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Opsomming 

Vir baie gemeenskappe in Suid-Afrika is lidmaatskap van die skoolbeheerliggaam 'n nuwe 

ervaring aangesien die skoolbeheerliggaam-kiesstelsel in 1997 ingestel is om 'n gedesentra

liseerde bestuur- en beheerstelsel vir skole in die land daar te stel. Die nuwe bedeling het 

eiesoortige uitdagings daargestel om byvoorbeeld die diversiteit van gemeenskappe in die 

nuwe bestel te akkommodeer en te waardeer. Die effektiewe bestuur van diversiteit in skole 

word as een van die grootste uitdagings in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel beskou. 

Voorgenoemde uitdaging het gelei tot die rasionaal vir die navorsing wat gefokus het op die 

invloed van diversiteit op die funksionaliteit van skoolbeheerliggame en hoe diversiteit be

stuur word in die skoolbeheerliggame van die Laingsburg onderwysstreek. Die strategie van 

ondersoek vir die navorsing is gebaseer op 'n kwalitatiewe navorsingsbenadering wat die 

vorm aangeneem het van 'n interaktiewe ondersoek na die menings en ervarings van deel

nemers oor die navorsingsonderwerp. Die navorsing is onderneem vanuit 'n interpretivis

tiese benadering wat toepaslik is omdat die sosiale ervarings van die deelnemers sentraal in 

die navorsing staan. Van die belangrikste bevindinge was dat vooroordele en stereotipering 

met betrekking tot diversiteit 'n potensiele struikelblok vir die effektiewe funksionering van die 

skoolbeheerliggame inhou. In teenstelling met die vorige bevinding ook bevind dat die sie

ning van diversiteit as verskeidenheid 'n voordeel kan wees as gevolg van die veelheid be

skikbare vermoens en talente wat tot voordeel van die onderwys benut kan word. Beleids

raamwerke vir die bestuur van diversiteit en toepaslike kommunikasie is van die bevindinge 

wat 'n invloed op die funksionaliteit van die skoolbeheerliggame gehad het. Van die aanbe

velings is dat alle rolspelers verteenwoordiging op die skoolbeheerliggaam moet geniet, op

leiding word geag as 'n prioriteit, lede moet bereid wees tot dienende leierskap vir die skool 

en dat die rolle van die skoolhoof en die skoolbeheerliggaam duidelik uitgeklaar moet word 

om wrywing en konflik te voorkom. Die waarde van die navorsing is in die eerste plek daarin 

gelee dat dit 'n beter begrip van diversiteit ondersteun, en ook van waarde is vir die bevorde-

. ring van die bestuur van diversiteit in skoolbeheerliggame van landelike gebiede. 

Sleutelwoorde: diversiteit; skoolbeheerliggaam; bestuur; skoolgemeenskap; onderwys; be

heer; leierskap; beleid. 
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Abstract 

Membership of school governing bodies is a new experience for many communities in South 

Africa, because the election system for school governing bodies was only introduced during 

1997 for the purpose of a decentralised management and governing system for schools in 

the country. The new dispensation of democracy brought about some unique challenges, for 

example, how to deal with diversity effectively. In this sense, the successful management of 

diversity in education is viewed as one ·of the toughest challenges in the South African edu

cation system. The aforementioned challenge led to the rationale for this research, which 

focused on the influence of diversity on the functionality of school governing bodies and how 

to manage diversity in the school governing bodies from the Laingsburg education region. 

The strategy for the research was based on a qualitative research approach that took the 

form of an interactive investigation of the views and experiences of the participants in rela

tion to the research topic. The research was further undertaken from an interpretative ap

proach which is appropriate, because the social experiences of the participants were central 

to this research. Some of the most important findings were that prejudices and stereotyping 

with regard to diversity posed a stumbling block for the effective functioning of school gov

erning bodies. To the contrary, it was also found that the perspective of diversity as variety, 

is an advantage due to the multiplicity of available talents and competencies which can be 

utilised to the benefit of education. Policy frameworks for the management of diversity and 
I 

appropriate communication were also part of the findings that have an influence on the func-

tionality of school governing bodies. The recommendations included amongst other that all 

role players should be represented in the school governing body; training is regarded as a 

priority; members should be willing to accept the role of servant leadership and finally the 

roles of the principal and school governing body should be clarified to avoid friction and pos

sible conflict. The value of the research is in the first place a contribution to a better under

standing of the concept of diversity and it also supports the management of diversity in 

school governing bodies of rural areas. 

Keywords: diversity; school governing body; management; school community; education; 

governance; leadership; policy. 
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Hoofstuk Een 

Orientering 



Hoofstuk Een 

Ori entering 

1.1 lnleiding en algemene probleemstelling 

Suid-Afrika se politieke transformasie sedert 1994 na 'n demokratiese bestel het aanleiding 

gegee tot die vestiging van nuwe strukture in die onderwysstelsel. Na die eerste demokra

tiese verkiesing in Suid-Afrika is 'n onderwysstelsel met 'n sterk deelnemende en gedesentra

liseerde grondslag gevestig (Bush & Heystek, 2003 ). Die nuwe era het gelei tot die vesti

ging van skoolbeheerliggame in al die staatskole wat 'n verskeidenheid van skoolgemeen

skappe verteenwoordig. Die nuwe bedeling het eiesoortige uitdagings na vore gebring om 

byvoorbeeld die diversiteit van gemeenskappe in die nuwe bestel te akkommodeer en te 

hanteer. Thurlow (2003) stel dit eksplisiet dat die suksesvolle bestuur van diversiteit in skole 

een van die grootste uitdagings in die onderwys van Suid-Afrika is. Thurlow (2003) se stel

ling word oak op internasionale vlak ondersteun deur Dunne, Akyeampong, en Humphreys 

(2007) wat die invloed van diversiteit beklemtoon op die effektiewe funksionering van sekere 

skoolprosesse. Die standpunte van voorgenoemde outeurs dien nie net as vertrekpunt vir 

hierdie navorsing nie, maar as bevestiging vir soortgelyke belewenisse van die navorser as 

skoolhoof en lid van die skoal se beheerliggaam in 'n diverse landelike gemeenskap. 

Vir baie gemeenskappe in Suid-Afrika is lidmaatskap van die skoolbeheerliggaam 'n nuwe 

ervaring aangesien die skoolbeheerliggaam-kiesstelsel in 1997 ingestel is om 'n gedesentra

liseerde bestuur- en beheerstelsel vir skole in die land daar te stel (Bush & Heystek, 2003 ; 

Clarke, 2009; Heystek, 2006). In 'n ondersoek na die werksverhouding tussen skoolhoofde 

en skoolbeheerliggame is bevind dat sekere aspekte van diversiteit 'n struikelblok vir sommi

ge skole se funksionaliteit vorm (Clarke, 2009; Heystek, 2006). Volledige deelname van al 

die lede van die skoolbeheerliggaam is van belang om funksionaliteit te bevorder en derhal

we mag aspekte van diversiteit nie toelaat dat funksionaliteit daaronder lei nie. Aan die an

der kant het onderwysbestuurders en -leiers die verantwoordelikheid om toe te sien dat di

versiteit effektief bestuur word in belang van die funksionaliteit van die totale skoal. Die pro

bleme ten opsigte van die funksionaliteit van skoolbeheerliggame plaas onnodig verdere 

druk op reeds oorlaaide skoolhoofde en hierdie toedrag van sake hou ernstige implikasies in 

vir die volhoubaarheid van skoolvlak-demokrasie in Suid-Afrika (Heystek, 2006; Woolman & 

Fleisch, 2008). 
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Die inleidende opmerkings en literatuuroorsig het gelei tot die identifisering van die volgende 

navorsingsprobleem: Wat is die invloed van diversiteit op die funksionaliteit van skoolbeheer

liggame en hoe word diversiteit bestuur in die skoolbeheerliggame van die Laingsburg on

derwysstreek? 

1.2 Literatuuroorsig 

Die realiteit van die huidige onderwyssituasie op internasionale vlak is dat die skoolomge

wing in toenemende en snelle mate in diversiteit toeneem (Lapworth, 2004; Morrison, 

Luumby, & Sood, 2006). Hierdie tendens is veral in die geval van Suid-Afrika ook waar te 

neem waar die aandrang op transformasie die jong demokrasie dwing tot ingrypende veran

deringe op alle lewensterreine, ook die onderwys (Hemson, 2006). 

Navorsing met betrekking tot die invloed en bestuur van diversiteit in die onderwys het nie 

dieselfde aandag gekry as soortgelyke navorsing wat op ander lewensterreine gedoen is nie 

(Morrison et al., 2006). Die outeurs is uitgesproke dat die bestuur van diversiteit vir onder

wysleierskap 'n kritiese fokus vir navorsing in onderwysgeledere moet wees, maar dat die 

navorsingsonderwerp nie veel empiriese aandag van onderwyskundiges kry nie: 

The research territory of diversity and diversity management has been mainly oc
cupied by researchers outside educational leadership and management, commonly 
social science and/or human resource theorists specialising in issues of ethnicity, 
disability or gender (Morrison et al., 2006, p. 278). 

Gemelde outeurs doen vervolgens 'n beroep op onderwysbestuurders en -leiers om leiding 

te neem deur wetenskaplik beproefde bestuurstrategiee te ontwikkel wat toepaslik is vir die 

akkommodering van diverse gemeenskappe (Bush & Heystek, 2003; Morrison et al., 2006). 

Hierdie onomwonde stelling en oproep dien as sterk motivering en rasionaal vir die navorser 

se verbintenis tot die studie soos toegespits op die funksionering van skoolbeheerliggame. 

Morrison et al. (2006) maak die stelling dat die veelheid van definisies en verklarings vir die 

konsepte van diversiteit en diversiteitsbestuur aanleiding gee tot die voorkoms van onkunde 

en misverstande asook die vermyding van enigiets wat met diversiteit te doen het in organi

sasies. Diversiteit kan beskou word vanuit 'n nou (narrow) en bree (broad) perspektief. Die 

nou perspektief dui hoofsaaklik op die instelling van gelyke geleenthede en regstellende ak

sie om aan bepaalde wetlike vereistes te voldoen. Die breer beskouing sluit 'n onbepaalde 

lys van diversiteitsaspekte in soos ouderdom, geslag, godsdiens, waardes, kultuur, ras, etni

siteit, taal, opvoeding, leefstyl, gestremdheid, voorkoms, magsposisie (power relations) en 
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sosiale en ekonomiese status (Morrison et al., 2006). Die veelheid van definisies en beskou

inge aangaande die konsepte van diversiteit en diversiteitsbestuur word in die literatuurstudie 

van die navorsingsverslag meer volledig beskryf. Die diversiteitsafbakening van die navor- . 

sing fokus veral op die breer beskouing van die konsep van diversiteit wat op sekere aspekte 

van diversiteit dui. Die literatuurstudie dien om die prominente aspekte van diversiteit te i

dentifiseer vir seleksie en insluiting in die navorsing. 

Die skoolbeheerliggaam word as een van die skoolhoof se sterkste bondgenote in die be

stuur en beheer van die skool beskou en dien as belangrike skakel tussen die skool, ouers 

en bree gemeenskap. Die skoolbeheerliggaam is een van die strukture wat die meeste kan 

bydra tot die funksionaliteit van 'n skool en kan 'n skool "maak of breek" (Clarke, 2009, p. ii). 

Die skoolhoof is ex-officio 'n lid van die skoolbeheerliggaam en derhalwe is 'n gesonde 

werksverhouding tussen die skoolhoof en die skoolbeheerliggaam van belang vir die funksi

onaliteit van die skool. Die situasie in die onderwys van Suid-Afrika is egter dat die werks

verhouding tussen die skoolhoof en die skoolbeheerliggaam veel te wense oorlaat (Heystek, 

2006). Gesien in die lig van Thurlow (2003) se stelling dat die bestuur van diversiteit as een 

van die grootste uitdagings in Suid-Afrikaanse onderwys beskou kan word, is die afleiding 

dat die invloed van diversiteit 'n bydraende faktor tot die ongesonde werksverhoudinge tus

sen die skoolhoof en die skoolbeheerliggaam kan wees. In hierdie verband beklemtoon 

Kelly (2002) veral die rol wat magposisies speel om disfunksionaliteit van beheerstrukture 

aan te vuur. Die aanname word ook ondersteun deur Beckmann (2002) en Woolman en 

Fleisch (2008). In 'n ondersoek wat gedoen is oor die invloed van diversiteit in Suid

Afrikaanse skole stel die verslag dit onomwonde dat bewustheid oor diversiteit in die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel verhoog moet word en dat die voordele verbonde aan die be

stuur van diversiteit benut moet word om veral verdraagsaamheid in die skole en skoolstruk

tuur van diverse gemeenskappe te bevorder (Masipa & Mafumo, 2001 ). 

As navorser stem ek volkome saam met (Howley & Maynard, 2010) dat navorsing ook die 

landelike (rural) gebiede moet insluit wat in die meeste gevalle nie die nodige aandag kry wat 

dit verdien nie. Volgens gemelde outeurs verskil die landelike gebiede van stedelike gebiede 

en die onderskeie gemeenskappe het situasie-spesifieke behoeftes. Ek het as onderwyslei

er vanuit voorgenoemde standpunt 'n diverse plattelandse gemeenskap geTdentifiseer waar 

die uitdagings van diversiteit in die gemeenskap- en skoollewe as intens ervaar word. Die 

navorsingstema wat op die invloed van diversiteit en die funksionaliteit van skoolbeheerlig

game fokus, word ook ondersteun in die gesaghebbende handboek vir skoolbeheerliggame 

van Clarke (2009) wat aan skole deur die owerhede voorsien is. 
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1.3 Geantisipeerde probleme 

Klem is veral op die data-insamelingsprosedure gele om sodoende moontlike probleme voor

tydig te ondervang. Uitdagings in die verband was onder andere om betyds goedkeuring vir 

die navorsing van al die deelnemers en owerhede te verkry. Aangesien die navorsing nie 

oor 'n groot geografiese gebied strek nie, het ek as navorser onderneem om persoonlik die 

nodige toestemmingsdokumente en afsprake te finaliseer. Die beplande onderhoudvoering 

is 'n tydsame proses wat fyn beplanning vereis het en ek het my verbind tot die daarstel van 

'n uitgewerkte skedule waartydens onderhoude volgens die beskikbaarheid van die deelne

mers plaasgevind het. 'n Ander probleem wat voorsien was, is die bemeestering van die no

dige vaardighede om onderhoude en fokusgroepe te fasiliteer asook om 'n geloofwaardige 

data-analise proses af te handel. 'n Vooraf-opleidingsessie en praktiese nabootsingoefenin

ge met betrekking tot voer van onderhoude en die data-analise proses is deur die NWU

navorserspan en studieleiers in die verband aangebied. Die navorser het hierdie bemagti

gingsgeleenthede maksimaal benut. 

1.4 Die doel van die navorsing 

Die doel van die navorsing is om die invloed van diversiteit op die funksionaliteit van skool

beheerliggame in die Laingsburg onderwysstreek op 'n beskrywend eksploratiewe wyse te 

ondersoek. 

Die navorsingsprobleem en -doel is in meer besonderhede beskryf deur gebruik te maak van 

navorsingsvrae (Brynard & Hanekom, 2010). Vir hierdie navorsing is die volgende navor

singsvrae gestel: 

• Wat is die aard van diversiteit in die konteks van skoolbeheerliggame se funksione

ring? 

• Hoe kan diversiteit bestuur word om die funksionaliteit van skoolbeheerliggame in die 

Laingsburg onderwysstreek te optimaliseer? 

Voorgaande navorsingsdoel en -vrae het my in staat gestel om die volgende navorsings

doelwitte vir die navorsing te stel. Die navorsing is uitgevoer om: 

• die aard van diversiteit in die konteks van skoolbeheerliggame se funksionering te be

paal 

4 



• die invloed van diversiteit op die funksionaliteit van die skoolbeheerliggame in die 

Laingsburg onderwysstreek te bepaal 

• dienooreenkomstige aanbevelings vir die bestuur van diversiteit vir skoolbeheerligga

me saam te stel. 

1.5 Die navorsingsontwerp en -metodologie 

Vir die doel van hierdie navorsing word die begrip navorsingsontwerp ge·interpreteer as die 

proses wat die sistematlese ondersoek van die navorsingsprobleem en -doel beskryf en wat 

lei tot begrip ("verstehen"') en insig van die navorsingsprobleem en bevindinge (Henning, 

Van Ransburg, & Smit, 2004; Thietart, 2007). 

1.5.1 Die voorgenome literatuurstudie 

'n Tematies-afgebakende literatuurstudie wat resente en relevante bronne (primer en sekon

der) insluit, asook toepaslike dokumentasie van die Departement van Basiese Onderwys en 

Departement van Hoer Onderwys en Opleiding is onderneem. Verskeie databasisse soos 

EBSCOHost (Eric & Academic Search Premier), Sacat, JSTOR, SAePublications, Refworks 

en ScienceDirect is benut ten einde tema verwante inligting te bekom. Soekenjins soos 

GoogleScholar is oak optimaal benut. Trefwoorde en begrippe vir die navorsing is: diversi

teit, diversiteitbestuur, diversiteit en skoolbeheerliggame, diversiteitbeleide, diversiteitstrate

giee, onderwys, ouerverteenwoordiging en skoal, gemeenskap en skoal. 

1.5.2 Die navorsingsontwerp 

Die strategie van ondersoek vir die navorsing is gebaseer op 'n kwalitatiewe navorsingsbe

nadering wat die funksie vervul van 'n "bloudruk" of "plan" om die navorsingsprobleem na te 

vars (Mouton & Marais, 1992). Die kwalitatiewe ondersoek het die vorm aanneem van 'n in

teraktiewe ondersoek na die menings en ervarings van deelnemers oar die invloed van di

versiteit op die funksionering van skoolbeheerliggame in die Laingsburg onderwysstreek 

(Boeije, 2010). Die navorsing is onderneem as deel van 'n sistematiese proses van insame

ling, ontleding en interpretering van data (Leedy & Ormond, 2005) wat insig en begrip ver

leen het aan die navorsingprobleem en -bevindinge (Thietart, 2007) aangaande die invloed 

van diversiteit op die funksionering van skoolbeheerliggame in 'n bepaalde onderwysstreek. 
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Die navorsing is onderneem vanuit 'n interpretivistiese benadering. lnterpretivisme is 

toepaslik omdat die sosiale ervarings van die deelnemers sentraal in die navorsing staan. 

lnterpretivisme het te doen met 'n poging om die werklikheid te verstaan socs dit beleef word 

in die sosiale realiteit en subjektiewe belewenis van mense (Burrell & Morgan, 1979) en word 

as die mees gepaste benadering vir hierdie navorsing beskou. 

1.5.3 Seleksie van navorsingsplek en sosiale netwerk 

Die navorsing het geskied in die Laingsburg onderwysstreek wat deel vorm van die Eden I 

Sentraal Karee onderwysstreek van die Wes-Kaap previnsie. Die gemeenskap van Laings

burg is 'n landelike gebied en die gemeenskap word gekenmerk deur toenemende diversiteit 

socs verteenwoordig deur die mense-verskeidenheid van Suid-Afrika. Die diversiteit van 

mense in die onderskeie gemeenskappe word ook vergestalt in skole wat in die onderwys

streek gevind word. So is daar 'n sogenaamde ex-model C skool, "township" skole, 'n pri

vaatskool en 'n verskeie plaasskole. Al die skole beskik volgens onderwysbeleid oor 'n 

skoolbeheerliggaam wat die diversiteit van die gemeenskappe weerspieel. Die navorser is 

die eerste skoolhoof van 'n ander bevolkingsgreep wat by die ex-Model C skool aangestel is. 

Die belewing van die uitdagings van diversiteit ender die mense van die gemeenskap, met 

spesifieke verwysing na die funksionering van die skoolbeheerliggaam, asook na die bestu

dering van verwante literatuur is die navorsingstema ge"identifiseer. Die bevestiging vanuit 

die literatuur vir die uitdagings ten opsigte van die invloed van diversiteit op die funksionaliteit 

van die skoolbeheerstrukture het die navorser oortuig van die sinvolheid van die navorsing

stema. 

1.5.4 Die navorser se rol 

Die navorser betrekke in kwalitatiewe navorsing het 'n kernbelangrike rel om te vervul en 

meet verseker dat elke deelnemer die geleentheid kry om sy of haar mening en/of ervaring 

sender vrees te stel (Boeije, 2010). As navorser was ek neutraal gedurende die navorsings

preses en het al die etiese voorskrifte verbonde aan navorsing eerbiedig (Boeije, 2010). Vir 

die doel van hierdie kwalitatiewe navorsing het ek die rel van observeerder en fasiliteerder 

van die dialoog tydens die onderhoudsessies vervul. 

Daar is betyds met die deelnemers gekommunikeer word oor my rel as navorser, die navor

singsdoel en die prosedures wat gevolg sou word tydens die onderhoude (Thietart, 2007). 

As navorser is ek 'n manlike skoolhoof by die ex-Model C skool in Laingsburg en dien ex of

ficio ook op die beheerliggaam van die skool. Ek is bewus van die invloed van persoonlike 
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en dus subjektiewe oordeel in die navorsing en was derhalwe daarop bedag om subjektiewe 

beoordeling tot 'n aanvaarde vlak te beperk om sodoende die geloofwaardigheid van die na

vorsing te verseker. Diversiteit is 'n populere tema vir bespreking op vele sosiale terreine, 

maar die spesifieke invloed van diversiteit op die funksionering van skoolbeheerliggame in 

die Laingsburg onderwysstreek het die navorser gemotiveer om die betrokke tema vir navor

sing te kies. 

1.5.5 Seleksie van deelnemers 

'n Nie-waarskynlike seleksie van deelnemers is gevolg aangesien geen veralgemening na 'n 

grater groep ter sprake is nie (Leedy & Ormond, 2005; Maree, 2009). Deelnemers vir die 

navorsing is dus doelgerig gekies word om toepaslike inligting te bekom van deelnemers wat 

in die beste posisie is om geloofwaardige inligting te verskaf volgens die navorsingsprobleem 

en -doel (Henning et al., 2004). Volgens Maree (2009) verkry die navorser deur doelgerigte 

(purposive) seleksie van deelnemers geloofwaardige inligting by bronne ryk aan inligting be

treffende die navorsingsdoel wat in hierdie geval sentreer op die invloed van diversiteit op die 

funksionering van skoolbeheerliggame in die Laingsburg onderwysstreek. 

In die paragraaf oor die seleksie van navorsingsplek en sosiale netwerk (§ 1.5.3) is melding 

gemaak van die voorkoms van skole in ooreenstemming met die diversiteit van die onder

skeie gemeenskappe. Hiervolgens het die navorser doelmatig 'n skoolbeheerliggaam gekies 

van die volgende klassifikasie van skole: 'n ex-model C skoal, 'n "township" skoal, 'n privaat

skool en 'n plaasskool. Hierdie vier "soorte" skole is tekenend van die diverse gemeenskap

pe wat in die Laingsburg onderwysstreek voorkom. 

Die seleksie van deelnemers is gedoen om agt individuele onderhoude en vier fokusgroep

onderhoude moontlik te maak. Die verskillende onderhoude en fokusgroeponderhoude was 

soos volg: lndividuele onderhoude met die skoolhoofde van die vierge'identifiseerde skole in 

die Laingsburg onderwysstreek. Dit was belangrik vir die navorsing om die skoolhoofde as 

onderwysleiers en lede van die skoolbeheerliggame te betrek. As skoolbestuur en -leier het 

die skoolhoof saam met die voorsitter van die skoolbeheerliggaam 'n verantwoordelikheid om 

die diversiteit te bestuur om die funksionaliteit van die skoolbeheerliggaam te verseker. 

lndividue/e onderhoude met die vier voorsitters van die skoolbeheerliggame. Die voorsitters 

van die skoolbeheerliggame is ingesluit as gevolg van hul leiersposisie op die skoolbeheer

liggame asook hul verteenwoordiging van die ouergemeenskap op die amptelike beheer

struktuur van skole. In samewerking met die skoolhoof het die voorsitter as verkose leier ook 
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die verantwoordelikheid om diversiteit so te bestuur dat diversiteit tot voordeel van die funk

sionaliteit van die skoolbeheerliggaam sal wees. 

Fokusgroeponderhoude met die lede van die skoolbeheerliggame van die vier ge"identifi

seerde skole. Daar is ongeveer sewe lede per skoolbeheerliggaam en die getal kom ooreen 

met die aanbevole getal deelnemers per fokusgroep (Boeije, 2010). Die beheerliggame is 

verteenwoordigend van 'n diverse gemeenskap wat die uitdagings en invloed van diversiteit 

eerstehands beleef. 

1.5.6 Data-insamelingstrategiee 

Die navorsing is gedoen deur die benutting van individuele onderhoude en fokusgroepon

derhoude. Onderhoudvoering het dit moontlik om deur middel van die deelnemers insig te 

verkry in hulle sosiale beskouinge en ervarings met betrekking tot spesifieke saak van on

dersoek (Boeije, 2010). Onderhoudvoering word beskou as die mees algemene en effektief

ste navorsingsmetode om menslike gedrag in sosiale konteks te begryp (Denzin & Lincoln, 

2005). Volgens Maree (2009, p. 16) is onderhoude 'n doelmagtige metode waardeur kon

tekstueel getroue en geloofwaardige inligting oar 'n bepaalde saak "deur die oe van die deel

nemer" verkry word. Semi-gestruktureerde individuele onderhoude is gevoer om my in staat 

te kon stel om opklarende en eksplorerende vrae tydens die onderhoude te stel (Maree, 

2009). 

Fokusgroeponderhoude is waar die navorser met verskeie deelnemers gelyktydig 'n groep

onderhoud voer oor 'n spesifieke tema en wat deur interaktiewe deelname gekenmerk word 

(Boeije, 2010). Fokusgroepe is vir die doel van hierdie navorsing saamgestel uit lede van die 

gekose skoolbeheerliggame wat deelgeneem het aan 'n gesprek oar die invloed en belewing 

van diversiteit op die funksionaliteit van die skoolbeheerliggaam. 

Die individuele onderhoude asook die fokusgroeponderhoude is deur myself as navorser ge

fasiliteer deur middel van 'n semi-gestruktureerde onderhoudskedule. Die onderhoudskedu

le is ontwikkel en gebaseer op die literatuurstudie oor die navorsingstema. Die doel van die 

onderhoudskedule was om die fasiliteringsproses van die onderhoude te rig en daaraan 'n 

beplande struktuur te gee. Die skryf van aantekeninge is bygehou (Henning et al., 2004). 

Dit was belangrik om kontekstuele omstandighede in berekening te bring as addisionele in

ligting tot die navorsing. Al die onderhoude en fokusgroeponderhoude is met digitale stem

opnemers opgeneem om 'n rekord van elke on.derhoud te verkry. Die opneem van die on

derhoude het dit vir die navorser moontlik gemaak om die onderhoude woordeliks te tran-
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skribeer. Die transkripsies het my weer in staat gestel om die data aan 'n proses van data

verwerking en interpretering te onderwerp (Henning et al., 2004). Toestemming van elke 

deelnemer is verkry alvorens enige opneemapparaat tydens die onderhoude gebruik is. 

1.5. 7 Die data-analise proses 

Die data-analise proses is gebaseer op die transkripsies van die onderhoude en is as tekste 

beskou vir die kwalitatiewe inhoudanalise (Henning et al., 2004). Die doel van die data

analise proses was om die versamelde data te ontleed om konsepte en konstrukte te be

skryf, patrons, temas en tendense vas te stel en verwantskappe te bepaal in ooreenstem

ming met die navorsingsdoel. Die navorser het die onderhoude persoonlik getranskribeer 

om sodoende 'n in-diepte insig in die data te kry. Daarna is die transkripsies weer deurge

lees om tot 'n beter begrip te kom. Tematies kantaantekeninge was reeds in die stadium ge

doen (Henning et al., 2004). 

Die volgende data-analise proses soos voorgestel deur Henning et al. (2004) en De Vos, 

Strydom, Fouche, en Delport (2005b) is benut vir hierdie navorsing. 

• Rekordering van die data deur die opneem van die onderhoude 

• Opnames is woordeliks getranskribeer 

• Alie transkripsies is deeglik deurgelees om 'n geheelbeeld te verwerf 

• 'n Koderingsproses is gevolg waartydens verbandhoudende betekeniseenhede of -

segments ge'identifiseer en gemerk is 

• Ge'identifiseerde kodes is geevalueer vir relevansie tot die navorsingsprobleem en -

doe I 

• Die kodes was dan georganiseer in tematies-verwante patrons, temas en kategoriee 

• Die data-analise proses is afgesluit met 'n beskrywing van tematiese konsepte, ver

bande, tendense en patrons in ooreenstemming met die navorsingsprobleem en -

doelwitte. 

Bogenoemde ontledingsproses het my as navorser in staat gestel om die versamelde data 

op 'n sistematiese en georganiseerde wyse te kon ontleed om bevindinge van die navorsing 

saam te stel. 
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1.5.8 Etiese aspekte van die navorsing 

Die voorskrifte van die Etiekkomitee van die Noordwes-Universiteit vir betrokkenheid by kwa

litatiewe navorsing is nagekom. As navorser het ek ook die etiese riglyne soos voorgestel 

deur Boeije (2010) en Henning et al. (2004) vir hierdie navorsing aanvaar: 

• Goedkeuring is van die Departement van Basiese Onderwys verkry word om hierdie 

navorsing te doen in die Laingsburg onderwysstreek 

• Deelnemers aan die navorsing is die versekering gegee dat inligting vertroulik, veilig 

bewaar en betroubaar verwerk sal word 

• Deelnemers is ingelig dat deelname aan die navorsing vrywillig is. Deelnemers is 

ook ingelig dat hulle ter enige tyd tydens die navorsing kon onttrek 

• Die navorser het die deelnemers met respek behandel en het niks gedoen om hulle 

skade te berokken nie 

• Die data-insamelingsproses het nie gebots met die deelnemers se werksure nie en 'n 

gepaste tyd is in konsultasie met die deelnemers bepaal. 

As gevolg van die sensitiwiteit van die navorsingsonderwerp was ek daarop bedag gewees 

om sake van 'n sensitiewe aard so te fasiliteer dat deelnemers se waardigheid nie aangetas 

was nie. 

1.6 Die bydrae van die studie 

Die navorsing se bydrae tot die vakgebied is dat die bevindinge die potensiaal inhou van 'n 

beter verstaan van die invloed van diversiteit op die beheerstrukture van die onderwys in 'n 

landelike gebied wat gekenmerk word deur transformasie. Aanbevelings wat in die verband 

vir die bestuur van diversiteit deur skoolbeheerliggame saamgestel is •. behoort waarde toe te 

voeg tot die bestaande kundigheid in Onderwysbestuur. 

1.7 Hoofstukindeling 

Hoofstuk Een: Orientering 

Hoofstuk Twee: Skoolbeheerliggame in diverse gemeenskappe 

Hoofstuk Orie: 

Hoofstuk Vier: 

Hoofstuk Vyf: 

Navorsingsontwerp en -metodologie 

Data-analise en bevindinge 

Gevolgtrekkings, aanbevelings en slot. 
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Hoofstuk Twee 

Skoolbeheerliggame in diverse gemeenskappe 



Hoofstuk Twee 

Skoolbeheerliggame in diverse gemeenskappe 

2.1 lnleiding 

Diversiteit en diversiteitsbestuur is terme wat aanleiding tot misverstand kan gee en daarom 

word diversiteit en diversiteitsbestuur vervolgens in hierdie hoofstuk bespreek om die bete

kenis daarvan vir die doel van die studie uit te klaar met spesifieke verwysing na die onder

wyssituasie. 

Hoewel die Suid-Afrikaanse Grondwet visionere elemente bevat wat die waardering, hand

hawing en bevordering van diversiteit beskryf, bied die suksesvolle implementering en prak

tiese uitvoering van die elemente in die onderskeie samelewingsverbande groat uitdagings 

vir rolspelers en belanghebbendes. In hierdie hoofstuk word die stand van sake bespreek en 

hoofsaaklik toegeskryf aan 'n beklemtoning op die kart termyn wat in hoofsaak op 'n aspek 

van diversiteitsbestuur fokus, naamlik regstellende aksie wat om politieke redes voorop ge

stel word. Gemelde situasie met politieke ondertone vereis dat daar veral van bestuurders 

en leiers verdraagsaamheid en begrip vereis word in 'n diverse samelewing soos Suid-Afrika 

waarin daar 'n wye verskeidenheid van diversiteitsaspekte manifesteer, soos ender andere 

verskillende kulture en godsdienste. Verdraagsaamheid en wedersydse begrip gaan nie 

slegs om oorlewing nie, maar wentel veral om die strewes van nasiebou, eenheid en 'n sta

biele omgewing in 'n samelewing wat deur diversiteit gekenmerk word met die potensiaal vir 

onderlinge wrywing en konflik. In die hoofstuk word ender andere aangevoer dat 'n toename 

in kennis en begrip van ander se diversiteit en lewenswyses verdraagsaamheid tot gevolg 

kan he. Voormelde stand punt impliseer egter 'n bereidwilligheid om van ander te leer en 

daadwerklike betrokkenheid. Een van die voordele van 'n diverse samelewing is dat die 

noodgedwonge interaksie op sosiale en werkterrein individue uitdaag om verdraagsaamheid 

te bevorder en uit te lewe. In die geval van 'n intens divers Suid-Afrikaanse samelewing 

word besonder hoe eise ten opsigte van verdraagsaamheid aan al die inwoners van die land 

gestel. 

Diversiteit word as 'n voordeel in ons land beskou en verdraagsaamheid word as 'n belangri

ke deug in alle lewensterreine beskou, veral op onderwysgebied. Waar mense waardering 

vir ander se diversiteit toon, bevorder dit die eenheid en vredeliewende samesyn van 'n sa

melewing. 
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Met voorgenoemde as vertrekpunt fokus hierdie hoofstuk onder andere op die verklaring van 

verwante begrippe en konsepte wat verder bespreek word in ooreenstemming met die na

vorsingsonderwerp, naamlik die aard en funksie van die skoolbeheerliggaam as verteen

woordigende installing van die belangrikste rolspelers van 'n skool. 

2.2. Begripsverklaring 

'n Begripsverklaring van relevante terminologie is belangrik vir 'n gemeenskaplike begrip en 

om enige wanbegrip of misverstand te vermy. Vir die doeleindes van 'n diversiteitsverwante 

studie is 'n begrip imperatief van wat diversiteit behels. In die konteks van hierdie navorsing 

is dit belangrik dat onderwysleiers en -bestuurders die aard en dinamika van diversiteit ver

staan wat ook as 'n aanduiding kan dien vir die optrede en gedrag van mense of individue. 

Diversiteit is baie meer as velkleur, geslag of agtergrond (Dupont, 1997). Diversiteit op sig

self is nie 'n probleem nie. Die probleme le in ons houdings teenoor diversiteit (Dupont, 

1997). Volgens Booysen (2002), is die uitdaging om 'n werksomgewing te skep wat die di

verse kulturele verwagtinge van mense op so 'n manier sal meng dat alle werknemers sal 

deel in die visie vir organisatoriese sukses. Sylvester (2008) stel 'n begripsbenadering ten 

opsigte van diversiteit voor om daardeur 'n omgewing te skep waar verskille gerespekteer en 

waardeer word. Cushner (2001) gaan verder en stel dat 'n gemeenskaplike verstaan van di

versiteit werksverrigting onder diverse groepe mense kan bevorder. Die voorgaande nood

saak 'n bespreking van die volgende begrippe vir die doel van die navorsing: diversiteit, di

versiteitsklimaat, diversiteitskultuur, organisasiekultuur, diversiteitsbestuur, skoolgemeen

skap, bree gemeenskap, skoolbeheerliggaam. 

2.2.1 Diversiteit 

'n Ondersoek na diversiteit behoort nie vasgestelde agendas te he nie (Botha, 2011 ). 'n Be

sinning oor diversiteit behoort 'n aanvang te neem wanneer 'n persoon sy of haar eie denk

wyse aanpas volgens 'n aanvaarding dat mense divers is, dink, glo en leef. So 'n denkwyse 

beteken nie die negering of neutralisering van 'n persoon se eie identiteit nie, maar impliseer 

dat ander mense se diversiteit geakkommodeer en gerespekteer moet word. Breedweg be

skou, kan diversiteit gesien word as die veelheid, verskeidenheid en omvang van menslike 

eienskappe (Botha, 2011). Baie van die faktore wat diversiteit skep is nie altyd onmiddellik 

waarneembaar nie: persoonlikheidstyl, denkwyse, prosessering styl, selfagtingsvlak, geloof, 

waardes, energievlak, gewoontes, voorkeure en afkeure, onderwys en kennis, doelwitte en 
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ambisies, politieke siening, leefstyl, seksuele orientasie, sosiale status, werk titels en baie 

andere (Dupont, 1997). 

Johnson en Johnson (2009) beskryf diversiteit na aanleiding van die volgende klassifikasie: 

demografiese diversiteit (kultuur, taal, etnisiteit, geloof, ens.), persoonlike aspekte van diver

siteit (ouderdom, geslag, ekonomiese agtergrond, ens.) en diversiteit gekoppel aan vermo

ens (sosiaal, taal en tegniese vaardighede). Samevattend beskryf Nelson en Quick (1997, p. 

39) diversiteit soos volg: "Diversity encompasses all forms of difference among individuals, 

including culture, gender, age, ability, religious affiliation, personality, economic class, social 

status, military attachments, and sexual orientation." In die Suid-Afrikaanse konteks kan poli

tieke affiliasie oak bygevoeg word. Die assosiasie van verskille met diversiteit word sterk 

benadruk in die voorgenoemde begripsbeskrywings. Diversiteit word egter oak beskou as 

die versameling van individuele verskille sowel as ooreenkomste wat onder mense bestaan 

(Kreitner & Kinicki, 2001 ). Die aspek van ooreenkomste moet dus tesame met die aspek van 

verskille verreken word in 'n begripbeskrywing na die aard van diversiteit. Grabler (2006) on

dersteun oak hierdie siening van verskille sowel as ooreenkomste, maar voeg by dat indivi

due oak omgewings- en biologiese faktore deel. 

De Beer (1998) beskryf diversiteit in terme van die Suid-Afrikaanse agtergrond as verskille in 

mense gebaseer op hul identifisering met spesifieke groepe. Hoe meer groepe in 'n organi

sasie voorkom, hoe meer divers word so 'n organisasie beskou. 'n Enkele groep waaruit lede 

met dieselfde agtergrond bestaan, is lank nie meer die norm in organisasies nie aangesien 

organisasies deur heterogene groeperings gekenmerk word. Morrison (1992) kategoriseer 

diversiteit in terme van: 

• ras en etnisiteit 

• kultuur 

• divergerende waardestelsels 

• persoonseienskappe. 

Gemelde dimensies kan gesien word as verteenwoordigend van die hoofaspekte van diversi

teit wat in 'n verskeidenheid van ander of sub-aspekte verdeel kan word. 

Bogenoemde begripsbeskrywings van diversiteit is nie net belangrik vir die bree Suid

Afrikaanse situasie nie, maar is, vir die doel van die studie, van spesifieke belang vir die be

stuur van diversiteit in skole met skoolbeheerliggame as 'n fokuspunt in die strewe om kwali

teit-onderwys in ans land te verseker. 
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Mense is nie dieselfde in hul denke en idees nie en daar sal altyd verskille wees tussen 

mense, hulle behoeftes en hulle aksies. Mense maak verskillende bydraes tot die samele

wing en hul gemeenskappe, maar diversiteit as deel van die werklikheid hoef nie problema

ties te wees nie (Ruthven, 1999). Dit is onafwendbaar dat individue vanuit diverse kulture 

misverstande en stereotipering mag ervaar aan die hand van akute verskille in ender andere 

morele, etiese, sosio-polities en ekonomiese siens- en lewenswyses (Grabler, 2006). Om

gekeerd, mense geniet ook sekere vorme van gedeelde enersheid in terme van hul diversi

teit (Van Vuuren & Van der Westhuizen, 2007) waar daar byvoorbeeld dieselfde visie en ide

ale nagestreef word en waar dieselfde waardestelsel gedeel word. Goodhart (2004) se dat 

as gevolg van globalisering en gepaardgaande intensivering van diversiteit, word die sinvolle 

hantering van diversiteit hoog aangeslaan aangesien meer en meer mense hulle lewens tus

sen vreemdelinge deurbring. Dit is ook so dat diversiteit oor die potensiaal beskik wat tot 

konflik kan lei as daar bv. 'n skerp verskil oor waardes en ingesteldhede voorkom. Wrench 

(2005) agiteer dat verskille geakkommodeer moet word om mense met diverse talente in 

staat te stel om hul voile potensiaal in 'n kreatiewe en produktiewe werkomgewing te laat rea

liseer. Die vorige stelling is van besondere belang binne die konteks van hierdie navorsing 

wat handel oor diversiteit en die gepaardgaande invloed op die funksionering van die Skool

beheerliggaam (SBL) in 'n bepaalde distrik om opvoeders en leerders te ondersteun in hulle 

strewe om hulle voile potensiaal te bereik in die skoolopset. 

Die leuse van die Suid-Afrikaanse wapenskild is "!ke e: /xarra /Ike" wat eenheid in diversiteit 

of diverse mense in eenheid beteken. Dit is teen die agtergrond van 'n nasionale eenheid

strewe te midde van intense diversiteit dat die navorsing poog om ondersoek te doen na die 

invloed van diversiteit op die funksionering van 'n belangrike rolspeler vir die daarstel van 

kwaliteit onderwys, naamlik die skoolbeheerliggaam. 

