten opsigte van die ouergemeenskap- Vraag 15.1- 15.3; 

• algemene probleme- Vraag 16.1- 16.4. 
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In Afdeling C moes die respondent 'n keuse uit vier moontlikhede maak. Slegs een vraag 

waarin die respondent volgens eie woordkeuse kan formuleer, is ingesluit. 

3.2.1.7 Administratiewe prosedures 

Toestemming vir die uitstuur van goedgekeurde vraelyste is van die Direkteur van Onder

wys verkry. 'n Naamlys van aile nuutaangestelde adjunk-hoofde, asook 'n adreslys is van 

die Transvaalse Onderwysdepartement verkry. 

3.2.2 Studiepopulasie 

AI die nuutaangestelde adjunk-hoofde, wat ook senior adjunk-hoofde kan insluit, aan 

sekondl!re skole in die Transvaal met drie jaar of minder ervaring is by die ondersoek 

be trek. 

Vraelyste is aan aldie lede van die populasie gepos. Van die 80 vraelyste wat gepos is, is 

68 terug ontvang. 

TABEL 3.1 VRAELYSTEONJVANG 

Aantal vraelyste gepos Vraelyste terug ontvang Persentasie terugvoering 

80 68 85 

Uit bogenoemde tabel is dit duidelik dat 85%vraelyste terug ontvang is. Volgens Landman 
( 1980: 112) is terugvoering van meer as 70% voldoende om betekenisvolle afleidings te 

maak. 

1-Iierdie afleidings geld egter slegs vir die studiepopulasie en nie vir adjunk-hoofde in ander 

provinsies of onderwysdepartemente nie. 

3.2.3 Statist lese tegnieke wat gebruik is 

Die 68 vraelyste wat terug ontvang is, is met die hulp van die Statistiese Konsultasiediens 

van die P.U. vir C.H.O. deur gebruikmaking van 'n SA S-("Statistical Analysis System") 

rekenaarprogrampakket verwerk (SA S Institute Inc., 1985). 
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• By elke vraag is daar frekwensies en persentasies volgens die FREQ-prosedure van 

S AS bepaal. 

• Tweerigting-frekwensietabelle is gebruik om te bepaal of daar verbande is tussen 

biografiese en demografiese besonderhede met vrae wat beduidende probleme vir 

nuutaangestelde adjunk-hoofde gelewer het. 

3.3 INTERPRETERING VAN DATA 

Ten einde 'n sinvolle vertolking van versamelde data te verkry, is die biografiese en 

demografiese gegewens van die respondente geanaliseer. 

3.3.1 Biograliese gegewens 

3.3.1.1 Ouderdom van nuutaangestelde adjunk-hoofde 

Die doel van die vraag (vergelyk Bylae D, Vraag 1.1 tot 1.6) was om te bepaal in watter 

ouderdomsgroep die meeste nuutaangestelde adjunk-hoofde val (vergelyk Tabel 3.2). 

TABEL 3.2 OUDERDOMSVERSK/LLE BY NUUT AANGESTEWE ADJUNK-HOOFDE 

Ouderdom Aantal Persentasie 

Jonger as30 0 0 

30-35 jaar 13 19,1 

36- 40jaar 30 44,1 
··--·-

41-45 jaar 12 17,6 
··-

46-50 jaar 8 11,8 

Ouer as 51 5 7,4 

TOTAAL 68 100 
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Die grootste groep nuutaangestelde adjunk-hoofde (44,1%) val binne die ouderdoms

groep 36-40 jaar. Dit blyk dat 63,2% van nuutaangestelde adjunk-hoofde aan sekondere 

skole onder veertig is. 

3.3.1.2 Geslag van nuutaangestelde adjunk-hoorde 

Die doel van die vraag (vergelyk Bylae D, Vraag 2.1 tot 2.2) is om te bepaal wat die 

verhouding ten opsigte van die geslag van die nuutaangestelde adjunk-hoofde aan sekon

dere skole is (vergelyk Tabel3.3). 

TABEL .lJ GESLAG VAN NUUTAANGESTELDEADJUNK-HOOFDE 

Geslag Aantal Persentasie 

Manlik 64 94,1 
····-

Vroulik 4 5,9 

TOTAAL 68 100 

Dit blyk uit die tabel dat 94,1% van aile nuutaangestelde adjunk-hoofde mans is. 

3.3.1.3 Huwelikstaat van nuutaangestelde adjunk-hoorde 

Deur te bepaal wat die huwelikstaat van die nuutaangestelde adjunk-hoof is (vergelyk 

bylae D, Vraag 3.1 tot 3.4) kan bepaal word of dit 'n invloed op sy inskakeling het aldan 
nie (vergelyk Tabel 3.4 ). 
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3.3.1.5 Hoogste akademiese kwalilikasie 

Die doe! van die vraag is om vas te stel of akademiese kwalifikasie (vergelyk Bylae D, 

Vraag 5.1 tot 5.5) 'n rol in die inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoof speel 

(vergelyk Tabel 3.6). 

TABEL 3.6AKADEMIESE KWALIFIKASIES 

Kwalilikasie Aantal Persentasie 

Baccalaureusgraad 23 33,8 
... 

Honneursgraad 11 16,2 
f-· 

B. Ed. 22 32,4 

Meestersgraad 12 17,6 
.. 

Doktorsgraad 0 0 

TOTAAL 68 100 

Dit is duidelik dat 66,2%van die nuutaangeste\de adjunk-hoofde 'n nagraadse kwalifikasie 

verwerf bet. Uit die groep het 32,4% 'n nagraadse kwalifisie in die Opvoedkunde. AI die 

nuutaangestelde adjunk-hoofde beskik oor 'n akademiese kwalifikasie. 

3.3.1.6 Hoogste professionele onderwyskwalilikasie 

Mel die vraag is vasgestel of professionele onderwyskwalifikasies (vergelyk Bylae D, Yraag 

6.1 tot 6.3) saamhang met die inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoof (vergelyk 

Tabel3.7). 
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TABEL 3.7 PROFESSIONELE KWALIFIKASIES 

Kwalifikasie Aantal Persentasie 

H.O.D. 31 45,6 

T.H.O.D. 24 35,3 

Ander 13 19,1 

TOTAAL 68 100 

Van die respondente beskik 80,9% oor 'n professionele onderwyskwalifikasie. Die groot

ste groep nuutaangestelde adjunk-hoofde (45,6%) bet hul professionele opleiding aan 'n 

universiteit ontvang. Hierteenoor bet 35,3% van nuutaangestelde adjunk-boofde hul pro

fessionele opleiding aan 'n onderwyskollege ontvang. 

3.3.1.7 Profiel van studiepopulasie 

Volgens die gegewens kan die gevolgtrekking gemaak word dat die grootste groep nuut

aangestelde adjunk-hoofde van sekondere skole manlike persone tussen die ouderdom 

36- 40 jaar is. Verder is bevind dat bulle getroud is, alma\ oor 'n akademiese kwalifikasie 

beskik, Afrikaans hul buistaal is en die oorgrote meerderheid oor 'n professionele kwa

lifikasie beskik. 

3.3.2 Demografiese gegewens 

3.3.2.1 Gradering van vorige skool 

Deur vas te stel wat die gradering van die vorige skool is (vergelyk Bylae D, Vraag 7.1 tot 

7.3), kan bepaal word of dit 'n rol speel op die inskakeling van die nuutaangestelde 

adjunk-hoof (vergelyk Tabe13.8). 
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TABEL 1.8 URADERlNG VAN VORIGE SKOOL 

Gradering Aantal Persentasie 

OS 36 54,5 

St 26 39,4 

S2 4 6,1 

TOTAAL 66 100 

(Slegs 66 van die 68. respondente het die vraag beantwoord) 

Die meeste aanstellings wat gemaak is, was by OS-skole (54,5%). Daarteenoor is slegs 

45,5% van aanstellings by Sl· en S2-skole gemaak. 

'n Moontlike rede hiervoor is dat daar meer bevorderingsposte in OS-skole heskikbaar is 

as in enige van die ander twee tipe skole. 

3.3.2.2 Gradering van huidige skool 

Deur te bepaal wat die gradering van die huidige skool is (vergelyk Bylae 8.1 tot 8.3), kan 

bepaal word of dit 'n invloed op die inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoof het 

(vergelyk Tabel3.9). 

TABEL 1.9 GRADER!NG VAN HUlDlGE SKOOL 

Gradering Aantal Persentasie 

OS 33 48,5 
··-

Sl 30 44,1 

S2 5 7,4 

TOTAAL 68 100 
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Dit blyk dat 48,5% van die adjunk-hoofaanstellings wat gemaak is in GS-skole is. Dit is 

moontlik, omdat GS-skole senior adjunk-hoofposte sowel as (gewone) adjunk-hoofposte 

het. 

3.3.2.3 Ligging van skool 

Deur vas te stel wat die Jigging van die skool is (vergelyk Bylae D, Vraag 9), kan moontlik 

bepaal word of dit 'n invloed op die inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoof het 

( vergelyk Tabel 3.1 0). 

TABEL 3.10 L!GGING VAN DIE SKOOL 

Ugging Aantal Persentasie 

Stad 30 44,1 

Dorp 38 55,9 

TOTAAL 68 100 

Uit bogenoemde gegewens is dit duidelik dat 44,1% van die nuutaangestelde adjunk

hoofde tans aan skole verbonde is wat in stede gelee is. Die meeste aanstellings (55,9%) 

word egter in dorpe gemaak. 

3.3.2.4 Samestelling van skool 

Die doel van die vraag was om vas te stel of die samestelling van die skool (vergelyk 

Bylae D, Vraag 10.1 tot 10.3) 'n invloed op die inskakeling van die nuutaangestelde 

adjunk-hoof het (vergelyk Tabel 3.11). 
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TABEl- 3.11 SAMESTELLTNG VAN SKOOL 

Samestelling Aantal Persentasie 

Seuns & dogters 64 94,1 

Slegs dogters 1 1,5 
f--~ -~ 

Slegs seuns 3 4,4 

TOTAAL 68 100 

Die oorgrote meerderheid (94,1%) van nuutaangestelde adjunk-hoofde is by gemengde 

skole aangesteLDit is interessant dat daar slegs een meisie- en drie seunskole is wat die 

afgelope drie jaar 'n nuwe adjunk-hoofaanstelling gehad het. 

3.3.2.5 Bevordering 

Die doe! van die vraag (vergelyk Bylae D, Vraag 1 1.1 tot 11.2) was om vas te stel of die 

aanstelling vanuit eie skool of ander skool 'n invloed op die inskakeling van die nuut

aangestelde adjunk-hoof het (vergelyk Tabel3.12). 

