
HOOFSTUK 

INLEIOENOE ORIHNTERING 

1. AKTlIALITElT VAtl DIE NAVORSING 

"Teacher"s centers ••. an idea whose time has corne?" 

(Rogers 1976:400) 

Hierdie vraag van Rogers gee aanleiding tot twee aannames wat gemaak kan word, 

nl. dat: 

die begrip onderwyserse~J:.r-lJIn 'n redelik nuwe ontwikkelingis; en 

die onderwysersentrum as sodanig ~ nuwe rigLlng In die 

van onderwysers verteenwoordlg. 

Dhand & t~urphy (1977: 19) verwys na oie begrip as 'n relatlef nllwe tenn in die 

leksikon (woordeboek) van die Opvoedkunde. In ~ navorsing wat Redknap 

(1977:1) oor die ontwikkellng van onderwysersentrums onderneem hel. word dit 

gestel dat vanaf die vroellr sestlgerjare die onderwysersentrums 'n fenomenale 

groei getoon bet. So kan daar verskeie verwysingsbronne genoell1 word Vlat 

aantoon dat die onderwysersentrum sy onstaan In Enr,eland gedllrende die 

sestlgerjare gehad het (Van der Merwe 1974: I; Adams 1975:26; Thornbury 

1973:3; Felman 1978:13). Die beglnsels vir die onderwysersentrums het 

redelik vinnig inslag gevind in die Westerse w&reld. Bevindinge oor die 

invloed h'iervan sal later bespreek word. Oi" onderwyser'senl.rulO. ges]pn in die 

lig van die onlwikkeling van die onderwys oor die eeue heen. kan dan as ~ 

resente ontwikkeling gedurende die afgelope paar dekad~s beskol! word. Ten 

spyte h lervan kan di e onder 1 I ggende vertr"kpunt \ en ops 'i g te vall die doe I van 

onderwysersentrums nie as nllut beskou word nle. 

Reeds in 1882 het Sir Joshua Fitch die universele waarheid gestel daL die ware 

onderwyser ('true teacher') nooit sy opleiding as finaal karl beskou nie. Hy 

moet voor tdurend studen t b 1 Y am sy bes taande kenrll S lJ i t te bre i en d iL 

sodoende op daLum te hon: 

th", moment any fIIan ceases to be il systematic student. he 

ceases to be an effective teacher It is by the act of 
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acquiring, and by watching the process by which you yourself 

acquire that you can help others to acquire." 

(Fitch 1905: 12). 

In aansluiting hierby kan 'n tydgenool van Fitch ook aangehaal word wat beweer 

dat as die onderwyser suksesvol wi! wees, hyaltyd 'n student moet bly ter 

wi lle van die ontwikkeling van sy eie verstand. So verkry hy 'n beter begrip 

vir die probleme van sy leerlinge. Hy moet ook tred hou met die veranderende 

tye om sodoende sy onderwysmetodes op datum te bring "••• and this can only be 

done by study and observation" (Garlick 1898:57). flierdie twee beskouinge bly 

vandag nog geldig. 

Die begeerte vir onderwysers om hulle beter vir hulle taak te bekwaam is ook 

geen nuwe gedagte nie. Volgens Redknap (1977:1) is daar reeds 250 Jaar gelede 

10 Engeland kursusse vir onderwysers gerel!l. alhoewel hulle nooit as gevolg 

van sekere historiese gebeurtenisse. werklik suksesvol was nie. Tydens die 

negentiende eeu is kursusse bygewoon weens die eise gestel deur inspekteurs 

van onderwys, vir bevorderingsgeleenthede, vir salarisvoordele, en Ilit vrees 

vir afdanking as die kursusse me bygewoon word nie. Die motiewe vir die 

bywoning van die onderwysers was dus hoofsaaklik selflJeskerming en 

selfbevoorde'ling. Die instelling van 'Pupil~Teacher's Centres' in dle middel 

van die negent i ende eeu was vol gens Redknap (a. w.: 2), reeds 'n voors kaduwi ng 

van die onderwysersentrumidee. Die begeerte om egter nog 'ware' onderwyser te 

bly en om 'n beter ondet'wyser te word sonder om enige rnateril!le voordeel 

daaruil te trek, was deurgaans die eerlike behoefte van baie onderwysers. 