2.2.2 Opvoeding, opleiding en ontwikkeling 

Tans word die Suid-Afrikaanse samelewing gekenmerk deur kontensieuse aangeleenthede 

soos transformasie, regstellende aksie en gelyke geleenthede wat 'n noue verbintenis met 

die manifestasie van diversiteit deel. Die implikasie van die aktuele aangeleenthede is dat 

kontinue opvoeding, opleiding en ontwikkeling noodsaaklik is, veral gesien in die lig van die 

belangrike rol wat onderwys in hierdie verband speel. Alhoewel daar 'n duidelik semantiese 

onderskeid tussen die drie terme bestaan, is hulle interafhanklik en verwant aan mekaar en 

derhalwe vir die doel van die navorsing nodig om tussen die konsepte 'n onderskeid te tref. 

(Botha & Coetzee, 2007, p. 49) meen dat "education is a medium-term change effort in-
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tended to prepare individuals for promotions( upward career progression) or for enhanced 

technical abilities in their current jobs (horizontal career progression)." Opvoeding fokus dus 

op die ontwikkeling van individue se kennis, sosiale ontwikkeling en vaardighede en intellek

tuele kapasiteit. Volgens sosiale leer teorie, leer mense deur ander mense te observeer 

(Botha & Coetzee, 2007). Deur observasie verkry hulle die nodige kennis, oortuiginge en 

houdings en leer reels, vaardighede en oortuigings (Schunk, 2004). 

Botha en Coetzee (2007) stel dit dat opleiding is in spesifieke manier om leer in 'n organisa

sie te fasiliteer. Opleiding kan dus gesien word as die toerusting van mense met die spesi

fieke en toegepaste kennis en vaardighede om 'n bydrae te lewer tot die produktiwiteit en 

welsyn van die organisasie. Opleiding kan in hierdie verband 'n belangrike rol vervul in die 

verwerwing van kennis en vaardighede om diversiteit beter te begryp en om diversiteit meer 

effektief te hanteer en te waardeer. 

Ontwikkeling word weer beskou as die voorbereiding van die werknemer om saam met die 

organisasie te beweeg soos die organisasie ontwikkel, verander en groei. Ontwikkeling fo

kus op die langtermyn groei en ontwikkeling van individue op 'n manier wat hul potensiaal 

vervul (Rothwell, Sullivan, & Mclean, 1995). Vir die organisasie, in die geval van die navor

sing ook die skool as onderwysorganisasie, is dit belangrik om van die drie konsepte opvoe

ding, opleiding en ontwikkeling kennis te neem met die oog op die bevordering en hantering 

van diversiteit tot voordeel van die totale skoolgemeenskap. Die skoolbeheerliggaam tesa

me met die skoolbestuur speel in die opsig 'n belangrike rol om bevoegdheid moontlik te 

maak vir die bestuur van diversiteit en om 'n gunstige en gesonde diversiteitsklimaat daar te 

stel. 

2.2.3 Diversiteitsklimaat 

Dit is tot voordeel van 'n organisasie om 'n organisasieklimaat te ontwikkel waarin diversiteit 

suksesvol bestuur kan word. Dit is egter, soms onvermydelik dat individue van diverse kultu

re van tyd tot tyd kommunikasie probleme, misverstande en stereotipering sal ervaar as ge

volg van verskille gebaseer op morele, etiese, sosio-politieke en ekonomiese uitdagings (Nel 

& Slabbert, 2003). Die term skoolklimaat dui aan hoe die leerders en opvoeders die klimaat 

of algemene 'atmosfeer' in die skool ervaar. Die heersende skoolklimaat (die skool se 'at

mosfeer') is bepalend vir die motivering en prestasies van opvoeders en leerders asook vir 

die gehalte van die kultuur van leer en onderrig in 'n skool. Die daarstelling van 'n gesonde 

skoolklimaat behels die ontwikkeling van 'n skool gemeenskap waar alle lede 'n stel of essen-
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siele waardes deel, deelneem in besluitneming en 'n gemeenskaplike doel of oogmerk on

dersteun (Kruger & Steinmann, 2005). Skoolklimaat kan in hoofsaak in die volgende twee 

fasette verdeel word (Mentz, 2007): 

• Organisatoriese klimaat, wat verwys na hoe opvoeders (spesifiek) die bestuursaspek

te ervaar wat die klimaat van die skoal kan be"invloed 

• Opvoedkundige klimaat, wat verwys na hoe leerders die klimaat in die skoal ervaar, 

met spesifieke verwysing na hul interaksie met die opvoeders en ander leerders. 

Die heersende skoolklimaat het dus 'n invloed op alle vlakke van die skoollewe wat deursny 

op organisatoriese en interpersoonlike vlakke met"gepaardgaande impak op die gehalte 

werkslewe. 'n Positiewe skoolklimaat word veral moontlik gemaak en ondersteun indien die 

volgende aspekte moontlik gemaak word (Education System Directory, 2000-2001 ): 

• 'n Skoolmissie wat leerder welstand en prestasie voorop stel en bevorder 

• Duidelike en realistiese verwagtings stel vir suksesvolle onderrig en leer 

• Gehalte klaskameronderrig 

• Effektiewe kommunikasie tussen alle rolspelers in die skoal 

• 'n Sterk en gevestigde skoolmoraal 

• Die vestiging van 'n veilige en gestruktureerde leeromgewing 

• Die uitoefening van sterk en effektiewe instruksionele leierskap 

• Duidelike en gekommunikeerde verwagtings vir leerder- en opvoedergedrag wat kon

sekwent toegepas word. 

Daar is 'n verskeidenheid van aspekte wat die aard van 'n skoal se klimaat bepaal. Finan

siele onderwysbestuur is onder andere 'n aspek wat die organisasieklimaat moet ondersteun 

deur middele en hulpbronne daar te stel om doeltreffende onderwys te verseker. In die lig 

van vereistes wat dit plaas op diegene wat handel met die finansiele sake is dit belangrik dat 

die skoal prinsipaal en lede van die SBL hulle finansiele bestuur met groat omsigtigheid en 

deeglikheid sal uitvoer (Kruger, 2003b ). Die effektiwiteit van die bestuur en die wisselwer

kende verhouding wat bestaan tussen kollegas, be"invloed die opvoeder se ervaring van or

ganisatoriese klimaat in die skoal. Organisatoriese klimaat kan gedefinieer word as die al

gemene atmosfeer in die skoal, wat voortspruit uit die manier hoe die werker (onderwyser) 

die werksomgewing ervaar (Mentz, 2007). Die skep van 'n gesonde skool klimaat beteken 

om 'n skoolgemeenskap te ontwikkel waar alle rolspelers deel in essensiele en gemeenskap

like waardes, deelneem in besluitneming en harmonies en toegewyd saamwerk om 'n ge

meenskaplike doel te bereik. Die aspekte wat die organisatoriese klimaat bepaal is veral van 

belang vir hierdie navorsing aangesien die diversiteit van rolspelers 'n belangrike faktor is om 
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te verreken. Die daarstel en onderhouding van 'n positiewe skoolklimaat vereis dus voortdu

rende aandag en pogings van alle rolspelers in die skoal gemeenskap en veral van die 

skoolbestuurspan en skoolbeheerliggaam. Hoy en Miske! (1987) sluit by die voorgaande 

aan en stel dit dat die bepaling van die skoolklimaat hoofsaaklik op drie sake van toepassing 

is, naamlik: 

• Die bepaling van die interaksie tussen die opvoeders en die skoolbestuur deur vrae

lyste vir organisasieklimaat te voltooi 

• Die bepaling van die welstand van die organisasie ("organisational health") 

• Die bepaling van die gehalte van die skoolbestuur en -beheer. 

Bogenoemde bepalings van die stand van 'n skoal se klimaat kan dus onderneem word as 'n 

spesifieke navorsingsfokus om sodoende die klimaat van 'n bepaalde skoal of skole te be

paal. Dit kan aangeneem word dat die skoolklimaat 'n belangrike faktor is om in gedagte te 

hou by die bepaling van die invloed van diversiteit op die funksionering van 'n skoal se be

heerliggaam. 

Opsommenderwys kan volstaan word dat organisasieklimaat onder andere die interne 

werksverhoudinge, die tipes mense in die organisasie, die werkprosedures, fisiese uitleg, 

vorme van kommunikasie, gesindhede, mate van toewyding en lojaliteit asook die uitoefe

ning van gesag van diegene betrokke by 'n organisasie insluit. Organisasieklimaat is dus 

bepalend vir die optrede van die lede van 'n organisasie en vir die kwaliteit van die interaksie 

tussen persone en die organisatoriese omgewing en daarom word vervolgens gefokus op 

diversiteitskultuur. 

2.2.4 Kulturele diversiteit 

Kulturele diversiteit is 'n belangrike aspek om te verreken tydens interpersoonlike aksies in 

die werksplek asook tydens sosiale verkeer. Gesien in die lig kan die aanvaarding van ver

skillende kulture 'n bate of 'n las wees. Kultuur as omvattende beg rip affekteer elke aspek 

van 'n persoon se lewe, van hoe mense hulle teenoor mekaar gedra tot hul verhouding met 

hul omgewing (Du Plessis, 1996). Kultuur is verwant aan die Latynse woord "colo", wat ook 

beteken om te bou en te ontwikkel (Janson & Xaba, 2007). Kultuur in die bree kan oorsigte

lik beskryf word as die manier hoe 'n bepaalde groep mense lewe, werk en speel. Kultuur 

bepaal dus tot 'n groat mate hoe mense teenoor mekaar en ander optree en is nou verwant 

aan bepaalde religieuse norms en waardes (Janson & Xaba, 2007). 
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Volgens Handy (1987) is kultuur die somtotaal van oorgeerfde idees, waardes, oortuigings 

en kennis wat die sosiale norms en struktuur bepaal en mense motiveer om tradisies te ver

sterk en te ontwikkel. Oorkoepelend kan dit dus gestel word dat kultuur die wesensaard van 

persone omskryf asook die wyses van sosiale verkeer sowel as verhoudinge en optrede in 

die werksplek bepaal. Hierdie beskouing van kultuur is van belang vir die navorsing as in 

gedagte gehou word dat die werklikheid deur kulturele diversiteit gekenmerk word. Derhalwe 

is dit nodig vir bestuurders en leiers om hulle te bemagtig om diversiteit so te hanteer dat dit 

tot voordeel van die organisasie en samelewing sal strek. Die uitgangspunt in die geval is 

dat die bestuurs- en leierkader diversiteit as 'n bate moet beskou en nie as 'n nadeel sien nie. 

Op 'n ander vlak is een van die brandende kwessies in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel 

die strewe na 'n gesonde kultuur van onderrig en leer. Davidoff en Lazarus ( 1997) identifi

seer die volgende aspekte as belangrik vir 'n gesonde kultuur van onderrig en leer: 

• Alie rolspelers heg waarde aan die prosesse van onderrig en leer 

• Praktyke reflekteer 'n verpligting tot onderrig en leer 

• Die bronne om die onderrig- en leerproses te fasiliteer is beskikbaar 

• Die skoolsisteem is gestruktureerd om die onderrig- en leerprosesse te fasiliteer. 

Ten einde 'n gesonde kultuur van onderrig en leer daar te stel deur ender andere bogenoem

de aspekte te implementeer, moet daar uiteraard rekening gehou word met die invloed wat 

verskillende kulture (kulturele diversiteit) op die ideaal van 'n gesonde kultuur van onderrig en 

leer kan he. 

Die veranderde leerder profiele het ook tot gevolg 'n toenemende druk op skole om 'n effek

tiewe organisatoriese raamwerk en leer omgewing te ontwikkel, wat bevorderlik is vir die be

stuur van leerder diversiteit (Ramburath, 1999). Byars en Rue (2000, p. 8) verklaar dat skole 

in Suid-Afrika nou gedwing word om weg te beweeg van die tradisie van "fitting everyone into 

a single corporate mould" omdat individue en groepe verskil. In 'n onderwyskonteks beteken 

dit dat leerders binne 'n bepaalde milieu gelei word om 'n eie waardestelsel in ooreenstem

ming met die gemeenskap en samelewing se waardestelsel te ontwikkel. Nord (1976) be

weer dat indien 'n persoon vir 'n lang genoeg tydperk aan 'n bepaalde kultuur bloat gestel 

word, sodanige kultuur 'n invloed sal uitoefen op die persoon se sienswyse en gedrag. 

Volgens Booysen (2002), die uitdaging is om 'n werk omgewing te skep wat die diverse kultu

rele verwagtinge van mense op so 'n manier sal laat saamsmelt dat alle werknemers sal deel 

in die visie vir organisatoriese sukses. 
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2.2.4.1 Organisasiekultuur 

Om organisasiekultuur te beskryf is dit nodig om eers die konsep "kultuur'' te ontleed. Die 

mees populere en eenvoudige manier om kultuur te beskryf is: "The way things are done 

around here" - in ander woorde, praktyke uniek aan die organisasie (Du Plessis, 1996). Mc

Lean en Marshall (1993) omskryf kultuur as die versameling van tradisies, waardes, beleide, 

oortuigings en houdings wat gemeenskaplik 'n unieke konteks daar stel van hoe 'n bepaalde 

groep oor alles dink en hoe hulle optree in 'n samelewings-verband. Kultuur affekteer elke 

aspek van lewe, van die manier hoe mense teenoor mekaar optree tot hulle verhouding met 

hul omgewing (Du Plessis, 1996). Samevattend kan dus gese word dat kultuur neerkom op 

die oortuigings, tradisies, handelinge en ingesteldhede van 'n bepaalde groep mense wat 'n 

mate van uniekheid en samehorigheid toon onder 'n bepaalde groep mense in die samele

wing of in 'n organisasie. 

Atkinson en Silverman (1997) verduidelik organisasiekultuur as die manier hoe werk in 'nor

ganisasie gedoen word, met ander woorde: wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar 

nie, asook watter gedrag en handelinge word aangemoedig en ontmoedig. Op dieselfde 

trant beskryf Van der Weshuizen (2005, p. 94) organisasiekultuur as die grondslag ("founda

tion") van 'n organisasie wat op onaantasbare aspekte gebaseer is soos gemeenskaplike 

waardes, aannames, norme en oortuigings wat weer dien as riglyne vir die sigbare aspekte 

soos ender andere die gedrag van individue in die organisasie. Met die voorgaande beskry

wings in gedagte kan aangeneem word dat 'n positiewe organisasiekultuur en -klimaat van 

groot waarde kan wees waar alle rolspelers die geleentheid gebied word vir deelname aan 

besluitnemingsprosesse wat toenemend gekompliseerd raak as gevolg van die huidige aan

drang op effektiewe diversiteitsbestuur (Hoberg, 2004). Volgens Booysen (2002), is die uit

daging om 'n gesonde werkomgewing te skep wat die diverse kulturele verwagtinge van 

mense so sal saamsnoer dat alle rolspelers sal deel in die visie vir organisatoriese sukses. 

Hierdie aanname is van besondere toepassing vir die tema van die navorsing wat fokus op 

die invloed van diversiteit op die funksionering van skole se beheerliggame. 

Die aard van 'n skoal se kultuur is 'n belangrike aspek van die skoollewe en oefen 'n kragtige 

en beslissende invloed op die ander elemente van die skoal uit (Kruger, 2005). Deesdae 

besef al meer mense watter effek die organisasiekultuur van die skool op die gehalte van 

onderrig en leer het asook op die gehalte van die skoollewe in die geheel beskou (Kruger, 

2005). Die kultuur van die bree skoolgemeenskap het uiteraard 'n invloed op die skool se 

organisasiekultuur. Die organisasiekultuur van die skoal is dus bepalend vir die ingesteldhe-
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de en werkswyses van die opvoeders sowel as die leerders en dit het 'n bepalende invloed 

op die kultuur van onderrig en leer in die skoal. 

Met die konsep van skoolkultuur in gedagte identifiseer Sasson (1991) die volgende belang

rike funksies wat 'n direkte invloed het op die gehalte van onderrig en leer in die skoal: Die 

organisasiekultuur van 'n skoal... 

• kan help om personeeltake en verantwoordelikhede daar te stel 

• be'invloed die opvoeders se verbintenis en ingesteldheid teenoor hulle onderrigtaak in 

die klaskamer en daarbuite 

• is saambindend van aard en dra grotendeels by tot 'n gemeenskaplike strewe en visie 

• is rigtinggewend van aard en speel 'n belangrike rel in die besluitnemingsprosesse 

van die skoal en 

• is bepalend vir gedrag en verskaf 'n aanduiding van aanvaarde optrede vir die verskil

lende rolspelers van die skoal. 

Samevattend kan dit dus gestel word dat 'n gesonde en positiewe organisasiekultuur van die 

skoal onontbeerlik en rigtinggewend is vir die bepaling van taakomskrywings, ingesteldhede, 

'n gemeenskaplike visie en vir die bepaling van vereiste interpersoonlike handelinge. Vanuit 

die voorgaande stelling blyk dit duidelik dat 'n gesonde organisasiekultuur van groat waarde 

kan wees vir skoolbesture en skoolbeheerliggame. 

In sy studie van organisasiekultuur onderskei Schein (1992) drie vlakke waarin organisasie

kultuur manifesteer, naamlik: (i) Pie sigbare skeppinge wat hy noem die "artefacts and crea

tions," (ii) geldende waardes en (iii) basiese aannames. Aanvaarbare norms is 'n kragtige 

aspek van die skoolkultuur en het as sodanig 'n dinamiese invloed op die gebeure en presta

sies van die skoal. Voormelde onderskeiding impliseer dat van bestuurswee behoort daar 

erkenning gegee te word vir positiewe handelinge terwyl negatiewe handelinge aangespreek 

meet word met gepaardgaande remedierende intervensie om die organisasiekultuur onge

skonde te behou. 

Die organisasiekultuur op enige bepaalde tydstip is die resultaat van 'n historiese tydsverloop 

en ontwikkeling. Kultuur sluit alles in op 'n bepaalde tydstip is deur die lede van daardie be

paalde samelewing of organisasie gedoen of tot stand gebring en ontwikkel is deur. gelyke 

kennis en oortuigings (Janson & Xaba, 2007). Lede van 'n betrokke samelewing of organisa

sie deel dus op 'n bepaalde tydstip in die kultuur as gemeenskaplike besit. Die gemeenskap

likheid vind oak neerslag in wat Van der Weshuizen (2005, p. 94) die onaantasbare ("intan

gible") faktore noem wat weer uitdrukking vind in tasbare ("tangible") manifestasies. Hierdie 
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onderskeiding kan soos volg beskryf word (aangepas uit (Swanepoel , 2003; Van der 

Weshuizen, 2005, p. 94). 

Tabel: 2.1 Tasbare en onaantasbare faktore 

Onaantasbare Tasbare manifestasies 

Geloofsoortuigings Mondelingse manifestasies 
Veroordelings • Taal 
Filosofie • Stories 
Missie • Helde 
Visie • Kurrikulum 
Dael en Doelstellings • Reels en regulasies 
Aannames Gedrag-manifestasies 
Etas • Rituele 
Waardes Seremonies • Norme 

Tradisies • 
• Dissipline 

• Leierskaporientering en bestuurstyl 
Visuele manifestasies 

• Fasiliteite 

• Sim bole 

• Skooluniform 

In 'n onderwyskonteks is dit dus duidelik vanuit bovermelde onderskeid ing ten opsigte van 

organisasie-kultuur dat die onaantasbare deel vorm van die fundamentele oortuiginge of etos 

wat bepalend is vir die wyse waarop die meer sigbare en tasbare in die skoollewe tot verge

stalting kom. Enige organisasiekultuur word verder gekenmerk deur die voorkoms van kultu

rele diversiteit en die bestuur van diversiteit is 'n gewilde tema in kontemporere bestuurslite

ratuur. Vervolgens word kortliks gefokus op diversiteitsbestuur. 

2.2.5 Diversiteitsbestuur 

Diversiteitsbestuur kan ook gesien word as 'n omvattende bestuursproses vir die daarstel van 

'n organisasie wat 'n aanvaarbare paging aanwend om die waardes en behoeftes van diverse 

werknemers te akkommodeer (Du Plessis, 1996). Diversiteitsbestuur impliseer ook dat be

stuurders voortdurend geleenthede sal skep om werkers sodanig te be'lnvloed dat hulle hul 

voile potensiaal in die werksplek kan bereik om sodoende die doelwitte van die organisasie 

te laat realiseer (Human, 2005). Voorgaande beskrywings se gemene deler is dat dit bydrae 

dat organisatoriese sisteme, beleide en praktyke nie een groep bo 'n ander groep sal be

voordeel nie. Diversiteitsbestuur poog om 'n organisatoriese omgewing (kulture, sisteme en 

praktyke) te skep wat sal toelaat dat alle menslike potensiaal effektief bestuur word, wat sal 

lei tot grater produktiwiteit (Du Plessis, 1996). Vir die doel van die navorsing kan diversi

teitsbestuur dus opgesom word as 'n beplande, sistematiese en insluitende bestuursproses 
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vir die daarstel van 'n organisatoriese omgewing waarin alle werknemer.s met hul ooreen

komste en verskille kan bydra tot produktiwiteit asook tot 'n strategiese en kompeterende 

voordeel van die organisasie en waar geen individu uitgesluit word nie (Thomas, 1996). 

Die konsepbeskrywings van die vorige paragraaf vereis om vervolgens te fokus op 'n funksi

onele lys van voordele wat met die effektiewe bestuur van kulturele diversiteit geassosieer 

word (Nel & Werner, 2004): 

• Dit stimuleer eerder individuele deelname en kreatiwiteit as om dit te onderdruk 

• Dit bevorder die generering van idees 

• Dit lok en behou die beste vaardighede 

• Dit bevorder werkgewer-werknemer verhoudings 

• Dit verhoog die moraal van die werksmag, eerder as om agterdog en vyandelikheid 

tussen werknemers te skep 

• Dit verminder spanning, verwarring en kontra-produktiwiteit 

• Dit begelei werknemers om verskille as waardevolle bates te sien eerder as onge

wenste laste 

• Dit verhoog die motiveringsvlakke van die lede van die organisasie. 

Dit is duidelik vanuit bogenoemde stiplys van voordele dat die klem meer op mensgerigte as 

taakgerigte elemente val. Positiewe bemoeienis met diversiteit in die organisasie mobiliseer 

mense van alle kulture asook individue van uiteenlopende agtergronde om hulleself met die 

visie en strewe van die organisasie te vereenselwig wat vanselfsprekend tot voordeel van die 

organisasie strek. 

Dit kan aangeneem word dat 'n kernbeginsel om suksesvol met diversiteit om te gaan is die 

benutting van oop kommunikasiekanale op 'n onbevange en eerlike wyse. Effektiewe diversi

teitsbestuur is van groat waarde om 'n inklusiewe werkomgewing moontlik te maak wat almal 

in die organisasie ondersteun om nie net hulle volle potensiaal te bereik nie, maar oak om 

die gestelde doelwitte van die organisasie te laat realiseer. Van Vuuren en Van der 

Westhuizen (2007, p. 335) formuleer diversiteitsbestuur as: 

The process of managing diversity encompasses actions by people in management posi
tions who value the uniqueness of human potential in an inclusive and supportive envi
ronment where human diversity is promoted to ensure optimum performance and the ful
filment of human potential. 

Vanuit bogenoemde begripbeskrywing blyk dit dat die konsep van diversiteitsbestuur eer

stens as 'n proses beskou word wat uitgevoer word deur persone in bestuurs- of gesagsposi

sies wat te werk gaan vanuit 'n perspektief waar die potensiaal van die menslike kapitaal op 'n 
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ondersteunende en inklusiewe wyse voorkeur geniet as deel van 'n benadering waar diversi

teit bevorder word tot voordeel van die organisasie se doelwitte. Voorgaande impliseer dat 'n 

belangrike oogmerk van diversiteitsbestuur moet wees om diskriminasie aktief teen te werk 

en om gelyke geleenthede te bevorder. 'n Verdere implikasie is dat diversiteitsbestuur ook 

die identifisering van die verskille en ooreenkomste wat tussen lede van die werksmag voor

kom en wat gestelde doelwitte en werksprestasie mag be"invloed. Gemelde konsepbeskry

wings en implikasies vorm 'n belangrike deel van die raamwerk waarbinne die navorsing ge

doen word. Samevatting geld die aanname dat 'n konteks-spesifieke Suid-Afrikaanse be

stuursbenadering moet geld wat rekening moet hou met onder ander kultuur-etniese verskil

le, rasse polarisasie, vooroordele en botsende ideologiee om 'n harmoniese en produktiewe 

werksomgewing te verseker. Hierdie aangeleentheid is van besondere belang vir die aan

deel in die effektiewe bestuur van skole wat die rol van skoolbeheerliggame betref. 

'n Begripbeskrywing volgens Kreitner en Kinicki (2001, p. 37) is dat diversiteit "verteenwoor

dig die menigte van individuele verskil/e en ooreenkomste wat tussen mense bestaan." 

Hierdie definisie van Kreitner en Kinicki (2001) impliseer drie belangrike kernpunte omtrent 

diversiteitsbestuur: 

i. Diversiteit is van toepassing op alle werknemers en sluit nie net sekere arbritere ver

skille in nie, maar die volle spektrum van individuele verskille wat mense uniek maak. 

Vanuit hierdie kernvertrekpunt kan diversiteit dus nie net beskou word op grond van 

ras- of geloofdifferensiasie nie, maar as die manifestasie van 'n kombinasie van alle in

dividuele verskille. 

ii. Die konsep van diversiteit omvat verskille sowel as ooreenkomste tussen mense. Die 

implikasie vir diversiteitbestuur is dat die twee aspekte van verskille en ooreenkomste 

gesamentlik bestuur moet word. 

iii. Effektiewe bestuur impliseer dat van bestuurders verwag word om die kollektiewe 

kombinasie van ooreenkomste en verskille te integreer wat tussen werknemers in 'n 

organisasie voorkom. 

Bogenoemde beskrywende implikasies van (Kreitner & Kinicki, 2001) is in noue verband met 

die perspektiewe van Van Vuuren en Van der Westhuizen (2007) en dien as beklemtoning 

van die belangrikheid van 'n inklusiewe vertrekpunt van die hantering van diversiteit in die 

werksplek. So 'n vertrekpunt vir die hantering van die diversiteit is van spesifieke belang vir 

hierdie navorsing met die fokus op die invloed van diversiteit op die funksionering van gese

lekteerde skole se beheerliggame in 'n spesifieke distrik. 
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Sommige outeurs verwys na die bestuur van diversiteit en verskaf vervolgens verwante stra

tegiee hoe om diversiteit in die werksplek te bestuur deur middel van die implementering van 

'n diversiteitsprogram. Voorbeelde van gemelde diversiteitsprogramme is onder andere "A 

strategy for managing diversity in secondary schools" deur (Van Vuuren, 2008) en "A 

Framework for managing diversity" (Van Vuuren & Van der Westhu izen, 2007, pp. 358-359). 

Thomas (1996, pp. 153-168) verdu idelik "Strategic Diversity Management as 'n strategie om 

diversiteit in 'n organisasie te bestuur word soos volg voorgestel. 

REGSTELLENDE AKSIE 

Skep ruimte vir die opwaartse 

beweging van persone uit 

aangewese groepe 

WAARDERING VAN VERSKILLE 
Bou kwaliteitsverhoudings 
met onderlinge respek vir 
mekaar 

DIVERSITEITSBESTUUR 
Behaal sukses in die voile 
gebruikmaking van diverse 
menslike hulpbronne 

Figuur 2.1 Waarde-gebaseerde diversiteitsbestuur (University of Stellenbosch, 2007) 

Bogenoemde voorstelling kan ge'lnterpreteer word as progressie van 'n bloot politieke be

skouing van diversiteit wat eenduidig op regstellende aksie fokus tot die onwikkeling van di

versiteitsbestuur wat die talente van 'n diverse groep mense optimaal en inklusief tot voor

deel van mekaar en die organisasie aanwend. 'n Verdere afleiding wat gemaak kan word , is 

dat die voorgaande 'n bewusmaking-inisiatief vereis wat opleiding impliseer op alle vlakke en 

wat alle aspekte van diversiteit van die werksmag sal insluit. Daar kan geargumenteer word 

dat die 'maklike' deel van diversiteitsbestuur die teoretisering oor die konsep is, maar dat die 

eintlike uitdaging die praktiese toepassing impliseer. In die verband identifiseer Wolpe, 

Quinlan, en Martinez (1997, p. 31) die volgende strategiee as praktiese implikasies vir die 

ondersteuning en daarstelling van die ideale van billikheid te midde van diversiteit in die 

werksplek: 

• Maak tyd vir oop dialoog (gesprekvoering) in verband met diversiteit-brandpunte, by

voorbeeld geslagtwispunte. Hierdie strategiese stap vorm deel van effektiewe onder

wys- en skoolpraktyke. 

• Maak gebruik van bestaande strukture in die departemente van onderwys . 

• Verseker dat diversiteitsbewuste persone deelneem in die seleksie en werwing van 

personeel. 
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• Ondersoek die diversiteitsaspekte van skoolbeheerliggame. Oorweging moet geskenk 

word aan diversiteitsverteenwoordiging in skoolbeheerliggame en die verrekening van 

diversiteit moet deurgaans gehandhaaf word. 

• Verseker 'n sterk verbintenis tot die bevordering van diversiteit, vanaf direkteur

generaals van Departement van Onderwys tot by prinsipale, personeel en leerders van 

skole. 

Vanuit voorvermelde strategiese riglyne vir diversiteitsbestuur van Wolpe et al. ( 1997) word 

belangrike aangeleenthede soos die bespreking van diversiteitskwessies, die benutting van 

organisatoriese strukture, die aanwending van diversiteitsbewuste individue, verteenwoordi

ging en die bevordering van diversiteit op alle vlakke as strategiese stappe in die praktyk 

verskaf. Hierdie praktiese riglyne van Wolpe et al. (1997) is van waarde vir die bepaling van 

die invloed van diversiteit op die funksionering van skoolbeheerliggame in hierdie studie. 

Wat die beleidsraamwerk vir diversiteitsbestuur betref, is die voorwoord van die Suid

Afrikaanse Skolewet (84 van (1996b) 'n belangrike beleidsdokument wat in die verband stipu

leer dat enige vorm van rassisme en geslagdiskriminasie, sowel as enige ander vorm onreg

verdige diskriminasie en onverdraagsaamheid ten sterkste verhoed moet word. Verband

houdende beleidsaspekte van die Suid-Afrikaanse Skolewet (84 van (1996b)) met hierdie 

navorsingstudie is ender andere die daarstel van 'n grondliggende basis vir die ontsluiting en 

bevordering van al die mense van Suid-Afrika se talente en potensiaal; die bevordering van 

die demokratiese transformasie van die totale Suid-Afrikaanse gemeenskap; die bekamping 

van geslagsdiskriminasie en alle ander vorme van onregverdige diskriminasie en onver

draagsaamheid; die instandhouding van die regte van alle opvoeders en die bevordering 

van 'n verantwoordelikheidsin by opvoeders en beheerliggame. Dit is betekenisvol dat die 

onderwysbeleid duidelike voorskrifte bied wat van primere belang is vir die hantering van di

versiteit in die onderwysprofessie. Beleidvoorskrifte moet egter gepaard gaan met begrip 

van persoonlike bewustheid van diversiteit as verdere voorvereiste vir suksesvolle betrok

kenheid in 'n diversiteitbestuurstrategie (Human, 2005). Daarbenewens moet diversiteit

bestuur sekere grondliggende riglyne in ag neem soos byvoorbeeld (Williams, 2000): 

• Handhaaf hoe standaarde. Standaarde moet nie verlaag word oar diversiteit nie. 

Werksverrigting en -prestasie moet 'n hoe prioriteit en 'n kritieke deel van 'n organisasie 

se verwagtinge en aksies wees. 

• Stel hoe, maar realistiese doelwitte. Die uitdagings en sensitiwiteit van diversiteit bete

ken nie 'n organisasie kan nie probeer om soveel as moontlik te bereik nie. 

• Vind gemeenskaplike gronde. Verskille is belangrik om te verreken, maar dit is oak net 

so belangrik om wee te vind vir mense om gemeenskaplikhede te erken en te deel. 
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• Afdwing van wetgewing. Getroue navolging van afdwingbare en toepaslike beleids

voorskrifte met betrekking tot gelyke indiensneming geleenthede is essensieel. Geen 

diversiteitsprogram sal suksesvol wees as 'n organisasie in 'n regsgeding betrokke is 

insake 'n aanklag oor diskriminerende aksies of gedrag nie. 

• Sluit alle aspekte van diversiteit in. Oppervlakkige of tasbare aspekte van diversiteit 

(bv. ouderdom, geslag, ras) moet nie as meer belangrik geag word as meer dieper lig

gende of onsigbare aspekte van diversiteit nie (bv. kennis, waardestelsels, vaardighe

de, vermoens, ondervinding). 'n Verskuiwing van oppervlakkige na dieper liggende di

mensies van diversiteit help mense om mekaar beter te leer ken en te verstaan, ver

minder vooroordele en konflik en lei tot sterker sosiale integrasie. 

• Uitgeknipte geleenthede vir individue nie groepe. Spesiale programme vir opleiding, 

ontwikkeling of mentorskap moet gebaseer wees op individuele sterk en swakpunte en 

nie op algemene groepstatus nie. In plaas daarvan om mentor programme vir slegs 

een groep mense beskikbaar te stel, moet mentor programme moontlik gemaak word 

vir individue wat 'n behoefte daaraan het. 

• Versoek negatiewe sowel as positiewe terugvoering. Bestuur moet aggressief terug

voering soek. Organisasies kan 'n diversiteitsindeks saamstel wat aantoon of bestuur

ders respek toon vir mense en of hulle die organisasie se diversiteit beleid volg. 'n Di

versiteitoudit is 'n waardevolle instrument om houdings en diversiteit betreffende belei

de en prosedures te assesseer. 

Bogenoemde grondliggende riglyne vir diversiteitsbestuur verskaf 'n basis as vertrekpunt vir 

enige inisiatief om 'n diversiteitsbestuurplan te implementeer. Sodanige bestuursplan vir di

versiteit in 'n onderwysomgewing beteken nie dat dit 'n ge·isoleerde inisiatief moet wees nie, 

maar diversiteitbestuur moet as integrale deel van die Geheel Skoolontwikkelingsprogram 

(Whole School Development) uitmaak (Department of Education, 2001 a). Dit is vir die doel 

van die studiefokus nodig om ook die algemene aard van 'n bestuursplan te omskryf en word 

· vervolgens as 'n stiplys uiteengesit (Department of Education, 2001 b; Smit & Cronje, 1999). 

Die algemene aard van 'n skoolbestuursplan: 

• dui die verhouding ten opsigte van 'n oorhoofse skool verbeteringsplan aan as deel van 

die Geheel Skoolontwikkelingsprogram 

• verreken organisatoriese waardes in ooreenstemming met die visie en missie 

• voorsien duidelikheid oor die fokus van diversiteitsinisiatiewe 

• voorkom ad hoc of gefragmenteerde intervensies 

• verminder die risiko van mislukking 

• vermy onnodige konflik as gevolg van diversiteitskwessies 
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• stipuleer 'n deurdagte plan van aksie vir die bereiking van doelwitte en oogmerke 

• stipuleer en allokeer rolle en verantwoordelikhede aan alle rolspelers en betrokkenes 

• bepaal die aanspreeklikhede van die verskillende rolspelers 

• dui gestruktureerde kanale van kommunikasie aan 

• verseker dat alle aktiwiteite deel is van 'n oorwoe evalueringsprogram. 

Bogenoemde riglyne verskaf 'n algemene beeld van die aard van 'n skoolbestuurplan wat van 

waarde kan wees vir praktiese implementering terwyl Van Vuuren en Van der Westhuizen 

(2007) die aanvaarding van 'n inklusiewe benadering as vertrekpunt voorstel om aktuele 

kwessies oor diversiteit as deel van die totale skoolprogram te hanteer. Vir doeleindes van 

diversiteitbestuur is dit belangrik om alle rolspelers van meet af in te sluit om sodoende in

klusiwiteit en eienaarskap van die bestuursplan te verseker. 'n Bestuursplan moet so ontwik

kel word dat dit in die praktyk ge·implementeer kan word en daarom moet genoegsame rigly

ne ingesluit word vir implementering. Bestuurders as rolmodelle in 'n organisasie moet volle 

verantwoordelikheid neem en die voorbeeld stel vir effektiewe en regverdige interaksie met 

alle mense in die organisasie (Adams, 1993; Human, 2005). Die volgende riglyne kan spesi

fiek gestel word vir skoolbestuurders vir oorweging by die implementering van 'n diversiteit

bestuursplan in 'n onderwyskonteks (Carson, Mosley, & Boyar, 2004; Human, 2005, pp. 83-

84; Nieuwenhuis & Potvin, 2005): 

• Skoolbestuurders moet bewus wees van die mag wat hulle het as rolmodelle omdat 

hulle voorbeeld, gedrag en aksies 'n groot rol speel by die vestiging van 'n organisato

riese skoolkultuur. Skoolbestuurders moet daarom gesien word as leidende gesagsfi

gure van 'n organisatoriese kultuur wat diversiteit in die skool as belangrik ag. 

• Skoolbestuurders (en alle ander rolspelers) benodig insig in hul eie stereotipering en 

moet maniere ontwikkel om daarmee te handel. Diversiteit werkswinkels kan assisteer 

met identifisering van sterkpunte en swakhede. 

• Skoolbestuurders moet die verantwoordelikheid aanvaar om diversiteitskwessies op 

die sakelyste van skool- en personeelvergaderings te plaas. Brandpunte oor diversi

teitsaangeleenthede moet aandag geniet en openlik gedebatteer word sodat diversiteit 

as integrale deel van die skoollewe erken kan word. 

• Skoolbestuurders moet verseker dat alle vereistes ten opsigte van diversiteit paslik ge

"integreer word in die totale skoolprogram. 

Die voormelde stiplys is algemene riglyne vir skoolbestuurders en is nie bedoel om omvat

tend te wees nie en moet vanselfsprekend aangepas en uitgebrei word om tred te hou met 

die situasie-spesifieke omstandighede van elke instansie of skool. 
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Kontinue self-assessering en diversiteitsopleiding behoort belangrike dele van die oorhoofse 

strategiese doelstellings te vorm terwyl die ontwikkeling van bestuurdoelstellings op 'n siklie

se herevalueringsproses gebaseer te wees (Shaw-Taylor & Benesch, 1998). Waar evalue

ring ter sprake is, moet in gedagte gehou word dat evalueringsprogramme onder andere 

ontwikkelend van aard moet wees gebaseer op ooreengekome protokol terwyl resultate ge

dokumenteer moet word in amptelike verslae en dokumente (Department of Education, 

2001 b ). Effektiewe evaluering is afhanklik van duidelik ooreengekome kriteria voor imple

mentering en 'n weldeurdagte beplande strategie vir meting deur die hele implementerings

proses. Metingsresultate dui aan bestuur wat werk en asook die mate van effektiwiteit (Van 

Vuuren & Van der Westhuizen, 2007). In die finale stadium verskaf metingsresultate nood

saaklike inligting wat volhoubare verandering en ontwikkeling stimuleer (Wildermuth & Gray, 

2005). 

Daar is hoofsaaklik twee redes waarom organisasies dit moeilik vind om aangeleenthede be

treffende diversiteit te meet. Eerstens kan gemeld word dat veranderinge met betrekking tot 

diversiteit nie vinnig plaasvind nie en sodanige meting moet ook oor 'n bepaalde tydperk on

derneem word. Tweedens is dit so dat diversiteitsaangeleenthede meer kwalitatief as kwan

titatief van aard is (Van Vuuren & Van der Westhuizen, 2007). 

Diversiteitbestuur word deur meer en meer organisasies as 'n strategiese noodsaaklikheid 

beskou om in 'n intens en globale diverse omgewing te oorleef. In sommige van die studies 

vroeer genoem (Grabler, 2006). McWayne, Campos, en Owsianik (2008) en Wood en Baker 

(1999) wys die outeurs op 'n ooreenkoms tussen die manifestasie van verskillende aspekte 

van diversiteit en gemeenskap se ooreenstemmende gedrag. Die implikasie is dat die bree 

gemeenskap se betrokkenheid in skoolsake soos vergestalt deur die funksionering van die 

skoolbeheerliggaam die primere fokus van die navorsing uitmaak. 

2.2.6 Skool- en bree gemeenskap 

Die toeganklikheid van die gemeenskap en plaaslike regering vervul 'n belangrike rol in die 

effektiewe funksionering van skoolbeheerliggame tot voordeel van kwaliteit onderrig en leer 

in skole. Die demokratisering van onderwys sluit die idee in dat rolspelers soos ouers, on

derwysers, leerders en ander persona (asook persona van die gemeenskap naby die skool) 

moet deelneem in die aktiwiteite van die skool (Department of Education, 1997b)). Die ver

wantskap tussen die drie sosiale strukture van skool, onderwysowerheid en gemeenskap 

vervul die funksie van 'n raamwerk waarbinne die navorsing plaasvind. Donnelly (2000) iden-
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tifiseer 'n drastiese verskuiwing in die magsbalans vanaf die meer formele voorsieners van 

onderwys na die individuele deelnemer en verbruiker. Die mate waartoe ouers en leerders 

as aktiewe en deelnemende rolspelers in die onderwys optree teenoor die opvatting waar 

ouers en leerders as bloat passiewe ontvangers beskou word, is egter nag nie bepaal is nie 

(Donnelly, 2000). Hierteenoor beklemtoon Blaine (2009) die belangrikheid van die aktiewe 

en ondersteunende deelname van ouers in die skoal van hul kinders, eerder as die middels 

en bronne wat geld kan koop as belangrike faktore wat skole effektief en suksesvol maak. 