TABEL 3.12 BEVORDERJNG VANUlT ElE!ANDER SKOOL 

Bevordering Aantal Persentasie 

Vanuit eie skool 26 38,2 

Vanuit 'n ander skool 42 61,8 

TOTAAL 68 100 

Dit blyk dat 61,8% van nuutaangestelde adjunk-hoofde vanuit 'n ander skool bevordering 

ontvang het. Hierteenoor is slegs 38,2% van die nuutaangestelde adjunk-hoofde vanuit hul 

eie skool bevorder. 
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3.3.2.6 Sintese 

Volgens die response wat ontvang is, is die grootste persentasie nuutaangestelde adjunk

hoofde se bevordering binne die GS-skool waaraan bulle verbonde is of van een GS-skool 

na 'n ander GS-skool. Die skole is in die meeste gevalle in dorpe gelee en die samestelling 

van die skole is seuns en dogters. Vir die oorgrote persentasie nuutaangestelde adjunk

hoofde het die bevordering vanuit 'n ander skool plaasgevind. 

3.4 PROBLEME WAT DIE NUUTAANGESTELDEADJUNK-IIOOF ONDERVIND 

Die probleme wat by die nuutaangestelde adjunk-hoof geideritifiseer is, is moontlik nie 

tiperend van net nuwe adjunk-hoofde nie. Hierdie probleme is nie vergelyk met probleme 

van adjunk-hoofde wat vier of meer jaar ervaring as adjunk-hoof het om vas te stel of bulle 

ook die probleme ervaar nie. Die afleidings wat egter in die lig van die ondersoek gemaak 

word, geld wei vir die nuutaangestelde adjunk-hoof. Hiermee word nie gese dat dit tipies 

van die nuutaangestelde ad junk-hoof is nie. 

Daar word vervolgens tot die vrae wat in die vraelys voorkom en die interpretasie van 

response oorgegaan. 

3.4.1 Probleme op persoonlike vlak 

Die doe! van die vrae (vergelyk Bylae D, Vraag 12.1 tot 12.5) was om vas te stel of daar 

gebrekkige kennis van bestuurspraktyk was; of daar aan verwagtinge voldoen word; of die 

aanvaarding van norme en waardes probleme skep; of daar probleme is om by die 

bestuurstyl van die hoof in te skakel, en om vas te stel of bantering van spanning 'n 
probleem skep (vergelyk Tabel 3.13). 
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TABEL 3.13 PROBLEME OP PERSOONL/KE VLAK 

Aard van probleem 

12.1 Gebrekkige kennis van die 
bestuurspraktyk van die nuwe 
skool 

12.2 Om te voldoen aan die 
verwagting gestel deur die hoof 
en bestuursraad 

12.3 Om die norme en waardes van 
die nuwe skool te aanvaar 

12.4 Om in te skakel by die 
bestuurstyl van die hoof 

12.5 Om die spanning te hanteer wat 
gepaard gaan met opvoedkundige 
gesagshandhawing 

• 1 Geen probleem 

2 'n Geringe probleem 

3 In 'n mate 'n probleem 

4 'n Groot probleem 

3.4.1.1 Analise van response 

1 

f 

26 

41 

46 

33 

34 

Intensiteit van probleem * 
2 3 

o/D r % f % 

38,2 28 41,2 14 20,6 

60,3 25 36,8 2 2,9 

67,6 16 23,5 5 7,4 

48,5 25 36,8 8 11,8 

50,0 31 45,6 3 4,4 

4 

f 

0 

0 

1 

2 

0 

0 Vraag 12.1: Gebrekklge kennis van die bestuurspraktyk van die nuwe skool 

% 

0 

0 

1,5 

2,9 

0 

Daar is bevind dat 20,6% van die respondente probleme ervaar het ten opsigte van die 

bestuurspraktyk van die nuwe skool. In teenstelling hiermee het 79,4% geen of geringe 

probleme ervaar nie. 

'n Moontlike rede hiervoor (vergelyk 2.6.2) kan wees aan die een kant dat die nuutaange

stelde adjunk-hoof nie die nodige inligting ten opsigte van die bestuur van die skool vooraf 
bekom het nie. Aan die ander kant het dit geblyk (vergelyk Tabel 3.12) dat die meerder-
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heid adjunk-hoofde bevordering in sy bestaande skool kry en daarom vertroud is met die 

bestuurspraktyk. 

0 Vraag 12.2: Om te voldoen aan die verwagting gestel deur die hoof en bestuursraad 

Die meerderheid van die nuutaangestelde adjunk-hoofde (97,1%) ondervind geen pro

bleme ten opsigte van verwagting wat deur die hoof en bestuursraadslede gestel word nie. 

Slegs 2.9% van die respondente he! dit in 'n mate as 'n probleem ervaar. 

Omdat die hoof en bestuursraad die aanbeveling ten opsigte van die aanstelling gemaak 
het, het dit reeds 'n positiewe bydrae gelewer tot die verwagting wat vir die pos gestel word. 

0 Vraag 12.3: Om die norme en waardes van die nuwe skool te aanvaar 

Vir 91,1% van die nuutaangestelde adjunk-hoofde is die aanvaarding van die nuwe skool 

se norme en waardes geen probleem nie. Hierteenoor het 8,9% van die respondente dit in 

'n mate Of as 'n probleem Of as 'n groot probleem ervaar. 

Omdat aile persone deur 'n proses van sosialisering gaan (vergelyk 2.6.5.1 ), word nuwe 

norme en waardes op 'n stelselmatige wyse aangeleer en ondervind die meeste adjunk

hoofde nie probleme nie. 

0 Vraag 12.4: Om in te skakel by die bestuurstyl van die hoof 

Die meerderheid (85,3%) van die nuutaangestelde adjunk-hoofde ondervind geen of 

geringe probleme met die inskakeling by die bestuurstyl van die hoof. Vir 14,7% van die 

nuutaangestelde adjunk-hoofde is dit Of in 'n mate 'n probleem Of 'n groot probleem. 

Deur die huidige hoof se bestuurstyl met die van die vorige hoof te vergelyk kan die 
adjunk-hoof probleme ervaar (vergelyk 2.6.2). 

0 Vraag 12.5: Om spanning te hanteer wat met opvoedkundige gesagshandhawing 

gepaard gaan 

Geen spanning word by 95,6% van die nuutaangestelde adjunk-hoofde ervaar wanneer dit 

met opvoedkundige gesagshandhawing gepaard gaan nie. Slegs 4,4% van die respondente 
het in 'n mate 'n probleem ervaar. 
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Vir 'n nuutaangestelde adjunk-boof is die vermoe om gesag te kan handbaaf van uiterste 

belang (vergelyk 2.6.2). Diegene wat spanning ervaar wanneer gesag gehandbaaf moet 

word, is dalk nie opgewasse daarvoor nie of is reeds bekend met die situasie in die skool. 

3.4.1.2 Slntese 

Die bevindinge bet getoon dat die meerderbeid nuutaangestelde adjunk-boofde geen of 
geringe probleme ervaar bet ten opsigte van die vrae soos (vergelyk 12.1 tot 12.5) in die 

vraelys gestel. Twee probleemareas tree na vore: Vir sommige was die gebrekkige kennis 

van die bestuurspraktyk (20.6%) en om by die bestuurstyl van die boofin te skakel (14,7%) 

in 'n mate 'n probleem tot 'n groot probleem. 

3.4.2 Probleme ten opsigte van lnterpersoonlike verhoudlngs 

Die doe! waarom Vraag 13.1 tot 13.5 in die vraelys ingesluit is (vergelyk Bylae D), was om 

vas te stel of kommunikasie met die hoof, die daarstelling van kommunikasiekanale met 
die professionele personeel, spanwerk, gesonde interpersoonlike verboudings en om 'n 

klimaat van positiewe gesindbeid met administratiewe personeel te bewerkstellig enige 

probleme opgelewer het. Die response word in Tabel3.14 weergegee. 
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TABEL 3.14 PROBLEM£ TEN OPSIG1E VAN IN1ERPERSOONLIKE VERHOUDINGS 

Aard van probleem 

13.1 Om kommunikasie met die hoof 
te bewerkstellig 

13.2 Om kommunikasiekanale daar 
te stel met die ondergeskikte 
professionele personeel 

13.3 Om spanwerk tussen die 
personeel te bevorder 

13.4 Om gesonde interpersoonlike 
verhoudings te stig en te bevor-
der 

13.5 Om 'n klimaat van positiewe 
gesindheid met die 
administratiewe personeel 
te bewerkstellig 

• 1 Geen probleem 

2 'n Geringe probleem 

3 In 'n mate 'n probleem 

4 'n Groot probleem 

3.4.2.1 Analise van response 

I 

r 

44 

39 

24 

37 

48 

lntensiteit van probleem • 

2 3 

% r % r % 

64,7 16 23,5 7 10,3 

57,4 24 35,2 5 7,4 

35,3 34 50,0 8 11,8 

54,4 27 39,7 4 5,9 

70,6 15 22,0 5 7,4 

0 Vraag 13.1: Om kommunikasie mel die hoof te bewerkstellig 

f 

1 

0 

2 

0 

0 

4 

% 

1,5 

0 

2,9 

0 

() 

Vir die oorgrote meerderheid (88,2%) van die nuutaangestelde adjunk-hoofde word geen 

of geringe kommunikasieprobleme met die hoof ervaar. Slegs 11,8% van nuutaangestelde 

adjunk-hoofde ervaar een of ander vorm van 'n probleem. 

Hierdie tendens dui moontlik daarop dat die hoof en bestuurslede die adjunk-hoof 

aangestel het vanwee sy goeie kommunikatiewe vermoens (vergelyk 2.6.4.1) 'n Ander rede 
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kan wees dat hy bevordering gekry het in sy eie skool en dus vertroud is met die skool en 

die hoof. 

0 Vraag 13.2: Om kommunikasiekanale daar te stel met die ondergeskikte profes

sionele personeel 

Die meerderheid (92,6%) nuutaangestelde adjunk-hoofde ondervind geen of geringe 

probleme om kommunikasiekanale met ondergeskikte professionele personeel daar te 

stel nie. Slegs 7,4% van die nuutaangestelde adjunk-hoofde het 'n geringe of matige 

probleem ervaar. 

Dit spruit moontlik voort uit die adjunk-hoof se goeie kommunikatiewe vermoens soos in 

13.1 genoem (vergelyk 2.6.3). 