Ofskoon die onderwysersentrumbegrip as sodanig, as 'n resente ontwikkel ing 

beskou kan word, kan die beoefenlng van die verskeie nuanses wat aan die 

begrip gekoppel word nie as uniek vir hierdie tyd beskou word nie. Die 

ontwikkeling op verskeie gebiede oor die afgelope paar eeue het vanaf die 

Industrigle Revolusie, deur die ideologiese reperkussies van die Amerikaanse 

en Franse revolusies. tot by die verbysterende tegnologiese ontwikkelinge 

sedert die ontwikkeling van die atoombom en die lansering van Sputnik 1, die 

onderwys en opvoedkunde genoop om met nuwe o~ na hulle onderwysende opvoe

dingsmoontlikhede te kyk. Die afgelope drie dekades het aIleen al sodanige 

verwikkellnge op aIle terreine veroorsaak, dat daar geweldige eise aan die 

onderwys en opvoeding gestel Is. Die woord 'kennisontploffing' het n cllchA 

in die alledaagse gebruik eeword, maar die betekenis wat dlt steeds inhou, kan 
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nie in re~le terme gemeet word nie. [Jie tradisionele b(~r,rippe vall lees, skryf 

en reke" ('the 3 R's of teaching'), het n andersoorlige konnotasie verkry 

vanwell. om iliad r een voorbf'e ld te noem. die resenLe on Lwi kke 1i nge op 

rekf'naargebied. Nie alleen is daar die verbystet'ende kennisverllleerdering nie, 

maar hierJie 'ontploHing' dui ook op die veroudering van besLaande of 

verworwe kennis. Dit skep weer '11 e'iesoortige probleern en hierdie 

problematiek kan aanvaar word - bestaan by baie onderwysers wat oat' jare 

onderwyservaring beskik. Oit verg 'n heronllntasie en herorganisasie van hune 

bestaande kennis, verwerping van ou en die aanvaarding van nuwe begrippe, 

benaderings wat verander het en nuwe insigte 1n die leerprosesse. Madr 

hierdie probleem van verandering en vooruitgang besLaan eeue lan~ al. Dil is 

net dat die kennisvermeerdering die afgelope pdar dekades vergelyk kan word 

met 'n paar eeue se ontwikkeling am so vel' Le kom as die masjienpeu van !reine, 

motors, vliegtuie en die temming van die naiuut'kragte (Gn~yli!l£ lQfl3:44). 

Die kennisontploffing het nie slegs sy eie probleme veroorsaak IIie. P ielerse 

(1976:8) noem ander probleems1tuasies, soos daL die mens gekonfronteer word 

met 'massafisering', die 'didaktuur van die gejaagdheid', die 'verskynse'l van 

permissiwiteit', om maar net 'n paar te noem. Daarrnep saaOl waarsku Schutte 

(1976: 2) dat die opvoedkunde die een terrein is waar daar Leen paniek en 

onoordeelkundige of ondeurdagte vernuwing gewaak moet word. Vernuwing 1 S 

noodsaaklik en n uildaging om verabsolutering, Vlat met die nuw~ tegnolor;ie sy 

verskyning gemaak het, tee te werk. 

Die kwalileit van die onderwys het 'n vereiste geword. Die onderwys moet 

ruimte skep vir 'n sinvo'lle vcrwer'king van die kennis en die oordrag van 

hierdie kennis moet 'n bruikbare en toepasllke kennistoelliell1l1g word. Die 

onderwys moeL egter altyd die vormende wadrde behou en me afstuur op 

dressering nie. Die onderwyser bevind hor~l in die mindel van illcnjie 

problematiek en hy moet opge'lei word om dit Le kall hanteer. 