Dit word algemeen aanvaar dat geen skoal na behore kan funksioneer sander die betrok

kenheid en ondersteuning van leerders se ouers nie. 'n Skoal is dus nie 'n ge"isoleerde on

derwys-entiteit nie en benodig die insette en bydraes van ouers asook van ander relevante 

rolspelers van die owerheid en die gemeenskap (Department of Education, 1997b). Ouers 

het 'n deurslaggewende verantwoordelikheid teenoor die skoal van hul kinders en moet be

trokke wees in die skoal se ontwikkeling en groei om onderwys te bevorder en te transfor

meer (Department of Education, 1997b ). Volgens die Suid Afrikaanse Skolewet (84/1996), 

moet ouers bydrae tot die onderhoud en ontwikkeling van die skoal. Potgieter, Visser, Van 

der Bank, Mothata, en Squelch (1997) verklaar ten opsigte van voormelde aangeleentheid 

dat ouers, leerders, opvoeders en ander lede van die gemeenskap nie kan verwag dat die 

regering alles moet voorsien en alles vir die skoal moet doen nie. Ouers word versoek om 

dienste aan te bied waar moontlik en om hulself beskikbaar te stel om deel te neem in aktiwi

teite socs ender andere die onderhoud van skooleiendom, afrigting, fondsinsameling, mee

maak van skooluitstappies en die hantering van dissiplinere sake (Kruger, 2003a). Ouers 

moet deurentyd ingelig en bewus wees van verwikkelinge by die skoal deur byvoorbeeld ou

ervergaderings byte woon, beskikbaar te wees vir verteenwoordiging op die skoolbeheerlig

gaam (SBL), hul kinders te verteenwoordig by dissiplinere verhore, briewe en omsendskry

wes wat deur die skoal uitgestuur word te lees en daarop te reageer (Department of 

Education, 1997b; Suid Afrika, 1996b ). 

Reels en regulasies hoe om skoolgelde te beheer word duidelik deur staatsregulasies gesti

puleer. Hoofstuk 4 van die Suid-Afrikaanse Skole Wet (No. 84 van 1996) stipuleer hierdie 

regulasies duidelik. Ouers moet die verantwoordelikheid deel van effektiewe beheer van die 

skoal deur middel van die toepaslike skoolstrukture en bewus wees van die skoolprogram 

waar hul kinders leerders is. 'n Ander aspek wat vermelding verdien, is dat sommige skool

hoofde die ouers en ander lede van die gemeenskap uitsluit van skoolaangeleenthede omdat 

hulle van mening is dat ouers inmeng op die professionele terrein van die skoal (Van 

Deventer, 2003). In sommige gevalle kan daar oak belangebotsings sprake wees tussen die 

skoal en ouergemeenskap oar verskillende verwagtinge tussen skoolleierskap, opvoeders en 
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die ouers (Attanucci, 2004). In 'n verbandhoudende studie deur Dempster, Carter, Freakley, 

en Parry (2004) aangaande kontekstuele invloede op skoolleiers het 34% van die skoolprin

sipale aangedui dat die ouers van leerders in skole as die invloedrykste faktor op hul besluit

neming oor waardes gereken kan word. Sigford (2006) beklemtoon 'n ander aspek in die 

verband met die volgende stelling " ... the relationship with parents and community is vital be

cause we want parents to choose us." Ander skrywers oor dieselfde onderwerp gebruik die 

term gemeenskapsbetrokkenheid in teenstelling met ouer-betrokkenheid omdat hulle verkies 

om die bree gemeenskap of samelewing as deel van die skoolopset te beskou (Carrington I?< 

Robinson, 2006; Haydon, 2007; Lunenberg & Irby, 2006; Sigford, 2006; Van Deventer, 

2003). 'n Diverse gemeenskap moet heelwat sosiale en kulturele uitdagings oorbrug om 'n 

gemeenskaplike doel te vind om potensieel verdelende verskille te oorbrug. Carrington en 

Robinson (2006) belig 'n spesifieke voordeel van ouerbetrokkenheid in die volgende stelling: 

"School communities that value and respect members and provide a safe learning environ

ment for everyone to express their views, build awareness and develop capabilities together 

are more likely to be inclusive and successful." Gemeenskapsbetrokkenheid by die onder

wys is as 'n spesifieke uitdaging ge"identifiseer in die bogenoemde bronne. Redes vir 'n ge

brek aan bevredigende gemeenskapsbetrokkenheid word onder andere beskou as: vervoer

probleme, gebrek aan taalvaardigheid, werksure, enkelouer status, voel onwelkom, voel nie 

gemaklik nie en vrese-veral etniese minderheidsouers, voel gefaal deur die stelsel en werk

loosheid (Day, 2005; Sigford, 2006). 

Effektiewe kommunikasie tussen ouers en die skoal is 'n kritieke faktor om ouers betrokke te 

kry (Bergman, 1992; Flett & Conderman, 2001; Kruger, 2003a; Lunenberg & Irby, 2006; 

Schecter, Ippolito, & Rashkovsky, 2007; Sigford, 2006). Daarom is dit belangrik dat die in

vloed van diversiteit ondersoek word om aanverwante uitdagings te bowe te kom. Skrywers 

soos Schecter et al. (2007); Lunenburg en Irby (2006); Day (2005); Kruger (2003a) en Oost

huizen (2000) bespreek ook die invloed van ouerbetrokkenheid in skole. Die positiewe effek

te strek van verbeterde leerderprestasies en dissipline tot 'n verandering in hulle eie lewens 

asook 'n positiewe benadering en houding teenoor die skoal wat hulle kinders bywoon. 

Kruger (2003a) stipuleer dat sommige skole meer baat as gevolg van ouers se betrokken

heid, byvoorbeeld 'n meer positiewe gesindheid teenoor die skoal, verlaagde skoolverlating, 

verbeterde skoolprestasie, verbeterde en versterkte vennootskap. 'n Studie met betrekking 

tot immigrante ouers in Kanada het getoon dat ouers en taalkundige minderheidstudente hul 

gesindheid en gedrag teenoor die skoal positief verander het nadat hulle betrokke geraak het 

by 'n gemeenskapprojek wat deur die skoal ge"inisieer is. Die ouers het oak meer navrae ge

doen oor spesifieke leertake vir hul kinders en hulle betrokkenheid het ook daartoe gelei dat 

die skoal se taalbeleid dienooreenkomstig aangepas is (Schecter et al., 2007). In 'n Britse 
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studie wat gefokus het op skoolhoofde wat 'n verskil bewerkstelling het, het een van die 

skoolhoofde opgemerk: "Once we get the parents more involved, I think the job will be eas

ier" (Day, 2005, p. 276). Voorgenoemde voorbeelde dien as versterking vir die oproep om 

meer effektiewe kommunikasie met al die rolspelers van die skoolgemeenskap en spesifiek 

om die al die verskillende groepe, insluitende minderhede, meer by die skoolprogram te be

trek. 

Ouers en gesinne is primer verantwoordelik vir die kind se opvoeding, daarom is ouerbetrok

kenheid en ouerbegeleiding essensieel in die ontwikkeling van die kind se sin verantwoorde

lik en etiese gedrag. Lunenberg en Irby (2006), Colombo (2006), Flett en Conderman (2001) 

sowel as Oosthuizen (2000) benadruk die belangrikheid van 'n hegte en positiewe verhou

ding tussen die ouer en die skoal om 'n beter verstaan te fasiliteer oor die gedrag en optrede 

binne 'n diverse gemeenskap. 'n Beter begrip van diversiteit wat verskille en ooreenkomste 

insluit, kan lei tot hegter gemeenskapsbande en sterk ondersteuning van die skoolaktiwiteite. 

2.3 Die skoolbeheerliggaam 

Die demokratiese bedeling wat die Suid-Afrikaanse samelewing vanaf 1994 ingelei het, is 

ook in die onderwyslandskap gekenmerk deur die daarstel van skoolbeheerliggame om die 

ouers van leerders in skole verteenwoordigende aanspraak te gee in skoolbeheeraange

leenthede. Die statutere skoolinstelling word vervolgens bespreek deur te verwys na die 

ontstaan van die skoolbeheerliggame, die verskillende beleidsraamwerke ter sake, die sa

mestelling en wetlik-bepaalde funksies toegeken aan die skoolbeheerliggame. 

2.3.1 Die totstandkoming van die skoolbeheerliggaam 

Die SBL waarna in die SASW verwys word, was in sommige skole die opvolger van die 

voormalige skoolrade (in die geval van vorige blanke of "Model C" skole ). Vir die meeste an

d er publieke skole was SSL 'n totaal nuwe verskynsel wat skoolbeheer betref. In hierdie sko

le (voor 1 Januarie 1996 toe die SASW in werking getree het) was daar geen nasionale be

heerstruktuur nie en van die beheerfunksies was uitgevoer deur sogenaamde progressiewe 

of populere strukture soos die "Parent Teacher Student Associations" (PTSAs) wat hierdie 

funksies sander enige regsgronde uitgevoer het. 

Die SASW het vanaf 1 Januarie 1996 'n amptelike en geregtelike raamwerk daargestel waar

in alle onderwysrolspelers, en daar is vier belangrike rolspelers: die staat, ouers, opvoeders 
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en leerders in 'n vennootskap geplaas is om spesifieke doelwitte ten opsigte van die skoal en 

onderwys te bevorder. Die hoofdoel van die belangrike keerpunt in die ontwikkeling van die 

land se onderwys was 'n wegbeweeg van 'n stelsel waar skole totaal afhanklik was van die 

gunste, gawes en alleeninsette van die staat na 'n stelsel waar grater verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid afgewentel en aanvaar moet word, nie net deur leerders en opvoeders nie, 

maar veral deur die ouers (Moseneke, 2002). Die SA Skolewet het dus die totstandkoming 

van skoolbeheerliggame as 'n nuwe bedeling in die onderwys van SA ingelei en daarmee 

verseker dat skoolbeheer direkte en amptelike oueriilspraak en -verteenwoordiging verkry 

het. 

2.3.2 Beleidsaspekte 

Beckmann (2002), voer aan dat skoolbeheerliggame het beperkte besluitnemingsoutoriteit 

met betrekking tot kritieke areas van skoolbeleid wat duidelik deur provinsiale en nasionale 

wetgewing en beleide omskryf word. Onderwysbeleid kan in die bree beskryf word as die 

ideale, begeertes of verwagtinge wat die beginsels en lewensbeskouinge wat die onderwys

stelsel ten grondslag le, omarm. Daarom is dit belangrik dat die doelwitte en oogmerke van 

'n onderwysstelsel ooreenstem met die onderwysbehoeftes van die teikengroep en ander 

verbandhoudende determinante. Die geformuleerde onderwysbeleid behoort in lyn te wees 

met die doelwitte en oogmerke van die onderwysstelsel waarvan diversiteit 'n belangrike 

komponent vorm. 

Die onderwysbeleid kan in verskillende vorms in die praktyk toegepas word. In die nasionale 

onderwysstelsel van Suid-Afrika word onderwysbeleid in een van drie vorms aangebied; as 

wetgewing, regeringskennisgewings of departementele regulasies. Beleid beskryf wat die 

onderwysstelsel beoog om te bereik en hoe dit bereik moet word (Steyn, 2000). In die mees

te onderwysstelsels word doelwitte en oogmerke gestel in ooreenstemming met die onder

wysaspirasies en toekomsvisie van wat vir die onderwys in 'n betrokke land in die vooruitsig 

gestel word (Steyn, 1997:39). Volgens Van der Weshuizen (2005) geld die volgende alge

mene beginsels vir die daarstel van 'n onderwysbeleid: 

• Die onderwysbeleid moet die oogmerke of doelwitte van die onderwysstelsel duidelik 

reflekteer. 

• Die onderwysbeleid moet konsekwent toegepas kan word, maar ook moontlikhede van 

vrye interpretasie toelaat in buitengewone omstandighede. 

• Alhoewel die onderwysbeleid konsekwentheid vereis, beteken dit nie dit moet rigied en 

onbuigbaar wees nie. Dit moet moontlik wees om beleid te kan verander om veran

derde behoeftes en eise te kan akkommodeer. 
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• Die onderwysbeleid moet gepubliseer word en beskikbaar wees aan alle belangheb

bendes. 

Die daarstel en toepassing van onderwysbeleid is die taak van die nasionale en provinsiale 

regerings en op plaaslike vlak die skoolbeheerliggaam en skoolbestuurspan van elke skoal. 

In die skoolsituasie beteken beleid soms 'n algemene plan van aksie wat saamgestel is om 'n 

spesifieke doel in die skoal te bereik. 'n Beleid reflekteer oak die waardes en norms van 'n 

spesifieke gemeenskap wat in ag geneem word gedurende besluitneming. In terme van die 

Suid-Afrikaanse Skolewet (No. 84 van 1996), word van die SBL vereis om beleid daar te stel 

ten opsigte van kwessies in verband met die effektiewe beheer van die skoal soos onder an

dere die toelatingsbeleid, taalbeleid, reels in verband met godsdienstige gebruike, ge

dragskode vir leerders wat insluit die skoolreels en dissiplinere beleid asook die regte en 

verantwoordelikhede van belanghebbende rolspelers in die skoolgemeenskap. Samevattend 

kan gestel word dat 'n skoolbeleid as 'n regulerende riglyn dien vir funksionele skoolbestuur 

en -beheer en vervat die skoolgemeenskap se waardesisteem (Carlson, 1982; Kruger & Van 

Schalkwyk, 1997; Prinsloo, 2005). Dit is dus duidelik dat daar 'n klinkklare verband is tussen 

beleid en funksionele skoolbestuur - die een kan nie sander die ander nie. 

2.3.3 Beleidsriglyne vir diversiteitbestuur 

Beleidsriglyne kan beskou word as vereiste voorskrifte van die wyse hoe daar met twispunte 

van onder andere die hantering van diversiteit in skole mee omgegaan moet word en is ge

baseer op verbandhoudende wetgewing soos voorgeskryf deur die staat (Van Vuuren & Van 

der Westhuizen, 2007). Ouers, opvoeders en leerders word oak beskou as agente van ver

andering binne die skoal en die gemeenskap en in die hoedanigheid sal hulle deeglik reke

ning moet hou met verwante beleidsvoorskrifte. As agente van verandering sal genoemde 

rolspelers bevoegde kennis, vaardighede en gesindhede oar diversiteit moet verwerf om die 

onregverdigheid van die verlede aan te spreek. Spesifieke wette in die Suid-Afrikaanse kon

teks wat fundamenteel vir die effektiewe diversiteitsbestuur in skole is en as waardevolle rig

lyne dien is onder andere: 

• Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 

• Die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid 

• Die Suid-Afrikaanse Skolewet 

• Die Wet op Arbeidsverhoudinge 

• Die Wet op lndiensneming van Opvoeders 
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• Die Wet op Bevordering van Gelykheid en Voorkoming van Onregverdige Diskrimina

sie. 

2.3.3.1 Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet no. 108 van 1996) 

Die konseptualisering van diversiteit is kompleks en omsluit menige aspekte en interpreta

sies, derhalwe is dit belangrik vir opvoeders en belanghebbendes om die inhoud van die 

Grondwet te bemeester sodat die implikasies vir die hantering van diversiteit in skole ten vol

le begryp kan word (Goduka, 1999). Die Grondwet is fundamenteel in die ontwikkeling van 

alle ander beleide en spesifiek vir 'n beleid vir diversiteitsbestuur omdat die Grondwet by uit

stek die basiese regte van individue binne die diverse Suid-Afrikaanse bevolking beskerm 

(South Africa, 2000). Die volgende beleidsriglyne wat ook van toepassing is vir diversiteit

bestuur in die onderwys het hulle ontstaan te danke aan Die Handves van Menseregte (Suid 

Afrika, 1996a): 

• Die staat mag nie regstreeks of onregstreeks onbillik teen iemand diskrimineer op een 

of meer gronde nie, met inbegrip van ras, geslagtelikheid, geslag, swangerskap, huwe

likstaat, etniese of sosiale herkoms, kleur, seksuele georienteerdheid, ouderdom, ge

stremdheid, godsdiens, gewete, oortuiging, kultuur, taal en geboorte (artikel 9(3)). 

Hierdie gronde vir diskriminasie word duidelik in die Grondwet uitgespel en het beteke

nisvolle waarde vir skoolbestuurders, -leiers en skoolbeheerliggaamslede in hulle be

trokkenheid by die bestuur en beheer van skole. Hierdie belangrike aspek behoort ook 

in die plaaslike skoolbeleid neerslag te vind om sodoende die regte van elke lid van die 

skoolgemeenskap te verseker en te beskerm. 

• Elke individu beskik oor ingebore waardigheid en het onvoorwaardelik die reg dat die 

waardigheid gerespekteer en beskerm word (artikel 10). In 'n onderwyskonteks het be

paling van Die Grondwet regstreeks daartoe gelei dat, onder meer, lyfstraf in skole af

geskaf is omdat dit die menswaardigheid van leerders aantas. Skoolbeleide moet 

deeglik rekening hou met hierdie grondwetlike bepaling en streng toesien dat die 

menswaardigheid van alle belanghebbendes in die skoolgemeenskap te alle tye verse

ker en beskerm word. 

• Die skoolbeleid moet in alle opsigte die bepaling verreken dat die reg tot basiese en 

verdere onderwys vir almal in Suid-Afrika (artikel 29(1-4)) beskore is, hetsy in openbare 

of onafhanklike onderwysinstellings. Hierdie bepaling het veral betrekking op 'n skool 

se toelatingsbeleid met spesifieke implikasies vir die skoolbeheerliggaam se rol in die 

daarstel van so 'n beleid. 
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• Die skoolbeleid vir diversiteitsbestuur moet voorsiening maak vir kultuur-, godsdiens

en taaldiversiteit aangesien hierdie aspekte deur Die Grondwet verskans word (artikel 

31(1-2)). 

• Die Handves van Menseregte het as hoofstuk 2 van Die Grondwet 'n bepalende invloed 

op alle aspekte van 'n skoolbeleid aangesien dit die gees, doel en oogmerke van beleid 

in die algemeen bepaal (artikel 39(1-3)). 

Volgens De Groot en Malherbe (1997) is die Handves van Menseregte in hoofstuk 2 van Die 

Grondwet van Suid-Afrika een van die mees alomvattende en verreikende beleidsdokumente 

in die wereld. Die Handves van Menseregte vorm spreekwoordelik die hoeksteen van de

mokrasie in Suid-Afrika. Die Handves beskerm die regte van alle rnense in ons land en be

vestig die demokratiese waardes van menswaardigheid, gelykheid en vryheid. Skoolbe

stuurders, -leiers en -beheerliggaamslede moet hulle deeglik vergewis van hierdie kern en 

kardinaal belangrike beleidsdokument aangesien geen aspek van die skoolbeleid in teenstel

ling met die Handves van Menseregte mag wees nie. Hierdie belangrike dokument is veral 

van waarde waar dit gaan om die bestuur en beheer van diversiteit in die skoolomgewing. 

2.3.3.2 Die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid (No. 27 van 1996) 

Die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid (No. 27 van 1996) (Republiek van Suid Afrika, 

1996) voorsien spesifieke beleidsriglyne vir die regulering en praktykmaking van die nasiona

le onderwysstelsel en is daarom 'n belangrike beleidsdokument om te raadpleeg vir die 

saamstel van 'n beleid om diversiteit in skole te bestuur. Die leidinggewende beginsels van 

die wet fokus op die bevordering en beskerming van die fundamentele regte van alle leer

ders en ouers teen onregverdige diskriminasie betreffende sekere aspekte van diversiteit (ar

tikel 4(a) i-iv). 

Die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid (No. 27 van 1996) bevat voorts ook die Norme en 

Standaarde vir Opvoeders (artikel 3) wat spesifieke rolle en bevoegdhede voorskryf wat in 

gedagte gehou moet word in 'n beleid wat voorsiening maak vir die bestuur van diversiteit in 

die onderwys (artikel A46-A53). Die voorskrifte van die wet bied duidelike riglyne ten opsigte 

van sake verwant aan diversiteit soos byvoorbeeld spesiale onderwysbehoeftes, geloof, taal, 

geslag, HIVNIGS en gesondheidstatus. 'n Beleid vir die bestuur van diversiteit in die skool 

behoort duidelike voorskrifte en riglyne te voorsien aan die skoolbestuurspan, skoolbeheer

liggaamslede en opvoeders oor hoe om die impak van diversiteit op die onderwys- en leer

ondervindings in die skool te bestuur (Van der Weshuizen, 2005). 
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2.3.3.3 Die Suid-Afrikaanse Skolewet (No. 84 van 1996) 

Die Suid-Afrikaanse Skolewet (No. 84 van (1996b)) verskaf duidelike beleidsriglyne vir 

skoolbestuur en spesifiek vir die bestuur van diversiteit in skole. Die Suid-Afrikaanse Skole

wet (No. 84 van ( 1996b )) is 'n kern en sentrale onderwysbeleidskrif vir effektiewe skoolbe

stuur aangesien die wet dit as vereiste stel dat alle rolspelers in die onderwys inspraak het 

en verantwoordelikheid deel vir die effektiewe beheer en bestuur van skole. Die Skolewet 

het ender andere as oogmerk die daarstel van 'n onderwysstelsel waarin diversiteit erken, 

gerespekteer, gewaardeer en gerespekteer word (South Africa, 2000). 

Spesifieke voorsiening van die Suid-Afrikaanse Skolewet (No. 84 van 1996: 5-31) vir oorwe

ging om ge"inkorporeer te word in die skoal se beleid vir die bestuur van diversiteit kan as 

volg saamgevat word (Department of Education, 1997b, pp. 54-56; South Africa, 2000; Van 

Vuuren, 2008): 

• Die betrokkenheid van skoolbeheerliggame moet grondwetlike riglyne en voorskrifte 

volg om eenheid in diversiteit in skole te verseker. Dit is die plig van die SBL om die 

beste belang van die skoal en gemeenskap aan die hand van grondwetlike beginsels 

te bevorder. 

• Die skolewet verskaf riglyne vir skoolbestuur wat gegrond is op grondwetlike beginsels 

en gemik is op die bevordering van basiese menseregte, gelyke en regverdige ge

leenthede en menswaardigheid. Hierdie bepalings is veral van belang ten opsigte van 

die skoal se toelatingsbeleid en verteenwoordigende aanstellings van opvoeders. 

• Skoolbeheer is gesetel in die skoolbeheerliggaam wat in 'n posisie van vertroue teen

oor die skoal staan. Die professionele bestuur van die skool berus by die skoolhoof en 

die skoolbestuurspan. Gesamentlik is die skoolbestuurspan en skoolbeheerliggaam 

dus verantwoordelik en aanspreeklik vir die bestuur van diversiteit in die skoal. 

Samevattend kan gese word dat die Skolewet 'n wetlike raamwerk gegrond op Grondwetlike 

beginsels daarstel vir die bestuur en beheer van onderwys in Suid-Afrika. 

2.3.3.4 Die Wet op Arbeidsverhoudinge (No. 66 van 1995) 

'n Beleid vir die bestuur van diversiteit in skole moet oak die regte en pligte van opvoeders en 

nie-opvoeders beskerm (Department of Education, 1997b). Twee aspekte uit die Wet op Ar

beidsverhoudinge (No.66 van 1995) wat verband hou met die bestuur van diversiteit in skole 

is: 
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• Die bevordering van sosiale geregtigheid en beskerming van die regte van werknemers 

en vakbonde (artikel 1 (a-c)) 

• Verseker vryheid van assosiasie en die algemene beskerming van werknemers binne 

'n diverse werksmag. 

Die oogmerk van die wetgewing kan dus opgesom word as om die werksverhoudinge tussen 

die verskillende rolspelers te reguleer. 

2.3.3.5 Die Wet op die lndiensneming van Opvoeders (No. 76 van 1998) 

'n Belangrike aspek van die Wet op die lndiensneming van Opvoeders (No. 76 van 1998) vir 

insluiting in 'n beleid vir die bestuur van diversiteit is om diversiteit te bevorder deur die in

diensneming van opvoeders uit diverse groepe (South Africa, 2000). Beleidsriglyne betref

fende gelykheid, regverdigheid, demokratiese waardes en beginsels moet geformuleer word 

om te voorkom dat die skool of die Departement indiensneming weier gebaseer op kwessies 

rakende diversiteit (artikel 7(1 )). Die wet het ender meer ten doel om diversiteit ender die 

opvoedersmag te bevorder en skoolbeheerliggame moet van die beleidsbepaling kennis 

neem. 

2.3.3.6 Wet op Bevordering van Gelykheid en Voorkoming van Onregverdige Diskri

minasie (No. 4 van 2000) 

Die Wet op Bevordering van Gelykheid en Voorkoming van Onregverdige Diskriminasie (No. 

4 van 2000) stel beleidsriglyne daar vir ender andere diversiteitsbestuur om enige vorm van 

toevallige, institusionele of gestruktureerde onregverdige diskriminasie en ongelykheid, tans 

of vanuit die verlede, aan te spreek en reg te stel (Albertyn, Goldbat, & Roederet, 2001 ). Die 

beleid maak dit ook moontlik vir die inisiering en implementering van intervensie strategies 

om ongelykhede uit die weg te ruim. 

2.3.4 Samestelling van skoolbeheerliggame 

Skoolbeheerliggame is die wettige vierde sfeer van regering wat demokrasie en die daarstel

ling van onderwysnetwerke moet versterk. Skoolbeheerliggame beskik oor die gesag om 

besluite te neem om die beste belang van die skool en gemeenskap te dien oor 'n reeks 

skoolverwante aangeleenthede soos ender andere: die aanstelling van opvoeders, besluite 

oor taalbeleid, buitemuurse aktiwiteite en die aanbied van 'n spesifieke kurrikulum. Woolman 
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en Fleisch (2008) hierdie gesag van die skoolbeheerliggaam is egter onderhewig aan twee 

bepalings: SASW sub art. 5(5) en SASW sub art 8(1 ): 

• Geen besluit mag op die basis van ras of enige ander persoonaspek die geskiktheid 

van leerders of ouers uit voorheen of histories benadeelde gemeenskappe verhoed 

om lede van die skoolgemeenskap te word nie as hulle aan alle statutere en regule

rende kriteria voldoen. 

• Gedragkodes meet so opgestel word dat dit inklusiwiteit en diversiteit versterk en nie 

op onbillike wyse die uitdrukking van geloof, kultuur of taalregte beperk nie. 

Daar is duidelike voorskrifte dat ouers die meerderheid van verteenwoordiging op die SBL 

meet wees. Die Suid-Afrikaanse Skolewet maak dit duidelik dat die insluiting van alle rolspe

lers 'n vereiste is. Hierdie rolspelers sluit ook leerders van graad 8 tot 12 in sowel as opvoe

ders en nie-opvoeders as personeel van die skool. As toevoeging tot verkose lede, maak die 

Skolewet in Artikel 23 ook voorsiening vir die verteenwoordiging van nie-verkose of ex-officio 

lede, insluitend die skoolhoof en gekoopteerde lede. Die Skolewet maak verder voorsiening 

vir die insluiting van 'n lid of lede van die gemeenskap met spesifieke kundigheid of vaardig

hede, maar hulle stemreg word beperk. 

2.3.4.1 Rolspelers 

Skole het in die hedendaagse tydperk 'n verandering ondergaan en word algemeen as kom

plekse leerorganisasies beskou, as gevolg van ondermeer 'n verhoogde deelname van 'n 

verskeidenheid van rolspelers in die gemeenskap. Die term 'rolspelers' het almeer posgevat 

in verskeie lande, insluitend Suid-Afrika, en is gebaseer op die aanname dat sekere individue 

en/of groepe 'n belang het of 'n rel te vervul het in die aktiwiteite van die skool as 'n leerorga

nisasie. Rolspelers word aldus beskou as sou hulle oar 'n regmatige belang beskik met be

trekking tot die effektiewe funksionering en suksesvolle bedryf van die skool as gemeen

skapsinstelling en leerorganisasie. Leerders word gesien as die primere 'kliente' en daarom 

word hulle behoeftes en verwagtinge in 'n demokratiese bestel in ag geneem deur die ver

teenwoordiging en inspraak van senior leerders op die beheerliggaam van die skool (Waring, 

1999). Die demokratisering van die onderwysstelsel wentel om die beginsels van inklusiwi

teit en deelname aan die aktiwiteite van die totale skoolprogram en derhalwe word ouers, 

opvoeders, leerders en persone met spesiale kundighede en vaardighede betrek by die sa

mestelling van die skoolbeheerliggaam (Department of Education, 1997b ). Sedert 1994, die 

aanvang van die demokratiese bestel in Suid-Afrika, was daar 'n klemverskuiwing in die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel wat aan al die rolspelers van die skool, naamlik die skoolbeheer

liggaam, onderwysers, ouers, leerlinge en die gemeenskap inspraak verskaf en deelname 
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verseker het in die bestuur en beheer van skole in Suid-Afrika (Department of Education, 

2001b). 

2.3.4.2 Lidmaatskap 

Artikel 23(1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet (SASW) handel oor die lidmaatskap van 

skoolbeheerliggame van publieke skole en bepaal dat die volgende rolspelers insluit kan 

word: verkose lede, die skoolhoof (ex officio) en gekoopteerde lede. Artikel 23(2) bepaal dat 

die verkose lede van die skoolbeheerliggaam uit 'n lid of lede van elk van die volgende kate

goriee kan bestaan: 

• Ouers van leerders by die skool 

• opvoeders by die skool 

• personeellede by die skool wat nie opvoeders is nie 

• leerders in die agste graad of hoer by die skool. 

Artikel 23(6), (7) en (8) bevat bepalings ten opsigte van kooptering. 'n Skoolbeheerliggaam 

kan 'n lid of lede van die gemeenskap koopteer om behulpsaam te wees met die verrigting 

van bepaalde take of werksaamhede. Gekoopteerde lede geniet egter nie stem reg op die 

skoolbeheerliggaam nie. lndien daar op enige stadium nie 'n meerderheid van ouers is teen

oor die gesamentlike totaal van die ander lede van die skoolbeheerliggaam wat stemreg het 

nie, mag die skoolbeheerliggaam tydelik ouers van skoolgaande leerders koopteer met stem

reg. 

Die insluiting van leerders is ook in ooreenstemming met die demokratiese beginsels van 

deelname, inspraak en betrokkenheid van alle rolspelers in skoolbeheer (Heystek, 2001 ). 

Phakoa en Bisscoff (2001) verbind ook die insluiting van leerders in skoolbeheerliggame met 

die wyer demokratiese ideale soos uiteengesit in die Suid-Afrikaanse Skolewet. Die SASW 

. erken leerders as 'n belangrike groep rolspelers en ag dit noodsaaklik om hulle in te sluit in 

die besluitnemingsprosesse van publieke sekondere skole. Die erkenning en verteenwoor

diging is waarskynlik toe te skryf aan die feit dat leerders 'n beduidende rol gespeel het in die 

demokratisering van Suid-Afrika. Gesien in voorgaande lig sal leerders se uitsluiting van 

skoolbeheerliggame teenstrydig wees met die demokratiese etos waarteen leerders solank 

voor geveg het (Phakoa & Bisscoff, 2001 ). 

39 



2.3.4.3 Funksies van skoolbeheerliggame 

Een van die belangrikste funksies van die skoolbeheerliggaam is om 'n begroting op te stel, 

dit te bestuur en om skoolgelde betaalbaar daar te stel as deel van die begrotingsproses. 

Die Department of Education (1997b) stel dit onomwonde dat skoolbeheerliggame geld meet 

insamel om die staat se bydrae tot die verskaffing van onderwys aan te vul. Artikel 36(1 ), 

SASW, Wet 84 van 1996 lui dat elke skoolbeheerliggaam planne daar meet stel en tot uit

voer meet bring om addisionele fondse te bekom om die onderrig en leer in die skoal te ver

beter. Die skoolbegroting kan nie gefinaliseer word nie tensy die beg roting de~r stemming 

deur die meerderheid van ouers teenwoordig op 'n ouervergadering goedgekeur is nie 

(Department of Education, 1997b ). Ouers meet oak ten alle tye gekonsulteer word of skool

gelde gehef meet word, en op watter vlak. Die finale besluit berus by die ouers, en nie by die 

beheerliggaam nie. 

Die SASW skryf 'n wye reeks van spesifieke funksies en verantwoordelikhede aan skoolbe

heerliggame voor en kan onderskei word van die prinsipaal se verantwoordelikhede. Beck

man, Foster & Smith (1997), verdeel die SSL se funksies in verpligte, diskresionere en toe

gewysde funksies. Die verpligte funksies word as die volgende beskou: 

• beheer van die skoal (SASW art. 16(1)) 

• bepaal die skoal se toelatingsbeleid (SASW subart. 5 (5)) 

• aanvaar 'n gedragskode na konsultasie (SASW subart. 8 ( 1) en 20( 1 )( d)) 

• aanvaar en funksioneer in terme van 'n grondwet (SASW subart. 18(1) en 20(1 )(b)) 

• ontwikkel 'n missieverklaring vir die skoal (SASW subart. 20 (1)(c)) 

• bepaal die tyd van die skooldag (SASW subart. 20 (1)(f)) 

• administreer en kontroleer skoolgeboue, gronde en eiendom (SASW subart. 20 (1 )(g)) 

• aanbevelings vir aanstelling van opvoeders (SASW subart. 20 (1 )(i)) 

• aanbeveling vir aanstelling van nie-opvoeder personeel (SASW subart. 20 (1 )U)) 

• gee toestemming vir die gebruik van skoolfassiliteite vir opvoedkundige programme 

wat nie deur skoal aangebied word nie, insluitend die hefting van fooie (SASW subart. 

20( 1 )(k) en 20 (2)) 

• neem redelike maatreels om hulpbronne te voorsien (SASW subart. 36 (1)) 

• bepaling van skoolfonds en administrering (SASW subart. 37 (1)) 

• open en instand hou van 'n bankrekening (SASW subart. 37 (3)) 

• voorbereiding van jaarlikse begroting vir ouergoedkeuring (SASW subart. 38 (1)) 

• implementeer resolusies socs aanvaar deur ouervergaderings (SASW subart. 38 (3)) 

• afdwing van die betaling van skoolfonds (SASW art. 41) 
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• byhou van finansiele rekords (SASW subart. 42 (a)) 

• saamstel van 'n jaarlikse finansiele staat (SASW subart. 42 (b)) 

• aanstel van 'n geregistreerde ouditeur (SASW subart. 43 (1 )). 

Die diskresionere pligte van die skoolbeheerliggaam is kortliks as volg: 

• Bepaal die taalbeleid vir die publieke skoal (SASW subart. 6 (2)) 

• hanteer die skorsing van leerders (SASW art. 9(1)) 

• toelating van redelike gebruik van skoolfasiliteite vir gemeenskap, sowel as sosiale en 

fondsinsamelingsgeleenthede (SASW art.20(2)) 

• aansluit by 'n vrywillige assosiasie wat skoolbeheerliggame van publieke skole ver

teenwoordig (SASW art.20(3)) 

• aanstel van opvoeders en nie-opvoeders addisioneel tot amptelike posvoorsiening van 

die skoal (SASW art 20(4-5)) 

• stel reels vir godsdiensbyeenkomste by die skoal (SASW art. 7) 

• implementeer ouers se besluit oar skoolfonds (SASW art.39(3)) 

• afdwing van betaling van skoolfonds deur regprosesse (SASW art.40). 

In terme van artikel 21 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, mag skoolbeheerliggame oak aan

soek doen om addisionele funksies te verkry. Hierdie addisionele funksies sluit ender ande

re die volgende in: 

• Verbetering van skooleiendom en infrastruktuur (SASW subart. 21 (1 )(a)) 

• bepaal die buitemuurse kurrikulum (SASW subart. 21 (1)(b)) 

• bepaling van vakkeuses (SASW subart. 21 (1)(b)) 

• aankoop van handboeke, leerhulpmiddels en toerusting (SASW subart. 21 (1 )(c)) 

• betaling van dienste (SASW subart. 21 (1 )(d)). 

Vanuit bovermelde verpligte, diskresionere en addisionele funksies is dit duidelik dat ouers 

van leerders in skole uitgebreide funksies met betrekking tot skoolbeheer het om na te kom. 

Die uitvoering van die uitgebreide funksies vereis besondere insig en bevoegdhede in terme 

van onderwyssake sowel as die hantering van diversiteit in 'n multikulturele samelewing socs 

in Suid-Afrika om gehalte onderrig en leer te verseker. 

2.3.4.4 Skoolbestuur versus skoolbeheer 

Die belangrikheid van grater samewerking wat die bestuur en beheer van skole betref, word 

ender andere deur Goodlad (1975) beklemtoon met die volgende stelling: "Our schools can 
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and should be better. A large number of parents and students are ready to join us, I believe, 

in making our schools, one by one, better places to live and work. Our schools must be re

constructed, one by one, by citizens and educators working together. Nothing less will suf

fice". 

Die werksverhouding tussen die skoolbeheerliggaam en die professionele skoolbestuurspan 

wat die skool se ondersteuningspersoneel insluit, is van die mees betekenisvolle faktore wat 

die suksesvolle funksionering van die skoolbestuur en die skoolbeheerliggaam bepaal. Ge

melde aanname is soveel te meer van toepassing waar diversiteit in die samestelling van 

skoolbesture en skoolbeheerliggame in berekening gebring word. Die volgende standpun

tinname van die nasionale onderwysowerheid dien as stawing in die verband: "Meetings of 

the governing bodies ... will be the place for calm discussions about how the school should be 

govern, how problems should be solved and where important decisions are made. Since 

many interest groups are represented on the governing body, everyone involved must learn 

how to respect the opinions of others and how to take decisions collectively. Within the gov

erning body, the talents of many will be combined to take the best decisions for the best in

terest for the school (Department of Education, 1997b, p. 7). 

Die meeste onderwyssisteme maak 'n onderskeid tussen die daarstel van skoolbeleide wat 

die verantwoordelikheid is van die skoolbeheerliggame en die operasionele bestuur van 

skoolaangeleenthede wat die professionele terrain van skoolbestuurspanne onder leiding 

van die skoolhoof is. Hoewel die onderskeid tussen skoolbeheer en skoolbestuur teoreties 

gedefinieer word, is hierdie twee onderskeibare rolle nou ge"integreerd en kan dit lei tot kon

flik waar die rolbeskrywing nie duidelik afgebaken is nie (Department of Education, 1997b ). 

Dit blyk dat die skoolbeheerliggaam se verantwoordelikhede omvangryk is en sake uitsluit 

wat in verband staan met die onderrig- en leersake van die skool, die hantering van leer- en 

ondersteuningsmateriaal en die bestuur van die skoolpersoneel. 

Ervarings ten opsigte van skoolbeheerliggame in Engeland en Australis (Bush & Gamage, 

2001) het byvoorbeeld uitgewys dat skoolbeheerliggame wesenlike ondersteuning en leiding· 

van skoolhoofde ontvang om hul verantwoordelikheid as skoolbeheerliggaam uit te voer. Die 

aanname kan dus gemaak word dat in die lig van relatief min ervaring van 'n demokratiese 

bestel in skoolonderwys, die situasie soos in Engeland en Australis ervaar, ook in die meeste 

skole van Suid-Afrika voorkom. Gemelde navorsers (Bush & Gamage, 2001) se navorsing in 

die Gauteng provinsie het getoon dat die meeste skoolbeheerliggame nie hul rolle na behore 

vervul nie en grootliks op die skoolhoof steun vir leiding en ondersteuning. 
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Subartikel 16 van die SASW plaas die beheer van publieke skole in die hande van die skool

beheerliggaam en die professionele bestuur van die skool in die hande van die skoolbe

stuurspan onder leiding van die skoolhoof. Onderskeid tussen die twee kardinaal belangrike 

konsepte van beheer en bestuur in die konteks van hierdie navorsing word deur Beckmann, 

Foster, en Smith (1997, p. 10) as volg beskryf: "In general terms, governance implies overall 

control and authority of the school and its policies and directions; whereas, management im

plies day-to-day supervision and administration of activities within the institution." In terme 

van die Suid-Afrikaanse Skolewet (artikel 16) is die konsepte se verband met skoolonderwys 

as volg: 

• Behoudens hierdie Wet, setel die beheer van elke openbare skoal in die skoolbeheer

liggaam 

• 'n Skoolbeheerliggaam staan in 'n vertrouensposisie teenoor die skool 

• Behoudens hierdie Wet en enige toepaslike provinsiale wet, moet die professionele 

bestuur van 'n openbare skoal deur die prinsipaal onder die gesag van die provinsiale 

departementshoof onderneem word. 

Die mededingendheid van instellings sal grootliks saamhang met die vermoe om die ver

skeidenheid talente in beheer- en bedryfstrukture behoorlik te identifiseer, aan te wend en te 

bestuur. Die bestuur van diversiteit vorm ten opsigte van voorgenoemde is 'n integrale deel 

van die totale beheer- en bestuursproses, veral wat betref die bereiking van gelykheid ("equi

ty") wat met regstellende aksie gepaard gaan (Williams, 2000). Die veranderinge wat hier

deur meegebring word, lei tot grater diversiteit en stel nuwe uitdagings aan die beheer- en 

bestuurstrukture. Die gemelde verskeidenheid talente kan 'n besondere bydra tot verbeterde 

funksionering, besluitneming, doeltreffendheid en produktiwiteit lewer. In die lig van voor

gaande kan die diversiteit in verband met die skoolbeheerliggaamslede voordelig wees ten 

opsigte van ondervinding, insigte, benaderings en waardes waaruit 'n verskeidenheid van 

perspektiewe en alternatiewe oplossings vir die praktyk se bedryfsprobleme kan voortspruit. 

Gebaseer op die voorgaande, kan die afleiding gemaak word dat die skoolbestuurspan en 

die skoolbeheerliggaam verbind moet wees tot samewerking, 'n kollegiale verhouding en we

dersydse ondersteuning omdat hulle afhanklik is van mekaar om 'n effektiewe en funksionele 

skoal as leerorganisasie moontlik te maak. Seide die skoolbestuurspan en skoolbeheerlig

gaam funksioneer en staan in 'n posisie van vertroue teenoor die skoal sowel as teenoor me

kaar. Die verskillende rolle van die genoemde twee rolspelers (skoolbestuurspan en skool

beheerliggaam) (en spesifiek die verhouding tussen die prinsipaal en voorsitter van die SBL) 

moet duidelik uitgespel word in konsultasie en in goeie trou met mekaar en dan gekommuni

keer word aan alle betrokke lede. Voorgaande impliseer by uitstek 'n besondere vertrouens-
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en samewerkingsverhouding tussen die skoolhoof en die voorsitter van die skoolbeheerlig

gaam as leiers van die beheer- en bestuurstrukture van die skoolgemeenskap. 