0 Vraag 13.3: Om spanwerk tussen die personeel te bevorder 

Vir 14,7% van die nuutaangestelde adjunk-hoofde is die bevordering van spanwerk in een 

of ander vorm 'n probleem. In teenstelling hiermee het 85,3% van die respondente 

aangedui dat geen of geringe probleme met hierdie aspek ervaar word. 

lndien die aanstelling van die nuutaangestelde adjunk-hoof vanuit 'n ander skool sou 

plaasvind, moet die adjunk-hoof deur middel va~ sy bestuurstyl en administratiewe vaar

dighede homself eers bewys voordat dit enigsins moontlik sou wees om spanwerk tussen 

die personeel te bevorder (vergelyk 2.6.3). 

0 Vraag 13.4: Om gesonde interpersoonlike verhoudings te stig en te bevorder 

Dit is vir 94,1% van die nuutaangestelde adjunk-hoofde geen probleem/'n geringe pro

bleem om interpersoonlike verhoudings te stig en te bevorder. In teenstelling hiermee het 

slegs 5,9% dit in 'n mate as 'n probleem ervaar. 

Omdat die nuutaangestelde adjunk-hoof reeds 'n departementshoof was waar effektiewe 

interpersoonlike verhoudings essensieel was, ervaar hulle nie noemenswaardige probleme 

nie (vergelyk 2.6.3). 
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0 Vraag 13.5: Om 'n klimaat van positiewe gesindhede met die administratiewe 

personeel te bewerkstellig 

Die oorgrote meerderheid van nuutaangestelde adjunk-hoofde (92,6%) ondervind geen/ 

geringe probleme om 'n positiewe gesindheid met die administratiewe personeel te be

werkstellig. Slegs 7,4% van die nuutaangestelde adjunk-hoofde het in 'n mate 'n probleem 

ervaar. 

Dit spruit moontlik voort uit die feit dat die adjunk-hoof vorige ervaring in 'n bevor

deringspos het soos genoem in Vraag 13.4 (vergelyk 2.6.4.3). 

3.4.2.2 Sintese 

Volgens die response van nuutaangestelde adjunk-hoofde word daar min probleme ten 

opsigte van interpersoonlike verhoudings ervaar. Die grootste diskrepansie met betrek· 

king tot interpersoonlike verhoudings word aangetrefwaar die bevordering van spanwerk 

tussen die personeel ter sprake is. Die daarstelling van goeie interpersoonlike verhoudings 

is 'n bestuurstegniek. Indien die tegniek nie reg toegepas word nie, kan dit 'n inskakelings

probleem word. 

3.4.3 Probleme ten opsigte van nuwe pligstaat 

Die doe) van die vrae (vergelyk Bylae D, Vraag 14.1 tot 14.4) was om te bepaal of daar 

probleme is om voldoende vooraf kennis te bekom van pligte, met betrokkenheid met 

besluitneming, met betrokkenheid by veranderinge wat deur die hoof teweeggebring 

word, en of genoegsame vertroue bestaan tussen die hoof en die nuutaangestelde adjunk

hoof vir hoevlakverantwoordelikhede. Die response word in Tabel 3.15. weergegee. 
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TABEL 3.15 PROBLEME TEN OPSIGTE VAN NUWE PLIGSTAAT 

Aard van probleem 

14.1 Om vooraf voldoende kennis te 
bekom len opsigte van die pligte 
van die adjunk-hoof 

14.2 Om genoegsaam betrokke te 
wees in besluitneming deur die 
hoof 

14.3 Om genoegsaam betrokke te 
wees in verandering wat deur die 
hoof teweeggebring word 

14.4 Om toevertrou te word met 
genoegsame 
hoevlakverantwoordelikhede 

• 1 Geen probleem 

2 'n Geringe probleem 

3 In 'n mate 'n probleem 

4 'n Groot probleem 

3.4.3.1 Analise van response 

1 

r 

25 

29 

36 

43 

lnlensiteit van probleem • 

2 3 

% r % r % 

36,8 27 39,7 12 17,6 

42,6 32 47,1 6 8,8 

52,9 29 42,7 2 2,9 

63,2 21 30,9 3 4,4 

4 

f o/o 

4 5,9 

1 1,5 

1 1,5 

1 1,5 

0 Vraag 14.1: Om voorafvoldoende kennis le bekom len opsigte van die pligte van 

die adjunk-hoof 

Dit was verrassend dat 23,5% van die nuutaangestelde adjunk-hoofde een of ander vorm 

van probleem ten opsigte van voldoende kennis van die pligte het. In teenstelling hierrnee 

bet 76,5% van die respondente voldoende kennis bekom, wat meegebring het dat geen of 

geringe probleme ervaar is. 

'n Moontlike oorsaak van die probleem kan wees dat die nuutaangestelde ad junk-hoof nie 
insae gehad het in die pligstaat van die nuwe pos wat hy beklee nie (vergelyk 2.5.2.4). 
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0 Vraag 14.2: Om genoegsaam betrokke te wees in besluitneming deur die hoof 

Vir 10,3% van die nuutaangestelde adjunk-hoofde !ewer betrokkenheid in die besluit

nemingsproses deur die hoof 'n probleem (vergelyk 2.6.6). Die ander respondente (87, 7%) 

ondervind geen of geringe probleme in die besluitnemingsproses. 

Die bestuurstyl van die betrokke hoofde kan die rede wees waarom daar op een of ander 

wyse 'n probleem ervaar word. Gebrekkige kommunikasie tussen die hoof en nuutaan

gestelde adjunk-hoof kan ook 'n bydraende faktor wees (vergelyk 2.6.6). 

0 Vraag 14.3: Om genoegsaam betrokke te wees in verandering wat deur die hoof 

teweeggebring word 

Die oorgrote meerderheid (95,6%) nuutaangestelde adjunk-hoofde is genoegsaam be

trokke in verandering wat deur die hoof teweeggebring word, wat meebring dat geen of 

geringe probleme ervaar word. Vir 4,4% van die respondente is dit wei een of ander vorm 

van 'n probleem. 

Die moontlike oorsaak van die probleem kan wees soos in Vraag 14.2 genoem (vergelyk 

2.6.6). 

0 Vraag 14.4: Om vertrou te word met genoegsame hoiMakverantwoordelikhede 

Die meeste van die nuutaangestelde adjunk-hoofde (94,1%) ervaar geen of geringe pro

bleme met die toevertrou van genoegsame hoevlakverantwoordelikhede. In teenstelling 

hiermee bet slegs 5,9% dit 'n mate as 'n probleem ervaar. 

As gevolg van die toenemende verantwoordelikhede wat die hoof moet behartig, is dit nie 
fisies moontlik om aile hoevlakverantwoordelikhede te hanteer nie en word hy genood

saak om van die pligte te delegeer (vergelyk 2.6.6). 

3.4.3.2 Sintese 

Volgens die response wat ontvang is, is dit duidelik dat om vooraf voldoende kennis ten 

opsigte van die pligte te bekom (23,5%) en genoegsaam betrokke te wees in die besluit

nemingsproses deur die hoof (10,3%), die aspekte is wat in 'n mate probleme vir die 

nuutaangestelde adjunk-hoofde is. 
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3.4.4 Probleme len opsigte van die ouergemeenskap 

Die doel van die vrae (vergelyk Bylae D, Vraag 15.1 tot 15.3) was om te bepaal wat die 

heersende klimaat en tendense in die ouergemeenskap is. Verder is daar vasgestel of daar 

probleme met inskakeling by die ouergemeenskap bestaan (vergelyk Tabel 3.16 vir re

sponse op die vrae). 

TABEL 3.16 PROBLEME TEN OPSIGTE VAN DIE OUERGEMEENSKAP 

Aard van probleem 

15.1 Om kennis te bekom ten opsigte 
van die heersende klimaat in die 
ouergemeenskap 

15.2 Om voldoende kennis te bekom 
ten opsigte van nuwe tendense in 
die ouergemeenskap 

15.3 Om genoegsaam ingeskakel te 
word in die ouergemeenskap 

* 1 Geen probleem 

2 'n Geringe probleem 

3 In 'n mate 'n probleem 
4 'n Groot probleem 

3.4.4.1 Analise van response 

l 

r 

24 

20 

32 

lntensiteit van probleem • 

2 3 

% r % r % 

35,3 30 44,1 12 17,6 

29,4 28 41,2 18 26,5 

47,1 28 41,2 7 10,3 

4 

r % 

2 2,9 

2 2,9 

1 1,5 

0 Vraag 15.1: Om kennis le bekom len opsigle van die heersende klimaat in die 

ouergemeenskap 

Vir 20,5% van die nuutaangestelde adjunk-boofde het die aspek een of ander vorm van 'n 

probleem geskep. Hierteenoor het 79,7% van die respondente geen of geringe probleme 

ten opsigte van die vraag ervaar. 
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Hierdie probleem kan te wyte wees aan die feit dat die nuutaangestelde adjunk-hoof nie 

voorafvoldoende kennis van gemeenskapsaangeleenthede bekom het nie (vergelyk 2.6.7). 

0 Vraag 15.2: Om voldoende kennis te bekom ten opsigte van nuwe tendense in die 

ouergemeenskap 

Die oorgrote meerderheid (70,6%) van die nuutaangestelde adjunk-hoofde het geen of 

geringe probleme ervaar om kennis te bekom ten opsigte van nuwe tendense in die 

ouergemeenskap (vergelyk 2.6.7). In teenstelling hiermee het 29,4% van die nuutaan

gestelde adjunk-hoofde in 'n mate of 'n groot probleem hiermee ervaar. 

Probleme word moontlik ervaar omdat die nuutaangestelde adjunk-hoof nie genoegsaam 

betrokke geraak het in gemeenskapsaktiwiteite nie en dus nie bewus geraak het van nuwe 

tendense in die ouergemeenskap nie (vergelyk 2.6.7). 

0 Vraag 15.3: Om genoegsaam ingeskakel te word in die ouergemeenskap. 

Om genoegsaam ingeskakel te word in die ouergemeenskap is vir 88,3% van die nuutaan

gestelde adjunk-hoofde geen of 'n geringe probleem. Hierteenoor ervaar 11,8% van die 

respondente een of ander vorm van 'n probleem (vergelyk 2.6.7). 

Die oorsaak van die probleem kan te wyte wees aan die volgende: 

• Dit neem 'n tyd vir die nuutaangestelde adjunk-hoof om aan te pas en in sy nuwe 

milieu opgeneem te word. 

• Die nuutaangestelde adjunk-hoof se persoonlikheidseienskappe kan hom moeilik 

aanvaarbaar maak vir die gemeenskap. 