Dit is ironies dat die privaLe sektor (die industriell. mynwese, inge

nieurswese, ensovoorts) die voortoll, bo die Lradisionele onderwys moos neem 

met die onLwikkelinR van nuwe metodes, tegnieke, die ontwikkeling van 

onderrigapparatuur en so meer. Die molivcring 0111 prodnkiiwiLeit in 'n 

konkurrenLe w6reld te verhoog. was baie sterk. Die Lradisionele onderwys kon 

slegs die basipse kennls bybrinR en 'n gedissipl ineer'de houding nntwikkel, maar 

kon nie meeding met die diverslteit van eise waL denr die at'boidsrlark gest"l 
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is nie. In die eerste instansie was die arbeidsmark arbeidsintensief 

ingestel. Gespesialiseerde opleiding om aan die werknemers die vinnlgste eo 

doeltreffendste opleiding bione eie geledere te verskaf om gespesialiseerde 

take te verrig. het gelei tot sekere 'opleidingsmeganismes' om 'n kortpad te 

vind ten einde vinniger opbrengste te verseker. Baie geld is bele in mense 

en masJiene. Die geld moes met winste teruggewen word. 'n Vinnige omset het 

beteken dat die oplelding taakgeoriMnteerd en derhalwe taakgespesialiseerd 

moes wees met die maksimale beoutting van die menslike potensiaal. Dit moes 

binne die kortste tyd geskied. Eie indiensopleiding was dus noodsaaklik. 

eerder as om werknemers na opleidingsinrigtings te stuur vir verdere 

opleiding. Navorsing oor die toepassing van die beste onderrigmetodes en 

appardtuur was dus primer ingestel op die materigle winsmotief. 

Die skool het n histories gefundeerde en eties gekwalifiseerde funksie binne 

die samelewingsverband wat nie uitsluitlik op kennisoordrag gebaseer lS nie. 

Dit gaan nie slegs om die 'hand en verstand' oie, maar ook om die ontsluiting 

van al die ingeskape moontlikhede van die kind. Die onderwys staan dus voor 'n 

pol ivalentheid wat sy taak soveel moeil;ker maak as die van die ope 

arbeidsmark. Die skool se taak is altyd toekomsgerig. Die interpretasie wat 

hy tli t navors i ng. waarneming. die insameling van gegewens en die analisering 

en klassifisering van al die inligting verkry. moet tot 'n geldige 

interpretasie en nie tot spekulasie lei nie. Di e onderwys moet 'n duide Ii ke 

beeld he van die vraagstukke wat uit die huidige konteks voortspruit. 

Hierdie bee ld moet aan die groot korps van onderwysers oorgedra word. Die 

onderwyser moet 'n prominente plek in die opvoedingsgebeure inneem en nie slegs 

op die funksie van kenmsoordl'ag nie. Dit karl seker JIIet reg gestel word dat 

sy taak omvattender. ingewikkelder en verantwoordellker is as enlge ander 

beroep omdat dit op die totaliteitsbeginsel van die mens-in-wording berus. 

Word hierdie oorsigtelike beskrywing van die noodsaaklikheid van vernuwing. 

aanpassing en voortgesette opleiding in perspektief gestel word die hog 

prioriteit wat daar aan indiensopleldlng geste1 word. begryplik. Alhoewel die 

doelwiUe mag verskil. is die metode waardeur beter mannekragbenutting 

plaasvind dle kriterium waarop indiensopleiding berus. Dit is vroegr gestel 

dat die tradisionele onderwys slegs die basiese kennis i<on bybnng maar nie 

mear kon voldoen aan die eise van die nuutste tegnologiese ontwikkelinge nie. 

Dit het die onderwys in die brandpunt geplaas omdat verouderiog van 

kenn;s en praktyke het die noodsaaklikheid van volgehoue opleiding en studie 
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op die voorgrond gedwing" (ilarley 1975: 1). Die terugvoering na skole het 

vereis dat hulle ook in hulle onderwys nuwer, meer funksionele en doelgerigter 

onderwyspraktyke moes beoefen ten einde aan llierd'ie fenolllcnale groei en 

eskalerende opleidingsvereistes verantwoordbaar te bly. Groot eise won1 aan 

die verwerwer van die kennis gestel, maar die parsoon wat die kennis moet 

oordra, staan voor 'n morele krisisilloment. LeersLofoot'lading. ol1oordeelkundige 

i nvoeg i ng van nuwe 1eeri nhoude sonder ooniee I kund i ge verwyderi ng van 

uitgediende leerinhoude, apatie teenoor vernuwing in vakdidaktieke en so meer, 

hou wesenlike gevare vir die onderwys in (Viljoen 1971:36). 