2.4 Diverse gemeenskappe 

Elke mens het 'n reg daarop om verskillend te wees van ander mense, aangesien elke indivi

du volgens 'n eie aard geskape is. lndividualiteit word op 'n besondere wyse erken wanneer 

ander mense respek toon vir individue se uniekheid. Begrip en respek word veral vereis 

wanneer die eie aard as partikuliere waardes en norms in die gemeenskapslewe mani

festeer. Diversiteit in 'n gemeenskap vereis dus begrip, waardering en inklusiwiteit om die 

menswaardigheid van elke gemeenskaplid te erken (Landman, 2003). 

Diversiteit kom in allerlei en verskillende vorms in gemeenskappe voor. Navorsing oar diver

siteit en die gepaardgaande invloed op gemeenskappe is hoofsaaklik gedoen in die Vereni

gende State van Amerika, Kanada en die Verenigende Koninkryk asook in sommige Europe

se lande, bv. Belgie (Linguistiese diversiteit) en fokus grotendeels op bepaalde aspekte van 

diversiteit soos kultuur, etniese aspekte en taaldiversiteit (Bell, 2007a; Colombo, 2006; 

Cushner, 2001; Davis & Young, 2005; De Graaf & Lauwers, 2001; Flett & Conderman, 2001; 

Griffin, Peters, & Smith, 2007; Harris, 2007; Lim & Renshaw, 2001; McWayne et al., 2008; 

Portman, 2009; Schecter et al., 2007). Diversiteitskwessies word dikwels oak gekoppel aan 

sosio-ekonomiese klasverskille (Cushner, 2001; Leondar-Wright & Yeskel, 2007; Moore, 

2004; Spradlin & Parsons, 2008; Wood & Baker, 1999). Diversiteit as tema vir ondersoek 

bied verskillende invalshoeke en sommige navorsers fokus op enkelouergesinne as 'n vorm 

van diversiteit (Haralambos & Holborn, 2008), godsdiens (Adams, 2007; Cushner, 2001; 

Harris, 2007) en geslag of seksisme (Botkin, Jones, & Kachawa, 2007; Cushner, 2001; 

Lynch, 1997). Ander outeurs in die studieveld van diversiteit beskou byvoorbeeld geskikt

heid of vermoe oak as 'n vorm van diversiteit (Cushner, 2001; Griffin et al., 2007). 

Die Suid-Afrikaanse Onderwysstelsel word ondermeer gekenmerk deur verskeie aspekte van 

diversiteit wat die Suid-Afrikaanse gemeenskap in die bree verteenwoordig soos byvoorbeeld 

verskillende rasse, kulture, geloofsoortuigings, tale en seksuele voorkeure. Die bes moontli

ke wyse om harmoniese eenheid in diversiteit te verseker, is om mekaar se lewenswyses en 

oortuigings op wedersydse en inklusiewe wyse te respekteer. Diversiteit as realiteit moet nie 

slegs verdra of geakkommodeer word nie, maar as saambindende deug van 'n diverse same

lewing gevier word. 
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Die samelewing word daagliks gekonfronteer met die onbekende van diversiteit waar voor

oordele en stereotipering dikwels lei tot konflik en verdeling van individue en gemeenskappe. 

Dit is daarom belangrik om ook te fokus op die gemeenskaplike en dit wat 'n saambindende 

krag uitoefen om eenheid in diversiteit te bevorder. Vir die bestuur van organisasies is dit 

ook belangrik om 'n sin van sensitiwiteit en verantwoordelikheid vir diversiteit te ontwikkel wat 

onder andere aspekte betref soos ras, etnisiteit, geslag, geloof, klas, herkoms, gestremdhe

de, seksuele orientasie, gesondheid (bv. MIVNigs), geestesgestremdhede en ekonomiese 

stand (Human, 2005). Suksesvolle bestuur van diversiteit en implementering van regstellen

de aksie is afhanklik van die manier hoe dit beplan word (Du Plessis, 1996). Duidelike doel

witte is nodig en die verantwoordelikheid ter bereiking daarvan moet alle personeellede op 'n 

inklusiewe wyse betrek. Elke individu en belangegroep het 'n belangrike rol te speel om 'n 

bydrae te maak aan die hand van organisatoriese en nasionale aspirasies vir eenheid (Van 

Vuuren & Van der Westhuizen, 2007). 

Voorgaande verskaf 'n grondige agtergrond vir die fokus van hierdie_ navorsing wat fokus op 

die invloed van diversiteit op die funksionering van skoolbeheerliggame in die Laingsburg 

onderwysstreek. 

2.5 Samevatting 

Hierdie hoofstuk het as teoretiese onderbou vir die navorsing begin met 'n begripsverklaring 

van die belangrikste navorsingsterminologiee om moontlike onsekerhede oor begrippe en 

konsepte vir die doel van die studie uit te weg te ruim. Die begripsverklaring het ondermeer 

oor die volgende begrippe gehandel: diversiteit, diversiteitsklimaat, kulturele diversiteit, op

voeding, opleiding, ontwikkeling, organisasiekultuur, regstellende aksie en diversiteitsbe

stuur. Die skool as onderwysorganisasie binne die bree sowel as skoolgemeenskap is ook 

beskryf met as aanknopingspunt die totstandkoming van skoolbeheerliggame binne die be

leidsraamwerk van die Suid-Afrikaanse Skolewet en die Grondwet van die Republiek van 

Suid-Afrika. Raakpunte met die navorsingsonderwerp van ander tersaaklike wette soos die 

Wet op die Nasionale Onderwysbeleid en die Wet op Bevordering van Gelykheid en Voor

koming van Onregverdige Diskriminasie is ook beskryf. Spesifieke beleidsaspekte met be

trekking tot die skoolbeheerliggaam, die skoolbestuurspan en die bestuur van diversiteit is in 

verband met die navorsingsonderwerp verduidelik en bespreek. 
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Die samestelling, lidmaatskap, rolspelers en funksies van skoolbeheerliggame is ontleed en 

bespreek om een van die kernelemente van die studie te kontekstualiseer. Daarbenewens is 

die konsepte van skoolbestuur en skoolbeheer en verduidelik om 'n duidelike onderskeid 

daar te stel en om die gepaardgaande roluitklaring te verduidelik. Die realiteit van diverse 

gemeenskappe met 'n belang in die onderwys is bespreek met 'n aanduiding van die risiko 

van moontlike verdeling wat diversiteit mag inhou as gevolg van vooroordele en stereotipe

ring. As teenwig behoort die klem van diversiteitsbestuur op gemeenskaplikhede te val om 'n 

hegte eenheid te midde van diversiteit te verseker. 
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Hoofstuk Orie 

Navorsingontwerp en -metodologie 



3.1 lnleiding 

Hoofstuk Orie 

Navorsingontwerp en -metodologie 

Verskeie definisies is vir die konsep van navorsing beskikbaar. Al die definisies sluit die be

grip, ondersoek instel na, op 'n sistematiese wyse in. Navorsing word hoofsaaklik in twee 

kategoriee verdeel: basiese en toegepaste navorsing. Terwyl basiese navorsing gemotiveer 

word deur intelle!<tuele verkenning van 'n fenomeen met die doel om kennis te verbreed, 

word toegepaste navorsing onderneem om die kwaliteit of praktyk te verbeter (Merriam, 

2009). Navorsing is 'n sistematiese proses waarby die navorsingsgemeenskap meer te wete 

kom van fenomene waarby mense betrokke is. Navorsers dra by tot basiese navorsing om 

die praktyk van 'n spesifieke dissipline te verbeter, of tot toegepaste navorsing waartydens 

die waarde van 'n aspek geassesseer word, of om 'n besondere plaaslike probleem aan te 

spreek (Merriam, 2009). 

Navorsing word om 'n verskeidenheid van redes onderneem. Dikwels is die beweegrede die 

nuuskierigheid of verwondering van die navorser met betrekking tot 'n interessante verskyn

sel (Mouton & Marais, 1992). Navorsing is 'n sistematiese proses van data-insameling, ana

lisering en interpretering met die doel om beg rip met betrekking tot 'n bepaalde fenomeen te 

verkry of te verhoog. Data-insameling en keuse van metodologie is onlosmaaklik interaf

hanklik. Daarom moet die metodologie ten aansien van 'n spesifieke navorsingsprobleem 

altyd by die wese van die data aansluit (Leedy & Ormond, 2005). 

Mouton en Marais ( 1992) beskryf navorsing as 'n gemeenskaplike aktiwiteit waardeur 'n be

paalde verskynsel in die werklikheid op 'n objektiewe wyse bestudeer word ten einde 'n geldi

ge begrip van die verskynsel daar te stel. Navorsingsbesluitnemingsprosesse is kompleks 

en slaggate kom dikwels tydens besluitnemingsprosesse voor. Derhalwe neem die studie 

van navorsingsmetodologie die verskillende navorsingsprosesse, metodes en tegnieke wat 

deurlopend gebruik word, asook die beperkings, grense en voordele van tersaaklike keuses, 

in ag. Die rol van veronderstellings en aannames, asook die invloed van metodologiese 

voorkeure op die ontleding en interpretasie van data moet deurentyd gemonitor word 

(Mouton & Marais, 1992). 

Etimologies beteken metodologie die logika onderliggend aan die implementering van we

tenskaplike metodes in die bestudering van die werklikheid (Mouton & Marais, 1992). 'n Be-
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langrike vaardigheid wat navorsers moet ontwikkel, is om van die werk van ander kennis te 

neem om sodoende die kwaliteit, metodes, resultate en afleidings deurlopend te kan evalu

eer (Leedy & Ormond, 2005). 

'n Goed georganiseerde navorsingsvoorstel het die voordeel dat beoordelaars moontlike 

slaggate en tekortkomings in die beplanning en metodologie van die navorsing kan identifi

seer en aanbevelings maak. Hierdeur word die navorser ondersteun (Smit, 1995). Hierdie 

navorsing is derhalwe voorafgegaan deur 'n uitgebreide navorsingsvoorstel om die kwaliteit 

van die navorsing te verseker. 

3.2 Navorsingsontwerp en -metodologie 

Wetenskaplike navorsing vereis 'n metodologies verantwoordbare probleemstelling wat die 

navorsing rig en ook om afdwaal van verantwoordbare bakens te verhoed (Landman, 2003). 

Navorsing is nie 'n blindelingse reis die onbekende in met die hoop dat die navorsingsvraag 

toevallig beantwoord sal word nie. Navorsers moet die oorhoofse navorsingsontwerp op 

doelgerigte wyse beplan om die geldigheid en betroubaarheid van die navorsing te vestig 

(Creswell, 2009, p. 235). Navorsingsontwerp is dus die benadering wat navorsers gebruik 

ten aansien van 'n navorsingprobleem wat op sy beurt aanleiding gee tot die aanwending van 

toepaslike navorsingsmetodologie en die keuse van toepaslike instrumente tydens die uit

voering van die navorsing. 

3.2.1 Navorsingsontwerp 

Een van die eerste besluite wat 'n navorser moet maak, is met betrekking tot die keuse van 

die paradigma wat die studie sal rig. 'n Toepaslike paradigma ondersteun die navorser se 

standpunt; dit wil se die navorser se beskouing en verstaan van werklikheid, asook die geko

se teoretiese raamwerk met betrekking tot die studie (De Vos, Strydom, Fouche, & Delport, 

2005a). 'n Paradigma is die fundamentele model, raamwerk of verwysing wat navorsers ge

bruik om observasies, redenasies en afleidings te organiseer (Babbie, 2001 ). Alhoewel 'n 

paradigma nie navorsingsvrae beantwoord nie, rig dit die navorser om antwoorde te soek 

(Rubin & Babbie, 2001 ). Creswell (2007) meen dat kwalitatiewe navorsers projekte benader 

vanuit 'n wereldbeskouing (paradigma) wat 'n basiese stel oortuigings of afleidings rig: 

• Die aard van die werklikheid 

• Die verhouding van die navorser ten opsigte van wat nagevors word 

• Die rol van waardes wat geld tydens die studie 
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• Die proses van navorsing (metodologiese uitvloeisels). 

Burre ll en Morgan ( 1979) beskryf vier paradigmas (wereldbeskouings) met betrekking tot die 

sosiale werklikheid waarvolgens navorsers oor opvoedkunde hulle studies kan rig (Figuur 

3.1 ). 

-~ 
·~ 

~ 
Q) 

E 
0 
c:: 
co 
> 
Q) 

-ro 
~ 

' 

Radikale human
isme 

lnterpretivisme 

Radikale struktural
isme 

Funksionalisme 

Mate van kontrole 

Figuur 3.1: Navorsingslandskap ten aansien van vier basiese wereldbeskouings 

(Burrell & Morgan, 1979, p. 22) 

Burrell en Morgan ( 1979) beskryf die vier moontlike wereldbeskouings in terme van die mate 

van kontrole van die bepaalde sosiale fenomeen en die mate van objektiwiteit wat die navor

sing rig: 

• Funksionalisme: Dominante raamwerk vir die bestudering van sosiale gedrag van 

organisasies. Dit is gewortel in sosiologie van regulering en benader onderwerp I 

sake hoofsaaklik uit 'n subjektivistiese standpunt. 

• lnterpretivisme: Beskou die sosiale wereld as 'n opkomende proses ontwerp deur 

bepaalde individue. Sosiale realiteite word beskou as 'n netwerk van aannames en 

intersubjektiewe gedeelde betekenisse. 

• Humanisme: Hierdie benadering het baie in gemeen met die interpretivistiese be

nadering, maar is verbind tot 'n gemeenskap se siening waar die fokus berus op die 

omverwerping of transendering van beperking van bestaande sosiale reelings . 

• Strukturalisme: Hou verband met funksionalisme, maar lei na verskillende funda

mentele eindpunte . Strukturalisme is verbind tot radikale verandering, emansipasie 

en moontlikheid , in 'n analise wat gestruktureerde konflik , wyses van dominering , 

weerspreking en ontneming beklemtoon. 
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Die vier paradigmas kan gesien word as aangrensend aan mekaar, maar tegelyk uniek af

sonderlik. Die vier paradigmas onderskryf fundamentele perspektiewe vir die analise van 'n 

spesifieke fenomeen ten aansien van 'n sosiale onderbou. Sosiale sisteme of entiteite kan 

vanuit hierdie vier paradigmas bekyk word met die doel om sosiale aksie en interaksie te 

verstaan en die keuse van die navorsingsontwerp te rig (Burrell & Morgan, 1979). 

Navorsingsontwerp is die plan of bloudruk wat riglyne ten aansien van die mees toepaslike 

metodologie verskaf De Vos et al. (2005a). Die navorser het met betrekking tot hierdie stu

die ten doel om die studie vanuit die interpretivisme te rig aangesien die fokus spesifiek op 

die verstaan van menslike gedrag en menslike redenering le in 'n spesifieke konteks waar die 

verbande tussen bepaalde konsepte nie goed gestruktureerd is nie (Guba & Lincoln, 2000). 

Burrell en Morgan ( 1979) meen dat: "The interpretive paradigm embraces a wide range of philoso

phical and sociological thought which shares the common characteristic of attempting to understand 

and explain the social world primarily from the point of view of the actors directly involved in the social 

process." 

3.2.2 Navorsingmetodologie 

Navorsingmetodologie is die teorie (die stel van idees oor die verhouding tussen fenomene) 

van hoe navorsers kennis inwin met betrekking tot verkillende kontekste Scott en Morrison 

(2006). Navorsingmetodologie is meer as bloot metodes, tegnieke of instrumente vir navor

sing. Dit sluit verskeie ander fasette in soos die beplanning van navorsing, voer van onder

houde en die byhou van 'n navorsingsdagboek. Onderskeid word getref tussen kwalitatiewe, 

kwantitatiewe en multimodale benaderings. 

Kwantitatiewe, kwalitatiewe of multimodale navorsingsbenaderings is toepaslik vir die beant

woord of aanspreek van verskillende soorte navorsingsvrae. Kwantitatiewe navorsing is van 

toepassing om probleme en vrae met betrekking tot afgemete veranderlikes te bepaal met 

die doel om te verduidelik, asook om beheer van fenomeen te voorspel. Kwalitatiewe navor

sing is van toepassing om vrae aan te spreek rakende die komplekse aard van fenomene, en 

het ten doel om beskrywing en verstaan van fenomene vanuit die deelnemers se standpunt 

te bewerkstellig. Hierdie benadering staan ook bekend as die interpretivistiese, konstruktivis

tiese of post-positivistiese benadering (Leedy & Ormond, 2005). 

Besluite met betrekking tot die keuse van 'n ontwerp word be"invloed deur die navorsings

probleem ender oe, die persoonlike ervaring van die navorser, en die teikengroepe van die 

navorsing (Creswell, 2009). Die besluit oor navorsingsbenadering moet voorafgegaan word 
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deur 'n diepgaande literatuuroorsig waarna besluite met betrekking tot die volgende vyf stap

pe geneem kan word Creswell (2009): 

• Die keuse van 'n navorsingsonderwerp of tema 

• Formulering van die navorsingsprobleem 

• Konseptualisering en operasionalisering 

• Data-insameling 

• Analise en interpretasie van data. 

3.2.2.1 Kwalitatiewe navorsing 

Mouton en Marais (1992) beskryf die kenmerke van kwalitatiewe navorsing soos volg: 

• Die prosedures is nie so streng geformaliseer soos in kwantitatiewe navorsing nie 

• Die gebied is meer ongedefinieerd 

• 'n Lewensbeskoulike werksaamheid word gevolg. 

Kwalitatiewe studies is belangrik vir die ontwikkeling van teorie, ontwikkeling van beleid, ver

betering van opvoedingspraktyke, en verligting van sosiale vraagstukke. Vir die kwalitatiewe 

navorser is konsepte en konstrukte betekenisvolle woorde wat self in eie reg ontleed kan 

word om sodoende tot verdieping van die begrip oar 'n bepaalde verskynsel te kom (Mouton 

& Marais, 1992). Kwalitatiewe navorsing is gebaseer op 'n konstruktiewe filosofie wat aan

neem dat die navorsingswerklikheid meervoudig en interaktief is, beskik oar gedeelde sosia

le ondervindings en soos ge·interpreteer deur individue. Kwalitatiewe navorsing is gemoeid 

met die verstaan van sosiale fenomene vanuit die deelnemer se perspektief. Die kwalitatie

we navorser poog om eerder te verstaan as te verduidelik, gee voorkeur aan observasie as 

gekontroleerde waarnemings, en verkies subjektiewe perspektiewe van ingeligte mense in 

teenstelling met die opinies van buitestaanders (Creswell, 2007; De Vos et al., 2005a; 

Fouche, 1998). Kwalitatiewe navorsing is gelee in die belewenisse van die navorsingdeel

nemers en hoe hulle hul were Id verstaan en beleef. Kwalitatiewe navorsing bestaan uit 'n 

stel vertolkers en praktyke wat in die leefwereld sigbaar gemaak word. Hierdie praktyke 

transformeer die leefwereld van die navorsingsdeelnemers. Kwalitatiewe navorsers maak 

gebruik van 'n vertolkende (interpreterende) naturalistiese benadering tot die wereld. Kwali

tatiewe navorsers bestudeer konsepte in hul natuurlike omgewing, poog om sin te maak, of 

interpreteer 'n fenomeen in terme van die betekenis wat mense daaraan heg (Denzin & 

Lincoln, 2005). 
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Die navorser het kwalitatiewe navorsingsmetodologie gekies aan die hand van die verkla

rende en holistiese aard van die benadering, omdat die studie fokus op die verstaan van so

siale handelinge en die betekenisse wat mense verbind in terme van die alledaagse. Die 

bedoeling van kwalitatiewe navorsing is om 'n spesifieke sosiale situasie, gebeurtenis, funk

sie, of interaksie te verstaan (Locke, Spirduso, & Silverman, 2007). Kwalitatiewe navorsing 

is 'n ondersoek waar navorsers data insamel in aangesig tot aangesig situasies deur middel 

van interaksie met geselekteerde persone in hul be"invloedende omgewing, bv. veldnavor

sing. Kwalitatiewe navorsing beskryf derhalwe individuele en kollektiewe sosiale aksies, oor

tuigings, idees en persepsies (Merriam, 2009, p. 175). 

Kwalitatiewe navorsing is ondersoekend en nuttig wanneer die navorser nie die belangrike 

veranderlikes ken wat ondersoek word nie (Creswell, 2009, p. 18). Hierdie tipe benadering 

mag nodig wees wanneer die onderwerp nog nie bekend is met betrekking tot 'n spesifieke 

groep mense nie, en bestaande teorie is nie van toepassing op die besondere individue nie 

(Morse, 1991 ). Verdere eienskappe van kwalitatiewe navorsing is: 

1. Die navorser is die primere instrument in data insameling eerder as een of ander lewelo

se meganisme (Eisner, 1991; Fraenkel & Wallen, 1990; Lincoln & Guba, 1985; Merriam, 

1998). 

2. Die data wat te voorskyn tree vanuit 'n kwalitatiewe studie is beskrywend van aard. Die 

data waaroor verslag gedoen word, is hoofsaaklik teksgebaseerde data, eerder as in sy

fers (Fraenkel & Wallen, 1990; Locke et al., 2007; Marshall & Rossman, 2011; Merriam, 

1998). 

3. Die fokus van kwalitatiewe navorsing berus op deelnemers se persepsies en ondervin

dings; die wyse waarop hulle sin maak van hulle situasies (Fraenkel & Wallen, 1990; 

Merriam, 1998). Dit handel meestal oor komplekse (meervoudige) realiteite (Lincoln & 

Guba, 1985). 

4. Kwalitatiewe navorsing fokus op die proses, asook op die produk (uitkoms). Navorsers 

is ge·interesseerd in die verstaan van hoe interaksies plaasgevind het (Fraenkel & 

Wallen, 1990; Merriam, 1998). 

7. ldiografiese interpretasies word gebruik waar aandag geskenk word aan detail. Data 

word ge"interpreteer ten aansien van die besonderhede van die saak, eerder as ten aan

sien van 'n veralgemening. 

8. · Kwalitatiewe navorsing is 'n deurlopend ontwikkelende navorsingsontwerp met betrek

king tot sy uitkomste. Betekenis en interpretasies word onderhandel met mense as 

bronne van data aangesien kwalitatiewe navorsing poog om mense se realiteite te re

konstrueer en interpreteer (Lincoln & Guba, 1985; Merriam, 1998) 
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9. Metodes soos observasie van deelnemers en ongestruktureerde onderhoude word 

meestal gebruik om in-diepte kennis te kry van hoe die persone betrokke hul sosiale we

reld struktureer (Fortune & Reid, 1999). 

10. Objektiwiteit en betroubaarheid is van belang vir alle tipes navorsingtradisies. Tydens 

kwalitatiewe navorsing soek die navorser geloofwaardigheid gebaseer op samehorig

heid, insig en bevorderlike bruikbaarheid (Eisner, 1991 ). Betroubaarheid daarenteen 

vereis 'n proses van verifikasie deur tradisionele geldigheid- en betroubaarheidsmetings 

(Lincoln & Guba, 1985). 

In kwalitatiewe navorsing help bestudering van die literatuur om die navorsingsprobleem te 

omskryf en te vestig, maar dit mag nie die posisie van die navorsingsdeelnemers inperk nie. 

Dit word algemeen aanvaar dat, om met die taak om vertroud te raak teen die agtergrond 

van die onderwerp, is dit die beste om die literatuur vroeg in die navorsingsproses te bestu

deer. 'n Literatuuroorsig het 'n invloed op formulering van die probleem. Die proses kan dus 

as interaktief beskou word (Merriam, 1998). Vir die doel van hierdie navorsing, het die na

vorser van in-diepte onderhoude asook van 'n toepaslike literatuurstudie gebruik gemaak as 

metodes van navorsing. 

3.2.2.2 Navorsingskonteks 

Hierdie navorsing is in Laingsburg, 'n landelike dorp in die Eden-Sentraal Karoo distrik van 

die Wes-Kaap provinsie, onderneem. Figuur 3.2. dui die posisie van Laingsburg in die Wes

Kaap provinsie aan. 

53 



Northern Cape 

' ' 
Figuur 3.2: Die fisiese posisie van Laingsburg in die Wes-Kaap provinsie 

Vier skole is ge"ldentifiseer om deel te neem aan die navorsing: 

• 'n Gekombineerde skoal met 510 leerders wat Afrikaans as onderrigtaal gebruik en wat 

strek van graad R-12, bestaande uit 95% bruin leerders en 5% wit leerders. Die perso

neel bestaan uit 20 opvoeders, een administratiewe beampte en twee algemene assis

tente. Die opvoeders bestaan uit agt wit, tien bruin , een swart en een Moslem- opvoe

der. Verskillende geloofsdenominasies is dus verteenwoordig. Die skoal is 'n voormali

ge model C skoal wat nasionaal in kwintiel 41 ingedeel is. Die grootste werkverskaffers 

in die distrik is plaasboere, die munisipaliteit, en sakeondernemings soos winkels , ka

fees en motorhawens. Die meeste van die leerders se ouers werk by genoemde onder

nemings. Alhoewel die skoal as 'n skoolgeld-vorderende skoal geklassifiseer is, voldoen 

die grootste persentasie ouers aan die norms van departementele kwytskelding en be

taal slegs 10% van die leerders se ouers skoolgeld . Hierdie skoal se beheerliggaam be

staan uit een wit manlike persoon, twee bruin manlike persone, vier bruin vroulike per-

1Kwintiele is deur die Nasionale Onderwys Departement ingestel om arm skole in alle provinsies die
selfde onder Norme en Standaarde te finansier. Die kwintiel- of armoedtelling van 'n skoal is gebaseer 
op die armoede vlak van die gemeenskap waarin die skoal geallokeer is . Skole word in vyf kategoriee 
of kwintiele ingedeel met kwintiel 1 as die armste en kwintiel 5 as die mees welgestelde skole. Hierdie 
kwintiel indeling bepaal oak 'n skoal se geen-skoolgeld status. Die armoedetabel word deur die Te
sourie bepaal en voorberei vanaf data van Nasionale Sensus en neem inkomstevlakke, afhanklikheid
en geletterdheidsvlakke van 'n area in ag. 
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sane, twee wit vroulike opvoeders, een bruin vroulike nie-opvoeder, en twee bruin vrou

like leerders (Tabel 3.1 ). 

• 'n Primere skoal met 650 bruin leerders wat Afrikaans as onderrigtaal gebruik en wat 

strek van graad R-9. Die personeel bestaan uit 25 bruin opvoeders, een administratiewe 

beampte en twee algemene assistente. Hierdie skoal se postevoorsiening word uit 22 

departementele paste en drie SBL-poste saamgestel. Die skoal is nasionaal ingedeel in 

kwintiel 1 en is 'n geen skoolgeld-vorderende skoal. Hierdie skoal se beheerliggaam be

staan uit vyf bruin manlike persone, twee bruin vroulike persone, een bruin vroulike op

voeder, een bruin manlike opvoeder een bruin vroulike nie-opvoeder, en twee bruin 

vroulike leerders (Tabel 3.1 ). 

• 'n Privaatskool met 28 leerders wat in Engels onderrig word met 'n sterk Christelike be

nadering. Hierdie skoal word deur ouers finansieel gedra. Hierdie skoal se beheerlig

gaam bestaan uit twee wit manlike persone en een bruin manlike persoon wat benoem 

word aan die hand van hulle finansiele bydrae of buitengewone vaardighede. 

• 'n Primere skoal op 'n plaas wat Afrikaans as onderrigtaal gebruik met 58 leerders van 

graad R-6. Die skoal is nasionaal ingedeel as kwintiel 1 en geen skoolgeld word gevor

der nie. Die personeel bestaan uit twee bruin vroulike opvoeders wat multigraad- klasse 

onderrig. Hierdie skoal se beheerliggaam bestaan uit vyf bruin vroulike persone. 

Tabel 3.1 bied 'n opsomming aan van die navorsingdeelnemers vir hierdie studie. 

Tabel 3.1: Samestelling van skoolbeheerliggame as navorsingsdeelnemers vir 

hierdie studie 

L.. L.. 
(].) (].) 

en en L.. 'O 'O L.. L.. 
(].) L.. (].) (].) (].) (].) L.. L.. 

E E E (].) (].) (].) 0 0 
'O 'O > > 

Skole (].) (].) (].) 
(].) (].) 

'O c.. c.. 
c: c: c: 0 0 

(].) 0 0 .. 
ID ID ID > > 0 I I _J 

> -~ (].) 0::: (].) (].) (].) c.. c.. c.. 
'O 'O 'O 0 0 0 z z > 
~-

(].) (].) (].) (].) 

~-
(].) 

~-
(].) 

~ ~- ~- ~ ~- ~-·- c: ·-- c: = c: 

~~ 
·- c: = c: ·- c: = c: c:·s ~~ 

:J ·- :J ·- c: ·::; :J ·- c: ·::; :J ·-
co L.. 0 2 0 2 co L.. 0 2 co L.. 0 2 
2~ 2- ::> ~ ::> ~ >- 2~ ::> ~ 2~ ::> ~ 

Gekombineerde skool 2 1 4 - 2 1 - 2 
Primere dorpskool 5 2 1 - 1 1 - 2 
Privaatskool 1 2 - - - -
Primere plaasskool - - 2 1 - 1 - - -
* Verteenwoordigende Raad van Leerders (VRL) 

Navorsers vra gereeld hoe hulle sal weet of genoegsame deelnemers by die ondersoek be

trokke is. Ander argumenteer weer dat spesiffeke getalle nie voor die tyd bepaal kan word 

nie. Daar is twee beginsels wat geld met betrekking tot die insameling van voldoende data. 

Die eerste een is voldoende. Is daar voldoende deelnemers en al die aspekte wat die vraag 
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betref gedek word? Die tweede aspek is die van versadigingspunt van data; die punt van 

data-insameling waar die navorserser nie enige verdere nuwe data met betrekking tot die 

navorsingsvraag insamel nie (Seidman, 1998, pp. 47-48). 

3.2.2.3 Navorsingstrategiee 

Denzin en Lincoln (2005, pp. 202-208) is bekend as voorstanders van kwalitatiewe navorsing 

en hulle beskryf metodes soos etnologie, fenomenologie en die biografiese metode as stra- . 

tegiee van ondersoek, of instrumente wat gebruik kan word om kwalitatiewe navorsing te on

derneem. Tydens kwalitatiewe navorsing samel navorsers dikwels self data in deur onder

soek van dokumente, waarneming van gedrag of onderhoudvoering met deelnemers en hul 

raak beter met oefening. Onderhoudvoering is die mees gebruikte metode van data

insameling in kwalitatiewe navorsing. Een-tot-een en fokusgroep onderhoude is twee onder

houdmetodes wat dikwels gebruik word (Greeff, 2011 ). Onderhoudvoering, observering en 

analisering is navorsingsaktiwiteite sentraal tot kwalitatiewe navorsing (Merriam, 1998, p. 2). 

Navorsers verkry data deur direkte gesprekke met individue of groepe wat in besit is van die 

kennis waarna die navorser soek (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. xx). Die mees van

selfsprekende verskil tussen individuele en groep onderhoude is die hoeveelheid inligting wat 

individuele onderhoude verskaf (Morgan & Krueger, 1998, p. 32). 

Om die vraag te beantwoord oor watter metode van onderhoudsvoering verkieslik is, moet dit 

duidelik gestel word dat die een metode nie beter as die ander is nie (Greeff, 2011 ). Die doel 

van die navorsing moet die navorser lei om die effektiefste metode te kies. Die kwaliteit van 

die onderhoud is grootliks afhanklik van die vaardighede van die navorser as onderhoud

voerder (Greeff, 2011 ). 'n Onderhoud is nie 'n alledaagse gesprek nie. Gedurende onder

houdvoering, moet die navorser die volgende onderhoudsvoeringtegnieke en -wenke toepas 

om 'n effektiewe onderhoud te verseker (Seidman, 1998, pp. 63-77): 

• Die deelnemers behoort ongeveer 90% van die praatwerk doen. 'n Onderhoud is 'n 

doelgerigte gesprek waar die deelnemer die geleentheid kry om sy storie te vertel. 

• Vra duidelike en kort vrae. Dit is belangrik om woorde te gebruik wat die deelnemers 

verstaan. Vrae moet maklik wees om te verstaan. Vrae moet nie enkelvoudige ant

woord vereis nie. 

• Vra een vraag op 'n slag. Meervoudige vrae verwar navorsingdeelnemers. 

• Vra oop-einde vrae. Die vraag meet nie die antwoord impliseer nie, maar ruimte toe

laat vir die deelnemers om op hul eie manier te reageer. 

• Vermy sensitiewe vrae. Deelnemers mag ongemaklik voel en dan van vermydings

taktieke gebruik maak en nie die vraag eerlik antwoord nie. 
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• Begin met algemene vrae en beweeg daarna na meer sensitiewe inligting. 

• Vra eers ondervindings-en houdingsvrae voor opinie- en gesindheidsvrae gevra word. 

• Opvolgingsvrae moet "getregter'' word van algemene aspekte na spesifiek ervarings. 

• Herhaal sleutelvrae deurgaans om te verseker dat deelnemers alle moontlike data 

met die navorser deel. 

• Moniteer die effek van die onderhoud op die deelnemer. Pas die tempo en komplek

siteit van die onderhoud by die deelnemers aan. 

• Hou die deelnemers gefokus en vra vir konkrete antwoorde. 

• Moenie die bandopnemer aan en af skakel nie, want dit vestig onnodige aandag 

daarop en maak deelnemers sku daarvoor. Verkry die deelnemers se toestemming 

om van 'n bandopnemer gebruik te maak. 

• Beeindig die onderhoud na 'n redelike tyd aangesien onderhoude uitputtend is en die 

meeste inligting vroeg in die onderhoud verkry word. 

• Eindig onderhoude deur te verneem of die deelnemer nag iets met die onderhoud

voerder wil deel. 

• Moenie die bandopnemer dadelik afskakel nie. Deelnemers onthou soms nag iets na 

die afsluiting van die onderhoud. 

3.3.2.1 Fokusgroeponderhoude 

Fokusgroeponderhoude het toegeneem in gewildheid as 'n vorm van kwalitatiewe data

insameling (Dyer, 1995). Die navorser het van fokusgroeponderhoude gebruik gemaak om

dat hulle 'n wyer veld van kommentaar skep as individuele onderhoude. Die doel van fokus

groepe is om self-onthullings onder deelnemers te bevorder: "It is to know what people really 

think and feel" (Nyamathi & Shuler, 1990, p. 1284). Deelnemers word gekies omdat hul se

kere gemeenskaplike karaktertrekke het met betrekking tot die onderwerp wat by die fokus 

van die studie aansluit. Morgan (1997) beskryf fokusgroepe as 'n navorsingstegniek wat data 

insamel deur middel van groepsinteraksie oar 'n gedeelde onderwerp. Fokusgroepe laat die 

navorser toe om 'n verskeidenheid van persepsies te ondersoek ten aansien van 'n gedeelde 

afgebakende terrein (Nyamathi & Shuler, 1990). Die doel van fokusgroepe is om self

openbaarmaking tussen deelnemers te bevorder (Krueger & Casey, 2000). Daar is drie ba

siese gebruike vir fokusgroepe (Morgan, 1997): 

• 'n Selfstandige metode in studies waar hulle die hoofbron van data vorm 

• 'n Aanvullende bran van data wanneer hulle steun op ander primere metodes, soos bv. 

dokumentanalise 

• Multi-metode wanneer twee of meer datastelle bymekaar aansluit. 
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Arksey en Knight ( 1999) stel voor om meer as een waarnemer tydens fokusgroep- onder

houdvoering teenwoordig te he om alle moontlike nuanses van die onderhoud te bepaal. Dit 

dien dus ook as 'n dubbele kontrole waar die een waarnemer die ander komplementeer met 

addisionele punte. Hierdie strategie lei tot 'n meer volledige en betroubare rekord. 

Fokusgroeponderhoude weerspieel groepsdenke en ontmoedig individue met 'n eie opinie 

om dit voor 'n groep dit uit te spreek. Dit is belangrik om te onthou dat die groep die middel

punt is van 'n drieledige proses van kommunikasie: 

1. Die navorser besluit wat hy/sy van die deelnemers wil hoar 

2. Die deelnemers ontwikkel 'n gesprek met betrekking tot die bepaalde onderwerp 

3. Die navorser som op wat hy/sy gehoor het van die deelnemers (Greeff, 2011 ). 

Die navorser moet deurgaans die fokusgroep motiveer en moet oor 'n geoefende oor beskik 

om te luister na die mededeling van die deelnemers. Fokusgroeponderhoude is 'n proses 

van gee en neem tussen deelnemers en daarom maak fokusgroeponderhoude die gaping 

tussen mense kleiner. Dit is 'n kragtige manier om werklikhede bloat te le en om komplekse 

optrede en motivering te ondersoek. Die interaksie tussen deelnemers bestaan dikwels uit 

hulle pogings om mekaar beter te verstaan op 'n vriendelike en gerespekteerde wyse. Fo

kusgroepe is veral nuttig om diversiteit tussen mense beter te verstaan, omdat dit 'n verskei

denheid van ervarings uitwys en mense nader aan mekaar bring. Deelnemers is dikwels ook 

gemakliker om hul ervarings en gevoelens in 'n groep te deel wat soortgelyke ervarings deel 

(Farquhar, 1999). 

Krueger en Casey (2000) beskryf die volgende oorwegings by die gebruik van fokusgroepe: 

• Die tema van die onderhoud moet handel oor idees of gevoelens wat mense in gemeen 

het 

• Die navorser moet die verskille tussen groepe mense verstaan 

• Die doel van fokusgroeponderhoude is om faktore wat opinies, gedrag of motivering, 

ontbloot te bepaal 

• Die navorser moet geduldig wees sodat die werklikhede uit die groep blootgele word 

• Die navorser moet vooraf die probleemsituasie aanroer om te verseker dat hy/sy oor 

voldoende inligting beskik om die onderhoud te voer. 
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Nyamathi en Shuler ( 1990) identifiseer drie benaderings tot fokusgroepe: 

• Die ondersoekende benadering word dikwels gebruik om aanvoorwerk te doen oor 

die operasionele aspekte van antisiperende kwalitatiewe navorsing, of om teoretiese 

hipoteses vir toekomstige navorsing te genereer. Wanneer hierdie benadering ge

bruik word, is fokusgroepe minder gestruktureerd 

• Die kliniese benadering is gebaseer op die afleiding dat die werklike oorsake van 

gedrag verstaan word deur die sensitiewe en kliniese oordeel van 'n opgeleide pro

fessionele persoon 

• Die fenomenologiese benadering word gebruik om die alledaagse ondervindings 

van die deelnemers te verstaan. 

Die navorser het vir die doel van hierdie studie van die fenomenologiese benadering gebruik 

gemaak omdat dit poog om die betekenis wat die navorsingsdeelnemers aan hul daaglikse 

lewe gee, beter te verstaan en te interpreteer. Fenomenologie is die studie van mense se 

bewuste ondervinding van hul leefwereld; hul daaglikse lewe en sosiale interaksies (Schram, 

2003). Om dit te verstaan moet die navorser die deelnemers se leefwereld betree en hom

/haarself in hulle skoene plaas (De Vos et al., 2005a). Sorgvuldige beplanning ten opsigte 

van deelnemers, die omgewing en vrae wat gevra gaan word, is deurslaggewend om effek

tiewe fokusgroeponderhoude te voer (Nyamathi & Shuler, 1990). 

Die navorser het van semi-gestruktureerde onderhoudvoering (Addendum 3.1) gebruik ge

maak omdat 'n semi-gestruktureerde onderhoudskedule tot 'n mate die volgorde en bewoor

ding van vrae bepaal (Briggs & Coleman, 2007). Die onderhoud was in die vorm van 'n semi

gestruktureerde formaat om konsekwentheid te verseker, maar die onderhoudvoerder het die 

buigsaamheid gehad om, aan die hand van addisionele vrae, verbandhoudende temas te 

ondersoek wat ontstaan het gedurende die onderhoud. 

Die navorser het soveel as moontlik in die leefwereld van die deelnemers met hulle kontak 

gemaak. Met hierdie epistemologiese aanname, onderneem vanuit 'n kwalitatiewe benade

ring, het dit betaken dat die navorser probeer het om so na as moontlik aan die deelnemers 

se belewinge te kom. Dit is belangrik dat die navorser die konteks van die deelnemers ver

staan (Creswell, 2007). Die navorser het probeer om die afstand tussen horn en die deel

nemers te minimaliseer (Lincoln & Guba, 1985). Die kwalitatiewe navorser, veral vanuit die 

epistemologiese raamwerk, poog om eerder te verstaan as om feite te vergader; besig te 

wees met interpretasies eerder as met metings, en waardes te bestudeer eerder as inligting. 

Die epistemologiese ideaal moet dus wees om bevindinge te genereer wat so na as moontlik 

aan die leefwereld van die navorsingsdeelnemers kom. 
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Gedurende die individuele en fokusgroeponderhoude het die deelnemers spontaan aan die 

besprekings deelgeneem en hulle menings weergegee. Geen deelnemer was deur enige 

iemand anders gerntimideer nie. Deelnemers wat buite die antwoord van gestelde vraag ge

gaan het, is diskreet teruggebring tot die vraag onder bespreking. Van die deelnemers het 

oak met hul antwoorde soms die opvolgvraag alreeds begin beantwoord. Van die deelne

mers het in die begin bietjie gesukkel om die betekenis van diversiteit te beantwoord. Daar 

was egter oak deelnemers wat baie min of glad nie aan die gesprekke deelgeneem het nie 

en die navorser het hulle op 'n sensitiewe manier by die gesprek betrek. 