3.4.4.2 Sintese 

Die bevindinge volgens die response toon dat dit 'n probleem skep vir die nuutaangestelde 

adjunk-hoof om die heersende klimaat van die ouergemeenskap (20,5%) te bepaal en om 

nuwe kennis van nuwe tendense in die ouergemeenskap te bekom (29,4%). Ten opsigte 

van die inskakeling in die ouergemeenskap (11,8%) het die probleem nie so sterk na vore 

getree nie. 
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3.4.5 Probleme in die algemeen 

Die doe! van die vrae (vergelyk By!ae D, Vraag 16.1 tot 16.4) was om te bepaal tot watter 

mate die samewerking van die bestuursraad verkry word. Daar is ook gepoog om vas te ste! 

of partypolitiek en kerkgroepering objektief en korrek hanteer word. Daar is ook gepoog 

om te bepaal of die nuutaangestelde adjunk-hoof professione!e groei in sy nuwe pos 

ervaar. Die response word in Tabel 3.17 weergegee. 

TABEL 3.171'ROBLEME IN DIE ALGEMEEN 

Aard van probleem 

16.1 Om die samewerking van die 
bestuursraad te verkry 

16.2 Om die partypolitieke groepering 
objektief te benader 

16.3 Om kerkgroepering korrek te 
hanteer 

16.4 Om professionele groei te ervaar 
in die nuwe pos 

• 1 Geen probleem 

2 'n Geringe probleem 

3 In 'n mate 'n probleem 

4 'n Groot probleem 

1 

f 

52 

43 

54 

33 

58 

Intensiteit van probleem·• 

2 3 

% r % r % 

76,5 15 22,0 1 1,5 

63,2 22 32,4 3 4,4 

79,4 13 19,1 1 1,5 

48,5 32 47,1 3 4,4 

4 

f % 

0 0 

--

0 0 

0 0 

0 0 



3.4.5.1 Analise van response 

0 Vraag 16.1: Om die samewerking van die bestuursraad te verkry 

Die meeste nuutaangestelde adjunk-hoofde (98,5%) ondervind geen of geringe probleme 

om die samewerking van die bestuursraad te verkry. Vir slegs een respondent (1,5%) was 

dit 'n geringe probleem. 

Aangesien die bestuursraad medeverantwoordelik was vir die aanstelling, sal daar ten 
minste in die beginstadium volle samewerking aan die adjunk-hoof gegee word (vergelyk 

1.4.2). 

0 Vraag 16.2: Om die partypolitieke groepering objektief te benader 

Vir die oorgrote meerderheid van die nuutaangestelde adjunk-hoofde (95,6%) is dit geen 

of 'n geringe probleem om partypolitieke groeperinge objektief te benader. Hierteenoor 

het slegs 4.4% van die respondente dit in 'n mate as 'n probleem ervaar. 

Politiek is 'n baie sensitiewe saak en omdat partypolitiek tans in die brandpunt staan, is dit 

'n faktor wat tot groot probleme kan lei indien die adjunk-hoof geetiketteer sou word as 

gevolg van sy politieke aktiwiteite (vergelyk 2.6.7). 

0 Vraag 16.3: Om kerkgroeperings korrek te hanteer 

Om kerkgroepering korrek te hanteer is vir slegs een (1,5%) van die nuutaangestelde 

adjunk-hoofde in 'n mate 'n probleem. Hierteenoor ervaar 98,5% van die respondente 

geen of geringe probleme met hierdie aspek nie (vergelyk 2.6.8). 

Dit wil voorkom asof daar onder die blanke bevolking in die Transvaal nie meer ge

diskrimineer word op die gebied van kerkverband nie. 

0 Vraag 16.4: Om professlonele groei te ervaar in die nuwe pos. 

Die meerderheid nuutaangestelde adjunk-hoofde (95,6%) het geen of 'n geringe pro

bleem om professionele groei in die nuwe pos te ervaar (vergelyk 2.6.6). Vir 4,4% van die 

respondente was dit egter in 'n mate 'n groot probleem. 
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Moontlike redes waarom sommige van die adjunk-hoofde geen professionele groei ervaar 

nie, is dat hulle 'n gebrekkige kennis ten opsigte van hul pligte het of uitgesluit voel 

wanneer belangrike besluitnemings ter sprake kom. Verder mag dit ook wees dat geen of 

min verantwoordelikhede aan hulle opgedra word of dat insette wat hulle !ewer, gei'gno

reer word. 

3.4.5.2 Sintese 

Die bevindinge volgens die response toon (Tabel 3.18) dat daar weinig probleme ervaar 

word om die samewerking van die bestuursraad te verkry. In ooreenstemming hierrnee 

word daar ook min probleme met partypolitieke benadering, die bantering van kerk

groepering en ervaring van professionele groei in die nuwe pos ervaar. 

Adjunk-hoofde ervaar relatief min of geringe probleme ten opsigte van inskakeling. Dit 

strook met Janson (1989) en Vander Westhuizen & Janson (1990) (vergelyk 4.3.2) se 

bevinding ten opsigte van die skoolhoof. Hierdie bevindings is insiggewend ten opsigte van 

bevindinge in England en Amerika waar daar wei probleme ervaar word. 'n Rede hiervoor 

kan wees dat daar informele indiensopleiding in sekondere skole van die T 0 D bestaan. 

Die response van nuutaangestelde adjunk-hoofde ten opsigte van probleme wat gei'den

tifiseer, is word in Tabel 3.18 aangedui. 
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TABEL 3,18 SAMEVAITENDE SINTESE VAN PROBLEEMAREAS 

Problel!m f* 

Om voldoende kennis te bekom ten opsigte van nuwe tendense in die 
29,4 ouergemeenskap. 

--
Om vooraf voldoende kennis te bekom ten opsigte van die pligte van die 

23,5 adjunk-hoof. 

Gebrekkige kennis van die bestuurspraktyk van die nuwe skool 20,6 

Om kennis te bekom ten opsigte van die heersende klimaat in die 
20,5 

ouergemeenskap 

Om in te skakel by die bestuurstyl van die hoof 14,7 

Om spanwerk tussen die personeel te bevorder 14,7 

Om kommunikasie met die hoof te bewerkstellig 11,0 

Om genoegsaam ingeskakel te word in die ouergemeenskap 11,8 

Om die norme en waardes van die nuwe skool te aanvaar 8, 

Om kommunikasiekanale daar te stel met die ondergeskikte professionele 
7,4 

personeel 

• f = persentasie wat in 'n mate of 'n groot probleem ervaar. 

3.5 Enkele verbande tussen biogratiese en demogratiese gegewens en probleme wat 

nuutaangestelde adjunk-hoofde ondervind 

Volgens die tweerigting-frekwensietabelle is die volgende biografiese en demografiese 

gegewens gebruik om vas te stet watter verbande daar mag bestaan ten opsigte van 

probleme wat nuutaangestelde adjunk-hoofde ervaar, Daar is slegs gebruik gemaak van 
die biografiese en demografiese aspekte wat die hoogste persentasie uitval aangetoon het. 

• Ouderdom 

• Huistaal 
• Hoogste akademiese kwalifikasies 

• Gradering van vorige skool 

• Grade ring van huidige skool 
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• Sames telling van skool 

• Bevordering 

3.5.1 Gradering van vorige skool in vergelyking met gebrekkige kennis van die be

stuurspraktyk 

Om vas te stel of grade ring van die vorige skool (Vraag 7) enige invloed op die gebrekkige 

kennis van die bestuurspraktyk van die nuwe skool het (Vraag 12.1). 

TABEL 3.19 GRADERJNG VAN VORJGE SKOOL IN VERGELYKJNG MET 

GEBREKKIGE KENNJS VAN BESTUURSPRAKTYK. 

Geen probleem 
'n Geringe In 'n mate 'n Groot 

Gradering van probleem 'n probleem probleem 
vorige skool 

r o/c r % r % r % 

GS 16 44,4 15 41,7 5 13,9 0 0 

S1 7 26,9 11 42,3 8 30,8 0 0 

S2 2 50,0 1 25,0 1 25,0 0 0 

TOTAAL 25 27 14 0 

(Siegs 66 van die 68 respondente bet die vraag beantwoord.) 

69,2% van die nuutaangestelde adjunk-hoofde vanuit Sl-skole het geen of geringe pro

bleme ervaar ten opsigte van gebrekkige kennis van die bestuurspraktyk nie. Daar het 

egter 30,8% van die nuutaangestelde adjunk-hoofde in die groepering in 'n mate 'n 

probleem ervaar. Aanstellings vanuit GS- en S2-skole het geen noemenswaardige pro

bleme ervaar nie. 

Uit die voorafgaande data kan afgelei word dat 'n moon! like oorsaak van die probleem kan 

wees dat die nuutaangestelde adjunk-hoofde nie by die vorige skool geleentheid gebied 

was om kennis ten opsigte van die bestuurspraktyk te bekom nie. 
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3.5.2 Norme en waardes van die nuwe skool in vergelyking met bevordering vanuit 'n 

eie of ander skool 

Ten opsigte van Vraag 12.3 (om die norme en waardes van die nuwe skool te aanvaar) is 

gepoog om vas te stel of bevordering vanuit 'n eie of ander skool 'n rol speel (Vraag 11). 

TABEL 3.20 NORME EN WAARDES VAN DIE NUWE SKOOL IN VERGEL YKING MET 

BEVORDERJNG VANU/T 'N EIE OF ANDER SKOOL 

Geen probleem 
'n Geringe In 'n mate 

'n Groot probleem Bevorde- probleem 'n probleem 
ringvanuit 

r % f % f 'Yo f 'Yo 

Eie skool 25 96,2 I 3,8 0 0 0 0,0 

Ander 
21 50,0 15 35,7 5 11,9 I 2,4 

skool 

TOTAAL 46 16 5 I 

Van die nuutaangestelde adjunk-boofde wat bevordering vanuit 'n ander skool verkry bet, 

bet 14,3% in 'n mate of groot probleme ten opsigte van die aanvaarding van die nuwe skool 

se norme en waardes ervaar. Hierteenoor bet die gene wat bevordering vanuit bul eie skool 

verkry bet geen probleme ervaar nie. 

Daar kan afgelei word uit die voorafgaande dat moontlike oorsake die volgende kan wees: 

• nuutaangestelde adjunk-boofde is vanaf die platte land na 'n stedelike gebied bevor

der of andersom waar verskillende norme en waardes geld, en 

• bevordering van nuutaangestelde adjunk-boofde kan vanaf 'n Afrikaanse na 'n 

Engelse skool of andersom plaasgevind het. 

3.5.3 Die inskakeling by die bestuurstyl van die hoof in vergelyking met bevordering 

vanuit eie of ander skool 

Om vas te stel of die inskakeling by die bestuurstyl van die hoof (Vraag 12.4) enigsins deur 

bevordering vanuit eie of ander skool belnvloed word (V raag II). 