Die prakt iserende onderwyser staan in die brandpllnt Viln vet'nllwing. Oit go an 

nie slegs oor die vernuwing Viln die kennls nie: 

maar vernuwing en instgte ten opsigte vall onderrigmf?todes, 

beter insig in die kind en die leergebeure. nuwe ~esofist.ik8enJe 

hulpmiddels en effektiewer organisas'ie en admitlistrasle." 

(Har ley 1<:175: 1) 

Die voorsiening van goeie, aanvanklike onderwysersopleiding is h moeilike tailk 

om verder h ierop u it te bou en 'n kont i nue proses t.e handh"a f, is n 1e so 

eenvoudig nie. Gespesialiseerde vakopleiding verg b gespesialiseerde 

vakdidaktiek. Oit impliseRr dat onderwysers n besondere verwantskap tepnoor 

die inhoudel ike van hulle gespesialiseerde vakeebiede 1110et he. Ample] ike 

indiensopleidingsprogralllrne of kursusse kan nie altyd op lossinGs vir die 

intiemer (en meer persoonllke aard van die) probleme Viln die individuele 

onderwyser voorsien nie. soos by. die toepassing van dissirline. persoonl ike 

optredes ten ops i gte van kenn i soordrag. kurriku 1umontwi kke ling en ,~toepass i ng. 

sillabusvertolking, nuwe benader"ings tell opsigt,e van die illlplemen\.f'ring VillI 

n\lwe leerinhoude. impleillentcring en toepassingsmoontlikhede Villi gesfJris 

tikeerde onderwysmedia en ontwikkelinge op laasgenoelilde g(>IJled. 1I1erdic 'is 

kwellende vraagstukke vir baie onderwys(,rs en die probleern wat. hulle f'rvaar. 

noop hulle om so gou moonllik antwoorde op hierdie vrae te probeer kry. 

"The key to highly profitable operating accomplishm(>nt in 

today's and tomorrow's world is ,not i vated manpower, where the 

company atmosphere is productive and the labour rOreE'. fairly 

stable. Skilled personnel needs to be properly prepared and 

tl'ained if they are to receive personal fulfilllllPnt. and job 
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satisfaction. but even more so if they are to be geared to meet 


the challenge of the coming era." 


(Gower 1981:22) 


Die klemverskuiwing van die 'massafisering' van die mens om Pieterse se woorde 

te herhaa 1, het verander na 'n ander s ieni ng van d Ie mens bi nne die 

organisasie. '0 Nuwe perspektief ten opsigte van die deelname van werknemers 

in sommlge besluitnemingsprosesse. het begin ontwikkel. Spesialisering het ~ 

invloed begin uitoefen en die tegnologiese eeu ste1 andersoortige eise. 

Doeltreffende mannekragbenutting behels nou baie meer as bloot die aantal 

werknemers op die betaulstaat. Langenhoven (1984:9) beklemtoon dit dat die 

belangrikheld van personee1 al hoe meer besef word, Personeelsake word bale 

meer proml nen tin jaarvers I ae behande I, en" daar word besef dat ~ns 

grootste probleem personeelprobleme is", Die bestuur van 'n organisasie besef 

vandag dat die kompleksiteit van die tegnologiese ontwikkelinge en die 

spesialisering wat dit noodwendig teweeggebring het, hulle genoodsaak het om 

met 'n groeiende aantal mense binne en buite die organisasie te werk. Oit 

impliseer dat baie meer mense in die besluitnemingsproses betrek moet word. 

Dit word toegeskryf aan die geweldige toename in kennis en die spesialisering 

van die kenois. 

Organisatoriese doelwitte kan nie meer effektief bereik word as daar nie van 

die insette van die kundigheid van persone binne en bUlte dle organisasie 

eebruik gemaak word nle (Burton s.a. :2). Daar het 'n swaai na die 

'grass-roots'-beginsel gekom. Oit het oak tot ~ ander benadering ten opsigte 

van die bestuur van die organisasie gelei. 'n Ander begrip het ook tot ulting 

gekom wat Gray (1980:123-129) as die 'kultuur' van die organisasie bestempel. 