3.3.2.2 Navorsingdagboek 

Die lokale waar die onderhoude sou plaasvind, is vooraf besoek en geskik gevind vir steurlo

se onderhoudvoering en is vroegtydig bespreek vir die onderhoude. Die navorser het oak 

seker gemaak dat daar geen onnodige steuringe gedurende die onderhoude sou plaasvind 

nie. Die navorser het oak opleiding ondergaan as onderhoudvoerder in 'n kwalitatiewe na

vorsingskonteks wat ondermeer rolspel ingesluit het. Tydens die aanvang van die onder

houde is deelnemers telkens verwelkom en op hul gemak gestel waarna die doel van die na

vorsing en prosedure aan almal verduidelik is met voldoende tyd vir die opklaar van enige 

onsekerhede. Daar is deurentyd aandag geskenk aan die riglyne en vereistes vir onderhou

de soos in die voorgaande paragrawe beskryf is. Aan die einde van die onderhoude is aan 

deelnemers oak die geleentheid gegee om vrae te stel. Die meeste deelnemers het hul dank 

uitgespreek vir deelname en die navorser verseker dat dit vir hulle 'n verrykende en leersame 

ervaring was. Die navorser het die onderhoude uitgevoer onder die begeleiding van twee 

ervare navorsers wat as studieleiers van die navorsing opgetree het. Die dagboek is oak 

beskikbaar as deel van die Atlas-analise (Addendum 3.2) 

3.2.2.4 Keuse van navorsingdeelnemers 

Al die voorsitters en ondervoorsitters van die bestuurliggame was teenwoordig by die fokus

groeponderhoude wat plaasgevind het op 14 Julie 2011. Orie skoolhoofde en een adjunk

hoof was teenwoordig by die groeponderhoud vir skoolbestuurders. Die studieleiers van die 

navorser was oak teenwoordig om ondersteuning aan die navorser te verleen. Die derde 

groeponderhoud het uit alle ouers, opvoeders, nie-opvoeders en leerders van die verskillen

de skoolbeheerliggame bestaan en het op 15 Julie 2011 plaasgevind (Tabel 3.1 ). 
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Die optimale samestelling van die fokusgroep het die bespreking verseker sodat waardevolle 

data ingesamel kon word Dit was belangrik om omstandighede te skep vir gemaklike, pro

duktiewe gesprekke om te verseker dat deelnemers gemaklik is om met mekaar en die na

vorser te kon praat. 'n Fokusgroep moet bestaan uit persone met diverse opinies wat verskil

lende opinies van die gemeenskap verteenwoordig (Cohen, Manion, & Morrison, 2007, p. 

373). Die deelnemers van die drie fokusgroeponderhoude van hierdie studie het bestaan uit 

verteenwoordigers van vier geselekteerde skole: 

• Vier skoolhoofde en/of adjunkhoofde van die verskillende ge'identifiseerde skole. Die 

skoolhoof is die professionele onderwysbestuurder en -leier van die skool en aan die 

hoof van die skoal se bestuurspan. 

• Vier voorsitters of onder-voorsitters van die verskillende ge'identifiseerde skoal se be

heerliggame. Die voorsitter van die skoolbeheerliggaam is aan die hoof van die statute

re liggaam wat die ouers van die skoal verteenwoordig. 

• 'n Fokusgroeponderhoud is met ouerlede, onderwyser-verteenwoordigers en leerders 

van die verteenwoordigende raad van leerders van die verskillende skole se beheerlig

game gevoer. 

Hierdie deelnemerseleksie sluit die belangrikste rolspelers van die skole in aangesien hulle 

in die beste posisie is om data te verskaf in ooreenstemming met die navorsingsprobleem. 

lnsluiting van deelnemers met diverse ondervinding verhoog die moontlikheid om lig te werp 

op die navorsingsvraag vanuit 'n verskeidenheid van perspektiewe (Adler & Adler, 1988; 

Patton, 1987; Patton, 2002). 

Met die toestemming van deelnemers, moes die navorser die onderhoude opneem aange

sien dit 'n beter weergawe van die onderhoud verseker Smit (1995, p. 17). Na afloop van die 

onderhoud moes die navorser ook gedetailleerde aantekeninge skryf as veldnotas om ver

duidelikende besonderhede van die onderhoud vas te vang (Holstein & Gubruim, 1995, p. 

78). 

3.2.2.5 Data-analise 

Data-analise is die proses van sin maak uit die data en behels konsolidering, vermindering, 

en interpretering van die data om sodoende die aspekte van verifikasie te behou (Merriam, 

1998). Daar is nie 'n enkelvoudige manier om kwalitatiewe data te analiseer nie aangesien 

die metode van analise geskik meet wees vir die spesifieke doel van die navorsing (Cohen et 

al., 2007). Data-insameling en analisering is 'n gelyktydige en deurlopende aktiwiteit in kwali

tatiewe navorsing (Merriam, 1998). Analisering begin met die lees van getranskribeerde on-
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derhoude en veldnotas (Merriam, 1998). Die kwaliteit van kwalitatiewe data is afhanklik van 

die metodologiese vaardighede, sensitiwiteit en integriteit van die navorser (Creswell, 2009). 

Die basiese take in verband met analisering behels: 

• Skatting van die tyd wat toegewy sal word aan analise 

• Organisering van die veldnotas, transkripsies en ander tersaaklike dokumente. 

• Bestudering van die data om sleutelgevolgtrekkings te bepaal. 

• Organiseer van die produk van analise om by die formaat van die finale verslag te pas. 

Kodering is fundamenteel tot kwalitatiewe data-analise. Die kodering en strukturering van 

die data ondersteun die navorsingsuitkoms om nuwe teorie te vorm vir toetsing, verfyning of 

bevestiging om sodoende nuwe modelle te genereer. Navorsers fokus op kodes wat die es

sensiele kwaliteit van segmente ondervang en wat ook op ander segmente van toepassing is 

(Merriam, 1998). Tydens hierdie navorsing is van 'n koderingstrategie gebruik gemaak as 

deel van die analisering van data. Kodering is die koppeling van medededelings van die na

vorsingdeelnemers op die tersaaklike vrae aan spesifieke kategoriee om sodoende die na

vorsingsvraag aan te spreek (Kerlinger, 1970). Kodering is dus die proses van data uit me

kaar haal en weer aanmekaar sit. Gekodeerde data word aan mekaar verbind om nuwe in

sigte te vorm ten aansien van die spesifieke navorsingsvraag. Die vroee stadia van kodering 

mag verwarrend voorkom, maar socs die kodering vorder en temas verskyn met betrekking 

tot die navorsingsvraag, blyk die analise meer georganiseerd en gestruktureerd te wees 

(Ezzy, 2002). 

Hierdie analise het gelei tot 35 kodes, drie temas en ses patrone (Figuur 4.1 ). Die onder

houde is as Addendum 3.2 beskikbaar as 'n ge'integreerde datastel Atlas.ti, weergawe 6. 

3.3 Geloofwaardigheid van die navorsing 

Dit is onvanpas om daarop aanspraak te maak dat 'n studie die volle waarheid kon ontbloot 

(Mouton & Marais, 1992). Tydens hierdie studie is strategies toegepas om die akkuraatheid 

van die bevindinge te valideer en die betroubaarheid van die prosedures, asook die rol van 

die navorser, te demonstreer (McMillan & Schumacher, 2006). Ongeag die keuse van na

vorsingsmetodologie, meet navorsers deurentyd die geldigheid van keuses in gedagte hou. 

Geldigheid en betroubaarheid is twee belangrike konsepte in die bepaling van die geloof

waardigheid van navorsing (Lilly, Gray, & Virick, 2005; Silverman, 2000). Geloofwaardigheid 
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dui aan dat 'n spesifieke benadering konsekwent toegepas is gedurende die volle navor

singsproses (Creswell, 2009). 

3.4 Etiese aspekte met betrekking tot die studie 

Die navorser meet die effek wat die navorsing op die deelnemers het in gedagte hou en so 

optree dat hul waardigheid as mense beskerm is. Etiek word omskryf as beginselvaste sen

sitiwiteit ten opsigte van die regte van ander, terwyl menswaardige optrede van die kant van 

die navorser van die grootste belang is (Cavan, 2013). Stake (2005) meen dat "qualitative 

researchers are guests in the private spaces of the world. Their manners should be good 

and their code of ethics strict." 

Die navorser het daarna gestreef om by die voorgeskrewe etiese kodes te hou wat as 'n stel 

van basiese etiese oorwegings beskryf word (Willig, 2001 ). Die navorser het verseker dat 

die deelnemers volledig ingelig is omtrent die navorsingsprosedure en dat hulle toestemming 

gegee het om deel te neem aan die navorsing voordat data ingesamel is (Addenda 3.3 en 

3. 7). Deelnemers meet nie mislei word nie. Die navorser meet verseker dat deelnemers vry 

voel om te onttrek uit die studie sender vrees om gepenaliseer te word: 

• Die navorser meet verseker dat die deelnemers ingelig is oar die doel van die navor

sing. Hulle behoort ingelig te word van die navorsingbevindinge wat op hulle betrek

king het. 

• Die navorser meet absolute vertroulikheid handhaaften opsigte van inligting omtrent 

enige deelnemer verkry gedurende die navorsing proses (Cohen et al., 2007). 

Deelname aan hierdie studie was vrywillig en deelnemers kon enige tyd onttrek indien hulle 

so sou verkies. Voordat deelnemers aan die studie deelgeneem het, is hulle eers ingelig oor 

die doel van die studie en wat deelname aan die studie sou behels. Die navorser het, nadat 

hy seker was dat die deelnemers verstaan, skole, ouers en alle ander deelnemers geleent

heid gegee om skriftelike toestemmingvorms te teken waarin hulle verseker is van konfiden

sialiteit en anonimiteit (Addendum 3.4). Anonimiteit beteken dat die deelnemers se regte 

name nie in die navorsing gebruik is nie. Die deelnemers is verseker dat hulle nie benadeel 

sal word nie, dat hul welstand beskerm en dat toepaslike terugvoering oar die bevindinge 

van die ondersoek gegee sal word. Die navorser het die getranskribeerde stukke aan van 

die deelnemers gegee om deur te lees. lndien hulle daarmee saamstem, het hul dit bevestig 

met 'n handtekening. 
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Die navorser wil sy opregte dank en waardering aan die Wes-Kaapse Onderwys Departe

ment betuig vir die toestemming verleen om in openbare skole in die Laingsburg distrik die 

navorsing te kon onderneem (Addenda 3.5 en 3.8). 

Etiese klaring vir die studie is verkry van die Etiese Komitee van die NWU (Addendum 3.6). 

3.5 Beperking van die studie 

Die lae geletterdheidsvlak van sommige van die deelnemers het in sommige opsigte 'n be

perking geplaas op die rykheid van die data. Werksure, huislike verpligtinge asook ander 

sosiale verpligtinge van die deelnemers het oak bygedra dat die beplande onderhoude nie 

altyd op die ooreengekome tye kon plaasvind nie. Die afstande wat van die deelnemers 

moes afle om die onderhoude by te woon was beperkend omdat die deelnemers moeg was 

en oak min tyd tot hulle beskikking gehad het om tot die onderhoude byte dra. In hierdie 

verband is die navorser opreg dankbaar vir die onbaatsugtige deelname van die navorsings

deelnemers. 

3.6 Bydrae van die studie 

Die studie dra by tot die effektiewe bestuur van die invloed van diversiteit op die funksione

ring van skoolbeheerliggame in die diverse skoal gemeenskappe in 'n nuwe onderwysbestel. 

Die studie kan oak bydra deur te dien as 'n voorbeeld vir skole in ander landelike areas wat 

daarmee te doen het om diversiteit in skoolbeheerliggame te bestuur tot die voordeel van die 

skoal en al sy rolspelers. Die studie poog daarom om daarna te streef om tot sosiale gereg-. 

tigheid en billikheid in die samelewing in die algemeen byte dra. 
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Hoofstuk Vier 

Data-analise en interpretasie 



Hoofstuk Vier 

Data-analise en interpretasie 

4.1 lnleiding 

Die vorige hoofstuk het die navorsingsontwerp en -metodologie van die studie beskryf. Hier

die hoofstuk fokus op die aanbied van toegekende kodes in struktuurdiagramme wat deur 

middel van Atlas.ti™ (2013), 'n kwalitatiewe sagteware ontledingsprogram, bestuur is. Deur

gaans word die struktuurdiagramme aangebied te same met 'n bespreking wat gestaaf word 

deur verbandhoudende aanhalings vanuit die onderhoudtranskripsies. 

Ofskoon die meeste kwalitatiewe sagtewareprogramme beperk is tot die daarstel van hierar

giese boomstrukture, ondersteun die Atlas.ti™, die konstruksie van uitgebreide en komplek

se analise-netwerke en -strukture om die ontwikkeling van uitgebreide skemas vir spesifieke 

kategoriee moontlik te maak (Kelly, 2002). Atlas.ti™ stel die navorser in staat om teks, grafi

ka en oudiovisuele data-leers te organiseer en bestuur vir sistematiese kodering, memoran

da en die formulering van bevindinge as deel van 'n sistematiese ondersoek. Die proses van 

kodering as ge·identifiseerde eenhede van betekenis geskied deur middel van elektroniese 

afbakening op 'n interaktiewe, elektroniese werksblad (Creswell, 2007). Volgens Marshall en 

Rossman (2011) is data-kodering die formele verteenwoordiging van 'n analitiese denk- en 

werkswyse. Ek het Atlas.ti™ gebruik vir die analise en interpretering van die data soos inge

samel vir die studie. 

Ek het betekenisvolle aanhalings uit die onderhoudtranskripsies, wat die studie se verband

houdende kodes onderle, by die verskillende kategorie-beskrywings ge·inkorporeer met be

hulp van Atlas.ti™ se analitiese netwerke. Kategoriee en kodes wat vir die studie ge"identifi-

- seer en bespreek word, sluit onder andere in riglyne vir die bestuur van diversiteit, die aard 

van diversiteit, die invloed van diversiteit op die funksionaliteit van SBLe, bestuurstrategiee 

en die rol van die skoolbeheerliggaam. Vanuit hierdie geintegreerde datastel soos verkry 

vanuit die verbatim transkripsies van die onderhoude, het ek 'n teoretiese raamwerk saam

gestel wat in Hoofstuk Vyf aangebied word. 

'n Uiteensetting en bespreking van die analisering- en interpretasieproses word vervolgens in 

die hoofstuk aangebied. Figuur 4.1 bied 'n oorsig van die totale analise aan met betrekking 

tot al die kategoriee. 
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4.2 Riglyne vir die bestuur van diversiteit 

Die Suid-Afrikaanse samelewing word by uitstek gekenmerk deur diversiteit waar die hand

hawing van menseregte in besonder uitgelig word met die klem op wedersydse respek en 

die erkenning van menswaardigheid waar alma! se stem gelykwaardig geag word. Monette, 

Sullivan, en DeJong (2013) se in die verband dat 'n diverse samelewing vereis dat mense 

soveel as moontlik van mekaar moet leer en dat die ervarings van mense gedeel moet word. 

Alhoewel diversiteit as 'n bate beskou word, is voorgenoemde opgaaf egter 'n uitdaging aan

gesien die harmoniese hantering en uitleef van diversiteit in 'n samelewing nie vanselfspre

kend is nie. 'n Basiese kennis aangaande die aard van diversiteit is belangrik om verdeling 

en konflik te vermy en om eenheid in diversiteit te verseker. Begrip vir diversiteit en die ma

nifestering daarvan in die samelewing is voordelig vir 'n nie-veroordeelde beskouing of bena

dering en is van besondere waarde vir die hantering van diversiteit in spesifiek 'n onderwys

konteks (Van Vuuren & Van der Westhuizen, 2007). 

Die volgende gedeelte handel oar die ontleding van die data met betrekking tot die aard van 

diversiteit. 

4.3 Die aard van diversiteit 

Die kodes wat uit die data ge"identifiseer is, word as belangrike aspekte beskou om die aard 

van diversiteit vanuit die perspektiewe van die deelnemers aan die navorsing te beskryf. Fi

guur 4.2 dui hierdie aspekte aan, naamlik: (i) 'n primere perspektief (sigbare dimensie), (ii) 'n 

sekondere perspektief (onsigbare dimensies; geslagsgelykheid, ras), (iii) die bestuur van di

versiteit (beskouinge van diversiteitsbestuur), en (iv) beleidsaspekte (wetlike aangeleenthe

de ). Elkeen van hierdie aspekte word afsonderlik beskryf. 
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'n Primere perspektief van diversiteit verwys na die aangebore menslike aspekte en gewoon

lik die mees opvallende aspekte van diversiteit wat moeilik is om te verander en 'n deurlo

pende impak het regdeur 'n mens se lewe (Van Vuuren & Van der Westhuizen, 2007). Geen 

lys van aspekte van diversiteit kan as volledig beskou word nie en kan hoogstens dien as 'n 

voorbeeld van diversiteitsapekte wat voorkom in 'n bepaalde konteks. Die sigbare dimensie 

van diversiteit is ter aanvang as 'n belangrike beskouing van diversiteit ge"identifiseer (Figuur 

4.2). 

4.3.1.1 Sigbare dimensie 

Die volgende aspekte van diversiteit word in voorgaande lig gesien as deel van die primere 

perspektief van diversiteit: ouderdom, etnisiteit, geslag en ras. Hierdie aspekte verteen

woordig die kernaspekte waardeur mense hulle uitkyk op die lewe en die wereld vorm en is 

ook verwant aan 'n mens se kultuur (Smit & Cronje, 1999). 

Die tasbare aspekte van diversiteit sluit manipuleerbare aspekte soos byvoorbeeld voorkoms 

(Cushner, 2001 ). Mededelings van die deelnemers oor hierdie aspekte word weerspieel 

deur die volgende aanhalings: 

Ek sa/ se diversiteit gaan oar ge/ykheid, en oar soos meneer gese vrou of man, 
ras, ges/ag of gelykheid (P1: 7) 

Verskillende tipe mense soos mans, vroumense, kinders (P3: 8) 

68 



Dit is 'n verskil in k/eur (P3: 4) 

Verskil tussen ku/tuurgroepe (P3: 20) 

By ons skoal is daar wit, bruin so verskeidenheid van a/le soorte mense, dit gaan 
nie net oor een spesifieke geslag nie, maar om 'n verskeidenheid soos man of vrou 
(P3: 25). 

Die deelnemers se perspektiewe oor hierdie aspekte van diversiteit het grootliks gewentel 

om die verskille tussen geslag, ras en kultuur. Hierdie mededelings kan moontlik toegeskryf 

word aan die belewings van 'n plattelandse gemeenskap waar die integrasie van die ge

meenskapslewe in 'n nuwe demokratiese samelewing soos in Suid-Afrika intens beleef word. 

Die verband tussen die siening van diversiteit en die onderwys word spesifiek vermeld en 

dien as versterking vir die navorsingstema wat die diversiteit van die skoolgemeenskap en 

veral die skoolbeheerliggaam betref. 

4.3.2 Sekondere perspektief 

Alhoewel 'n sekondere perspektief deur 'n primere perspektief ten grondslag gele word, speel 

die sekondere perspektief 'n noemenswaardige rol in 'n persoon se lewensuitkyk asook 

sy/haar persepsies oor die verskynsel van diversiteit. Sekondere perspektiewe met betrek

king tot diversiteit sluit onder andere die volgende aspekte van diversiteit in: kultuur, geloof, 

opvoeding, werkservaring, inkomste, huwelikstatus en geografiese ligging. Voorgenoemde 

aspekte is, soos vroeer gemeld, nie beperk tot 'n alleenstaande lys van aspekte nie en dien 

slegs as voorbeeld. 

4.3.2.1 Onsigbare dimensies 

Die ontasbare aspekte van diversiteit word beskryf as die onsigbare aspekte soos unieke 

waardesisteme, norme, status, sosialiseringspraktyke en linguistieke patrone (Cushner, 

2001: 4). Hierdie aspekte van diversiteit is die dieperliggende persoonseienskappe en is be

palend vir persone se identiteit, oortuigings en lewensuitkyk. Die mededelings van die deel

nemers oor hierdie onderwerp was: 

So e/keen kom na die beheerliggaam toe uit 'n agtergrond wat verskil van waar die 
volgende persoon vanaf kom (P2: 6) 

Verskil tussen ku/tuurgroepe, omstandighede van ans mense. Verskil van gelo
we(P3: 4). 

Verski/ in sosiale vlakke (P3: 14) 

met verskil/ende visies en missies en met verskil/ende opinies (P2: 20) 

Verskil in standaarde (P3: 18) 

Ons is arm gemeenskappe(P2: 57) 

69 



Daar is baie enkelouers (P2:35} 

Daar sat drasties 'n verandering moet in wetgewing kom, want jy sit met ouers wat 
nie betrokke is nie. Familielede wat saam op die skoolbeheerliggaam dien, be
moeilik die toepassing van dissipline. Lede bly /iewer weg as om teen familie se 
kinders op te tree. Daar is ook ou /ede wat nuwe /ede verkeerd bernvloed (P1: 44). 

Vanuit die deelnemers se terugvoer in hierdie afdeling word die invloed van die onsigbare 

dimensie van diversteit bevestig dat verskillende agtergronde en sosiale omstandighede be

palend is tot die beleef van diversiteit in die skoolgemeenskap. Dit kan dus afgelei word dat 

die SBLe verteenwoordig word deur lede vanuit verskillende sosiale agtergronde met uiteen

lopende diversiteitsverskille. Die manifestasie en belewing van diversiteit in SBLe word as 'n 

uitdaging beskou wat die invloed van diversiteit op die funksionering van die SBLe bevestig. 

Dit is veral probleme in verband met verskillende agtergronde, sosio-ekonomiese omstan

dighede, nepotisme en vooroordele wat in die verband as uitdagings uitgelig word. 

4.3.2.2 Geslagsgelykheid 

Besondere klem word in hedendaagse demokrasiee geplaas op die gelykberegtiging van 

verskille tussen geslag as diversiteitsaspek aangesien onverdraagsaamheid jeens geslag 

steeds voorkom waar die waardigheid en regte van mense nadelig geraak word (Wolpe et 

al., 1997). Hierdie diversiteitsaspek is veral in die Suid-Afrikaanse konteks belangrik aange

sien vroueregte in die verlede geskend is. Die situasie is oak van toepassing op die onder

wys, en vroue, wat vroeer uitgesluit was van die tradisionele sentrum van mag wat as lede 

op die SBLe gedien het, benut die geleentheid om hulself te laat geld en gewenste verande

ring te bewerkstellig (Ngwane, 2001 ). Deelnemers aan die studie het soos volg op die afde

ling gereageer: 

Waar dit vir my gaan oor die skooibeheerliggaam, gaan dit nie net oor man en vrou 
nie, maar ook oor ouers en kinders en ook gemeenskap/eiers wat saamstaan om 
van die beheerliggaam 'n sukses te maak (P1: 9) 

Dit is nie net mans nie-ook nie net vrouens nie, so dit is ook nie net volwassenes 
nie, maar ons gaan kyk na 'n beheer/iggaam en word deur 'n ouerkomponent ver
teenwoordig wat uit mans en vrouens bestaan van verskillende agtergronde (P2: 6) 

By ons beheerliggaam is die vroumense in die meerderheid en ons het net een 
manspersoon. Ons vrouens staan bymekaar en is baie suksesvo/ in ons raad. Ons 
skoolhoofwat ook 'n vrou is, is ook saam met ons (P3: 29) 

By ons is die voorsitter 'n man en die ondervoorsitter 'n vrou, drie vroue, drie man
ne, twee verteenwoordigende /eerlingraadslede en ons skoolhoof wat ook 'n man 
is. Ons besluite is altyd eendragtig en waar probleme ervaar word, word die hoof 
se opinie verkry (P3: 41) 

By ons beheerliggaam is dit redelik goed gebalanseerd met mans, vrouens, ouder
domme en kinders (P3: 27) 

Die beheerraad word nie demokraties saamgestel in die sin dat dit moet 'n man, 
vrou, kind of iemand wees nie (P3: 33) 
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Die kleur, ras of ges/ag is irrelevant. Uit die aard van die saak is wat is beskikbaar. 
Want 'n beheerraad moet tog uit jou eie ouerkorps gekies word of betrokkenes wat 
eienaarskap neem van die instituut (P3: 35) 

Ons het byvoorbee/d verlede jaar drie vrouens gehad en twee mans. Vanjaar het 
ans een vrou en drie mans. So, die aard verskil na ge/ang van die behoefte. Daar 
is nie 'n spesifieke getal nie. Ons probeer dit nie te groat te maak nie, anders raak 
dit baie lamp (P2: 41) 

As 'n mens sou kyk na die definisie van verteenwoordiging, dan is dit nie net een 
groep of een ges/ag nie, maar verski/lende ges/agte, verski/lende ouderdomme, en 
in ans geval verski/lende 'expertise' (P2: 17). 

Vanuit die mededelings van die deelnemers kan afgelei word dat geslagsgelykheid 'n 

kontensieuse aangeleentheid is, maar dat geslagsgelykheid tot 'n groot mate beslag gevind 

het in die SBLe wat in die studie deelgeneem het. Dit is duidelik dat die aspek ook wyer ge

'interpreteer word en ouers en gemeenskapleiers insluit wat dui op 'n inklusiewe benadering 

wat geslagsgelykheid betref. Die mededelings toon ook dat in sommige skoolgemeenskap

pe dit ju is die vroulike geslag is wat hulle _beskikbaar stel om te dien op die skoolstrukture en 

dat hulle 'n besondere bydrae !ewer tot die funksionering van SBLe. Dit blyk verder dat die 

deelnemende SBLe ver gevorder het in terme van die bereiking van geslagsgelykheid as di

versiteitsaspek. Gemeenskaphoudings blyk sterk gevestig te wees op verteenwoordiging 

wat belangrike aspekte van diversiteit op inklusiewe wyse insluit en dit deur 'n groter poel van 

kundigheid bydra tot die effektiewe funksionering van die SBLe. 

4.3.2.3 Ras 

Die aspek van ras in die skoolgemeenskap het lewendige bespreking uitgelok en moet ge

sien word teen die agtergrond van die vorige regering se beleid van afsondering wat polari

sasie tussen verskillende bevolkingsgroepe meegebring het. Alhoewel die term "ras" geas

sosieer word met fisiese verskille en soms ook met kulturele verskille (L. Human,2005:15) is 

dit in kontras met etnisiteit wat weer 'n manier verteenwoordig van klassifisering of groepering 

van mense op die basis van kulturele verskille. Die deelnemers se mededelings tot die na

vorsingsonderwerp sluit ender andere die volgende in: 

Ek is al wit persoon op ans beheerliggaam tussen ses anderskleuriges. Ons het 'n 
goeie werksverhouding tussen mekaar en oak met die ander beheerliggame. Ons 
het nie probleem in ans beheerliggaam met mekaar nie. Ons het egter 'n probleem 
van die gemeenskap wat 'n prob/eem het omdat ek wit en op die beheer/iggaam 
dien. Dit is wat nou begin te kop uitsteek omdat daar so min wit kinders is, is dit nie 
meer nodig dat daar nag 'n wit ouer op die beheer/iggaam moet wees nie. Dit kan 
alma/ bruin ouers wees (P3:31) 

Sy k/eur, ras of ges/ag is irrelevant. Want 'n beheerraad moet tog uit jou eie ouer
korps gekies word, of betrokkenes wat elenaarskap neem van die instituut (P3:35) 

By ans skoal is daar wit, bruin-dus 'n verskeidenheid van a/le soorte mense ... ans 
gaan jou nie sien as andersk/eurige nie. Dan gaan dit nie meer oar dit is daardie en 
dit is dit nie. Ons beheerliggaam is een, want dit moet 'n eenheid vorm (P3:25) 
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In die milieu waarin ans betrokke is, spee/ k/eur glad nie meer 'n rot nie. Ons kyk 
nie meer na k/eur nie. Daardie punt is nie meer belangrik nie, omdat die een se 
kleur so is en die ander se kleur so is, word niemand bevoordeel nie (P3:37). 

Bogenoemde mededelings dui op 'n goeie werksverhouding onderling op die beheerliggame 

en dat basiese beginsels soos wedersydse respek en die agting van menswaardigheid tus

sen skoolbeheerliggaamslede aanwesig is. Dit blyk egter dat die gemeenskap sensitief in

gestel is ten opsigte van rasverteenwoordiging wat die minderheidsgroepe betref. Vanuit die 

geskiedenis van die land wat rasgebaseerd was, is dit belangrik om die diversiteitskwessie 

van ras as ernstig en belangrik te beskou aangesien rassisme die funksionering van die 

skoolbeheerliggaam uiters negatief kan beTnvloed. Dit is ook opvallend dat sommige mede

delings die rasaspek as irrelevant beskou en dat dit vir die lede oor die verteenwoordiging 

gaan wat getuig van die aanvaardjng van diversiteit ten einde eenheid te midde van diversi

teit na te streef. Die deelnemers in die studie kom vanuit 'n landelike of plattelandse omge

wing en dis duidelik dat daar op die vlak van SBLe 'n positiewe ingesteldheid voorkom wat 

verdraagsaamheid en aanvaarding van verskillende rasse voorstaan. Dit is egter ook duide

lik dat die gemeenskappe self nog nie die uitdaging oorkom het nie en dat die SBLe die as

pek van diversiteit, naamlik ras, noukeuring moet monitor en bestuur om harmonie en een

heid in die skoolgemeenskap te verseker. 

4.3.1 Die bestuur van diversiteit 

Die bestuur van diversiteit is 'n komplekse aangeleentheid en hou onder andere in dat dit nie 

beteken om waardes en integriteit te kompromitteer op 'n manier wat beginselloosheid tot 

gevolg het nie (Human, 2005). Die bestuur van diversiteit is 'n ontwikkelingsproses, 'n proses 

van innerlike en uitwaartse ondersoek en die aanleer van vaardighede om diversiteitskwes

sies aan te spreek en leiding in die verband te kan verskaf. In 'n omgewing wat deur diversi

teit gekenmerk word, is almal bestuurders van diversiteit; die term is nie net van toepassing 

op persone wat bestuursfunksies in 'n organisasie vervul nie. lnsig in persoonlike oortuigings 

en vooroordele is een van die belangrikste voorvereistes vir die effektiewe bestuur van diver

siteit (Human, 2005). Die volgende subparagrawe beskryf hierdie ondersoektema verder. 

4.3.1.1 Beskouinge van diversiteitsbestuur 

Vele belangegroepe word op die beheerliggaam verteenwoordig waar elke betrokke lid moet 

leer om die waardes en opinies van ander te respekteer om 'n grondige basis te verseker vir 

effektiewe funksionering in die skoolgemeenskap. Die uitdaging vir die effektiewe funksione

ring in die skoolbeheerliggaam wat gekenmerk word deur diversiteit is om alle betrokkenes 
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se talente te kombineer in die beste belang van die skoal en gemeenskap (Department of 

Education, 1997a). Van die mededelings van die deelnemers oar die bestuur van diversiteit 

in die skoal was: 

Sy kleur, ras of geslag is irrelevant (P3: 35) 

dit gaan oor jou werkvermoe en nie oor jou ges/ag nie (P2: 92) 

Die persoon moet 'n bydrae fewer of oar die vermoens beskik om byvoorbee/d fi
nansies te genereer, want een van die vereistes vir die voortbestaan van die skoal 
is finansies (P3: 34). 

Bogenoemde aanhalings vanuit die onderhoudtranskripsies dui daarop dat vooroordele en 

stereotipering ten opsigte van ras en geslag 'n ernstige nadeel of hindernis kan wees vir die 

effektiewe bestuur van diversiteit in 'n skoolbeheerliggaam. Dit blyk dat diversiteit 'n bydrae 

kan !ewer tot 'n verskeidenheid van vermoens wat die bevoegdheid van SBLe verhoog, veral 

wat die finansiele aspek betref. Die spesifieke melding van die finansiele aspek mag daarna 

verwys dat finansiele aangeleenthede en die bestuur daarvan 'n dringende behoefte onder 

die SBLe is; dat daar 'n nypende tekort aan sodanige kundigheid is. 

4.3.3 Beleidsaspekte 

Die nakoming en bepaling van beleidsaspekte is van kardinale belang vir skoolbestuurders 

en -leiers aangesien hierdie aspek bepalend is vir skool-gemeenskapverhoudinge en vir die 

effektiewe funksionering van die skoolbestuurspan en skoolbeheerliggaam. Die skoolhoof 

vervul in die verband, asook as verteenwoordiger van die onderwysdepartement, 'n belangri

ke rol in die skoolbeheerliggaam om leiding te verskaf in verband met die aspekte van beleid 

en die implementering daarvan. Mededelings oar hierdie aspek was soos volg: 

Die herskryf van be/eide moet na gekyk word en be/eide moet onmiddellik hersien 
word te verhoed dat be/eide selektief toegepas word. Jy moet nie skaam wees as 
jy veranderinge wil teweeg bring nie. Hou ouers ingelig en neem hulle saam (P1: 
28) 

Die moets en moenies van die SBL moet duidelik uitgespel word (P1: 61 ). 

Die aangeleentheid van beleidsaspekte in die skoolomgewing het sterk bewoorde reaksie 

van die deelnemers ontlok. Bostaande aanhalings dui op 'n dringende behoefte aan die her

siening van skoolbeleide by sommige van die deelnemers. Die afleiding word gemaak dat 

daar by sommige deelnemers aan die navorsing 'n ongemak bestaan oor moontlike uitge

diende of nie-toepaslike beleide in die skoal. 'n Ander netelige saak wat aangeraak is, hou 

daarmee verband dat beleide selektief toegepas word. 'n Mate van frustrasie ten opsigte van 

hierdie aspek kan oak van die mededelings afgelei word, en ook dat daar verwagtinge ten 

opsigte van verandering onder die deelnemers voorgekom het. Dit wil voorkom of daar 'n 
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persepsie is dat SBLe huiwer om veranderinge daar te stel en aan te pak. Die beginsel van 

inklusiwiteit word in die besonder beklemtoon deurdat die rol van ouers uitgelig word. Die 

versugting is dat ouers ingelig moet word en deel van die skoolbeheerproses gemaak moet 

word. Hierdie sienswyse of benadering is te verstane in die lig daarvan dat die skoolbeheer

liggaamlede as verteenwoordigers van die ouers van die skoal optree. Daar is verder 'n on

dubbelsinnige behoefte uitgespreek betreffende duidelikheid aangaande die funksies van 

SBLe. Gesamentlik vorm voorgenoemde mededelings oar beleidsaspekte 'n belangrike en 

grondliggende komponent vir die effektiewe funksionering van SBLe en behoort 'n sentrale 

deel te vorm van enige intervensie of aksieplan om die funksionering van SBLe te verbeter. 

4.3.4 Wetlike aangeleenthede 

Die aanhef tot die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet no. 108 van 1996), die 

Nasionale Onderwysbeleid (Wet no. 27 van 1996) en die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 

no.84 van 1996) verwys na 'n omvattende en nasionale beleidsraamwerk vir die onderwys in 

die land wat die diverse behoeftes en belange van alle mense van Suid-Afrika dien om 'n 

verenigde nasie te verseker (Van Vuuren, 2008). Dit is 'n belangrike vereiste dat persone 

wat op SBLe dien, 'n deeglike kennis van die gemelde onderwyswetgewing het, wat oak be

trekking het op die bestuur van diversiteit, sodat hulle die inhoud en gees van die wetgewing 

tot voordeel van almal kan toepas. Mededelings aangaande hierdie wetlike aangeleenthede 

word vervolgens bespreek in aansluiting by die ondersoektema van die bestuur van diversi

teit en die invloed daarvan op die funksionering van SBLe. 

Die Nasionale Onderwysbeleid Wet (Wet No 27 van 1996) verhef publieke deelname tot een 

van die kernaspekte van die nasionale onderwysstelsel. Kern- en gedetailleerde aange

leenthede soos die samestelling en funksies van SBLe van openbare skole word duidelik in 

Die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet No. 84 van 1996) uitgespel. Mededelings van die deel

nemers oar sommige wetlike aspekte sluit ender meer die volgende in: 

Wanneer gekies word moet beheerliggaam seker maak dat hulle die Grondwet be
studeer en ken sodat alma/ kan weet wat van hulle verwag word. Die Departement 
moet in-diepte opleiding verskaf om mense gerat te kry om 'n sukses te maak nie 
net van die beheer/iggaam nie, maar ook van die skoal (P3: 85) 

Die beheerliggaam kom net eenkeer per kwartaal bymekaar en dit is te min (P1: 
38) 

Die termyn van drie jaar vir SBL is te lank. Termyn van een jaar sat die ideaa/ ge
wees het. Dan kan dit beter bestuur word. Kwartaallikse byeenkomste word nie 
bygewoon nie en met die afwesigheid kan gekyk word hoeveel vergaderings woon 
/ede wer/ik by (P1: 40) 

Beheerliggaamlede moet ingedee/ word in subkomitees. As die SBL kwartaa/liks 
vergader moet die subkomitees meer aktief en meer gereeld vergader (P1: 48) 
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So die aard verskil na gelang van die behoefte. Daar is nie n spesifieke getal nie. 
Ons probeer dit nie te groat te maak nie, anders raak dit baie lamp (P2: 41) 

Ons het ten minste voldoen volgens kriteria van die Departement (P2: 46) 

Miskien net se vir die rekord, ans is 'n onafhanklike skoal en die wet vereis net se
kere posisies en dan "other" so daardie "other" kan jy self bepaal. Daar moet 'n 
voorsitter en 'n sekretaris wees en daar moet 'n tesourier wees en dan "other". So 
dit is al voorskrif wat ans spesifiek het en dit is hoekom die getal kan wissel (P2: 
60) 

Die hoof moet die skoal bestuur maar ans wil oak saam bestuur (P2: 69) 

Die skoo/hoof se rot in beheer/igaam van skate kan nie afgeskaal word nie (P2: 
137) 

Die invalshoeke hoe jy beheer/iggaam saamstel of bestuur verskil (P3: 06) 

Weet u, ek kom uit die era van beheerliggame wat net bestaan het uit ouers. Op 'n 
stadium was ek as personeellid op die BL, maar ek moes buite b/y totdat die sake 
random die skoal gedien het, dan is ek soos n agentjie daar ingebring en dan 
moes ek byvoorbeeld vir punt 4 op die agenda daar gesit het wat oar die skoo/op
set gegaan het (P2: 51) 

So, vir my was dit 'n skok dat twee verteenwoordigende /eerlingraads/ede, kinders, 
'n hele SBL-vergadering kon bywoon en ek as onderwyser kon vir hoeveel jare nie 
'n vergadering voluit sit nie. Daar was geen insette van onderwysers nie, net daar
die stukkie vir punt 3 of 4 (P2: 52) 

Die mededelings van die deelnemers het daarop gedui dat daar van skoolbeheerliggaamsle

de verwag word om op die hoogte te wees van beleidsaspekte met betrekking tot hulle posi

sie en funksionering, beginnende by die Grondwet. Hiermee saam is daar 'n behoefte uitge

spreek aan in-diepte opleiding. Die mededelings dui op onsekerheid aangaande die wetlike 

vereistes van hulle betrokkenheid en vandaar die uitspreek aan 'n behoefte vir opleiding. 

Daar kan nie verwag dat lede self die wetlike vereistes ender die knie sal kry nie. Daar is in 

elk geval die potensiaal vir verskillende interpretasies en derhalwe word leidinggewing in die 

vorm van opleiding vereis. Hierdie aspek is belangrik, nie netter wille van die effektiewe 

funksionering van skoolbeheerliggame nie, maar oak om die funksionering van die totale 

skoal te verseker. 

Vanuit die onderhoude is dit duidelik gestel dat die rol van die skoolhoof in die funksionering 

van die skoolbeheerliggaam as belangrik beskou word, maar dat die sommige deelnemers 

van mening is dat hulle die skoal 'saam' wil bestuur. Hierdie oorvleueling met die professio

nele take van die skoolhoof kan tot wrywing en hewige konflik lei met uiteindelike nadelige 

gevolge vir die funksionering van die skoolbeheerliggaam en die hele skoal. 'n Duidelike on

derskeid tussen die pligte en take van die skoolhoof as professionele skoolbestuurder en die 

skoolbeheerliggaam as statutere liggaam wat die ouers verteenwoordig meet tussen die par

tye uitgeklaar word tot voordeel van alle betrokkenes by die skoolgemeenskap. 
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'n Spesifieke wetlike aspek wat uitgelig word, verwys na die aantal kere wat die skoolbeheer

liggaam veronderstel is om te vergader. Hier was veral twee sake van belang, naamlik die 

voorgeskrewe dienstermyn van lede en tweedens die bywoning van vergaderings. 'n Mening 

is gelug dat die drie-jaar termyn te lank is en dat maatreels ingestel meet word om die bywo

ning van vergaderings te kontroleer. Die verkorting van die dienstermyn gaan met implika

sies gepaard wat die kontinu'iteit nadelig kan be'invloed en die bywoning van skoolbeheerlig

gaamslede word gereguleer aan die hand van die SSL se grondwet. Dit is oak duidelik dat 

daar verskille is in die samestelling van die skoolbeheerliggaam, afhangende daarvan of dit 'n 

onafhanklike of openbare skoal is. Die funksionering van die skoolbeheerliggaam word ver

der ender die vergrootglas geplaas deur 'n vraagteken te plaas op die daarstel van subkomi

tees. Die Skolewet maak duidelik voorsiening vir die stigting van subkomitees en die meeste 

SBLe funksioneer deur middel van toegewysde subkomitees socs byvoorbeeld die finansiele 

subkomitee. 

Dit is oak opvallend dat daar bepaalde uitdagings voorkom in verband met aanpassing by die 

demokratiese bedeling van skoolbeheer in die verwysing na die verteenwoordiging van leer

ders op die skoolbeheerliggaam. Dit is egter 'n realiteit en manifestasie van die demokratie

se bestel om inspraak en verteenwoordiging aan alle rolspelers te verseker, en kan 'n aan

duiding wees van 'n behoefte vir orientering of inligting oar die werking van 'n demokratiese 

stelsel in die onderwys. 