TABEL 3.21 DIE INSKAKEUNG BY DIE BESIVURSTYL VAN DIE HOOF IN 

VERGEL YKING MET BEVORDER!NG VANUIT EIE OF ANDER SKOOL 

Geen probleem 
'n Geringe In 'n mate 

'n Groot probleem Bevorde- probleem 'n probleem 
ringvanuit 

r % r 'Yc r % r % 

Eieskool 16 61,5 7 26,9 2 7,7 1 3,9 
---

Ander 
17 40,5 18 42,9 6 14,3 1 2,3 

skool 

TOTAAL 33 25 8 2 

Volgens die resultate wat verkry is, is bevind dat 88,4% van die nuutaangestelde adjunk

hoofde wat bevordering vanuit hul eie skool verkry het, geen of geringe probleme ervaar 

het met die inskakeling by die bestuurstyl van die hoof. Hierteenoor het 83,4% van 

nuutaangestelde adjunk-hoofde vanuit ander skole, wat 61,8% van die respondente ver

teenwoordig, geen of 'n geringe probleem met die bestuurstyl van die hoof ervaar. Slegs 

16,6% het in 'n mate of 'n groot probleem ervaar. 

'n Afleiding kan dus gemaak word dat nuutaangestelde adjunk-hoofde wat bevordering 

vanuit 'n eie skool gekry het, reeds die bestuurstyl van die hoof ken en dus minder 

inskakelingsprobleme ervaar. 

3.5.4 Om kommunikasie met die boor te bewerkstellig in vergelyking met bevordering 

vanuit eie of ander skool 

Die duel van Vraag 13.1 is om te bepaal of daar 'n verband bestaan met bevordering vanuit 

eie skool of ander skool (Vraag 11) met die bewerkstelliging van kommunikasie met die 

hoof. 
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TABEL 3.22 OM KOMMUNIKASIE MET DIE HOOF TE BEWERKSTELLIG IN 

VERGEL YKJNG MET BEVORDERING VANUIT EIE OF ANDER SKOOL 

G een probleem 
'nGeringe In 'h. mate 

'n Groot probleem Bevorde- probleem 'n probleem 
ringvanuit 

r % r % r % r % 

Eieskool 14 53,8 9 34,6 2 7,7 1 3,9 

Ander 
30 71,4 7 16,7 5 11,9 0 0,0 

skool 

TOTAAL 44 16 7 1 

Statistiese gegewens dui daarop dat 11,9% nuutaangestelde adjunk-hoofde vanaf ander 

skole in 'n mate 'n probleem het om kommunikasie met die hoof te bewerkstellig. 

Nuutaangestelde adjunk-hoofde wat van 'n ander skool aangestel wmd, gaan deur 'n 

aanpassingsperiode van sosialisering (vergelyk 2.6.5.1). Adjunk-hoofde wie se aanstellings 

vanuit 'n eie skool plaasvind, deurloop nie so 'n aanpassingsperiode nie. Probleme wat hier 

ervaar word, kan moontlik aan persoonlikheidsverskille toegeskryf word. 

3.5.5 Ouderdom in vergelyking met die daarstel van kommunikasiekanale met profes

sionele personeel 

Daar is vasgestel watter rot ouderdom (Vraag 1) op die daarstel van kommunikasiekanale 

met professionele personeel speel (Vraag 13.2). 
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TABEL 3.23 OUDERDOM IN VERGELYKING MET DIE DAARSTEL 

VAN KOMMUN/KAS/EKANALE MET PROFESSIONELE PER..<iONEEL 

Geen probleem 
'n Geringe In 'n mate 'n Groot 

Ouderdom probleem 'n probleem probleem 

r % r 'Yc r % r % 

Jonger as dertig 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

30-35 jaar 8 61,5 5 38,5 0 0,0 0 0 

36-40 jaar 17 56,6 8 26,7 5 16,7 0 0 

41 45 jaar 6 50,0 6 50,0 0 0,0 0 0 

46-50 jaar 5 62,5 3 37,5 0 0,0 0 0 

Ouer as vyftig 3 60,0 2 40,0 0 0,0 0 0 

TOTAAL 39 24 5 0 

··-

Nuutaangestelde adjunk-hoofde in die ouderdomsgroep 36-40 jaar is die enigste wat in 'n 

mate (16,7%) 'n probleem ervaar met die daarstelling van kommunikasiekanale met 

professionele personeel. 

Uit die voorafgaande data kan afgelei word dat die nuutaangestelde adjunk-hoofde in die 

ouderdomsgroep nog te onervare met be trekking tot verhoudingstigting en die vermoe om 

te kommunikeer, is. 

3.5.6 Graderlng van die huidige skool in vergelyklng met bevorderlng van spanwerk 
met die person eel 

Om vas te stel watter invloed die gradering van die huidige skool (Vraag 8) het op die 
bevordering van spanwerk tussen die personeel (Vraag 13.3). 
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Gradering 
vanvorige 

skool 

GS 

S1 

S2 

TOTAAL 

TABEL ,1.24 GRADERING VAN DIE HUIDIGE SKOOL IN VERGELYKING 

MET BEVORDERING VAN SPANWERK MET DIE PERSON EEL 

Geen probleem 
'n Geringe In 'n mate 

'n Groot probleem 
probleem 'n probleem 

r % r % r % r % 

12 36,4 19 57,6 1 3,0 l 3,0 

11 36,7 12 40,0 6 20,0 I 3,3 

1 20,0 3 60,0 1 20,0 0 0,0 

24 34 8 2 

Volgens die resultate van die tweerigting-frekwensietabelle is bevind dat 48,5% van die 

nuutaangestelde adjunk-hoofde hul aanstellings aan 'n GS-skool verkry het. Wat op

merklik is van die resultate, is dat slegs 6,0% van die respondente 'n matige of 'n groot 

probleem ervaar het ten opsigte van die bevordering van spanwerk tussen die personeel. 

Hierteenoor het nuutaangestelde adjunk-hoofde aan Sl-skole (23,3%) in 'n mate of 'n 

groot probleem ervaar. 

Uit die voorafgaande data kan afgelei word dat waar daar meer as een adjunk-hoof 

teenwoordig is, die bevordering van spanwerk by die personeel makliker geskied as 

wanneer dit slegs een adjunk-hoof is, moontlik omdat hy reeds voorheen in 'n span moes 

saamwerk. 

3.5.7 Kennis ten opsigte van die pllgte van die adjunk-hoo£ in vergelyking met grade
ring van die huidige skool 

Die doel van Vraag 14.1 was om te bepaal of daar 'n verband is met die gradering van die

huidige skool (Vraag 8) en om voldoende kennis vooraf te bekom ten opsigte van die pligte

van die ad junk-hoof. 
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TABEL .l25 KENNIS TEN OPSIGTE VAN DIE PLIGTE VAN DIE ADJUNK-HOOF 

IN VERGEL YKING MET GRADERING VAN HUIDIGE SKOOL 

Gradering Geen probleem 
'n Geringe In 'n mate 

'n Groot probleem 
probleem 'n probleem van vorige 

skool r % r o/o r % r % 

GS 15 45,4 14 42,4 4 12,2 0 0,0 
--r--· 

S1 8 26,7 12 40,0 6 20,0 4 13,3 
··-

S2 2 40,0 1 20,0 2 40,0 0 0,0 

TOTAAL 25 27 12 4 

Uit die gegewens verkry het 66,7% van die nuutaangestelde adjunk-hoofde verbonde aan 

S1-skole geen of geringe probleme ervaar ten opsigte van die verkryging van voldoende 

vooraf kennis in verband met die pligte van die ad junk-hoof. In teenstelling hiermee het 

33,3% in 'n mate tot 'n groot probleem ervaar met die verkryging van voldoende kennis. 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat sommige van die nuutaangestelde adjunk

hoofde nie die nodige inligting ten opsigte van pligte verkry wanneer hulle 'n pos by die 

skool aanvaar nie. 

3.5.8 Kennis ten opsigte van die heersende klimaat in die ouergemeenskap in vergely

king met bevordering vanuit eie of ander skool 

In Vraag 15.1 is vasgestel watter invloed bevordering vanuit eie skool of van 'n ander skool 
(Vraag 11) speel in die verkryging van kennis ten opsigte van die heersende klimaat in die 

ouergemeenskap. 
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TABEL 3.26 KENNIS TEN OPSIGTE VAN DIE liEERSENDE KLIMAA TIN DIE 

OUERGEMEENSKAP fN VERGEL YK!NG MET BEVORDER!NG VANU!T EfE OF ANDER SKOOL 

Geen probleem 
'n Geringe In 'n mate 

'n Groot probleem Bevordering probleem 'n probleem 
vanuit 

r o/c r % r % r % 

Eieskool 12 46,2 12 46,2 I 3,8 t 3,8 

Ander skool 12 28,5 18 42,8 11 26,2 1 2,4 

TOTAAL 24 30 12 2 

Vir 28.6% van nuutaangestelde adjunk-hoofde van 'n ander skool was hierdie aspek 'n 

probleem. Hierteenoor het 71,3% geen of 'n geringe probleem ervaar. In vergelyking met 

nuutaangestelde adjunk-hoofde vanuit hul eie skool het 92,4% geen of 'n geringe pro

bleem ervaar. Dit blyk dus dat meer probleme ervaar is deur aanstellings van adjunk

hoofde vanuit ander skole. 

'n Afleiding kan gemaak word uit die voorafgaande data dat adjunk-hoofde wat hul 

aanstellings binne hul eie skool bekom het meer vertroud met die heersende klimaat van 

die ouergemeenskap is as diegene wat hul aanstellings vanaf ander skole gekry het. 

3.5.9 Ouderdom in vergelyking met kennis wat venverf moet word ten opsigte van 

nuwe ten dense in die ouergemeenskap 

In Vraag 15.2 (om voldoende kennis ten opsigte van nuwe tendense in die ouergemeen

skap te bekom), is die invloed vasgestel wat ouderdom (Vraag 1) speel. 
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TABEL 3.27 OUDERDOM IN VERGELYKING MET KENNIS TE BEKOM TEN OPSIGTE 

VAN NUWE TENDENSE IN DIE OUERGE/IfEENSKAP 

Geen probleem 
'n Geringe In 'n mate 

n Groot probleem probleem 'n probleem Ouderdom 

r o/o r % r % r % 

Jonger as dertig 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

30-35 jaar 5 38,4 1 7,7 6 46,2 1 7,7 

36- 40jaar 7 23,3 16 53,3 7 23,3 0 0,0 

41-45 jaar 5 41,7 3 25,0 4 33,3 0 0,0 

46-50 jaar 2 25,0 4 50,0 1 12,5 1 12,5 

Ouer as vyftig 1 20,0 4 80,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAAL 20 28 18 2 

In die ouderdomsgroep 30- 35 jaar het 46,1% van die respondente geen of 'n geringe 

probleem ten opsigte van voldoende kennis te bekom in verband met nuwe tendense in die 

ouergemeenskap ervaar. Daarteenoor het 53,9% wei in 'n mate tot 'n groot probleem 

ervaar. 

Klaarblyklik speel ouderdom 'n rol in die betrokkenheid van die nuutaangestelde ad junk

hoof binne die gemeenskap, moontlik omdat ouer mense meer aanvaar word as gevolg van 

ondervinding en dee! name in gemeenskapsake. Hierdie afleiding kan gemaak word uit die 
voorafgaande data. 

3.5.10 Huistaal in vergelyking met die inskakeling in die ouergemeenskap 

Om vas te stel of die huistaal (Vraag 4) van die nuutaangestelde adjunk-hoof 'n rol speel 
in die inskakeling in die ouergemeenskap (Vraag 15.3) is die volgende bevind: 
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TABEL 3.28 HUISTAAL IN VERGELYKING MET DTE INSKAKEUNG IN DTE OUERGEMEENSKAP 

Geen probleem 
'n Geringe In 'n mate 'n Groot 

Hulstaal probleem 'nprobleem probleem 

r % f % f % r % 

Afrikaans 27 45,0 26 43,3 6 10,0 I 1,7 
- -· 

Engels 5 62,5 2 25,0 1 12,5 0 0,0 

Ander 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAAL 32 28 7 1 

Daar is bevind dat 86,3% van nuutaangestelde adjunk-hoofde wie se huistaal Afrikaans is 

geen of geringe probleme ervaar om in te skakel in die ouergemeenskap. Slegs 11,7% het 

in 'n mate tot 'n groot probleem met die inskakeling ervaar. Hierteenoor het 87,5% 

nuutaangestelde adjunk-hoofde wie se huistaal Engels is geen tot geringe probleme ervaar. 

Uit die voorafgaande kan die volgende moontlike oorsake afgelei word: 

• Die bevordering van nuutaangestelde adjunk-hoofde het geskied vanaf Afrikaans

sprekende skole na Engelssprekende skole.Die Engelssprekende ouergemeenskap

pe was dus 'n vreemde element in vergelyking met die Afrikaanssprekende ouer

gemeenskap. 

• Bevordering van nuutaangestelde adjunk-hoofde bet vanaf die platteland na 'n 

stedelike gebied of andersom plaasgevind. 

3.5.11 Sintese 

'n Verskeidenheid bevindinge het na vore gekom toe die biografiese en domografiese 
gegewens vergelyk is met ander aspekte. Slegs enkeles wat die grootste diskrepansie 

getoon het, word genoem: 

• Die ouderdom van die nuutaangestelde adjunk-hoof (53,8%) speel blykbaar 'n groot 
rol wanneer voldoende kennis bekom wil word in verband met nuwe tendense in die 

ouergemeenskap. 
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• Die gradering van die huidige skool en spesifiek adjunk-hoofde aan S 1-skole (2..1,3%) het 

in 'n mate probleme ervaar om spanwerk met die personeelte bevorder. 

• Die gradering van die vorige skool het 'n invloed (30,8%) uitgeoefen op die kennis 

wat die adjunk-hoof gehad het van die bestuurspraktyk van die nuwe skool. 

• Deur bevordering te kry vanuit 'n ander skool het probleme opgelewer vir die 
nuutaangestelde adjunk-hoof (26,6%) om kennis te bekom van die heersende kli
maat in die ouergemeenskap. 

• Die gradering van die huidige skool het 'n rol gespeel (33,3%) in die kennis wat die 

adjunk-hoof gehad het ten opsigte van sy pligte. 

3.6 RESPONSE OP DIE OOP VRAAG 

Die terugvoering ten opsigte van probleme wat nuutaangestelde adjunk-hoofde vir die 

eerste drie jaar van hul aanstelling ervaar het (Vraag 17), is soos volg: 

• Oorlading van werksverpligtinge as ad junk-hoof 9 persone. 

• Geen noemenswaardige indiensopleiding bestaan nie. Daar word verwag om self tot 

'n effektiewe adjunk-hoof te ontwikkel - 4 persone. 

• Aanvaarding deur personeel baie traag, aangesien interne personeellid nie die 

aanstelling as adjunk-hoof gekry het nie - 4 persone. 

• As gevolg van die bevorderingstelsel is 'n skool dikwels vir lang tydperke sonder 

persone in bevorderingsposte - 3 persone. 

• Adjunk-hoof se voorstelle word nie aanvaar nie- 2 persone. 
• Om take te verrig wat voorheen deur ander personeel onderneem is, sonder dat dit 

tot konfrontasie lei - 2 persone. 

Die volgende probleme word slegs deur 'n enkele adjunk-hoof gemeld: 

• Wanneer 'n persoon intern aangestel word, word die nuwe pligte slegs by sy be
staande pligte gevoeg. 

• 'n Dame ontvang soms nie dieselfde "status" en erkenning as haar manlike kollegas nie. 

• Die adjunk-hoof word gedurig gekonfronteer met negatiewe aspekte in plaas van 
betrokkenheid by positiewe opbouende sake, wat tot sy ontwikkeling kan bydra. 

• Om genoegsame onderskeid tussen die pligte van 'n adjunk-hoof en die van 'n senior 
adjunk-hoof te kan tref. 

• Onvermoe om take te delegeer. 
• Onvermoe om ouers betrokke te kry. 



• Onbetrokkenheid van senior adjunk-hoof. 

• Om deur die hoof as adjunk-hoof aanvaar te word. 

• Om by die hoof se bestuurstyl aan te pas. 

• Om lojaal teenoor die hoof te bly wanneer sy optrede probleme skep. 

• Om veranderinge teweeg te bring aan tradisionele beginsels by die skooL 

• As gevolg van politieke sienings is daar 'n gebrek aan gesonde samewerking tussen 

ouers en personeel. 

3.7 SAMEVATTING 

Vir sommige nuutaangestelde adjunk-hoofde is die oorlading van werkverpligtinge 'n 

wesenlike probleem. Dit kan heel moontlik gekoppel word aan die bevorderingstelsel 

waar die nuutaangestelde adjunk-hoof intern bevorder word en waar nuwe pligte by sy 

bestaande pligte gevoeg word. 

Waar daar dikwels geen noemenswaardige indiensopleiding bestaan nie, skep dit pro

bleme om effektief as nuutaangestelde adjunk-hoof te funksioneer wanneer so 'n aanstel

ling aanvaar word. 
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asook interpersoonlike verhoudings. Ten slotte is aandag geskenk aan 'n inskakelings

program vir die nuutaangestelde adjunk-hoof. 

Hoofstuk 3 behels die empiriese ondersoek. 'n Vraelys is ontwerp en as meetinstrument 

gebruik. Vervolgens is die doel, voordele en nadele, konstruksie van die vraelys, ad

ministratiewe prosedures en statistiese tegnieke wat gebruik is, bespreek. 

Data is deur middel van vraelyste verkry wat by sekondere skole in die Transvaal ge

sirkuleer het. Die versamelde data is vir interpretasie deur die Statistiese Konsultasiediens 
van die PU vir CHO met behulp van die rekenaar verwerk. Met die interpretasie van die 

data is gebruik gemaak van Iabelle waarin die volgende data weergegee is: 

• lnligting aangaande die aantal vraelyste. 

• lnligting aangaande biografiese en demografiese besonderhede van respondente. 

• lnligting aangaande probleme op persoonlike vlak. 

• lnligting aangaande probleme met interpersoonlike verhoudings. 

• lnligting aangaande probleme met die nuwe pligstaat. 

• lnligting ten opsigte van probleme met die ouergemeenskap. 

• lnligting aangaande probleme in die algemeen. 

• lnligting aangaande probleme wat adjunk-hoofde ondervind. 

• lnligting ten opsigte van tweerigting-frekwensietabelle wat biografiese en demo

grafiese besonderhede met sekere probleme vergelyk het. 

4.3 GEVOLGTREKKINGS 

4.3.1 Gevolgtrekkings ten opsigte van die literatuurstudie 

Vanuit die literatuurstudie is die volgende bevindinge ten opsigte van die inskakeling van 
die nuutaangestelde adjunk-hoof gemaak (vergelyk doelwit l onder paragraaf 1.3): 

0 Die doel van inskakeling 

Om die nuutaangestelde adjunk-hoof volkome te laat aanpas en in sy omgewing te laat 
inpas en om te verseker dat hy doeltreffend funksioneer, is dit belangrik dat 'n gevoel van 

geborgenheid en persoonlike en professionele groei ervaar word (vergelyk 2.3). 

75 



0 Persone verantwoordelik vir die inskakeling 

Om 'n suksesvolle en gemotiveerde nuutaangestelde adjunk-hoof te wees, word in 'n groot 

mate bepaal deur die persone met wie hy skakel. Die rol wat die hoof, bestuursraad, 

superintendent van onderwys en personeel in die inskakelingsproses speel, is van kardinale 

belang (vergelyk 2.4). 

0 Die nuutaangestelde adjunk-hoor se rol 

Die daaglikse werksverrigtinge van die nuutaangestelde ad junk-hoof geskied in groepsver

band en dit is dus noodsaaklik dat hy by die dagbestuurspan sal inskakel. Die suksesvolle 

inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoof sal afhang van die goeie verhoudings wat 

aangeknoop word (vergelyk 2.5.2). 

0 Die inskakelingsproblematiek 

Die nuutaangestelde adjunk-hoof beweeg deur verskillende fases van inskakeling (ver

gelyk 2.6.1). Behalwe die probleme wat hy as nuutaangestelde ervaar, beleef hy ook 'n 

verskeidenheid van ander probleme, naamlik as individu, met interpersoonlike verhoud

inge, met sy inskakeling met die hoof, en met professionele sowel as administratiewe 

personeel. Probleme word dikwels ten opsigte van inskakeling by die organisasiekultuur, 

die pos, ouergemeenskap en as professionaal ervaar (vergelyk 2.6). 

0 'n lnskakelingsprogram 

Vir suksesvolle inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoof is dit noodsaaklik dat 

daar van 'n goed deurdagte program gebruik gemaak word. Waar inskakeling nie 'n 

eenmalige geheurtenis is nie en dit selfs voor die aanvang van die skooljaar begin is dit 
noodsaaklik om aan die einde 'n evaluering van die program te doen om so te verseker dat 

dit steeds verbeter word (vergelyk 2.7). 