4.4 Die invloed van diversiteit op die funksionering van die skoolbeheerliggaam 

Die volgende kodes is vanuit die datastelle ge'identifiseer wat as belangrike aspekte beskou 

word om die invloed van diversiteit op die funksionaliteit van die skoolbeheerliggaam te om

skryf. Mededelings in hierdie afdeling het hoofsaaklik in verband gestaan met uitdagings wat 

spesifiek verwys het na uitdagings vir die skoal en uitdagings vir die skoolbeheerliggaam. 

4.4.1 Uitdagings vir die skool 

Die uitdagings vir die skoal word eerstens aan die orde gestel en Figuur 4.3 dui die aspekte 

van hierdie kategorie aan, naamlik struikelblokke, kommunikasie, skoolvisie, toewyding, af

wesigheid en betrokkenheid. Hierdie aspekte word in die volgende paragrawe bespreek. 
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Figuur 4.3: Uitdagings vir die skool 

4.4.1.1 Struikelblokke vir die skool 

Die eerste aspek handel oor struikelblokke en word ook verdeel tussen skool en skoolbe

heerliggaam. Die uitdagings waarmee skole daagliks gekonfronteer word, het uit die navor

sing duidelik na vore gekom en die volgende aanhalings word ter stawing verskaf. 

Daar by ons beheerliggaam is ook uitdagings. Ons is 'n kwintiel 4 skoo/ en kinders 
moet skoolfooie betaa/. 'n Sekere groep ouers moet 'n sekere bedrag betaa/, want 
hul/e word nie kwytgeske/d nie. Skoo/gelde word nie betaal nie (P3: 42) 

Leerders wat k/asse nie bywoon nie en vanda/isme wat by die skoal plaasvind. Die 
beheer/iggaam moet met die po/isie saamwerk (P3: 14) 

Die ouers by vergaderings inlig oor die situasie en uitnooi om betrokke en dee/ te 
raak. Alma/ kan nie op die beheer/iggaam dien nie, maar alma/ se insette en by
draes is nodig (P3: 56). 

'n Gemene deler wat ender die deelnemers van die navorsing voorgekom het, was die ver

wysings na die uitdagings in verband met die finansies van die skool. Die betaling van ver

pligte skoolfonds deur die ouers is 'n algemene probleem en kan tekenend wees van armoe

de in die gemeenskap. Dit is in die konteks van die navorsing te verstane as in ag geneem 

word dat die deelnemers deel is van afgelee plattelandse gemeenskappe wat gebuk gaan 

ender sosio-ekonomiese probleme. 'n Gesonde bron van inkomste is nodig om gehalte

onderwys vir die gemeenskap te verseker en dit is duidelik dat hierdie aspek as 'n struikelblok 

deur die skole ondervind word. 

'n Ander struikelblok vir skole is dat baie leerders nie gereeld skoal bywoon nie, met uiters 

nadelige gevolge vir akademiese vordering en dissipline in die skool. Die ongedissiplineerd

heid vind oak verder neerslag in vandalisme wat die skoal baie skade berokken en 'n verdere 

las op die finansies van die skool plaas. Die dringendheid van die aangeleentheid word ge-
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vind in die oproep in die aanhaling dat die Suid-Afrikaanse Polisiediens betrek moet om die 

struikelblokke aan te spreek. 

'n Positiewe bydrae is dat ouers oor die sake ingelig wil word en bereid is om betrokke te 

raak. So 'n samewerkende gesindheid is in ooreenstemming met die gees en rigting van die 

onderwysbedeling om die gemeenskap te betrek by die werksaamhede van skoolonderwys 

om vordering en gehalte onderwys moontlik te maak. Dit blyk dat die gemelde struikelblokke 

grotendeels te make het met sosio-ekonomiese omstandighede as diversiteitsaspek wat 'n 

invloed het op die funksionering van die skoolbeheerliggaam. 

4.4.1.2 Skoolbetrokkenheid 

In 'n plattelandse dorp soos Laingsburg is die skool naas die kerk die mees sentrale punt van 

betrokkenheid in die gemeenskap. Die implikasie is dat daar 'n verwagting van noue interak

sie tussen die skool en die gemeenskap bestaan. Die skool behoort derhalwe fasiliteite soos 

dit prakties moontlik is aan die gemeenskap wat hy dien, beskikbaar te stel. 

Ek dink ouers het baie keer daardie vrees om tot die beheerliggaam verkies te 
word. As gevolg van daardie vrees om betrokke te raak word elke keer net diese/f
de mense weer gekies (P1: 21) 

Die beheerliggaamslede moet oak toegewyd wees, want jy verteenwoordig eer
stens jou kind en dan die skoal en dit is jou p/ig om ouers meer betrokke te kry by 
die skoal (P1: 36) 

Familie/ede wat saam op die SBL dien, bemoei/ik die toepassing van dissipline. 
Lede b/y liewer weg as om teen familie se kinders op te tree (P1 :44). 

Beter toegang tussen ouer en skoal sodat ouers met grater vrymoedigheid die 
skoal kan besoek (P1: 36) 

Die beheerliggaamlede is baie betrokke by ohs skoal wat die sportaange/eenthede 
betref. Hu/le sat oak vir ans gemeenskaps/ede gaan vra wie bereid is om vir ans 
kinders te oefen vir sokker, krieket of rugby (P2: 84) 

Sams wonder ek of ans nie te veel van ans ouers verwag nie en dat ans van ans 
kant af te swaar op hul/e leun met die goed wat ans gedoen wit he, en dan kry hul
/e dit nie gedoen nie (P2: 99) 

Alma/ kan nie op die beheerliggaam dien nie, maar alma/ se insette en bydraes is 
nodig (P3: 56) 

Hy!sy moet betrokke raak in a/le fasette wat die skoal bied om jou kind op te voed 
(P3: 63) 

As jy nie samewerking van ouers af kry om die beheer/iggaam te help nie, sal jy 
nooit 'n skoal kan beheer nie (P3: 69) 

Sorg vir die regte mense op die beheerliggaam. Die wat nie daar moet wees nie 
hulle staan terug by die verkiesing (P3: 77). 

Die mededelings dui aan dat dit as 'n struikelblok ervaar word om geskikte en gewillige kan

didate te vind om op die skoolbeheerliggaam te dien en dat daar telkens op dieselfde perso-
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ne gereken moet word vir verteenwoordiging. Die verwagting is oak dat beheerliggaamslede 

toegewyd moet wees, wat moontlik 'n aanduiding kan wees dat toewyding 'n struikelblok kan 

wees. Toewyding en gewilligheid om van diens te wees ter wille van die onderwys van die 

gemeenskap se jeug is van kardinale belang vir die effektiewe funksionering van 'n skoal se 

beheerliggaam. 

'n Aspek wat tydens die onderhoude na vore gekom het en as struikelblok ervaar word, is die 

voorkoms van nepotisme waar familiebelange negatief inwerk op die funksionering van die 

skoolbeheerliggaam aangesien 'n botsing van belange ter sprake is. 

Voorstelle om die funksionering van die skoolbeheerliggaam te verbeter is gemaak en ver

bandhoudend is 'n beroep om 'beter toegang' tussen skoal en ouer te bewerkstellig sodat 

ouers die skoal sander voorbehoude of vrese kan besoek oar sake van wedersydse belang. 

Toegang vir die ouergemeenskap deur hulle dienste aan te bied, met onderhoud van skoal 

eiendom, afrigting, fondsinsameling, handel met dissiplinere sake is van die uiterste belang 

vir die effektiewe funksionering van die skoolbeheerliggaam. Dit was opmerklik dat van die 

deelnemers gerapporteer het dat ouers betrokke is by die buitemuurse programme van skole 

en dat dit 'n positiewe bydrae !ewer tot die totale skoolprogram. 

'n lnteressante opmerking is gemaak of daar nie miskien 'te veel' van die ouergemeenskap 

verwag word nie. Guers is meestal self voltyds in 'n beroep en is nie geredelik beskikbaar 

om dienste binne 'n sekere tydperk aan die skoal te lewer nie. Skoolbeheerliggaamslede sal 

oak rekening moet hou met die werksverbintenisse en gepaardgaande beperkinge vir die 

betrokkenheid van die ouergemeenskap. Daar is egter 'n ondubbelsinnige besef dat die be

trokkenheid van die ouergemeenskap onontbeerlik is vir die doeltreffende funksionering van 

die skoolbeheerliggaam en skoal in die algemeen. 

4.4.1.3 Skoolvisie 

Vir enige skoal om effektief en doeltreffend te wees in die bereiking van gestelde doelwitte, 

moet die mense van die skoal 'n gemeenskaplike of gedeelde visie he in hul strewe om hul 

onderwysideale te laat realiseer, asook duidelike taakomskrywings vir die skoolbestuurspan, 

skoolbeheerliggaam en vir alle tersaaklike rolspelers. Mededelings in verband met die 

skoolvisie was ender andere: 

Ons kyk hoe die samestelling verskil en na die visie en missie van waarheen die 
skoal op pad is (P2: 23) 
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So e/keen kom na die beheer/iggaam toe uit n agtergrond wat verskil van waar die 
volgende persoon vanaf kom, so hulle visie verskil waarheen hulle die skoal na toe 
wit neem (P2: 6) 

Die aard van ons samestelling verander van jaar tot jaar en dit gaan regtig oor die 
behoefte vir daardie jaar en die fokuspunt op die visie ook na ge/ang van die "ex
pertise" wat ons op daardie komitee nodig het (P2:041) 

Alma/ betrokke moet visie he (P3: 71 ). 

Die deelnemers is sterk bewus van die diversiteit van die samestelling van die skoolbeheer

liggaam en dat dit 'n invloed het op die bepaling van 'n gedeelde visie vir die skool. Dit blyk 

egter dat die voorkoms van diversiteit nie 'n onoorkomelike probleem is nie en dat faktore 

soos behoeftes en bepaalde vaardighede en kundighede (expertise) 'n rol speel by die vas

stelling van 'n visie wat vir die skoolgemeenskap aanvaarbaar is. Dit blyk verder dat die 

deelnemers 'n konteksgebonde visie vir die skoolgemeenskap as belangrik beskou, en meen 

dat dit 'n indikasie is van die toekomsstrewes van die gemeenskap vir die onderwys van hul 

kinders. Die mededelings kan oak beskou word as 'n erkenning van die diversiteit wat ender 

die lede van die skoolbeheerliggaam voorkom en dien as motivering vir die navorsingstema 

om die invloed van diversiteit op die funksionering van die skoolbeheerliggaam te ondersoek. 

4.4.1.4 Afwesige vaders 

Die beperkte werkgeleenthede in Laingsburg en Matjiesfontein noodsaak veral die vaders 

van leerders om as breadwinners vir hul gesinne elders, weg van die familie, te gaan werk. 

Die gevolg is dat die vaders gedurende die week weg van die huisgesin is, en hulle sien hul 

gesinne hoogstens oor naweke. Die situasie het tot gevolg dat die vaders nie nag belang 

stel daarin om op komitees te dien of vergaderings byte woon nie. Mededelings in die ver

band word vervolgens aangestip: 

In my geval is daar n oor-verteenwoordiging van vrouens wat na die vergaderings 
toe kom omdat die mans met hulle werk besig is. Dus is die mans in die minder
heid. Mans spee/ weer n prominente rol in die gemeenskap want hul/e word meer 
prominente figure sodra hul/e verkies word tot die beheer/iggaam en dan so sy rot 
vertolk (P2: 38). 

Die ouer het nie meer 'n saak met die kind nie en daag nie eers op vir dissiplinere 
verhoor nie (P3: 50) 

... omdat die broodwinners wat nou daar is, maar die meeste is uit die huis uit vir 
werk (P2: 35) 

Werk is altyd 'n goeie verskoning, ek is nooit beskikbaar nie, en dit is ook 'n rem
skoen vir die vooruitgang van die skoal (P2: 102). 

Dit blyk dat die verteenwoordiging van mans in sommige SBLe in die minderheid is as gevolg 

van werksomstandighede en -verpligtinge. Die bekommernis van die deelnemers strek egter 

verder as bloat die nie-beskikbaarheid van vaders aangesien die probleem verder strek as 
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bloat verteenwoordiging. Noodsaaklike ouerpligte teenoor die onderwys en opvoeding van 

leerders word ook benadeel, aangesien belangrike aangeleenthede soos dissiplinere verhore 

die teenwoordigheid en samewerking van ouers vereis. Die bedekte beskuldiging word ook 

gemaak dat sommige ouers werksverpligtinge as verskoning gebruik om nie hul dure verplig

ting teenoor die onderwys van hul kinders na te kom nie. Alhoewel geen aanduiding gegee 

word oor die moontlike rol van diversiteit in die verband nie, is die betrokkenheid van alle ou

ers noodsaaklik vir die suksesvolle funksionering van die skoolbeheerliggaam en skoal in die 

algemeen. 

4.4.1.5 Kommunikasie met ouers 

Gereelde kommunikasie met ouers is van kardinale belang vir die op-hoogte hou en voortdu

rende beskikbaarheid van inligting oor hulle kinders se vordering en gedrag, en oor aktiwitei

te wat by die skoal plaasvind. Situasie-spesifieke kommunikasie-sisteme en tegnologie 

maak die vinnige oordra van inligting, houdings en idees oor groat afstande na groat gehore 

moontlik (Dupont, 1997) en derhalwe is doeltreffende kommunikasie met ouers van leerders 

in skole haalbaar: 

... met die ouers geree/d kommunikeer en inligtingsessies hou dat hul/e bewus kan 
wees dat hulle betrokke moet wees by hul eie kinders se opvoeding (P1: 34) 

Die beheerliggaam en ouers wat die skoal besoek is nie altyd ten voile inge/ig oor 
die skoal nie (P1: 14) 

Jy moet nie skaam wees as jy veranderinge wil teweeg wil bring nie. Hou ouers in
ge/ig en neem hul/e saam (P1: 28) 

Die prob/eem kan opgelos deur as span saam te werk in die SBL en met skoal en 
ouers. Daar moet goeie kommunikasie wees tussen ouers, kinders, onderwysers 
en die SBL sodat probleme spoedig aangespreek kan word en spanning word uit
geskakel (P1: 55) 

Ouers moet meer betrek word deurdat hul/e eienaarskap van die skoal sa/ neem 
en dit sa/ aanvaar. Sit planne in plek dat ouers voe/ hulle is dee/ van die skoo/op
set. Ouers moet nie een kant en die SBL een kant wees nie (P1: 53) 

Alie beheerliggaamslede in wyke in te dee/ en die inligting wat die skoal wil ver
sprei word aan die betrokke lid gegee en hy!sy versprei dit dan in die wyk (P1: 67) 

Ons sosio-ekonomiese agtergrond maak dat ons soms met 'n diverse groep sit wat 
nie a/tyd mekaar verstaan nie (P1: 102) 

Dit gaan oor daardie ouer wat in hierdie uitgelese gehoor sit die geleentheid te bied 
om insette te /ewer, anders kan hy!sy voe/ as die skoo/hoof klaar gepraat het, het 
die skoal a/reeds k/aar besluit. So wat maak ek dan nog hier? (P2: 140) 

Die Wes Kaapse Onderwysdepartement moet meer doen met sy bewusmaking om 
ouers en gemeenskappe in te Jig oor beheerliggame, sodat mense beter inge/ig 
kan wees op grondvlak oor die struktuur en werksaamhede van beheerliggame 
(P2: 143). 

Die belangrikheid van gereelde kommunikasie word enersyds deur die deelnemers beklem

toon en andersyds blyk daar 'n behoefte te wees om ten volle ingelig te word oor skoolsake. 
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Ouers wil veral oor sake wat veranderinge raak ingelig en geken wees sodat hulle ook eie

naarskap van inisiatiewe kan neem. 

Kommunikasie tussen skool en gemeenskap blyk 'n uitdaging te wees wat kan lei tot span

ning en konflik wat die funksionering van die skoolbeheerliggaam nadelig kan be"invloed. 'n 

Kommunikasiestrategie van skole moet die diversiteit van die gemeenskap deeglik verreken 

sodat kommunikasie effektief alle rolspelers van die skoolgemeenskap kan bereik. Dit is 

veral diversiteitsaspekte van sosio-ekonomiese aard wat in die verband deur deelnemers 

geopper is. Wat kommunikasie betref kan die afleiding ook gemaak word dat geletterdheid 'n 

belangrike rol sal speel en in aanmerking geneem moet word. Ondoeltreffende kommunka

sie wat nie op inklusiewe wyse alle rolspelers insluit nie kan volgens die deelnemers lei tot 'n 

verwydering tussen die ouers en die skoolbeheerliggaam wat die funksionering tot groot na

deel kan wees. Die rol van die onderwysowerhede word ook gemeld om gemeenskappe 

bewus te maak van die funksies en struktuur van die skoolbeheerliggaam. 

4.4.1.6 Ouertoewyding 

Ouers is beleidsmagtig verplig om hulle dienste aan te bied waar nodig en hulle beskikbaar 

te stel om deel te neem aan aktiwiteite soos byvoorbeeld die onderhoud van skooleiendom, 

afrigting, fondsinsameling, toesig gedurende skooluitstappies, die hantering van dissiplinere 

sake, ens. (Kruger, 2005). Deur die gemeenskap te laat deelneem aan van die werksaam

hede van die skool, word ouers meer ge"interesseer in die dinge wat hul kinders doen, en dit 

kan weer bydra om skoolverlaters te laat verminder (Van Deventer, 2003). Ouerbetrokken

heid by 'n skool hang in 'n groot mate af van die toewyding waarmee ouers hulle tot die wel

stand van die skool verbind, en mededelings van die deelnemers in hierdie verband kan 

soos volg gelys word: 

Prob/eme kan opgelos word deur goeie samewerking. Se/fdissipline en respek vir 
ander (P1: 63) 

Wanneer gekies word, moet hy bereid wees om al/es tot die beste na sy vermoe te 
doen (P1: 65) 

Die voorsitter weet nie werk/ik wat in die skoal aangaan nie, so darem is ek en die 
ander onderwyser daar om te se wat fisies in die skoal gebeur. So ek dink dis goed 
(P2: 81) 

Dit is algemeen dat daar baie voorstelle gemaak word en dat dit dan nie deurge
voer word nie (P2: 96) 

Sams wonder ek of ons nie te veel van ons ouers verwag nie en dat ons van ons 
kant af te swaar op hulle /eun met die goed wat ons gedoen wil he, en dan kry hul
/e dit nie gedoen nie (P2: 99) 

Die persoon moet finansiele bydrae /ewer of oor die vermoens beskik om finansies 
te genereer, want een van die vereistes vir die voort bestaan van die skoal is fi
nansies (P3: 34) 
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Goeie ondersteuning van die gemeenskap. As vergadering gehou word, is daar 
genoeg ouers en by verkiesing daag die ouers altyd op. Die gemeenskap staan 
saam met die beheer/iggaam (P3: 48) 

Dit gaan oor samewerking tussen ouer, kind en onderwyser. As daar van een van 
daardie nie samewerking verkry word nie, kan die opvoeding nie suksesvol wees 
nie {P3: 65) 

Die ouer, kind, onderwyser en beheerliggaam moet saamwerk om oplossings te 
vind. Dis al manier om suksesvol te wees (P3: 67) 

Die kern van die sukses van 'n beheerliggaam vereis 100% toewyding. Daarmee 
saam is deeglike beplanning van kardina/e belang. Die regte mense is nie altyd op 
die bestuur nie. As iemand nie vergadering toe kom nie, gaan en motiveer hom, 
maar na drie vergaderings sander verskoning, pas die voorgeskrewe voorskrifte 
toe {P3: 75). 

As vertrekpunt of basiese beginsel vir samewerking word respek vir ander en selfdissipline 

voorop gestel om toegewyde betrokkenheid moontlik te maak. Verkiesing tot die skoolbe

heerliggaam impliseer toewyding om gehalte onderwys viral die skool se leerders moontlik 

te maak. Kritiek teen sommige skoolbeheerraadslede het tydens die onderhoude voorgekom 

soos dat voorstelle nie altyd deurgevoer word nie en dat toewyding nie tot reg kom nie. Soos 

reeds vermeld, is die moontlikheid ook genoem dat daar moontlik te veel van ouers verwag 

word en dat sommige verwagtings nie realiseer nie. 

'n Aspek wat in hierdie afdeling in besonder uitgelig word, is finansies, aangesien dit grond

liggend tot die voorsiening van hulpbronne op alle vlakke vir die verskaffing van gehalte

onderwys is. Toewyding word dus ook gesien in terme van finansiele verantwoordelikheid 

en betrokkenheid. Ander aspekte wat aan die suksesvolle funksionering van die skoolbe

heerliggaam gekoppel word, is die verkiesing van die 'regte' persone, deeglike beplanning en 

die gereelde bywoning van vergaderings. Dit is duidelik dat die diversiteitsaspek van 'n ver

skeidenheid vaardighede of bevoegdhede van toepa~sing is om die suksesvolle funksione

ring van die skoolbeheerliggaam te verseker. 

4.5 Uitdagings vir die skoolbeheerliggaam 

Vir 'n skoolbeheerliggaam om effektief te kan funksioneer is daar verskeie uitdagings wat te 

bowe gekom moet word. Uit die onderhoude het die volgende aspekte na vore gekom wat in 

Figuur 4.4 ge"illustreer word, naamlik: samehorigheid, kundigheid, verteenwoordiging, ouer

betrokkenheid, gedissiplineerdheid, groepvorming en kommunikasie. 
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~&&& 
Samehorigheid 

~ && Uitdagings vir 
SBL-

~&&& 
Verteenwoordigin 

~&&& 
Ouerbetrokkenheid 

Figuur 4.4: Uitdagings vir die skoolbeheerliggaam 

4.5.1 Samehorigheid 

Samehorigheid in skoolverband gaan oor die eenheidsgesindheid en samewerking tussen 

ouers, leerders en onderwysers. As een van die rolspelers nie saamwerk nie, kan die on

derwys en opvoeding nie tot volle reg kom nie. Mededelings in hierdie verband was soos 

volg: 

Jy kan enigiets probeer, maar as jy nie samewerking van ouers af kry om die be
heer/iggaam te help nie, sa/ jy nooit n skoal kan beheer nie (P3:69) 

Ouers moet meer betrek kry deurdat hul/e eienaarskap van die skoal sal neem en 
dit sa/ aanvaar. Sit planne in plek dat ouers voe/ hulle is dee/ van die skoo/opset 
(P1 :53) 

Probleme kan opge/os word deur goeie samewerking. Se/fdissipline en respek vir 
ander (P1 :63.) 

Gemotiveerde /ede en duidelike doe/witte in jou organisasie. Geen mens wil dee/ 
wees van 'n negatiewe opset nie (P3: 83) 

Die ouer, kind, onderwyser en beheerliggaam moet saamwerk om oplossings te 
vind (P3:67). 

Die mate van samehorigheid hang volgens die deelnemers grootliks af van die samewerking 

van die ouers wat deur hulle betrokkenheid mede-eienaarskap vir die onderwys in die skole 

van hulle kinders aanvaar. Dit is duidelik dat respek vir ander en selfdissipline hoog geag 

word, veral in 'n onderwyskonteks wat deur diversiteit gekenmerk word. Samehorigheid is 

ook nie vanselfsprekend nie en die deelnemers aan die navorsing is van mening dat beplan

ning, die stel van doelwitte en die gesamentlike soeke na oplossings die sleutel is tot 'n sa

mehorige skoolgemeenskap. 
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4.5.2 Kundigheid 

Op landelike of plattelandse dorpies is kundige ouers van leerders nie op alle gebiede en 

volgens spesifieke behoeftes beskikbaar om op die skoolbeheerliggaam te dien nie. Voor

genoemde situasie kan tot 'n gebrek aan broodnodige vaardighede lei. Die Skolewet maak 

egter voorsiening vir die kooptering van kundiges uit die gemeenskap as die behoefte sou 

ontstaan. So byvoorbeeld stel artikel 23(6) dat 'n skoolbeheerliggaam 'n lid of lede van die 

gemeenskap kan koopteer om behulpsaam te wees met die verrigtinge van gespesialiseerde 

take. Die volle beheer van finansies in skole is byvoorbeeld die verantwoordelikheid van die 

skoolbeheerliggaam waar artikel 42 handel oar finansiele rekords en artikel 43 handel oar die 

ouditering van finansiele state. Hierdie werksaamhede wat die skoolbeheerliggaam moet 

verrig is hoogs gespesialiseerd en kundigheid kan in die geval deur kooptering geskied: 

Die ouers by vergaderings inlig oor die situasie en uitnooi om betrokke en dee/ te 
raak. Alma/ kan nie op die beheer/iggaam dien nie, maar alma/ se insette en by
draes is nodig (P3: 56) 

Die afskeep van opleiding vir die beheer/iggaam is die rede dat lede nie die inlig
ting kry sodat hul/e weet wat van hulle verwag word nie. Die nodige opleiding en 
gepaardgaande kennis sal 'n beter prentjie na buite toe wys vir die ouers wat kin
ders by die skoal het. Die rol/e is verwarrend en dit veroorsaak ook soms konflik 
totdat hulle eers op/eiding gekry het en dan besef ons het nooit na die hoof geluis
ter nie (P2: 70) 

... hulle visie verskil waarheen hulle die skoal na toe wit neem en in die beheerlig
gaam self sit jy met 'n groep /eerders wat, hee/temal te jonk is wat nog geen benu/ 
van vergadering prosedures het nie, wat net ge/ei word deur wat die ouer persoon 
op die vergadering se (P2: 6) 

'n Mens weet nooit na 'n SBL-vergadering of verkiesing wat jy kry nie, ons arm 
gemeenskappe se ouers stet hul/e beskikbaar, maar hul/e weet nie waartoe hul/e 
hut inlaat nie. Meeste van die tyd is hul/e 'n remskoen wanneer dit kom by die hou 
van vergaderings, punte wat bespreek moet word en die department kom eers 
amper 'n jaar of twee daarna met opleiding vir die SBL (P2: 57) 

Ek voe/ niemand van ons het die reg om te oordee/ oor iemand se akademiese 
kwa/ifikasies al dan nie. Wat my we/ hinder oor die beheer/iggaam is die mense 
wat nie 'n opinie uitspreek nie, en jy weet nie regtig wat voe/ die persoon nie en op 
die ou end stem die persoon. So dit maak nie saak of jy boekgeleerd of hoevee/ 
grade agter jou naam het nie, want dit is nie waaroor dit gaan nie, want jy spreek 
mos jou mening uit en as oor 'n ding genoeg bespreek uit die aard van die kompo
nenet of dele waaruit die beheer/iggaam bestaan, gaan ons rede soek (P2: 105) 

Die regte mense is nie altyd op die bestuur nie (P3: 75). 

Die mededelings van die deelnemers in hierdie afdeling dui op die behoefte aan kundige ver

teenwoordiging op die skoolbeheerliggaam. Dit is veral met betrekking tot finansiele sake 

dat gespesialiseerde kundigheid vereis word, wat blyk nie geredelik in die landelike gebiede 

beskikbaar te wees nie. Die behoefte aan kundigheid kulmineer oak in die vraag na oplei

ding om die funksionering van die skoolbeheerliggaam te verbeter. Hier sou 'n mens dalk 

dink dat opleiding in die skaars vaardighede prioriteit behoort te geniet. Dit is oak opmerklik 
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dat die leerders se verteenwoordigheid op die SBLe in sekondere skole bevraagteken word. 

aangesien hul vaardighede in 'n byeenkoms van volwassenes betwyfel word. Die belangrike 

punt om kundige kandidate van die begin te werf vir verkiesing is oak geopper, aangesien dit 

'n uitdaging op die platteland blyk te wees. Dit is oak gemeld dat vaardigheid nie met 'boek

geleerdheid' gepaard gaan nie en dat elke individu besondere kundigheid na die skoolbe

heerliggaam kan bring. Wat die invloed van diversiteit betref is dit duidelik dat die verskil in 

vaardighede en tot 'n mindere mate die ouderdom van die verteenwoordigende leerders 'n rol 

speel. 

4.5.3 Verteenwoordiging 

Die Suid Afrikaanse Skolewet (No.84 van 1996) verskaf duidelike beleidvoorskrifte vir die 

verteenwoordiging van die skoolgemeenskap op SB Le. Artikel 23(1) van die Su id Afrikaanse 

Skolewet (No.84 van 1996) bestaan die lidmaatskap van 'n beheerliggaam van 'n openbare 

skoal uit: 

(a) verkoselede 

(b) die prinsipaal, in sy of haar amptelike hoedanigheid 

( c) gekotipteerde lede. 

Artikel 23(2) wat handel oar die verkose lede van die skoolbeheerliggaam bepaal dat 'n lid of 

lede van elk van die volgende kategoriee verteenwoordiging geniet: 

(a) Ouers van leerders by die skoal 

(b) Opvoeders by die skoal 

( c) Personeellede by die skoal wat nie opvoeders is nie 

(d) Leerders in die agste waad of hoer by die skoal. 

Mededelings van die deelnemers aan die onderhoude het socs volg op die aspek van ver

teenwoordiging gereageer: 

Alma/ kan nie op die beheerliggaam dien nie maar alma/ se insette en bydraes is 
nodig (P3: 56) 

Problematies in die sin dat jou vrou/ike komponent kom nie lekker sterk uit in 'n be
spreking van die komitee nie. Met die gevolg dat die mans lei die bespreking waar 
die vrou net saamstem met die bes/uitneming. Die kinders wat die /eerders ver
teenwoordig kom nie met 'n plan na die tafel toe nie en kom ook nie met 'n ver
teenwoordiging van /eerders na die tafe/ toe nie.en kom om daar ervaring op te 
doen, en om te stem as daar gestem word (P3: 27) 

As ek nou kyk na ons laaste beheerliggaam verkiesing was daar maar twee vroue 
verkies uit die groep van sewe uit, en dit weet ek nie of die mans sterker voorkeur 
kry as die vrouens nie (P2: 32) 

By ons skool is diversiteit hoofsaaklik gebaseer op die feit van verskil/ende experti
se sodat daardie diversiteit sa( saamwerk tot die skoo/ se bevordering en nie tot die 
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skoal se nadeel nie. So dit is waaruit ans diversiteit is en nie net bloat die same
stelling van soveel mans en soveel vrouens nie. Daar is geen leerders op ans be
heerliggaam nie (P2: 17) 

By ans beheerliggaam is die vroumense in die meerderheid en ans het net een 
manspersoon. Ons vrouens staan bymekaar en is baie suksesvol in ans raad. Ons 
skoolhoofwat oak 'n vrou is, is oak saam met ans (P3:29) 

Hoekom is die leerders nie net daar as ans VRL-aangeleenthede bespreek nie? 
(P2:75) 

So op hierdie stadium is ek nag steeds die mening toegedaan dat ek dink nie dit is 
regtig tot heil van die skoal en tot heil van die kinders self, ens. dat 'n VRL-lid die 
hele vergadering kan deursit nie (P2: 54 ). 

Die mededelings oar hierdie afdeling het nie in wese oar die verteenwoordiging socs deur 

die wetlike beleid voorgeskryf word, gehandel nie. Die kern van die terugvoer het hoofsaak

lik oar twee sake gehandel, naamlik die verteenwoordiging van vroulike skoolbeheerlig

gaamslede en van die verteenwoordigende leerlingraadslede. In gevalle waar die vroulike 

lede in die minderheid is, word daar bepaalde uitdagings ervaar waar die lede nie tot hul reg 

kom nie. Die gevoel word uitgespreek dat hulle manlike ewekniee die vergaderings en be

sprekings oorheers. Waar die vroulike lede egter in die meerderheid is, word blyke gegee 

van samewerking in 'n goeie gees. Uit voorgaande blyk dit dat aanpassing in terme van di

versiteit geverg word wat geslagsgelykheid betref. Die verteenwoordiging van die verteen

woordigende leerlingraadslede is vir die meerderheid van deelnemers aan die onderhoude 

problematies. Dit blyk dat die leerders nie 'n betekenisvolle bydrae in die besprekings kan 

lewer nie en bloat toegelaat word op grand van die beleidsvoorskrifte. 

In hierdie afdeling word die invloed van diversiteit op die funksionering van die skoolbeheer

liggaam veral deur die twee aspekte van geslag en ouderdom geraak. Geslagsgelykheid en 

die opvoeding van leerders in die sake van skoolbeheer is 'n kwessie van aandag van die 

huidige SBLe vereis. 

4.5.4 Ouerbetrokkenheid 

·Die opvoeder moet die belangrikheid van ouerbetrokkenheid in die onderwys van hul kinders 

besef aangesien ouerbetrokkenheid en ondersteuning 'n diepliggende invloed op die kultuur 

van onderrig en leer het (Mnisi & Shilubane, 1998). Twee aspekte oar ouerbetrokkenheid 

wat as belangrik beskou word, is (Hess, 1992; Van Schalkwyk, 1990): 

• Ouerbetrokkenheid het 'n beduidende effek op die kwaliteit van leerders se ervaring 

van onderrig en leer in die skoal asook op hul uitslae 
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• Sender samewerking tussen ouer en opvoeder sal die kind nie voldoende onderrig 

word nie. Die ouer en die opvoeder het 'n spesiale en belangrike rol te speel in die op

voeding van die kind. 

Voordele van ouerbetrokkenheid omsluit verbeterde skoolprestasie, 'n verlaagde uitvalsyfer, 

vermindering in pligversuim, en 'n meer positiewe houding teenoor die skoal (Squelch & 

Lemmer, 1994). Mededelings oor ouerbetrokkenheid by die skool en die skoolbeheerlig

gaam se werksaamhede is: 

By ans is dit van uiters belangrik die ouer help die beheerliggaam met die kind se 
sukses want sy opvoeding is primer die verantwoordelikheid van die ouer. Die 
skoal is daar ter ondersteuning van ouerskap. By die skoal kan iets verkeerd loop, 
maar God het die kind se opvoeding in die ouer geplaas. Ouerbetrokkenheid is 'n 
voorvereiste wanneer hy/sy 'n kind wit inskryf. Hy/sy moet betrokke raak in a/le fa
sette wat die skoal bied om jou kind op te voed (P3: 63) 

Daar moet gekyk word na ouerbetrokkenheid deur die beheerliggaam wat die ou
ers verteenwoordig by die skoal (P1: 34) 

Dit sat die beheerliggaam se taak vergemaklik as ouers betrokke raak by hulle kin
ders by die skoal. As jy 'n leerder moet dissiplineer, dan daag die ouer nie eens op 
nie (P3: 46) 

Goeie ondersteuning van die gemeenskap is nodig. As vergadering gehou word, is 
daar genoeg ouers en by die verkiesing daag die ouers altyd op. Die gemeenskap 
staan saam met die beheerfiggaam (P3: 48) 

In my geval is daar 'n oorverteenwoordiging van vrouens wat na die vergaderings 
toe kom omdat die mans met hulle werk besig is. Dus is die mans in die minder
heid. Mans speel weer 'n prominente rot in die gemeenskap, want hulle word meer 
prominente figure sodra hulle verkies word tot die beheerliggaam en dan so sy rot 
vertolk (P2: 38) 

Wat by ans kop uitsteek is dat jou laerskoolkind se ouer bereid is om saam te werk 
en fondse in te same/. Sodra die kind hoerskool toe gaan, is dit kompleet of ouers 
hulle afsny (P3: 50) 

Dit is eerder 'n geval van mag ans asb sewe mense kry wat die aand by die verga
dering gaan wees, sodat daar 'n kworum sat wees om die verkiesing te kan afhan
del (P2: 44). 

Die ouer se rol in die opvoeding van die kind word wyd deur die deelnemers erken en aan

gemoedig en die afleiding kan gemaak word dat die landelike gemeenskappe die waarde 

van ouerbetrokkenheid in die voorsiening van gehalte onderwys besef. Dit blyk dat sommige 

SBLe ouerbetrokkenheid as voorvereiste by die inskrywing van hul kinders in die skool stel. 

Dit word oak pertinent gestel dat die aanmoediging van ouerbetrokkenheid as 'n funksie van 

die skoolbeheerraad beskou word. 

Daar is egter mededelings wat aandui dat ouerbetrokkenheid nie na wense is nie. Vera! sa

ke van dissiplinere aard word uitgelig waar ouerbetrokkenheid veel te wense oorlaat. 'n Spe

sifieke saak wat in die verband aangeroer word, is dat daar 'n verskil uitgewys word tussen 
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die ouers van laerskoolleerders en die ouers van hoerskoolleerders se betrokkenheid. Die 

problematiek van ouerbetrokkenheid kulmineer in die bereidwilligheid van ouers om hulle nie 

vir die skoolbeheerliggaam beskikbaar te stel nie. Daar is geen spesifieke diversiteitsaspek 

vir die stand van sake genoem nie en dit kan aangeneem word dat werksverpligtinge 'n oor

saak kan wees. 

Die kwessie oar geslagsgelykheid kom weereens voor en dui daarop dat die diversiteitsas

pek 'n besondere uitdaging blyk te wees wat 'n besliste (negatiewe) invloed op die funksione

ring van SBLe het en verdelend tussen die geslagte inwerk. 

4.5.5 Gedissiplineerdheid van SBL-lede 

Die SA Skolewet is duidelik daaroor dat SBLe 'n grondwet en gedragskode moet saamstel en 

aanvaar voordat hulle met hul werksaamhede kan begin. De Wet (1981) noem ender meer 

die volgende vereistes vir dissiplinere optrede: 

• 'n Persoon moet weet dat daar teen horn opgetree sal word as hy beheermaatreels oor-

tree 

• Dissiplinere optrede moet gerig wees op die oortreding en nie op 'n persoon nie 

• Dissiplinere optrede moet die oortreding so gou moontlik volg 

• Dissiplinere optrede moet saver moontlik konsekwent wees 

• Na dissiplinere optrede moet verhoudinge genormaliseer word. 

Bogenoemde dui op spesifieke en wetlike riglyne vir die daarstel van 'n dissipline-stelsel met 

enkele grondliggende beginsels vir die toepassing daarvan met betrekking tot die funksione

ring van SBLe. Mededelings van die deelnemers aan die onderhoude oar hierdie afdeling 

word ter stawing verskaf. 

Lede daag nie op nie en kan 'n kworum kan nie verkry word nie. Wat beplan was 
om gedoen te word, word dan nie gedoen nie en sake word oorgedra na die vol
gende vergadering en word nooit afgehandel nie (P1: 38) 

Dit beteken /ede is afwesig by kwartaallikse vergaderings en dan het die sub
komitees ook nie vergader nie (P1: 51) 

As dit kwartaalliks nie gewerk het nie, sal dit maandeliks ook nie werk nie. Wan
neer kry ons op/eiding wat die departement reel? (P1: 42) 

Die regte mense is nie altyd op die bestuur nie. As iemand nie vergadering toe 
kom nie gaan en motiveer ham, maar na drie vergaderings sander verskoning, pas 
voorgeskrewe voorskrifte toe (P3: 75). 

Hierdie afdeling se mededelings handel nie oar gedissiplineerd in die algemeen nie, maar 

verwys spesifiek na die gedissiplineerdheid van skoolbeheerraadslede se bywoning van ver-
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gaderings. Hierdie aspek blyk 'n ernstige probleem te wees wat nie eenduidig verklaar word 

nie. Om moontlike redes aan te voer berus op spekulasie en kan wissel na gelang van die 

skoal en gemeenskap se situasie. Waar dit egter gaan om 'n bepaalde gesindheid, is daar 

werk om te doen vir die orientering en opleiding van skoolbeheerraadslede om hul plig ge

trou en toegewyd na te kom in die belang van die onderwys en opvoeding van hul kinders. 

Geen spesifiek diversiteitsaspek is hier genoem nie, alhoewel die verskil in vaardighede en 

kundigheid 'n faktor mag wees wat 'n invloed kan he. 

4.5.6 Groepvorming 

Alhoewel kulturele diversiteit sterk inslag vind in groepvorming, speel politieke affiliasie oak 'n 

groat rol in groepvorming. Die voorkoms van diversiteit by 'n groep mense kan maklik lei tot 

groepvorming wat tot voordeel of nadeel van die organisasie kan wees. Mededelings vanuit 

die onderhoude kan kortliks soos volg weergegee word. 

Daar is te vee/ persoonlikhede binne die beheerliggaam wat eie agendas bedryf en 
hierdie tendens veroorsaak groepvorming binne die organisasie. Dit gaan oak later 
nie meer oar die skoal of kind nie, maar oar botsende persoonlikhede en vendettas 
aan die einde van die dag teen mekaar {P1: 21) 

Die ander ding binne ans beheerliggaam is die manne en vroue wat aan 'n po/itieke 
party behoort. Voor die vergadering word die sake/ys bekyk en voordat 'n saak nag 
eens bespreek was, word dit gedruk na stemming toe. Dan gebeur dit altyd dat hul
/e stemme meer is en dan word die besluit deurgevoer. Daar is toe vir mekaar ge
se so kan dit nie aangaan nie en dat 'n saak eers deurtrap moet word sodat by 
konsensus uitgekom kan word {P3: 46) 

Familielede wat saam op die SBL dien wat die toepassing van dissipline bemoeilik. 
Lede bly liewer Weg as om teen familie se kinders op te tree (P1 :44) 

Ou /ede wat nuwe /ede verkeerd beinvloed (P1: 44) 

Dit help nie mense dien op die SBL nie, maar /ewe kwaaivriende. Ons is daar om 
saam te werk ondanks ans verskil/e (P1: 46). 

Die meerderheid deelnemers rapporteer 'n negatiewe ervaring van groepvorming op die 

skoolbeheerliggaam. Die groepvorming word juis aan die diversiteit toegeskryf wat onder die 

skoolbeheerliggaamslede voorkom en op konflik uitloop. Die ervaring dui op sterk negatiewe 

terme soos "eie agandas" en "vendettas" (Van der Weshuizen, 2005) en dit kan aanvaar 

word dat die gebruik van die terme op erg negatiewe ervarings op die skoolbeheerliggaam 

dui. Hierdie respons is in ooreenstemming met die teoretiese gedeelte wat daarvan melding 

maak dat diversiteit kan lei tot eenheid of verdeling. 