4.3.2 Gevolgtrekkings ten opsigte van die empiriese ondersoek 

Op grond van die empiriese ondersoek is die volgende gevolgtrekkings gemaak ten opsigte 

van probleme met inskakeling wat nuutaangestelde adjunk-hoofde aan sekondere skole 

ervaar (vergelyk doelwit 2 onder paragraaf 1.3): 

76 



• Om voldoende kennis te bekom ten opsigte van nuwe tendense in die ouerge

meenskap (vergelyk 3.4.3.1 ). 

• Om voorafvoldoende kennis te bekom ten opsigte van die pligte van die adjunk-hoof 

(vergelyk 3.4.3.1 ). 

• Gebrekkige kennis van die bestuurspraktyk van die nuwe skool ( vergelyk 3.4.1.1 ). 

• Om kennis ten opsigte van die heersende klimaat in die ouergemeenskap te bekom 

(vergelyk 3.4.4.1). 

• Om by die bestuurstyl van die hoof in te skakel (vergelyk 3.4.1.1 ). 

• Om spanwerk tussen die personeel te bevorder (vergelyk 3.4.2.1 ). 

• Om kommunikasie met die hoof te bewerkstellig (vergelyk 3.4.2.1 ). 

• Om in die ouergemeenskap ingeskakelte word (vergelyk 3.4.4.1). 

• Om die norme en waardes van die nuwe skoolte aanvaar (vergelyk 3.4.4.1). 

• Om kommunikasiekanale met ondergeskikte professionele personeel daar te stel 

(vergelyk 3.4.4.1 ). 

In teenstelling met hoofde in Engeland en Amerika het Van der Westhuizen en Janson 

(1990:2) bevind dat die nuutaangestelde hoofde in die Transvaal min probleme ervaar. Die 

ondersoek ten opsigte van nuutaangestelde adjunk-hoofde in die Transvaal het dieselfde 

(as die van Vander Westhuizen en Janson) bevinding opgelewer. 

'n Moontlike rede hiervoor kan wees dat daar informele diensopleiding aan sekondere 

skole in die Transvaal bestaan. 

4.3.3 Riglyne vir effektiewe inskakeling van die nuutaangestelde adjunk·hoof 

Die opstel van riglyne was die laaste (vergelyk doelwit 3 onder paragraaf 1.3) doelwit in 

die navorsing. 

4.3.3.1 Riglyne vir die skoolhoof 

• Dit is noodsaaklik dat die hoof 'n geskrewe pligstaat aan die nuutaangestelde adjunk

hoof sal oorhandig en dat daar ooreengekom sal word oor die pligte wat laasgenoemde 

sal vervul (vergelyk 2.4.1). 

lndien so 'n geskrewe pligstaat oorhandig word en gesprekvoering sou plaasvind 

(vergelyk 2.4.1 ), kan dit moontlik die oorlading van werksverpligtinge van die adjunk
hoof verlig (vergelyk 3.5.2). 
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• Die skoolhoof moet die nuutaangestelde adjunk-hoof aan al die professionele en 

administratiewe personeelliefs tydens 'n spesiale geleentheid voorstel. 

Die nuutaangestelde adjunk-hoof kan op so 'n geleentheid sosiaal verkeer met die 

personeel en sodoende goeie verhoudings wat noodsaaklik is vir samewerking (ver

gelyk 2.5.2.3), begin opbou. 

• lndiensopleiding van die nuutaangestelde adjunk-hoof deur die hoof is van die 

uiterste belang. Sonder dat die indruk geskep word dat die nuutaangestelde ad junk

hoof gewantrou word, moet hulpverlening plaasvind (vergelyk 2.4.1). 

Die adjunk-hoofpos behals baie administratiewe verpligtinge (vergelyk 2.5.2.5) en om 

suksesvol te funksioneer moet die hoof indiensopleiding ten opsigte van die ad

ministrasie van die skool toe pas (vergelyk 2.6.6). 

• Sinvolle delegering deur die skoolhoof kan tot die ontwikkeling van die nuutaanges

telde adjunk-hoof bydra. 

• De lege ring het 'n drieerlei funksie, naamlik hulpverlening met die werklas van die 

hoof (vergelyk 2.5.1), die verkryging van insig in die pos van die skoolhoof (vergelyk 

2.5.2.4) en die lewering van 'n bydrae tot die persoonlike en professionele groei van 

die nuutaangestelde adjunk-hoof (vergelyk 2.3). 

4.3.3.2 Riglyne vir die nuutaangestelde adjunk-hoof 

• Die nuutaangestelde adjunk-hoof moet besef dat hy 'n eie bydrae moet !ewer om 

effektief in te skakel. Hy moet 'n daadwerklike poging aanwend om sy werksmilieu 

te leer ken (vergelyk 2.6.2), asook om agtergrondkennis oor die hoof se idees en 

lewensfilosofie te bekom (vergelyk 2.6.4.1 ). Sodoende kan 'n goeie verhouding met 

die hoof gevestig word. 

• Die nuutaangestelde adjunk-hoof moet daarna streef om te aile tye "oop" kom

munikasie te handhaaf, hetsy opwaarts, afwaarts of horisontaal. 

• "Oop" kommunikasie bevorder terugvoering oor take verrig (vergelyk 2.6.4.1) wat 

'n bydrae tot professionele groei kan !ewer. 
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4.3.3.3 Riglyne vir die bestuursraad 

Die bestuursraad betook 'n bydrae met die inskakeling van die nuutaangestelde adjunk

hoof te )ewer (vergelyk 2.4.2). 

Aktiewe hulpverlening met skoolprojekte waarby die adjunk-hoof en die bestuursraad 

betrokke is, kan lei tot samewerking en dus effektiewe inskakeling. Deur die gesin van die 

nuutaangestelde adjunk-hoof in gemeenskapsaktiwiteite te betrek kan 'n bydrae gelewer 

word tot effektiewe inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoof (vergelyk 2.4.2). 

4.3.3.4 Superintendent van ondernys 

Superintendente van onderwys kan ook 'n bydrae in die inskakelingsproses van die nuut

aangestelde adjunk-hoof !ewer (vergelyk 2.4.3). 

'n Inskakelingskursusopgevolg deur 'n opvolgkursus -vir nuutaangestelde adjunk-hoofde- kan 

'n bydrae tot effektiewe inskakeling )ewer (vergelyk 2.4.3). 

4.3.3.5 Personeel 

'n Senior personeellid moet aan die nuutaangestelde adjunk-hoof toegewys word om hom 

op die hoogte te bring aangaande die kultuur en subkulture van die skool, informele en 

formele groepe en verwagtinge van individue en groepe( vergelyk 2.4.2). 

Deur kennis te verkry oor aangeleenthede wat nie slegs organisatories van aard is nie maar 

wat ook aspekte raak soos houdings van kollegas teenoor die skool, kan 'n spoediger 

integrering van die adjunk-hoof binne die skoolopset en die personeel bevorder word 

(vergelyk 2.6.3). 

4.4 AANHEVELINGS 

4.4.1 Aanbevelings ten opsigte van die ondersoek 

Uit die ondersoek wat geloods is, kan die volgende aanbevelings ten opsigte van die 

inskakeling van die nuutaangestelde adjunk-hoof aan 'n sekondere skool gedoen word: 
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• Aanbeveling I: Die nuutaangestelde adjunk-hoofmoet 'n inskakelingsprogram deur

loop sod at hy sy pligte met welslae sal kan handhaaf. 

Motivering: Indien hy suksesvol binne die skool wil funksioneer, is dit vir die nuut

aangestelde adjunk-hoof van die uiterste be lang om basiese inligting ten opsigte van 

beleid en prosedures by die skool te bekom (vergelyk 2.3). 

• Aanbeveling 2: lndien daar meer as een adjunk-hoof by 'n skool is, moet die 

afbakening van pligte nie rigied wees nie, maar moet dit geroteer word. 

Motivering: Deur pligte te roteer word die kennis van die nuutaangeste!de adjunk

hoof nie aileen verbreed nie, maar dit skep ook die geleentheid tot ontwikkeling en 

ontplooiing wat aan1eiding gee tot persoonlike groei en totale inskakeling van die 

adjunk-hoof ( vergelyk 2.6.6). 

• Aanbeveling 3: Vir die adjunk-hoof is dit belangrik om akademies-professionele 

opleiding in Onderwysbestuur te ontvang. 

Motivering: Aangesien die adjunk-hoof die eerste lyn van bestuur op bykans aile 

terreine van sekondere skoolbestuur vorm (vergelyk 2.5.2.1) is dit vir hom noodsaak

lik om vooraf kennis te bekom. 

• Aanbeveling 4: Om suksesvolle verhoudingstigting en doeltreffende kommunika~ie met 

Ieiers in die ouergemeeno;kap te bewerkstellig moet 'n personeellid aangestel word om die 

nuutaangestelde adjunk-hoof behulpsaam te wees om gemeenskapsleiers te ontmoet 

Motive ring: Die ouergemeenskap speel 'n belangrike rol in die opvoedingsituasie en 

daarom is dit vir die nuutaangestelde adjunk-hoof belangrik om die invloed wat die 
gemeenskap op die skool uitoefen te verstaan (vergelyk 2.6.7). 

4.4.2 Aanbevelings vir verdere navorsing 

Vir verdere navorsing kan aan die volgende temas aandag geskenk word: 

• Die betrokkenheid van onderwysowerhede by die opleiding van nuutaangestelde 

adjunk-hoofde. 
• Die metode van keuring en aanstelling van kandidate vir die adjunk-hoofpos. 

• Die rot van die adjunk-hoof as professionele Ieier in sekondere skole. 
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4.5 SLOTOPMERKING 

Die inskakeling van nuutaangestelde adjunk-hoofde aan sekondere skole in die Transvaal 

bring in werklikheid nie ernstige probleme met hom mee nie. Daar is egter sekere 

probleme wat in die graad van intensiteit verskil. 

Wat egter beklemtoon moet word, is die noodsaaklikheid van 'n deeglike en weldeurdagte 

inskakelingsprogram om te verseker dat die nuutaangestelde adjunk-hoof optimaal as 

onderwysleier en onderwysbestuurder sal funksioneer. 
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Tel: 01491-3239/3230 (Skool) 

01491-5200 (Huis) 

Die Direkteur van Onderwys 

Transvaalse Onderwysdepartement 

Privaatsak X76 

Pretoria 

0001 

Geagte Dr Bredenkamp 

Vraelys vir M.Ed.- Skripsie 

Moonstonestraat 8 
Carletonville 

2500 
28 Februarie 1990 

Hiermee doen ek aansoek dat u tuestemming sal verleen tot die uitreiking van 'n vraelys 

aan aile nuutaangestelde adjunk-hoofde wat sedert 1 Januarie 1988 in die bevorderingspos 

aangestel is in die Transvaal. 

Ek is tans besig met 'n M.Ed-kursus in Onderwyshestuur. Die navorsingstema is getitel: 

Die inskakeling van nuutaangestelde adjunk-hoafde aan sekom:lere skole. 

Die data wat deur middel van die vraelyste verkry word, sal met behulp van 'n rekenaar 

van die PU vir CHO verwerk word om die navorser in staat te stel om bepaalde gevolgtrek

ki ngs te maak. 

Ek is tans aan Carleton Jones High School verbonde. My studieleier aan die PU vir CHO 

is prof. P.C. van der Westhuizen. 

By voorbaat dank 

Die uwe 

P.C.POTGIETER 

20836011 
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N,lvr,lP 
fnquint'\. 

VPfVII 

R't•l 

I(·L: ml.?l 

Mnr. J.S. Meyer 

TOA 9-7-2 

324-1660/-70 

Mnr. P.C. Potgieter 
Moonstonestraat 8 
CARLETONVILLE 
2500 

Geagte mnr. Potgieter 

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR 
DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE 

A,!)MINI,fRA'>lt vt)!l>.'>~!) 

,0,!).,.\I"JI\fRo\III)N H(I'IJ'>I (If A''>!M11t \' 

TRANSVAAl.<,{ 0ND!RWYSD£1'AR l{MI NT 
TRANSVAAl WUCAII()N Dfi'ARIM[NT 

BURO VIR ONDERWYSNAVORSING 

Provin\ot.lle ( IPhnu 
Pwvim ial Building 
PttV<l.li'..J:k X7h 
Pnvah• fi<:1g X7b 
Ptt•!oti.l0001 

VRAELYS AAN ALLE NUUTAANGESTELDE ADJUNK-HOOFDE IN SEKONDeRE 
SKOLE 

U skrywe, gedateer 1990-02-28, het betrekking. 

Die Transvaalse Onderwysdepartement verleen aan u toestemming 
om die voorgelegde vraelys te laat invul deur alle nuutaange
stelde adjunk-hoofde van sekondere skole in Transvaal. 

U word ook voorsien van ~ adreslys en geadresseerde etikette 
van die betrokke skole waar die adjunk-hoofde aangestel is. 

Die toestemming is aan die volgende voorwaardes onderworpe: 

U moet self die samewerking van die betrokke skoolhoofde 
en adjunk-hoofde verkry en die brief aan hulle toon as 
bewys dat u die Departement se toestemming verkry het om 
die ondersoek uit te voer, maar u mag nie die brief ge
bruik om hul samewerking af te dwing nie. 

------·----



Die name van respondente en ander betrokkenes mag nie 
in u skripsie vermeld word nie. 

Na voltooiing van u studie moet u die Departement asse
blief van ~ kopie van u skripsie voorsien. U word ook 
vriendelik versoek om ~ artikel oor u studieonderwerp vir 
moontlike plasing in die Onderwysbulletin aan die Buro 
vir Onderwysnavorsing te stuur. 

U word sterkte met u studie toegewens. 

Namens DIREKTEUR VAN ONDERWYS 
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Die Senior Adjunk-hoof/Adjunk-hoof 

Geagte Meneer, Mevrou, Mejuffrou 

Moonstoneslraat 8 
Carlctonville 

2500 
1990-04-04 

Sal u asseblief so vriendelik wees om die ingeslote vraelys te voltooi en terug te stuur voor 

3 Mei 1990. 

Die vraelys het ten doel om nuutaangestelde adjunk-hoofde wat drie jaar en minder 

ervaring in die pos het se mening te bekom oor hul inskakeling by 'n sekond1he skool. 

Skriftelike toestemming is van die Transvaalse Onderwysdepartement ontvang om die 

vraelys aan aile adjunk-hoofde in Transvaal te pos (sien aangehegte skrywe). 

Alle inligting wat bekom word sal streng vertroulik be handel word, en dus sal 'n openhar

tige mening waardeer word. 

Die naam van die skool asook die persoon se naam moet nl!rens op die vraelys verskyn nie. 

By voorbaat dankie vir u samewerking 

Dieuwe 

P.C.POTGIETER 
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DIE INSKAKELING VAN NUUTAANGESTELDE ADJUNKHOOFDE VAN 
SEKONDtRE SKOLE 

VRAELYS: Vraelys Nr.j.______.__ .... l(_l_-2-')j 

U moet asseblief nie u naam op enige van die vorms verstrek nie, aangesien die inligting 

slegs vir navorsing benodig word. 

Voltooi asseblief die vrae deur slegs 'n kruisie in die toepaslike blokkie te maak. 

AFDELING A: BIOGRAFIESE GEGEWENS 

1. Ouderdom? 

1.1 Jonger as dertig 1 

1.2 30-35 jaar 2 
- r---

1.3 36- 40jaar 3 (3) 
1.4 41 45 jaar 4 

1.5 46 50 jaar 5 

1.6 Ouer as 51 jaar 6 

2. Geslag? 

2.1 Manlik 1 

2.2 Vroulik 2 
(4) 

3. Huwelikstaat? 

3.1 Ongetroud 1 

3.2 Getroud 2 
(5) 

3.3 Wewenaar/Weduwee 3 

3.4 Geskei 4 
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4. Huistaal? 

4.1 Afrikaans 1 

4.2 Engels 2 (6) 

4.3 Ander 3 

5. Hoogste akademiese kwalifikasie? 

5.1 Baccalaureusgraad 1 

5.2 Honneursgraad 2 

5.3 B. Ed. 3 (7) 

5.4 Meestersgraad 4 

5.5 Doktorsgraad 5 

6. Hoogste professionele onderwyskwalifikasie? 

6.1 H.O.D 1 

6.2 T.H.O.D 2 (8) 
'---1----

6.3 Ander (spesifiseer) 3 

AFDELING 8: DEMOGRAFIESE GEGEWENS 

7. Gradering van u vorige skool? 

7.1 GS 1 

7.2 s 1 2 (9) 

7.3 S2 3 

8. Gradering van huidige skool? 

8.1 GS 1 

8.2 S I 2 (10) 

8.3 S2 3 
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9. 

9.1 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

ll. 

11.1 

11.2 

Ligging van skool? 

Naam van dorp of stad (spesifiseer): 

Samestelling van skool? 

Bevordering? 

JO() 

(ll) 

Seuns en dogters I 

Slegs dogters '2 (12) 

Slegsseuns 3 

Vanuit eie skool 1 

Van 'n ander skool 
(13) 
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AFDELING C: I'ROBLEME WAT DIE NUUTAANGESTELDE ADJUNK-11001<' VAN 

DIE SEKONDtRE SKOOL ONDERVIND OM IN TE SKAKEL 

Merk asseblief die syfer met 'n kruisie wat u persoonlike ervarings die beste weergee. 

Die betrokke syfers verteenwoordig die graad van intensiteit van u ervarings: 

1 Geen prohleem 

2 'n Geringe prohleem 

3 In 'n mate 'n probleem 

4 'n Groot probleem 

12. Probleme op persoonlike vlak: 

12.1 Gebrekkige kennis van die bestuurspraktyk van die skool 

1 1 1 2 1 3 1 4 1<14) 

12.2 Om te voldoen aan die verwagting gestel deur die hoof en bestuursraad 

I I I 2 I 3 I 4 1(15) 

12.3 Om die norme en waardes van die nuwe skool te aanvaar 

1 1 1 2 1 3 _1 4 1<16) 

12.4 Om in te skakel hy die hestuurstyl van die hoof 

1 1 1 2 1 3 1 4 1 < 17) 

12.5 Om die spanning te hanteer wat gepaard gaan met opvoedkundige gesags-

hand hawing 

1 1 1 2 1 3 1 4 1 < ts) 
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13. Probleme ten opsigte van interpersoonlike verhoudings: 

13.1 Om kommunikasie met die hoof te bewerkstellig 

1 1 1 2 1 3 1 4 1<19) 

13.2 Om kommunikasie daar te stet met die ondergeskikte professionele personeel 

1 1 1 2 1 3 1 4 1 (2o) 

13.3 Om spanwerk tussen die personeel te bevorder 

1 1 1 2 1 3 1 4 1 (21 > 

13.4 Om gesonde interpersoonlike verhoudings te stig en te bevorder 

1 1 1 2 1 3 1 4 1 (22) 

13.5 Om 'n klimaat van positiewe gesindheid met die administratiewe personeel 

te bewerkstellig 

I I I 2 I 3 I 4 I (23) 

14. Probleme ten opsigte van nuwe pligstaat: 

14.1 Om vooraf voldoende kennis te bekom ten opsigte van die pligte van die 

adjunk-hoof 

1 1 1 2 1 3 1 4 1<24) 

14.2 Om genoegsaam betrokke te wees in besluitneming deur die hoof 

1 1 1 2 1 3 1 4 1 (25) 

14.3 Om genoegsaam betrokke te wees in verandering wat deur die hoof teweeg 

gehring word 

1 1 1 2 1 3 1 4 1<26) 

14.4 Om toevertrou te word met genoegsame hoevlakverantwoordelikhede 

I I I 2 I 3 I 4 I (27) 
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15. Probleme ten opsigte van die ouergemeenskap: 

15.1 Om kennis te bekom ten opsigte van die heersende klimaat in die ouer-

gemeenskap 

1 1 1 2 1 3 1 4 1<2s) 

15.2 Om voldoende kennis te bekom ten opsigte van nuwe tendense in die ouer-

gemeenskap 

I I I 2 I 3 I 4 1<29) 

15.3 Om genoegsaam ingeskakel te word in die ouergemeenskap 

1 1 l 2 1 3 1 4 1<30) 

16. Probleme in die algemeen: 

16.1 Om die samewerking van die bestuursraad te verkry 

f I [ 2 I 3 I 4 I (31) 

16.2 Om die partypolitieke groepering objektief te benader 

f I 1 2 I 3 I 4 I (32) 

I6.3 Om kerkgroepering korrek te hanteer 

I I 1 2 I 3 l 4 I (33) 

I6.4 Om professionele groei te ervaar in die nuwe pos 

I I I 2 I 3 I 4 I (34) 
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17. Watter ander probleme bet u ervaar in die eerste drie jaar? 

·--

·~·~--

--

--

Dit sal waardeer word indien u die vraelys asseblief sal terugpos teen ................... . 
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