Die diversiteit in verband met verskillende politiese verbintenisse is ook genoem as 'n sterk 

verdelende aspek. Die leierskap van die skoal en skoolbeheerliggaam sal ernstig aandag 

aan hierdie aspek moet gee. Dit is veral familielede wat onder skoot kom en, soos voorheen 
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vermeld, dui dit op nepotisme en die botsing van persoonlike belange. Die beskuldiging 

word gemaak dat familieaangeleenthede voorrang bo skoolbelange geniet en dat die stand 

van sake die welstand van die skoal tot groat nadeel. 

Ouderdom as diversiteitsaspek word oak genoem as sou die ouer lede die jonger lede "ver

keerd" be"invloed. Die aard van die negatiwiteit word nie verduidelik nie en 'n mens sou meer 

van 'n mentorskap van die ouer lede verwag het. Dit is oak duidelik dat die atmosfeer van 

samewerking as 'n eenheid 'besoedel' word deur onaangename kwaaivriendskappe. 

4.5.7 Kommunikasie 

Die proses van kommunikasie raak toenemend problematies in 'n multikulturele konteks waar 

mense betrokke verskillende tale praat as gevolg van sosiaal-kulturele orientasies. Mense 

se kennis, houdings en kulturele agtergrond be'invloed die vermoe om boodskappe oar te dra 

en te verstaan direk en kan daarom struikelblokke in die kommunikasieproses vorm. Effek

tiewe kommunikasie en die begripvolle verstaan van wat bedoel word, raak al meer kom

pleks in 'n omgewing gekenmerk deur diversiteit (Herselman, 2004). 

Dit is belangrik dat daar effektiewe kommunikasie tussen alle betrokke partye in die onder

wysopset moet wees om gehalte-onderwys te verseker. Onderwysleiers en -bestuurders 

moet oar die vaardigheid beskik om effektief te kan kommunikeer -mondeling sowel as skrif

telik. Mondelinge en skriftelike kommunikasie is noodsaaklik vir besluitneming en pro

bleemoplossing, asook vir organisering en koordinering van aktiwiteite (Prinsloo, 2005) en 

word meer kompleks in 'n omgewing wat deur diversiteit gekenmerk word: 

Alie beheerliggaamlede in wyke in te dee/ en die inligting wat die skoal wil versprei, 
word aan die betrokke lid gegee en hy/sy versprei dit dan in die wyk (P1 : 67) 

Ons sosio-ekonomiese agtergrond maak dat ons soms met 'n diverse groep sit wat 
nie a/tyd mekaar verstaan nie (P1: 102). 

Die mededelings van die deelnemers in die afdeling bevestig die diversiteit van die gemeen

skap en die skoolbeheerliggaam sal deeglik met die realiteit van diversiteit moet rekening 

hou in hul kommunikasie met die ouers en gemeenskap. Kommunikasie is veral uitdagend 

as daar 'n mate van ongeletterdheid in die gemeenskap voorkom. Dit is duidelik dat ge

meenskappe ender sosio-ekonomiese probleme gebuk gaan, en die skoolbeheerliggaam sal 

aan praktiese idees meet dink om die probleme te oorkom. lnnoverende planne om kommu

nikasie aan alle lede moontlik te maak is van kardinale belang. 'n Aanbeveling word oak ge

maak van 'n wykstelsel om kommunikasie moontlik te maak. 'n Wykstelsel is oak nie sander 
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probleme nie en is nie in alle gevalle 'n oplossing nie aangesien die verantwoordelikheid vir 

kommunikasie na wykleiers versprei word. 

4.6 Bestuurstrategiee 

Die volgende kodes is vanuit die data ge"identifiseer wat as belangrike aspekte beskou word 

om bestuurstrategiee van die skoolbeheerliggaam te omskryf. Figuur 4.5 dui hierdie aspekte 

aan, naamlik bestuursaanbevelings; kommunikasie met ouers; samestelling van die skool

beheerliggaam; opleiding vir die skoolbeheerliggaam; demokratiese prosesse; betrek rolspe

lers en leierskap. Elkeen van hierdie aspekte word vervolgens bespreek. 

~** 
Bestuuraanbevelin 

gs~ s ~ssociated wit,b_ ~ *** Betrek 
is associated with 11o. ...._. ~ rolspelers 

~ *** Samestelling associate~ .. ~ 
vanSBL ~~~~~____;;:=--~~. 

is associated with 

I 
~ *** Opleiding vir 

SBL 

~ *** Demokratiese ith 
prosesse 

is associated with 

j~*** Leierskap II 
Figuur 4.5: Bestuurstrategiee 

4.6.1 Bestuursaanbevelings 

~*** 
Kommuniukasie me 
t ouers 

In 'n stelsel waar deelnemende bestuur toegepas word, moet alle onderwysers en nie

onderwysers aktief deelneem in die bestuur van die skoal en in die besluitneming wat hulle 

en hulle werk direk raak. Onderwysleiers en -bestuurders kan nie langer die realiteite en 

manifestasie van diversiteit in skole ignoreer nie. Deel van die uitdaging vir die daarstel van 

organisatoriese ontwikkeling is die skep van 'n omgewing in skole waar diversiteit waardeer 

word en waar mense kan werk, onderrig, leer eh in harmonie met ander kan saamleef (Van 

Vuuren & Van der Westhuizen, 2007). Daarvoor is bepaalde strategiee nodig om die doel

witte te laat realiseer en die volgende verwante aspekte word vervolgens bespreek. 
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4.6.1.1 Samestelling van SBL 

Die samestelling van die skoolbeheerliggaam vind volgens 'n wetlik voorgeskrewe verkie

singstelsel op 'n demokratiese wyse plaas (artikel 23) van die SASW. Die doel van die 

skoolbeheerliggaam is om die ouers van die skool se leerlinge verteenwoordiging te gee 

aangaande skoolbeheeraangeleenthede. Die beginsel van ouerverteenwoordiging impliseer 

dat die skoolgemeenskap se diversiteit ook in die verteenwoordiging van die skoolbeheerlig

gaam meet neerslag vind. Verbandhoudende mededelings is ender andere: 

Ons beheerliggaam vergader soos voorgeskryf en die voorsitter is 'n ouer. Beheer
/iggaamlede moet ingedee/ word in sub-komitees. Die nie-KS-opvoeders dien oak 
vir my 'n doe/ (P2: 77) 

Ek dink self die personeel se twee verteenwoordigers wat as die personeel die 
vrymoedigheid het teenoor hulle kan hul/e oak 'n positiewe bydrae maak in die sin 
dat hul/e sit voor die beheer/iggaamvergadering en verkry die personeel se siening 
van die saak (P2: 77) 

Nuwe lede moet nie in voorsitterstoe/e verkies word nie as hulle nie oar die basie
se agtergrond beskik nie. lnligtingsessies moet gehou word voor die verkiesing so
dat a/le ouers inge/ig kan wees. Dan hoef sekere ouers nie vir k/omp jare op die 
beheerliggaam te dien nie (P1: 27) 

Die voorsitter weet nie werklik wat in die skoal aangaan nie, so darem is ek en die 
ander onderJvyser daar om te se wat fisies in die skoal gebeur. So ek dink dus 
goed (P2: 81 ). 

Dit blyk dat die meerderheid van die deelnemers aan die navorsing tevrede is met die same

stelling van die skoolbeheerliggaam wat die verteenwoordiging van die ouergemeenskap be

tref. Die feit dat onderwys- en nie-onderwyspersoneel op die skoolbeheerliggaam dien, word 

in die meeste gevalle as positief ervaar. Dit kom voor asof daar weerstand is teen onervare 

lede wat as voorsitter verkies word, en die verwagting word uitgespreek dat die voorsitter 'n 

ervare en kundige persoon sal wees. 'n Onrusbarende uitspraak is gemaak dat sommige 

ouers op die skoolbeheerliggaam nie kundig of selfs naastenby bevoeg vir hul taak is nie en 

dit kan aangeneem word dat dit 'n rede kan wees vir die waardering wat uitgespreek word vir 

die verteenwoordiging van die onderwyspersoneel op die skoolbeheerliggaam wat kundig is 

aangaande onderwyssake. Daar is min verwysing na diversiteit in die samestelling van die 

skoolbeheerliggaam en 'n mens sou verwag dat deelnemers sou verwys na die invloed van 

diversiteit op die samestelling van die skoolbeheerliggaam. Oat die saak van diversiteit nie 

prominensie geniet nie, kan 'n aanduiding daarvan wees dat diversiteit nie 'n kwessie is nie 

en dat die verteenwoordiging volgens diversiteit ook nie as problematies ervaar word nie. 
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4.6.1.2 Opleiding vir SBL 

Artikel 19( 1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet (84 van 1996), bepaal dat die departements

hoof van Onderwys in die provinsie moet, uit fondse wat vir hierdie doel deur die provinsiale 

wetgewer bewillig is, 'n opleidingsprogram vestig om: 

(a) inleidende opleiding aan nuutverkose SBLe te voorsien om hulle in staat te stel om hul 

werksaamhede te verrig 

(b) voortgesette opleiding aan SBLe te voorsien ten einde die doeltreffende verrigtinge van 

hul werksaamhede te bevorder of om hulle in staat te stel om bykomende werksaam

hede aan te neem. 

Artikel 19(2) van SASW, Wet No 84 van 1996 bepaal verder dat die Departementshoof van 

Onderwys in die provinsie ook moet verseker dat prinsipale en ander beamptes van die on

derwysdepartement alle nodige hulp aan beheerliggame by die verrigtinge van hul werk

saamhede ingevolge hierdie wet voorsien. Hierdie opgaaf van die Skolewet impliseer ook 

opleiding aan skoolhoofde en opvoeders in die verband. Relevante voorbeelde van medede

lings deur die deelnemers wat wentel om die saak van opleiding wat SBLe betref is soos 

volg: 

Opleiding vir lede wat die eerste keer tot die beheerliggaam verkies word, moet 'n 
prioriteit wees sodat lede met ervaring nie die jongeling domineer met skoolbeleide 
wat saamgestel is wat hulle nie ken nie (P1: 27) 

Die afskeep van opleiding vir die beheerliggaam is die rede dat lede nie die inlig
ting kry sodat hulle weet wat van hulle verwag word nie. Die nodige opleiding en 
gepaardgaande kennis sat 'n beter prentjie na buite toe wys vir die ouers wat kin
ders by die skoal het (P1: 23) 

Die Departement moet in-diepte opleiding verskaf om mense gerat te kry om 'n 
sukses te maak, nie net van die beheerliggaam nie, maar ook van die skoal, want 
elke drie jaar kom daardie siklus weer en jy moet maar weer 'n jaar en 'n half sukkel 
totdat alma/ weer op dreef is (P2: 72) 

Beplan 'n plaaslike opleidingsessie waar alma! opgelei kan word (P1: 61) 

Wanneer kry ons opleiding wat die departement reel? Want dit is nie net SBL op
leiding nie. Daar is ook ta/le ander vergaderings- en opfeidingbehoeftes (P1 : 42) 

Die voorsitter moet leer soos mnr xx gese het, ons ouers het nie die "know-how" 
van vergaderingprosedure en al daardie tipe van goed nie (P2: 117). 

Die reaksie van die deelnemers was deur die bank ten gunste van opleiding vir die skoolbe

heerliggaam. Die verwoording van 'n behoefte aan opleiding is egter nie slegs.blote onder

steuning nie, maar word as 'n prioriteit beskou. Opleiding word as 'n uitkoms beskou om 

skoolbeheerliggaamlede te bemagtig om met vertroue die skool volgens voorgeskrewe be

leide te bestuur. Dit is duidelik vanuit die mededelings af te lei dat daar 'n dringende behoef

te aan 'in-diepte' opleiding is en dat opleiding 'afgeskeep' word. Die behoefte word as 'n 
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pleidooi aan die onderwysowerhede gerig. Die termynaanstelling van skoolbeheerraadslede 

veroorsaak dat die probleem siklies van aard is wat elke drie jaar manifesteer en dus 'n be

sondere uitdaging aan die onderwysowerhede stel. Vanuit die mededelings blyk dit ook dat 

die uitgesproke behoefte aan opleiding verder as slegs die skoolbeheerraadliggaam strek en 

die skoolgemeenskap daarby insluit. Daar is 'n ondubbelsinnige erkenning dat ouers nie oor 
I 

die kundigheid beskik om skole te bestuur nie. Die uitspraak is-te verstane in die lig van ge

spesialiseerde beleidskrifte en bevoegdhede om die skool as komplekse leerorganisasie ef

fektief te bestuur. 

Daar is geen melding gemaak van enige diversiteitsaspek nie, maar dit kan met redelike se

kerheid aangeneem word dat die invloed en bestuur van diversiteit 'n belangrike tema van 'n 

opleidingsprogram sal moet uitmaak om harmoniese samewerking tussen lede te verseker. 

4.6.1.3 Demokratiese prosesse 

Alhoewel min SBLe nie so direk met demokrasie verbind word nie, word die onderliggende 

filosofie algemeen aanvaar dat uitgebreide rolspeler-deelname tot voordeel is vir die skool en 

leerders, asook vir die totale gemeenskap wat die skool dien (Bush, Coleman, & Glover, 

1993). 

Die demokratisering van onderwys behels d dat belanghebbendes soos ouers, opvoeders, 

leerders en ander mense soos lede van die gemeenskap naby jou skool moet kan deelneem 

in die aktiwiteite van die skool (Department of Education, 1997a). Die mededelings van die 

deelnemers oor die demokratiese prosesse met betrekking tot die skoolbeheerliggaam het 

byvoorbeeld die volgende ingesluit. 

Die oorheersing van onderwysers op die beheer/iggaam moet ook gestop word 
omdat onderwysers oorskadu die beheer/iggame. Die nuwe lede verkeer onder 
geweldige druk (P1 :28) 

Mens sou graag wou he dat die BL nie 'n posisie raak nie, maar waar mense voe/ 
dit is 'n manier waar ek 'n inset by die skoal kan /ewer en die skoal kan bevorder 
en tot heil van die skoal sa/ wees en al daardie mooi goed. Dit is 'n realiteit, 'n visie 
(P2: 46) 

So, ek hou van daardie i(iee dat die skoo/hoof nie sy mening moet gee nie, want as 
die skoo/hoof sy mening gegee het, gaan min ouers die "guts" he om te verskil (P2: 
134) 

Om nie 'n dominerende ro/ te spee/ nie gebruik ek die vraagstelling omdat die 
meeste van ons ouers net daar sit en /uister en twee of drie van die dertien /ede 
wat daar is en kinders is meestal maar toeskouers en hoe meer vrae jy vra, hoe 
meer rolspelers tree toe tot die gesprek en later as daar bes/uite geneem moet 
word, is dit nie van jou kant af nie, maar van die vloer af (P2: 114) 

As 'n mens sou kyk na die definisie dan sou dit seker maar wees verteenwoordi
ging. Met ander woorde, verteenwoordiging beteken dan nou nie net een groep of 
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een geslag nie, maar verskillende ges/agte, verskillende ouderdomme, en in ans 
geva/ verskil/ende "expertise" (P2: 17) 

Voordat 'n saak nag eens bespreek was, word dit gedruk na stemming toe. Dan 
gebeur dit altyd dat hulle stemme meer is en dan word die besluit deurgevoer (P3: 
46). 

In terme van demokratiese beginsels, asook met diversiteit in gedagte, is dit opvallend dat 'n 

bepaalde groep, naamlik onderwysers, uitgesonder word as sou hulle die skoolbeheerlig

gaam 'oorheers'. Die samestelling van die skoolbeheerliggaam volgens beleidvoorskrifte is 

juis daar om enige oorheersing van 'n bepaalde groep te voorkom. Dit blyk verder dat 'n 'po

sisie' op die skoolbeheerliggaam eerder as 'n statussimbool beskou word sender dat daar 

veel insette of uitsette gelewer word. Die verwagting is uitgespreek dat dienende lede op die 

skoolbeheerliggaam nie op eie gewin ingestel moet wees nie, maar 'n visie moet nastreef om 

die heil en sukses van die skool te verseker. Die mededelings is in aansluiting met die be

skouing van diensleierskap waar die welstand van die organisasie en mense voorop gestel 

word. 

Van die deelnemers is van mening dat die skoolhoof 'n dominerende rol in die skoolbeheer

liggaam kan vervul sodat die voordeel van 'n kollektiewe spanpoging nie realiseer nie. 'n 

Strategie vir 'n skoolhoof in terme van hierdie aangeleentheid is dat die skoolhoof liewer van 

'n tegniek van vraagstelling gebruik maak om sodoende al die ander lede te betrek vir deel

name en eienaarskap in besluitneming. 

Die verstaan van demokrasie as konsep word tweerlei in die mededelings aangeraak. Eer

stens dui die verstaan van demokrasie vir die deelnemers op verteenwoordiging wat inklusief 

ten opsigte van diversiteit is met spesifieke verwysings na geslag, ouderdom en kundigheid. 

Hieruit kan afgelei word dat gemelde diversiteitsapekte die meer prominente aspekte is wat 'n 

invloed op die funksionering van die skoolbeheerliggaam uitoefen. Opvallend is dat kundig

heid ("expertise") as deel van hierdie aspekte beskou word. Tweedens verwys die konsep

tualisering van demokrasie na die gebeure tydens vergaderings waar besluite op 'n meer ou

tokratiese wyse geneem word en nie op 'n deelnemende (demokratiese) wyse nie. In hierdie 

geval kan die misbruik van mag van toepassing wees sender voldoende deelname van al die 

rolspelers. Die magsposisie is in noue verband met diversiteit waar oorheersing van een 

groep tot nadeel van 'n ander groep kan wees. 
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4.6.1.4 Betrek rolspelers 

Alhoewel ouers van leerders die meerderheid van lede op die skoolbeheerliggaam verteen

woordig, is daar ook ander belangrike rolspelers soos skoolbestuurders, leerders, opvoeders 

en nie-opvoederpersoneel. Ro/spelers kan beskryf word as al daardie belanghebbendes wat 

'n wettige belang het in die ononderbroke effektiwiteit en sukses van 'n institusie (Waring, 

1999). 

Aan die hand van artikel 23(5) van Die Suid-Afrikaanse Skolewet (No. 84 van 1996) moet die 

skoolbeheerliggaam van 'n openbare skoal wat onderwys verskaf aan leerders met spesiale 

onderwysbehoeftes, waar prakties moontlik, 'n persoon of persone koopteer met kundigheid 

ten aansien van die spesiale onderwysbehoeftes van sodanige leerders. Ook artikel 23(6) 

stel dit onomwonde dat 'n beheerliggaam 'n lid of lede van die gemeenskap kan koopteer om 

behulpsaam te wees met die verrigtinge van sy werksaamhede: 

Kry a/le ro/spelers bymekaar en bespreek die probleme wat daar is (P1: 31) 

Die Wes Kaapse Onderwysdepartement moet meer doen met sy bewusmaking om 
ouers en gemeenskappe in te fig oar beheer/iggaame, sodat mense beter ingelig 
kan wees op grondvlak oar die struktuur en werksaamhede van beheerliggame 
(P2: 143) 

Ons sisteem is gebou op drie pi/are: die skoal, kerk en die ouers self. As een van 
die pi/are breek, dan het ans 'n problem. So dit is ans doe/ om daardie drie pi/are 
saam te /aat werk (P3: 60) 

Die persoon moet toegewyd wees, insae het in skoolsake en van die gemeenskap 
wees (P3: 81 ). 

Dit is duidelik van die reaksie van die deelnemers dat die insluiting van alle rolspelers in die 

funksionering van die skoolbeheerliggaam 'n belangrike saak is. 'n Kollektiewe benadering 

word voorgestaan om veral probleme aan te spreek om 'n gesamentlike oplossing te vind. 

Weereens is 'n behoefte uitgespreek aan bewusmaking van die rol en funksionering van die. 

skoolbeheerliggaam in die skoolgemeenskap. Daar is oak 'n perspektief wat op die groter 

prentjie fokus as slegs individue, naamlik die betrekking van die skool, kerk en ouergemeen

skap as samelewingsverbande. Onderwys is dus volgens die siening 'n gemeenskapsaak 

wat elke samelewingsverband se betrokkenheid vereis vir die verskaffing van gehalte on

derwys aan die gemeenskap se jeug. 

4.6.1.5 Leierskap 

Leierskap is 'n komplekse begrip, maar sluit ender andere in om mense te lei in die beroeps

lewe in die nastreef van 'n bepaalde visie en om individuele hulp te verleen waar nodig. Lei-
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erskap kan soos volg in bree trekke in skoolverband beskryf word (De Bruyn & Van der 

Weshuizen, 2007): 

• Onderwysleiers en -bestuurders moet weet waartoe hulle hulself verbind het en watter 

aksies om te neem. Daar word in leketaal van bestuurders verwag om dinge reg te 

doen, maar van leiers om die regte dinge te doen. 

• Respek en vertroue bepaal leierskap-nie 'n persoon se formele posisie in die organi

sasie (skoal) nie. Leierskap is esseilsieel om betekenisvolle en permanente verande

ring in skole te institusionaliseer. 

In 'n ander sin kan effektiewe onderwysbestuurders en -leiers beskou word as diegene wat 

omring is met volgelinge en medewerkers wat hul onderwys- en bestuurwerk effektief verrig 

(Van Deventer, 2003). Met voorgaande as vertrekpunt word die volgende mededelings aan

gaande leierskap verskaf: 

Gemotiveerde leierskap is baie belangrik vir die sukses van die instansie. Gemoti
veerde lede en duidelike doelwitte is belangrik in jou organisasie. Geen mens wil 
dee/ wees van 'n negatiewe opset nie (P3: 83) 

Ons bes/uite is altyd eendragtig en waar prob/eme ervaar word, word die hoof se 
opinie verkry (P3: 41) 

As 'n beheerliggaamslid net 'n lid is om daar te wil wees, dra hy dit oak so oar aan 
die ouers. As hy egter daar is om 'n taak te vervul en hy doen dit entoesiasties, 
dan doen hy nie net 'n taak nie, maar stuur oak 'n positiewe boodskap uit. Die ne
gatiewe word mak/ik in positiewe verander (P1: 25) 

So diversiteit bestaan en as jy nie 'n sterk leier in daardie diverse groep het nie, 
dan kan al/es stagneer (P2: 8) 

Die skoo/hoof is oak nie die voorsitter nie, die voorsitter lei die vergadering en hy 
stel die spesifieke persoon aan die woord, en dan het alma/ die geleentheid om in
spraak te fewer en dan moet daar konsensus wees oar daardie besluit {P2: 120) 

Na die bes/uitneming, dan kom alma/ se gedagtes bymekaar en dan gaan ans te
rug na die persoon en vra of dit is wat jy sou wou gehad het (P2: 131) 

Gemotiveerde leierskap is baie belangrik vir die sukses van die instansie {P3: 83) 

'n Prominente respons oar leierskap maak melding van die belangrikheid van 'gemotiveerde' 

leierskap wat daarop dui dat lede aanmoediging nodig het en duidelike doelwitte benodig om 

hul doel te bereik. In sommige skole is daar sterk leierskap wat weerspieel word in eendrag

tige besluitneming en leiding deur die skoolhoof wat vir die lede aanvaarbaar is. Leierskap 

word oak direk gekoppel aan die skoolbeheerliggaamslede se voorbeeld en gesindheid in die 

uitvoering van hul take. Dit is oak af te lei dat die lede se optrede en gesindheid tot diensle

wering belangrik vir die deelnemers is ten einde 'n negatiewe beeld te vermy. 

Diversiteit word spesifiek aangehaal in van die mededelings en beklemtoon die belangrikheid 

van sterk leierskap in 'n groepering van mense wat deur diversiteit gekenmerk word. Die 
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perspektief impliseer dat 'n leier geed onderle meet wees in die bestuur van diversiteit en 

vandaar die vroeere eis dat diversiteit 'n belangrike tema van 'n opleidingsprogram behoort te 

wees. Neg 'n aspek wat uitstaan is die beskrywing van demokratiese leierskap waar alle lede 

die geleentheid gebied word vir deelname en betrokkenheid in besprekings. Daardeur word 

inklusiwiteit verseker en elke lid aanvaar verantwoordelikheid vir die besluite wat geneem is. 

Hierdie afdeling beklemtoon die belangrikheid om die invloed van diversiteit op die funksio

nering van die skoolbeheerliggaam te verreken en sterk leierskap vereis om eenheid in di

versiteit te verseker ter wille van die voorsiening van gehalte onderwys in diverse gemeen

skappe. 

4.6~2 Die rol van die skoolbeheerliggaam 

Die volgende kodes is vanuit die data ge"identifiseer en word as belangrik beskou om die rel 

van die skoolbeheerliggaam in die onderwys te omskryf. Figuur 4.6 dui hierdie aspekte aan, 

naamlik: funksies van die skoolbeheerliggaam, kwaliteitskontrole, ondersteuning van die 

skoolhoof en probleemoplossing. Elkeen van hierdie aspekte word vervolgens bespreek. 

~" Die rol van die 
SBL-

• is part of 

1 
~"" SBLFunksies-

~ JI \ ............. 
is associated with sociated with Jciate• is associated with 

~ , " ~ 
~""" ~""" ~"""Strukturering ~""" 

Kwaliteitskontrole- Ondersteuning van van skoal- Probleemoplossing 
skoolhoof 

Figuur 4.6: Die rol van die skoolbeheerliggaam 

4.6.2.1 Funksies van die skoolbeheerliggaam 

"Just like the country has a government, the school that your child and other children in the 

community attend needs a 'government' to serve the school and the school community" 
" .· 

(Department of Education, 1997b, p. 7) 
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Die funksies van die skoolbeheerliggaam word gestipuleer in die 1996 SASW, en in provinsi

ale wetgewing en regulasies, en voorsien 'n duidelike afbakening tussen wat die SBL kan 

doen en wat die verantwoordelikheid van die skoolhoof en die skoolbestuurspan is (Heystek, 

2006:474). In die regulasies en reels vir skoolbeheerliggame van publieke skole (Republiek 

van Suid-Afrika, 1997), en die Algemene Kennisgewing 786 van 1997, word die funksies en 

samestelling van SBLe in meer besonderhede verduidelik. Die SASW noem slegs die funk

sies van die SBL terwyl die Algemene Kennisgewing verwys na pligte en funksies. 

4.6.2.2 Kwaliteitskontrole 

Kwaliteit in 'n organisasie word ender andere sterk be"invloed deur die organisasiekultuur. 

Elkeen in die organisasie meet in staat wees om met die kollektiewe kultuur van die organi

sasie te identifiseer en dit in verband te bring met die gehalte van werk wat gelewer word (De 

Bruyn & Van der Weshuizen, 2007). 'n Verbandhoudende mededeling was: 

Verder moet die skoolbeheerliggaam ook toesien dat kwaliteit onderrig p/aasvind. 
So, hoe meet jy kwaliteit van onderrig of hoe bepaal jy kwaliteit van onderrig? Dit 
word al/eenlik bepaa/ hoe presteer 'n /eerder as hy klaar is met skoal (P3:35) 

Die aanhaling dui op 'n moontlike konfliksituasie wat algemeen voorkom aangesien dit 'n gry

sarea verteenwoordig met betrekking tot die professionele onderwysrol van die skoolhoof en 

die rol van die skoolbeheerliggaam wat in goeie trou tot die skoal staan. Die skoolbeheerlig

gaam het nie 'n toesigrol te vervul oor die professionele werk van onderwysers nie, maar het 

'n taak om ondersteuning te bied dat gehalte-onderrig deur professionele onderwysers gele

wer kan word. Die klem is in die geval op ondersteuning en nie toesig nie. 'n Ander belang

rike aspek wat geopper word, is die bepaling van gehalte. Die leerders se akademiese pre

stasie in van kardinale belang en, socs in die aanhaling gemeld word, watter sukses na skoal 

deur die leerders behaal word. Die invloed van diversiteit met betrekking tot die gehalte van 

onderrig is nie duidelik nie, maar dit kan met 'n redelike mate van sekerheid aangeneem 

word dat daar rekening gehou meet word met diversiteit se invloed op die gehalte van die 

onderrig- en leergebeure in die skoal. Dit sal ender andere interessant wees om die invloed 

van diversiteit te bepaal op die prestasie van leerders na hul skoolopleiding. 

4.6.2.3 .Ondersteuning van skoolhoof 

Enige organisasie wat besluit het op die implementering van 'n bestuurstrategiee vir diversi

teit meet besef dat om langtermyn sukses te behaal, verbintenis van die topbestuur van kri

tiese belang is. In 'n onderwyskonteks betE!ken dit toegewyde ondersteuning van die skoal-
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hoof, skoolbeheerliggaam en asook van die skoolbestuurspan (Van Vuuren & Van der 

Westhuizen, 2007). 

'n Beheer!iggaam moet 'n skoolhoof toedek en beskerm en nie teen horn gaan nie, 
want op die einde van die dag moet die skoolhoof pa staan vir al/es wat tout ge
gaan het. So 'n beheer/iggaam is die hele tyd agter die skoolhoof en is 'n vergade
ring 'n baie aangename ervaring, want dit is eintlik 'n eenstemmigheid in al/es en 
daar word nie heen en weer gedebatteer oor goed nie (P2: 66) 

Die meneer verwys na die samestelling wat divers is, maar jy kan nou binne jou 
samestelling diversiteit kry in die sin van kom ons vat die ouerkorps met 'n diverse 
samestelling soos 'n kundige op die gebied van sport, kundige op die gebied van 
finansies, kundige op die gebied van regte of wat ook al, maar daai mens is nou op 
'n plek soos xxx nie maklik haalbaar nie (P2: 11 ). 

So ons diversiteit is hoofsaaklik in die sin van verskillende kundiges wat op die be
heerliggaam is, en alma/ saam moet dieselfde visie he, sodat dit tot die skoal se 
voordeel kan wees (P2: 17) 

Die beheerliggaam opponeer die skoolhoof en raak later 'n kompetisie, die hoof 
moet die skoal bestuur maar ons wit ook saam bestuur (P2: 69) 

Die rolle is verwarrend en dit veroorsaak ook soms konflik totdat hulle eers opfei
ding gekry het en dan beset ons het nooit na die hoof geluister nie (P2: 70) 

Die effektiewe samewerking tussen die skoolhoof as professionele opvoeder en die skoolbe

heerliggaam as verteenwoordiger van die ouergemeenskap is essensieel vir 'n suksesvolle 

skool. Wrywing tussen die skoolbestuur en die skoolbeheerliggaam is tot nadeel van die he

le skoolgemeenskap en sal beslis negatief inwerk op die gehalte van onderrig en leer in die 

skool. Met voorgaande in gedagte is ondersteuning aan die skoolhoof enersyds belangrik, 

maar andersyds moet die skoolhoof as topbestuurder van die skool ook sy ondersteuning en 

leierskap bied om 'n skool van gehalte te verseker. Die skoolhoof as leier van die skool moet 

begrip he en kundig wees in die hantering van diversiteit om sosiale geregtigheid te laat ge

skied en elkeen verbonde aan die skool die maksimum geleentheid te bied tot gehalte onder

rig en leer. Daarvoor het die skoolhoof elke belanghebbende by die skool se ondersteuning 

nodig. 

4.6.2.4 Probleemoplossing 

Probleemoplossing is die proses van besluitneming en die uitvoer van 'n aksieplan om 'n hin

dernis te oorkom wat in die pad staan om bepaalde doelwitte te bereik (Van Deventer, 2003). 

Besluitneming en probleemoplossing is twee fundamentele aktiwiteite van die bestuurproses 

en 'n aanhaling van die onderhoude in die verband is: 

Kry a/le rolspelers bymekaar en bespreek die probleme wat daar is. Die oplossings 
wat daar uit gekom het, moet gebruik word om vorentoe te beweeg. Die belangrik
ste rolspelers is die ouers, kinders en beheerliggaam omdat die onderwysers a/
reeds 'n rot speel. Dit moet die gaping kleiner maak en dan moet daar vorentoe 
beweeg word deur samewerking (P1: 31 ). 
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Die aanhaling bevestig die algemene opvatting dat diversiteit 'n veelheid van kundighede en 

bevoegdhede byeenbring wat optimale oplossings kan genereer as gevolg van die verskei

denheid van die talentpoel waaruit geput kan word. Die deelnemer verwys spesifiek na die 

insluiting van al die belangrike rolspelers en die samewerking om vordering moontlik te 

maak. Hierdie benadering omvat een van die voordele wat aan 'n diverse groep toegeskryf 

word, naamlik dat daar 'n diverse versameling van persone is om oplossings te vind deur in

novasie en kreatiwiteit. 

4.6.2.5 Strukturering van skool 

Die Suid-Afrikaanse Skolewet maak voorsiening vir openbare en onafhanklike skole. Artikel 

12(1) bepaal dat die Lid van die Uitvoerende Raad openbare skole vir die onderwys van 

leerders voorsien uit fondse wat vir die doel deur die provinsiale wetgewer bewillig is. Artikel 

45 bepaal verder dat behoudens die Suid-Afrikaanse Skolewet en enige toepaslike provinsia

le wetgewing, kan elke persoon op sy of haar eie koste 'n onafhanklike skool stig, bedryf en 

onderhou. In die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel is daar dus twee soorte skole, naamlik 

openbare en onafhanklike skole. Die skoolbeheerliggaam se rol vir onafhanklike skole word 

in die volgende aanhaling weerspieel. 

Die doe/ van 'n skoo/beheer/iggaam is juis om die voortbestaan van 'n privaat skoal 
te verseker {P3: 33) 

So ons diversiteit is hoofsaaklik in die sin van verskillende kundiges wat op die be
heerliggaam is, en alma/ saam moet diese/fde visie he, sodat dit tot die skoal se 
voordeel kan wees (P2: 17) · 

Ons hou nie demokratiese verkiesings nie ons is 'n Christen skoal so dit is teokra
ties en ons wys aan wie op die komitee sa/ dien (P2: 60) 

In Christen onderwys kyk ons na wat God se plan met die skoal en wat God vir ons 
in gedagte het. In Christen onderwys wil ons he en vereis dat dinge gedoen word 
vo/gens God se woord (P3: 52) 

Dit gaan nie oor die populariteit van iemand nie maar oor die vermoens wat hy het 
om die instituut na 'n vlak te vat waar Jeer p/aasvind. Politiek in 'n opvoedkundige 
inrigting is total onaanvaarbaar. Dit is nie die doe/ om politiek te bedryf nie maar 
we/ om opvoeding te /aat plaasvind. Die invloed van jou beheerliggaam en die 
eind produk wat hy daar wil he is van kardinale belang (P3: 54). 

Die doel van SBLe, om inklusiewe en effektiewe bestuur van skole daar te stel, word deeglik 

deur die deelnemers besef, en die rasionaal vir SBLe word ondersteun. 
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4.6.3 Voordele 

Die volgende kodes is vanuit die data ge"identifiseer wat in verband staan om die voordele 

van diversiteit te omskryf. Figuur 4.7 dui hierdie aspekte aan, naamlik voordele van diversi

teit vir skole en voordele van diversiteit vir die skoolbeheerliggaam. Elkeen van hierdie 

aspekte word vervolgens bespreek. 

~ + Voordele~ 

~ ++ Voordele van 
diversiteit vir 
skole~ 

-is part of 

"' ~ + + Voordele van 
diversiteit vir SBL~ 

Figuur 4.7: Voordele van diversiteit 

4.6.3.1 Voordele van diversiteit vir skole 

Vergaderings en byeenkomste van die skoolbeheerliggaam behoort 'n geleentheid te wees 

waar gesamentlike besprekings oar skoolbestuur kan plaasvind, 'n geleentheid vir die kollek

tiewe soeke na oplossings vir probleme, en waar belangrike gesamentlike besluite geneem 

kan word. Aangesien daar 'n verskeidenheid van belangegroepe op die skoolbeheerliggaam 

verteenwoordig word, moet alle betrokkenes leer om ander se opinies te respekteer en om 

besluite saam te neem. In 'n skoolbeheerliggaam moet alle lede se talente optimaal benut 

word om tot die beste besluit te kom vir die skoal (Department of Education, 1997a). 

By ons is die voorsitter 'n man en die onder voorsitter 'n vrou, drie vroue, drie 
manne, twee verteenwoordigende leerlingraadslede en ons skoo/hoof, wat ook 'n 
man is (P3: 41) 

Daar is verskillende geslagte met verskillende opinies sodat ons nie net vanuit een 
oogpunt na die skoal kyk nie (P2: 20) 

As al die geskille uitgesorteer kan word, sat die skoolbeheerliggaam die skoal vor
entoe vat. Die voorsitter moet by die ander lede aanpas en nie anders om nie (P1: 
57) 

Ek kan met.sekerheid se dat diversiteit net tot ons voordeel is en ons nie die prob
leme het wat ander het nie. 'n Verteenwoordigende /eerlingraads/id is die mondstuk 
van die leerders wat hulle saak kan kom stet (P2: 75) 

As daar dan nou bes/uite geneem word omdat hierdie vlakke teenwoordig is, dan 
kan ons bes/uite neem wat ten minste alma/ of die meeste sat pas (P3: 44). 

Deelnemers is terdee bewus van die diversiteit wat in die samestelling van die SBLe voor

kom en dat die veelheid van persone die voordeel inhou van 'n 'peel' van kundigheid en be-

103 



voegdheid wat tot voordeel vir die skoal in geheel is. Dit is veral die voordeel van 'n verskei

denheid perspektiewe wat as verrykend ervaar word. 

Die diversiteit as 'n verskeidenheid van individue gaan egter met 'n mate van wrywing ge

paard en die verwagting is dat die voorsitter 'n leiersrol moet vervul om hierdie konflik te ont

lont. Die deelname van leerlinge deur hul verteenwoordigende leerlingraadslede word uitge

sonder as 'n voordeel en die aanvaarding van die leerlinge se aandeel in die funksionering 

van die skoolbeheerliggaam word oak as voordeel beskou in teenstelling met sommige uit

sprake wat die leerlinge se bydrae op die skoolbeheerliggaam in twyfel trek. 'n Spesifieke 

voordeel wat uitgelig word, is dat die meeste van die skoolgemeenskap se belanghebbendes 

betrokke is in die skoolbeheerliggaam wat meer effektiewe besluitneming tot gevolg het. 

4.6.3.2 Voordele van diversiteit vir die skoolbeheerliggaam 

Mgijima (2000) verduidelik in die vroee stadium van die nuwe bedeling in Suid-Afrika dat die 

demokratisering van onderwys die beginsel voorstaan dat alle rolspelers van die skoolge

meenskap, bv. ouers,. opvoeders, nie-opvoeders, leerders en gemeenskaplede by die skoal 

se bestuur ingesluit moet word. Deelnemers se reaksie op hierdie afdeling sluit ter stawing 

die volgende aanhalings in: 

Dit is redelik goed geba/anseerd met mans, vrouens, ouderdomme en kinders (P3: 
27) 

Dit is positief, wantjy kry dan verskil/ende menings oar 'n spesifieke saak (P2:105) 

Oat die nuwe samestelling van die skoolbeheerliggaam we/ diversiteit bevorder, is 
waar (P2: 79) 

So vir ons is diversiteit van "expertise" of verskillende behoeftes wat vervul moet 
word, vir ons net tot 'n voordee/. So 'n beheerliggaam moet 'n skoo/hoof beskerm 
en nie teen hom gaan nie, want op die einde van die dag moet die skoo/hoof pa 
staan vir al/es wat tout gegaan het, so 'n beheer/iggaam is die hele tyd agter die 
skoo/hoof. 'n Vergadering 'n baie aangename ervaring want dit is eintlik 'n een
stemmigheid in al/es en word daar nie heen en weer gedebatteer oor goed nie (P2: 
66). 

Ten eerste word die voorkoms van diversiteit in die samestelling van die skoolbeheerliggaam 

bevestig, en oak dat daar 'n strewe om samewerking is waar diversiteit as 'n voordeel beskou 

word. Die verskillende standpunte en benaderings word beskou as 'n voordeel vir die funksi

onering van die skoolbeheerliggaam. Die voordele van diversiteit word veral gekoppel aan 

verskillende sienswyses, kundigheid en 'n gesamentlike strewe wat samewerking en eenheid 

bevorder. Die belangrike rol van veral die skoolhoof word oak uitgesonder en dit is te ver

stane teen die agtergrond van die sleutelrol wat die skoolhoof as leier in die gemeenskap 
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vervul. Die oorwoe mening is dat diversiteit 'n ontwyfelbare voordeel vir die funksionering 

van SBLe inhou. 

4.7 Samevatting 

Die hoofstuk handel oar die analise en interpretering van die data wat met die navorsing in

gesamel is. Ter aanvang is riglyne vir die bestuur van diversiteit bespreek waar veral respek 

vir die menswaardigheid van medemense beklemtoon is. Dit is oak duidelik gestel dat begrip 

en die verstaan van diversiteit as konsep belangrik is as voorvereiste vir die bestuur van di

versiteit. Derhalwe is die aard van diversiteit beskryf wat die primere en sekondere perspek

tiewe aan die orde gestel het. Diversiteitaspekte wat in hierdie afdeling aandag geniet het, is 

die aangebore menslike aspekte van diversiteit soos ras en geslag, asook die onsigbare 

aspekte van diversiteit soos waardesisteme en sosialiseringspraktyke. 

Geslag as diversiteitaspek is as deel van die afdeling oar geslagsgelykheid bespreek en die 

rol en waarde van die vroulike skoolbeheerliggaamslid is benadruk. Ras is ge"identifiseer as 

'n sensitiewe diversiteitsaspek wat kundige leiding benodig om die effektiewe funksionering 

van SBLe te verseker. 

Die bestuur van diversiteit is oak bespreek met spesifieke verwysing na verbandhoudende 

beleidsvoorskrifte soos die Suid-Afrikaanse Skolewet. Die belangrikheid van begrip en kun

digheid oar tersaaklike wetgewing is beklemtoon ten einde die skoolbeheerliggaam optimaal 

te laat funksioneer in belang van die skoolgemeenskap. Die invloed van diversiteit op die 

funksionering van die skoolbeheerliggaam is aan die orde gestel waar spesifieke uitdagings 

vir die skoal en skoolbeheerliggaam bespreek is. Die ge"identifiseerde uitdagings het onder 

andere ouerbetrokkenheid, kommunikasie, kundigheid en verteenwoordiging op die skoolbe

heerliggaam ingesluit. 

'n Aspek wat in besonder deur die deelnemers aan die navorsing uitgelig is, is die behoefte 

aan opleiding. Die vaardighede en kundigheid om die skoal as komplekse leerorganisasie te 

bestuur is ge"identifiseer as 'n dringende behoefte. Die stand van sake is te verstane aange

sien die gemeenskappe in landelike en afgelee gebiede gesetel is. Opvallend oak is die be

vestiging van die voordele wat aan die diversiteit van die skoolgemeenskappe toegeskryf 

word. Die gesamentlike soeke na oplossings in 'n gees van samewerking binne 'n gemeen

skap wat deur diversiteit gekenmerk word, word onder meer as 'n voordeel beskou. 

105 



Hoofstuk Vyf 

Bevindinge, aanbevelings en samevatting 



Hoofstuk Vyf 

Bevindinge, aanbevelings en samevatting 

5.1 lnleiding 

Hierdie navorsing het gefokus op die invloed van diversiteit op die funksionaliteit van skool

beheerliggame in die Laingsburg onderwysstreek op 'n beskrywend-eksploratiewe wyse. 

Hierdie navorsingstema is vir my belangrik as dienende skoolhoof wat nou met die skoolbe

heerliggame in 'n landelike gebied saamwerk. Ek het die navorsing gedoen in die vertroue 

dat die bevindinge vir soortgelyke skoolgemeenskappe van waarde kan wees, met spesifieke 

verwysing na die bestuur van diversiteit op die vlak van skoolbeheerliggame ter wille van die 

bevordering van gehalte onderwys. 

In hierdie slothoofstuk word 'n samevattende beskrywing gegee van hoe die navorsing be

nader en uitgevoer is, watter bevindinge gemaak is, wat die sterk- en swakpunte van die na

vorsing was, watter waarde aan hierdie navorsing gekoppel kan word en watter aanbevelings 

uit die navorsing saamgestel is, asook 'n persoonlike refleksie van die navorsingsbetrokken

heid en ten laaste, die voorstel van moontlike temas vir verdere navorsing. Die slothoofstuk 

van die navorsingsverslag het ten doel om saam te vat, bevindinge te stel en aanbevelings te 

doen om die navorsingsgebeure op 'n logiese en sistematiese wyse af te sluit. 

5.2 Oorsig van die navorsing 

Hierdie afdeling verskaf 'n samevattende oorsig om 'n geheelbeeld te vorm van die navor

singsproses soos uitgevoer in hierdie studie. Die oorsig word aangebied deur die kernmo

mente van elke hoofstuk te verskaf en sodoende die oogmerke, teoretiese onderbou, navor

singsproses en bevindinge op sinoptiese wyse te beskryf. 

5.2.1 Hoofstuk Een 

Die eerste hoofstuk van die studie is 'n orienteringshoofstuk wat dien as 'n inleiding om agter

grondinligting te verskaf van die navorsing wat ender andere die navorsingsprobleem en na

vorsingsdoelwitte beskryf het. Ek is 'n dienende skoolhoof wat nou saamwerk met die skool

beheerliggaam in my area wat 'n landelike gebied in die Wes-Kaap provinsie is. Ek het die 

navorsingstema rakende die invloed van diversiteit op die funksionaliteit van die skoolbe-
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heerliggaam gekies omrede dit 'n aktuele aangeleentheid is wat eerstehands beleef word en 

vanuit 'n persoonlike sienswyse 'n direkte invloed het op die kwaliteit van onderwys wat 

plaasvind. 

Ten eerste is 'n algemene inleiding en probleemstelling as vertrekpunt vir die navorsing be

skryf (§ 1.1) waarna 'n literatuuroorsig (§ 1.2) verskaf is om die navorsingstema vanuit die 

literatuur te beskryf. Die literatuuroorsig het bevestig dat die skoolbeheerliggaam as een van 

die skoolhoof se sterkste bondgenote in die bestuur en beheer van die skoal beskou word en 

dien as belangrike skakel tussen die skoal, ouers en gemeenskap. Dit het verder aan die lig 

gekom dat die situasie in die onderwys van Suid-Afrika egter van so aard is dat die werks

verhouding tussen die skoolhoof en die skoolbeheerliggaam in die algemeen deur onder 

meer die manifestasie van diversiteit bevraagteken word. In 'n ondersoek oor die invloed 

van diversiteit in Suid-Afrikaanse skole word dit onomwonde gestel dat bewustheid oar di

versiteit in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel verhoog moet word en dat die voordele ver

bonde aan die bestuur van diversiteit benut moet word om veral verdraagsaamheid in die 

skole en skoolstrukture van diverse gemeenskappe te bevorder (Masipa & Mafumo, 2001 ). 

Die literatuuroorsig in Hoofstuk Een het sander twyfel bewyse gelewer van die aktualiteit van 

die navorsingsprobleem en dien as aanvanklike rasionaal en motivering vir die navorsing. 

Die doel van die navorsing is beskryf (§ 1.4) met verwante navorsingsvrae en -doelwitte 

waarna die navorsingontwerp en -metodologie asook my rol as navorser aan die orde gestel 

is (§ 1.5). Hierdie afdeling word meer volledig en in diepte in Hoofstuk Orie beskryf. Die by

drae van die navorsing (§1.6) wentel om 'n beter verstaan van die invloed van diversiteit op 

die funksionaliteit van skoolbeheerliggame in 'n landelike onderwysstreek. 

5.2.2 Hoofstuk Twee 

Die doel van Hoofstuk Twee was om 'n teoretiese onderbou vanuit die literatuur vir die navor

sing daar te stel. Die hoofstuk is ingelei deur 'n begripsverklaring te verskaf van die belang

rikste sleutelbegrippe om 'n gemeenskaplike verstaan daarvan vir die studie moontlik te 

maak. Die volgende begrippe is onder meer bespreek (§ 2.2): diversiteit, opvoeding, diversi

teitsklimaat en -kultuur, organisasiekultuur, diversiteitsbestuur en die skoolgemeenskap. Die 

begripsverklaring het 'n grondige basis daargestel vir 'n teoretiese raamwerk vir die navor

sing. As hooffokus van die navorsing is die skoolbeheerliggaam as statutere instelling vir 

ouerverteenwoordiging in die bestuur van die skoal bespreek. Verbandhoudende sake van 

belang betreffende die skoolbeheerliggaam sluit onder andere die volgende temas in: 

totstandkoming; beleidsaspekte en beleidsriglyne vir diversiteitsbestuur; die samestelling van 
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die skoolbeheerliggaam; rolspelers; lidmaatskap; funksies; skoolbestuur en diversiteit in ge

meenskappe. Die teoretiese basis van die hoofstuk het dit vir my moontlik gemaak om die 

navorsingsonderwerp vanuit die literatuur te motiveer en te begrond wat die raamwerk daar

gestel het om die doelwitte vir die navorsing te laat realiseer soos beskryf in Hoofstukke Orie, 

Vier en Vyf, 

5.2.3 Hoofstuk Orie 

Hoofstuk Orie beskryf die navorsingsontwerp en -metodologie van die navorsing. Die doel 

van die navorsingsontwerp van hierdie studie was om die ondersoek so te beplan en te 

struktureer dat dit die uiteindelike geldigheid van die navorsingsbevindinge ondersteun en 

verhoog (Mouton & Marais, 1992). Die kwalitatiewe navorsingsontwerp is gekies na aanlei

ding van die interpreterende en holistiese aard en· omdat die primere doel van die spesifieke 

navorsingsontwerp fokus op die beskrywing van die sosiale funksionering en die betekenis 

wat mense tot hul daaglikse lewe toevoeg. Die navorsing is gedoen in 'n landelike onder

wysstreek van die Eden-Sentraal Karoo distrik in die Wes-Kaap provinsie waar ek as navor

ser 'n skoolhoof is en die navorsingsonderwerp aangepak het na aanleiding van die uitda

gings vir skoolbestuur tesame met die skoolbeheerliggame van die genoemde streek. 

Vier verskillende tipes skole is ge"identifiseer en het meelewend aan die navorsing deelge

neem. Die deelnemende skole (§ 3.2.2.2) is 'n gekombineerde skoal, 'n primere skoal, 'non

afhanklike (privaat) skoal en 'n plaasskool wat verteenwoordigend is van die tipes skole wat 

in die streek voorkom. Die samestelling van die skoo.lbeheerliggame van die deelnemende 

skole word in Tabel 3.1 verskaf. As navorsingstrategie is onderhoudvoering gekies wat fo

kusgroeponderhoude ingesluit het. 'n Fenomenologiese benadering is gebruik om die bete

kenis wat die navorsingdeelnemers aan hul daaglikse lewe gee, beter te verstaan en te in

terpreteer. Derhalwe het ek as navorser die deelnemers se leefwereld deur middel van die 

onderhoude betree en myself in hul posisie probeer plaas. Daarvoor het ek sorgvuldig be

plan ten opsigte van deelnemers, die omgewing en vraagformulering, omdat ek dit as deur

slaggewend beskou het om effektiewe en temaverwante onderhoude te verseker. Die on

derhoude was in 'n semi-gestruktureerde formaat om konsekwentheid te verseker, maar ek 

het as onderhoudvoerder die buigsaamheid gehad om, aan die hand van addisionele vrae, 

verdere verbandhoudende temas te eksploreer wat na vore getree het tydens die onder

houd. 

Die studieleiers van die navorser was ter ondersteuning en vir begeleiding teenwoordig ty

dens die onderhoude. Die samestelling van die fokusgroepe het bygedra dat waardevolle 
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data ingewin kon word Dit was belangrik om 'n atmosfeer te skep om ontspanne, maar pro

duktiewe gesprekvoering te kon verseker. Die fokusgroepe het bestaan uit deelnemers met 

diverse opinies wat die uiteenlopende sienswyses van hul gemeenskappe verteenwoordig 

het. Die navorsingdeelnemers van die drie fokusgroeponderhoude is saamgestel uit ver

teenwoordigers van vier skole (§ 3.2.2.4): Vier skoolhoofde en/of adjunkhoofde van die ver

skillende ge'identifiseerde skole, vier voorsitters of onder-voorsitters van die verskillende 

ge'identifiseerde skoal se beheerliggame en ouers, onderwyser-verteenwoordigers en leer

ders van die verteenwoordigende raad van leerders van die verskillende skole se beheerlig

game. Die keuse van deelnemers sluit die belangrikste rolspelers van die skole in aangesien 

hulle in die beste posisie is om data te verskaf in ooreenstemming met die navorsingspro

bleem. Die onderhoude is opgeneem en getranskribeer. Die data-analise (§ 3.2.2.5) is ge

doen deur middel van 'n koderingsproses wat met die lees van die transkriberings begin het. 

Om geloofwaardigheid (§ 3.3) te verseker is die transkriberings aan die deelnemers voorgele 

vir bekragtiging en verifikasie as getroue weergawe terwyl die interpretering en rapportering 

van die data getrou aan die hand van kwalitatiewe navorsingsriglyne gedoen is. As navorser 

het ek verder verseker dat aan al die vereiste etiese aspekte (§ 3.4) vir navorsing voldoen is. 

Die geantisipeerde waarde van die navorsing word beskryf as 'n bydrae tot die effektiewe be

stuur van die invloed van diversiteit op die funksionering van skoolbeheerliggame in die di

verse skoal gemeenskappe van 'n landelike onderwysstreek (§ 3.6. 

As slotsom kan gestel word dat die hoofstuk die navorsingproses van die studie beskryf en 

verduidelik. 

5.2.4 Hoofstuk Vier 

In Hoofstuk Vier, wat handel oar data-analise en -interpretasie, het ek probeer sin maak uit 

die versamelde data in ooreenstemming met die navorsingsdoel. Die data-analise het hoof

saaklik gelei tot twee subtemas, naamlik riglyne vir die bestuur van diversiteit en die invloed 

van diversiteit op die funksionaliteit van skoolbeheerliggame. 

Die eerste subtema, riglyne vir die bestuur van diversiteit, het gehandel oar die aard van di

versiteit wat 'n primere (sigbare aspekte van diversiteit) (§ 4.3.1) en sekondere perspektief 

(onsigbare aspekte van diversiteit) (§ 4.3.2) ingesluit het. Die diversiteitsaspekte is verder in 

besonderhede beskryf en verduidelik met die veronderstelling dat geen lys van diversiteits

aspekte die bedoeling het om volledig te wees nie, maar slegs dien om voorbeelde te ver

skaf. Die kwessie van geslagsgelykheid (§ 4.3.2.2) is oak aan die orde gestel waar die 

kwessies veral in terme van die funksionering van skoolbeheerliggame beskryf is. Verder is 
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die aangeleentheid van ras (§ 4.3.2.3) ook in verband met die navorsingsonderwerp as be

langrike diversiteitsaspek beskryf. Die bestuur van diversiteit (§ 4.3.3) is ook deel van die 

hoofstukbeskrywing en sluit die temas van beskouinge en beleidraamwerke in. 

Die invloed van diversiteit op die funksionaliteit van die skoolbeheerliggaam is bespreek aan 

die hand van twee temas (§ 4.4) wat handel om die uitdagings vir die skool en uitdagings vir 

die skoolbeheerliggaam. Die uitdagings vir die skool (§ 4.4.1) is ge'identifiseer as struikel

blokke, betrokkenheid, visie, afwesige vaders, kommunikasie met ouers en ouertoewyding. 

Die uitdagings vir die skoolbeheerliggaam (§ 4.5.1) is vasgestel as samehorigheid, kundig

heid, verteenwoordiging, ouerbetrokkenheid, gedissiplineerdheid, groepvorming en kommu

nikasie. Daar is ook sekere bestuursaanbevelings (§ 4.6.1) gemaak wat gewentel om die 

samestelling van die skoolbeheerliggaam, opleiding, demokratiese prosesse, die betrokken

heid van rolspelers en leierskap. Die rol van die skoolbeheerliggaam is bespreek volgens 

die funksies (§ 4.7.1) wat onder andere kwaliteitskontrole, ondersteuning, probleemoplossing 

en strukturering insluit. Die hoofstuk is afgesluit met die voordele (§ 4.8) van diversiteit vir 

die skool en die skoolbeheerliggaam. 

5.2.5 Hoofstuk Vyf 

In hierdie hoofstuk word 'n oorsig van die navorsing verskaf en die bevindinge, aanbevelings 

en samevatting as slothoofstuk beskryf. Die beskrywing van die bevindinge dien as die rea

lisering van die navorsingsvrae en -doelwitte van die studie. Die sterkpunte en beperkinge (§ 

5.4) asook die waarde van die navorsing (§ 5.5) word in die finale hoofstuk beskryf. Alhoe

wel veralgemening nie van toepassing is nie, het die navorsing potensiele waarde vir onder

wysinstellings in soortgelyke omstandighede. Deur aanbevelings te maak (§ 5.3.1.3) word 

erkenning gegee aan persoonlike interpretasie en oordeel wat gebaseer is op 'n literatuurstu

die en persoonlike belewing en bestudering van die navorsingsonderwerp oor die invloed 

van diversiteit op die funksionaliteit van skoolbeheerliggame in 'n landelike onderwysstreek. 

Persoonlike refleksie oor betrokkenheid by die navorsingsproses (§ 5.6) vorm ook deel van 

die hoofstuk. 

Deel van die hoofstuk is 'n verwysing na relevante en verwante ondersoektemas wat navor

singswaardig is(§ 5.7) en wat moontlik verdere ondersoek vir toekomstige navorsing kan 

inhou. Navorsing met verbandhoudende temas kan van waarde wees vir skoolbeheerligga

me in landelike omgewings wat uitdagings ervaar ten opsigte van die bestuur van diversiteit 

en ook moontlik kan bydra tot 'n verbetering in die gehalte van onderwys. 
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Ter afsluiting word 'n samevatting verskaf van die navorsingsgebeure in hierdie studie wat 

gefokus het op die invloed van diversiteit op die funksionaliteit van skoolbeheerliggame in 'n 

landelike onderwysstreek. 

5.3 Samevatting van kernbevindinge 

Die navorsing is 'n beskrywende kwalitatiewe studie met die doel om die invloed van diversi

teit op die funksionaliteit van skoolbeheerliggame vas te stel. Die voormelde navorsingsdoel 

het dan oak gedien as basis vir die saamstel van die navorsingsvrae en navorsingsdoelwitte 

wat die grondslag vorm vir die bevindinge van die navorsing. 

5.3.1 Navorsingsdoelwitte 

Die navorsingsdoelwitte, gebaseer op die navorsingsvrae, is: 

• om die aard van diversiteit in die konteks van skoolbeheerliggame se funksionering te 

bepaal 

• die ihvloed van diversiteit op die funksionaliteit van die skoolbeheerliggame in die 

Laingsburg onderwysstreek te bepaal 

• dienooreenkomstige aanbevelings vir die bestuur van diversiteit vir skoolbeheerligga

me saam te stel. 

Bogenoemde navorsingsdoelwitte is as rigtinggewend beskou vir die kwalitatiewe navor

singsproses wat deur onderhoude met relevante deelnemers gevoer is in die Eden-Sentraal 

Karoo distrik van die Wes-Kaap provinsie, naamlik skole in die Laingsburg omgewing. Die 

bevindinge word aangebied in ooreenstemming met die navorsingsdoelwitte. 

5.3.1.1 Navorsingsdoelwit 1: Om die aard van diversiteit in die konteks van skoolbe

heerliggame se funksionering te bepaal 

'n Primere perspektief op die aard van diversiteit is bepaal wat verwys na die aangebore 

menslike aspekte en is gewoonlik die meer opvallende aspekte van diversiteit wat moeilik is 

om te wysig; hierdie aspekte het oak 'n meer kontinue impak gedurende 'n individu se lewe (§ 

4.3.1 ). Aspekte van diversiteit wat hier geld is byvoorbeeld ouderdom, etnisiteit, geslag en 

ras, en dit bepaal tot 'n groat mate mense se lewensuitkyk en sosio-kulturele agtergrond. 

Hierdie gemelde aspekte word intens in die area van ondersoek beleef deur die deelnemers 
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en kan toegeskryf word aan die integrasie van 'n eens gesegregeerde gemeenskapslewe in 'n 

nuwe demokratiese samelewing socs in Suid-Afrika tans beleef word(§ 4.3.1). 

'n Sekondere perspektief is bepaal in verband met die aard van diversiteit wat 'n betekenis

volle rel in individue se lewensbeskouing vervul. Diversiteitaspekte wat as deel van die se

kondere perspektief geTdentifiseer is, is ender andere kultuur, geloof, opvoeding, werkserva

ring, inkomste, huwelikstatus en geografiese ligging (§ 4.3.2). Deel van hierdie perspektief is 

die onsigbare dimensie van diversiteit wat aspekte socs waardesisteme, norme, status, sosi

aliseringspraktyke en linguistieke patrone insluit en deel vorm van 'n individu se dieperlig

gende of innerlike persoonseienskappe (§ 4.3.2.1 ). 

'n Belangrike bevinding oar die lys van aspekte van diversiteit is dat enige sodanige lys 

hoogstens kan dien as voorbeelde; as gevolg van die kompleksiteit van die verskynsel van 

diversiteit kan daar nooit 'n finale volledige lys van diversiteitsaspekte wees nie (§ 4.3.2). 

In die konteks van die funksionering van skoolbeheerliggame is daar die samekoms van 'n 

verskeidenheid aspekte van diversiteit wat in 'n onderwyssituasie 'n besondere uitdaging bied 

vir samehorigheid en eenheid om samewerking te verseker ter wille van gehalte onderwys vir 

die gemeenskap se jeug. Die akkommodering van diversiteit gaan met negatiewe aspekte 

socs stereotipering en vooroordele gepaard en daarvoor word kundigheid ten opsigte van die 

bestuur van diversiteit vereis. Voorgaande impliseer dat diegene in leierskapposisies in die 

onderwys en skoolbeheerliggame deeglik kennis meet neem van die verskillende aspekte 

van diversiteit wat in die skoolstrukture voorkom ten einde effektiewe bestuursmaatreels daar 

te stel om eenheid in diversiteit te bevorder. 

Die navorsing het oak getoon dat daar besondere vordering ten opsigte van geslagsgelyk

heid in die verteenwoordiging van skoolbeheerliggame voorkom. Die bevinding is dat dit juis 

die vroulike geslag is wat hulle beskikbaar stel om op die skoolstrukture te dien en dat die 

vroulike lede 'n besondere bydrae lewer tot die doeltreffende funksionering van skoolbeheer

liggame (§ 4.3.2.2). 

'n Bemoedigende bevinding is dat die basiese beginsels van wedersydse respek, verdraag

saamheid en agting vir menswaardigheid daartoe bydra dat rassespanning nie as 'n pro

bleem ervaar word nie. Dit blyk egter dat die gemeenskappe waarin die navorsing gedoen 

is, sensitief ingestel is op die rasverteenwoordiging van minderheidsgroepe op die skoolbe

heerliggame. Dit kom voor dat die aanvaarding en akkommodering van diversiteit op so 'n 

wyse geskied dat daar 'n groat mate van harmonie tussen die lede onderling bestaan. Ras-
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sekwessies is egter sensitief en die diversiteitsaspek meet voortdurend aandag vanaf die 

leierskap geniet om enige potensiele wrywing of konflik in die kiem te smoor (§ 4.3.2.3). 

5.3.1.2 Navorsingsdoelwit 2: Die invloed van diversiteit op die funksionaliteit van die 

skoolbeheerliggame in die Laingsburg onderwysstreek te bepaal 

Dit blyk dat vooroordele en stereotipering 'n potensiele struikelblok vir die effektiewe funksio

nering van die skoolbeheerliggame kan inhou. Diversiteit as verskynsel het die potensiaal 

om te verenig of om te verdeel, en daarom meet voortgebou word op die positiewe belewing 

van diversiteit socs vermeld in die vorige paragraaf, veral wat kwessies van ras en geslag 

betref (§ 4.3.3.1 ). 'n Belangrike bevinding is dat die siening van diversiteit as verskeidenheid 

lei tot die voordeel van 'n verskeidenheid van vermoens en talente wat tot voordeel van die 

onderwys benut kan word. 

Die invloed van diversiteit op die funksionering van die skoolbeheerliggaam vereis duidelike 

skoolbeleide wat riglyne verskaf vir die bestuur van diversiteit in ooreenstemming met die 

wetlike vereistes in die verband. Dit is belangrik dat 'n benadering van inklusiwiteit gevolg 

word sodat alle belanghebbendes 'eienaarskap' van gemelde beleide aanvaar (§ 4.3.4). 

Daar is bevind dat daar 'n behoefte is aan opleiding wat die wetlike aspekte vir die funksione

ring van 'n skoolbeheerliggaam betref (§ 4.3.4.1). 'n Bevinding van betekenis is dat daar dui

delikheid verkry meet word oar die rol van die skoolhoof op die skoolbeheerliggaam, aange

·sien wrywing en konflik ten opsigte van hierdie aangeleentheid tot nadeel van die hele skoal 

kan wees. Voormelde opleiding kan ook in hierdie verband van groot waarde wees. 'n Aan

geleentheid wat nou saamhang met diversiteit is dat alle rolspelers, ongeag die mate van 

diversiteit wat voorkom, in 'n demokratiese bestel gelyke inspraak en reg tot deelname meet 

he (§ 4.3.4.1 ). 

In die lig dat die sosio-ekonomiese omstandighede as deel van diversiteit beskou is, is die 

nakom van finansiele verpligtinge deur die ouers 'n uitdaging vir die skoolbeheerliggame. 

Hierdie aspek van diversiteit sal deeglik verreken moet word as deel van diversiteitsbestuur 

om die nodige bronne vir gehalte-onderwys moontlik te maak (§ 4.4.1.1 ). Diversiteit het oak 

tot gevolg dat dit in die navorsing gemeld word as 'n uitdaging om geskikte en gewillige ouers 

te vind wat bereid is om op die skoolstrukture te dien (§ 4.4.1.2). Toegang tot die skool meet 

nie deur enige aspek van diversiteit be"invloed word nie, en ouers meet aangemoedig word 

om saam met die skoal te werk ter wille van die opvoeding van hul kinders. As gevolg daar

van dat beide ouers in die meeste gevalle breadwinners is, is dit 'n uitdaging weens hul 

werksverpligtinge om ouers by die skool betrokke te kry (§ 4.4.1.2). 

113 



Kommunikasie van die skoolbeheerliggaam word oak as uitdaging beskou in terme van die 

voorkoms van diversiteit in die gemeenskap wat geletterdheid en die verafgelee gebiede in 

die landelike omgewing betref. Hierdie uitdaging vereis situasie-spesifieke kommunikasie

strategiee van die skoolbeheerliggaam om te verseker dat alle betrokkenes by die skoal vol

ledig ingelig bly oar enige skoolsaak van belang (§ 4.4.1.5). 

'n Besondere uitdaging wat met die voorkoms van diversiteit verband hou, is die opgawe vir 

die skoolbeheerliggaam om samehorigheid te bewerkstellig onder skoolgemeenskappe wat 

deur diversiteit gek.enmerk word. In hierdie verband word respek vir ander en selfdissipline 

hoog geag, veral in 'n diverse skoolgemeenskap. Samehorigheid is nie vanselfsprekend nie 

en beplanning, die stel van doelwitte en 'n kollektiewe soeke na oplossings is die sleutel tot 'n 

samehorige skoolgemeenskap (§ 4.5.1.1). Diversiteit is oak in noue verband met die vermo

ens en kundigheid van individue en hierdie diversiteitsaspek bied die uitdaging aan skoolbe

heerliggame om kundige lede te bekom om op die skoolbeheerliggaam te dien. Kundigheid 

is veral op die platteland 'n probleem waar gespesialiseerde kundigheid benodig word, soos 

byvoorbeeld finansiele bestuur (§ 4.5.1.2). Wat hierdie aspek betref, is die behoefte aan op

leiding weer uitgespreek. Diversiteit onder lede van die skoolbeheerliggaam bring oak mee 

dat nie alle lede ewe pligsgetrou is nie en dat "ongedissiplineerdheid" en groepvorming, wat 

aan verskillende gesindhede toegeskryf word, 'n besondere uitdaging vir van die skoolbe

heerliggame is (§ 4.5.1.5 & § 4.5.1.6). 

5.3.1.3 Navorsingsdoelwit 3: Om aanbevelings vir die bestuur van diversiteit vir 

skoolbeheerliggame saam te stel 

Die aanbevelings is gebaseer op die voorgaande bevindinge en teoretiese onderbou van 

hierdie studie. 

Aanbeve/ing 1: Alie rolspelers behoort verteenwoordiging op die skoo/beheer/iggaam 

te geniet 

Die vertrekpunt vir 'n funksionele skoolbeheerliggaam is dat alle rolspelers van die skoolge

meenskap verteenwoordiging meet geniet in besluitneming wat hulle raak en waar die diver

siteit van die lede waardeer en gerespekteer word (§ 4.6.1; § 4.6.1.4). Voorgaande het direk 

betrekking op die samestelling van die skoolbeheerliggaam wat op 'n wetlik voorgeskrewe 

verkiesingstelsel meet geskied en op demokratiese beginsels berus. Onderwys is 'n ge

meenskapsaak wat die betrokkenheid van elke samelewingsverband vereis om gehalte-
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onderwys aan die gemeenskap se leerders te verseker (§ 4.6.1.4). Die inklusiewe basis van 

verteenwoordiging beteken dat die skoolgemeenskap se diversiteit ook in die verteenwoordi

ging van die skoolbeheerliggaam neerslag vind en daarom as belangrik deur die skoolbe

stuur geag behoort te word. 

Aanbeveling 2: Opleiding vir /ede van die skoo/beheerliggaam 

Opleiding is van kardinale belang vir 'n suksesvolle skoolbeheerliggaam en die opleiding 

meet beide inleidende opleiding vir nuutverkose lede sowel as voortgesette opleiding insluit 

om doeltreffende verrigtinge te bevorder asook om bykomende werksaamhede op te neem 

(§ 4.6.1.2). Die intervensie van die plaaslike onderwysowerhede is hier van belang aange

sien hulle 'n begrip het vir die plaaslike omstandighede en situasie. Opleiding word as 'n prio

riteit beskou om skoolbeheerliggaamlede te bemagtig om met vertroue die skool volgens die 

voorgeskrewe beleidsraamwerk te bestuur (§ 4.6.1.2). Opleiding meet op 'n kontinue basis 

geskied aangesien skoolbeheerliggaamslede se verkiesing vir 'n termyn van drie jaar geld 

wat 'n opleidingsiklus impliseer. 

Opleiding behoort ook werkswinkels in te sluit oor die aard en akkommodering van diversi

teit. Die inisiatief kan ook breer strek as slegs vir skoolbeheerliggame en die hele skoolge

meenskap kan by so 'n werkswinkel betrek word. 

Aanbeveling 3: Dienende /eierskap 

Die belangrikheid van dienende leierskap in die skoolbeheerliggaam wat motiveer en be

moedig word beklemtoon met dinamiese aksieplanne om gesamentlike doelwitte te laat rea

liseer. Sterk leierskap met 'n fokus op dienslewering vir die skool word ender andere weer

spieel in eendragtige besluitneming en leiding deur die onderwysleierkorps wat vir die lede 

aanvaarbaar is. Leierskap word ook verbind met die skoolbeheerliggaamslede se voorbeeld 

en gesindheid in die uitvoering van hul pligte. 

Aanbeveling 4: Uitklaring van die rol van die skoolhoof en skoo/beheerliggaam 

Die rol van die skoolhoof as professionele skoolbestuurder en die skoolbeheerliggaam wat 

as statutere verteenwoordigende skoolstruktuur in die belang van die skool funksioneer, 

meet na behore en intern volgens die beleidsraamwerk uitgeklaar word(§ 4.7.1.2). Die risiko 

vir onnodige wrywing is groot aangesien die oorvleueling tussen die gemelde rolle 'n "grys" 

gebied in die wet vorm wat die potensiaal vir moontlike konflik bied. Die skoolbeheerliggaam 
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beskik nie oor outoriteit in 'n toesighoudende rel oar die professionele werk van opvoeders 

nie, maar het 'n plig om ondersteuning aan die skoolpersoneel te bied om gehalte-onderrig 

deur professionele onderwysers moontlik te maak. 'n Ongesonde vertrouensverhouding tus

sen die skoolbestuur en die skoolbeheerliggaam wat deur wrywing gekenmerk word, is tot 

nadeel van die totale skoolgemeenskap en werk ongetwyfeld negatief in op die gehalte van 

onderrig en leer in die skool. 

Aanbeveling 5: Benutting van die voordeel van diversiteit 

Betekenisgewys verwys diversiteit ender andere na 'n verskeidenheid van kundighede en 

bevoegdhede wat optimale oplossings moontlik maak as gevolg van die veelheid van talente 

waaruit voordeel getrek kan word. Hierdie sienswyse omvat een van die belangrikste voor

dele wat aan 'n diverse groep toegeskryf word, naamlik dat daar 'n diverse samestelling van 

persone is om die beste oplossings te vind deur innovasie en kreatiwiteit (§ 4. 7.1.3). In 'n 

skoolbeheerliggaam wat deur diversiteit gekenmerk word, dra alle lede se individuele kun

digheid en bevoegdhede by om tot die beste besluit vir die skool te kom (§ 4.8.1 ). 

5.4 Sterkpunte en beperkinge van die studie 

Die navorsing was vir my leersaam en interessant, en socs die navorsingsproses ontvou het, 

het ek van sekere sterkpunte en beperkinge van die navorsing bewus geraak. Die sterkpun

te en beperkinge word vervolgens beskryf om die navorsing in perspektief te stel. Die be-

· 1angrikste sterkpunte van hierdie studie is ender andere: 

• Die navorsingsgebied was in Laingsburg en omstreke en dus toeganklik vir my as 

navorser, want ek is 'n dienende skoolhoof verbonde aan een van die skole. Die ver

troudheid met die navorsingsgebied het daartoe bygedra dat ek die omstandighede 

van die skole, personele, leerders, gemeenskapslede, skoolbeheerliggaamslede en 

omgewing ken en verstaan. 

• Die onderwerp van my navorsing, naamlik die invloed van diversiteit op die funksio

na/iteit van skoolbeheerliggame in Laingsburg onderwysstreek is nie net relevant nie, 

maar oak 'n saak van belang in die onderwys. Plattelandse skole het unieke uitda

gings ten opsigte van die hantering van diversiteit, derhalwe was dit nodig om die na

vorsing te onderneem om 'n bydrae in die verband te lewer. 

• Die kwalitatiewe navorsingsontwerp met 'n interpretivistiese benadering en onder

houde as navorsingstrategie en -metodologie kan oak as 'n sterkpunt van die navor

sing beskou word aangesien ek die menings en belewenisse kon vasstel rakende die 
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invloed van diversiteit op die funksionaliteit van skoo/beheer/iggame in die Laingsburg 

onderwysstreek. 

• Ek het persoonlike die onderhoude getranskribeer en daarom het ek insig in die on

derhoude verwerf wat die analise-proses sterk ondersteun het. 

• Die deelnemers wat betrokke was by die navorsing is almal nou betrokke in die 

skoolgemeenskappe van die navorsingsarea. Medededelings en insette wat ek van 

die deelnemers versamel het, hou direk verband met die diversiteit van die gemeen

skappe en kan dus as betroubare en geldige refleksies van belewenisse en ervarings 

van die deelnemers geag word. 

• Die geloofwaardigheid van die navorsing is versterk aangesien ek die getranskribeer

de onderhoude deur die deelnemers laat Verifieer het as betroubare weergawes. Die 

aanhalings wat ter stawing in die verslaggewing gebruik is, is verbatim en ek het ge

poog om my eie vooroordele en subjektiwiteit rakende die onderwerp verreken om 

die deelnemers primer "aan die woord te stel" sander be"invloeding van die data. 

Van die beperkinge van die navorsing kan as volg beskryf word: 

• Die navorsingsgebied, naamlik 'n landelike Karoo onderwysstreek in die Wes-Kaap 

provinsie, het 'n beperkte aantal skole en veroorsaak dat die omvang van die navor

sing gelokaliseerd en beperk is. Die doel was egter nie veralgemening nie, maar 'n 

fokus op 'n bepaalde verskynsel in die onderwys socs dit voorkom in 'n landelike ge

bied. 

• Diversiteit is 'n komplekse begrip met 'n verskeidenheid van semantiese interpretasies 

en beskouinge. Navorsing oar die verskynsel van diversiteit benodig 'n sterk teoretie

se onderbou oar die konsep. 

• Daar is uiteenlopende sienswyses onder die deelnemers oar die invloed van diversi

teit op die funksionering van skoolbeheerliggame, en dit het bepaalde uitdagings ge

stel om die sin en kern van die argumente te identifiseer. 

By terugskouing is ek as navorser egter oortuig dat bostaande swakpunte nie daartoe gelei 

het dat die gehalte van die navorsing en die bevindinge negatief be"invloed is nie. 

5.5 Die waarde van die navorsing 

Die waarde van die navorsing is vir my in die eerste plek dat dit ondersteunend is tot 'n beter 

begrip, en oak van waarde is vir die bevordering van die bestuur van diversiteit in skoolbe

heerliggame van landelike gebiede. In die geheel kan die navorsing 'n bydrae lewer tot die 
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effektiewe bestuur van skoolonderwys om gehalte-onderrig en leer te verseker. Die bevesti

ging van die voordele van diversiteit om doeltreffende bestuur van skole te bevorder, is 'n 

waardevolle bydrae van die navorsing wat ook bepaalde insigte moontlik maak vir skoolbe

sture en skoolbeheerliggame oor hoe om diversiteit in die skoolgemeenskap te akkommo

deer. 

Skoolgemeenskappe in die Suid-Afrikaanse plattelandse landskap het tot 'n sekere mate be

paalde ooreenkomste, en derhalwe kan hierdie navorsing ook waarde inhou vir soortgelyke 

landelike skoolgemeenskappe betreffende die bestuur van diversiteit in die skoolbeheerlig

game van plaaslike skole. 

5.6 Persoonlike refleksie 

As navorser het die navorsing oor die inv/oed van diversiteit op die funksionaliteit van skoo/

beheerliggame in die Laingsburg onderwysstreek vir my baie beteken aangesien ek 'n skool

hoof by een van die skole in die navorsingsgebied is en die invloed van diversiteit op die 

werking en effektiwiteit van skoolbeheerliggame eerstehands beleef. Ek deel die uitkoms 

van die navorsing met opgewondenheid, en glo dat die navorsing 'n bydrae kan lewer tot so

siale geregtigheid in die onderwys. Die navorsing was vir my insiggewend oor hoe die ver

skillende deelnemers die invloed van diversiteit op die werking van die skoolbeheerliggaam 

beleef en dat daar 'n bewustheid by die skoolgemeenskap is dat hulle, ongeag die voorkoms 

van diversiteit, van mekaar afhanklik is en op harmoniese samewerking aangewese is in be

lang van die onderwys vir die kinders van die gemeenskappe. In retrospeksie is ek daarvan 

oortuig dat hierdie navorsing vir die onderwys en skoolgemeenskap in die Laingsburg on

derwysstreek nodig was, aangesien die deelnemers aan die navorsing entoesiasties hul 

sienswyses gedeel het om 'n verskil te maak aan die uitdagings wat die strewe van eenheid 

in diversiteit bied. Ek is verder oortuig dat my navorsingsbetrokkenheid as katalisator vir 

verdere besinning oor die aktuele onderwerp in die gemeenskap gedien het. 

In 'n terugblik het my betrokkenheid by die navorsing vir my persoonlike en professionele 

ontwikkeling baie beteken, en het ek ook veel geleer wat buite die grense van die navor

singsverslag val. Die uitvoering van die navorsing was vir my 'n waardevolle leerproses en 

het 'n blywende indruk gelaat op my sienswyse van diversiteit en die sensitiwiteit om die ver

skynsel in die onderwys.praktyk te verreken. Ek is oortuig dat die kennis, insig en vaardighe

de wat ek gedurende die studie opgedoen het vir my as skoolhoof van groot waarde is en dat 
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ek in staat gestel is om 'n betekenisvolle bydrae in die skoal en die gemeenskap te kan lewer 

om 'n verskil in die onderwys van my gemeenskap te kan maak. 

5.7 Moontlike temas vir toekomstige navorsing 

Die indeling van skole in vyf kategoriee of kwintiele, waar die armste skole sewe keer meer 

befondsing as die meer welgestelde skole ontvang, is een area wat verdere navorsing ver

eis. Alhoewel die benadering geregverdigbaar is om historiese ongelykhede aan te spreek, 

verhoog dit terselfdertyd die druk op die skoolbeheerliggame van die skole in die twee boon

ste kwintiele om die verlies aan inkomste met verhoogde skoolfooie of ander fondsinsame

lingsaktiwiteite te vervang. Hierdie substansiele variasie in skoolfooie in die verskillende sko

le maak dit nog moeiliker om die doelwitte van billikheid en gelykwaardigheid na te streef en 

te bereik. 

Alhoewel leerders deel uitmaak van die rolspelers op skoolbeheerliggame, is dit 'n grys ge

bied wat beslis verdere navorsing vereis. Die insluiting van leerders is in ooreenstemming 

met die demokratiese idee van inklusiwiteit in skoolbeheer (Heystek, 2001 ). Die erkenning 

en verteenwoordiging is waarskynlik toe te skryf aan die feit dat leerders 'n vername rol ge

speel het in die demokratisering van die Suid-Afrikaanse samelewing. Hulle uitsluiting van 

hierdie skoolbeheerliggame sou teenstrydig gewees het met die demokratiese etos waarvoor 

soveel leerders so lank geveg het (Phakoa & Bisscoff, 2001 ). Die rol van en waarde wat 

leerders se deelname in skoolbeheerliggame toevoeg verdien dus verdere ondersoek. 

Alhoewel artikel 45 van die Suid-Afrikaanse Skolewet (84 van 1996) die reg aan elke per

soon verleen om op eie koste 'n onafhanklike skool te stig en te onderhou, is hierdie skole nie 

volgens hierdie of enige ander toepaslike provinsiale wet verplig om 'n demokraties verkose 

skoolbeheerliggaam in plek te he nie. Artikel 16 van die Skolewet bepaal dat die beheer van 

skole in skoolbeheerliggame setel, en gevestig moet word in alle openbare skole. Die 

diskrepansie tussen die daarstel van skoolbeheerliggame by openbare en onafhanklike skole 

vereis ook verdere navorsing. 

5.8 Slot 

Die bestuur van die totale diverse omvang van die skoolgemeenskap kan slegs sukses be

haal indien alma! 'n sin van sensitiwiteit ontwikkel oar die spektrum van diversiteitaspekte 
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soos byvoorbeeld ras, etnisiteit, geslag, geloof, klas, herkoms, gestremdhede, seksuele ori

entasie, gesondheid en siekte, geestesgestremhede, rykdom, armoede, geletterdheid enso

voorts. Die uitdaging is om 'n werksomgewing te skep wat die diverse verwagtinge en stre

wes van mense so sal saambind dat alle rolspelers kan deel in die visie vir organisatoriese 

ontwikkeling en sukses. As skoolbeheerliggame die uitdagings van sosiale geregtigheid, bil

likheid en gelykheid met kundigheid en vaardigheid aanpak, kan dit lei tot die verwesenliking 

van die nasionale strewe, naamlik die daarstel van eenheid in diversiteit (!ke e:/xarra /Ike). 
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