Die toepassing van hierdie 'kultuur' bepaal die ontslulting en groei van die 

mens binne die organisasie en bepaal verder ook of hy vervulling binne die 

organisasie kan bereik. Die skepping van ~ etas het n al belangriker 

bestuursfaset binne die organisasie geword. 

Die verwysing na die groelende belangstelling in indiensopleiding in al die 

sektore van die samelewing het ook aanleiding gegee totn verskeldenheid 

opleidingstyle. by. op-die-taakopleiding ('on-the-job training'), doelwit

bes tuur (' management by objectives'), verri gt i ngswaardeh ng ( , performance 

assessments'), werkinformasiestelsels ('work information systems'), manne

kragbenutting ('ut'ilisatioll of human resources') en so meer. Die beginsel van 
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'work smarter, noL harder' kan .'eeds as 'I) filosofie beslempp.l word, d.w.s 

selektiwileit van die daaglikse taakverrigtine deur die irrevelanle details en 

afleiers te elimineer of dit na mense to verwys wat aandae daaraan kan gee. 

Oaar het dus blnne die organisasie 'n hemorweging van die mens binne die 

organisasie, d.w.s, ook 'n herwaardering van d'e bestuursrol, onstadn. 

Die belangrikheid van indiensopleiding kan aan baie faktore toegeskrywe word. 

Enkeles is reeds aangeraak. In die onderwyskonteks was een van die belangrike 

faktore om tred te hou met die ontwikkelinge op feitlik elke terrein maar 

spesifiek met die van die tegnologie. Net soveel aandag aan die invloede wat 

dit kan uHoefen op die samelewingsverband. en meer spesifiek die kind as 

volwassewOt'dende. is die onde.'wys genoop om indrinr,nnd lE' kyk IIa die 

leerinvloede wat dit op kinders kan uitoefen. 

Die onstaan van onderwyser'sentrllnJs kan hoorsaak I ik l,oegeskryf \'lord (lan die 

feit dat indiensopleidingskursusse nie spesifiek gertg was op die 

'brood-en-botter'probleme van die praktiserende onderwysnr nino Indiens

opleiding kon ook nie aon onmiddell ike en dringende onderwys of klaskalllf1r'

praktykprobleme aandag gee nie. Wat dit betref was sodilnige oplpidings

kursusse langtermynprojekte. Die spontane ontwiheling van die onderwyser

sentrums was dus juis om aan hierdie onmiddell ikheid van probleme ailllcJ ae Le 

gee en oplossings voor te verkry. Oit was n spontane reaksie van groepies 

onderwysers wat 'n holl prioriteit aan hulle klaskamerpraktyke gl"st.el heL Oil 

het ook 'n antwoord gebied op die isolasie waarin onder'wysers hulleseH ten 

opsigte van hulle klaskamerpraktykboefening gevoel het. 

By wyse van samevatting kan dit gestel word dilt die groeielld" besef vall 

indiensopleiding in die voorsiening van eiesoortige by 'n 

verskeidenheid organisasies. die klem Lans laat val het. op beler 

mannekragbenutting. Oit het gelel tot ander waarderillgs van die best-uur en 

leiersposte binne dIe hiHrargiese struktuur van elke organisasie. Harley 

(1975:81) verklaar dat: 

"I nd iensop1p.i ding van onderwysers is georp,an i seerde en be

plande aktiwiteite en studip.geleenthede ''iaaroeur die reed·; gekwa

1if i seel'de onoerwyser daard i e benni 5 L~n kund i ghecle wat d i rek te 

verband hou meL die uitvoering van sy pligte binne die onrlerwys

beroep, gedurende sy dif'nstyn, kiln uitbrei of dOf'Hreffender in 
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die onderwys karl aanwend." 

Uit wat tot dusver gestel is, kom een belangrike gedagte na yore, nl. per

soneelontwikkeling. Oit is duidelik dat op aIle beroepsvlakke per

soneelontwikkeling binne elke organisasie ~ al hoe belangriker funksie begin 

te vervul. Langenhoven (1984:9) stel dit dat personeel so gekeur en geplaas 

moet word dat daar van hulle sterk punte gebruik gemaak en hulle swak punte 

vermy moet word. Opleiding en ontwikkeling moet die hoogste potensialiteite 

laat realiseer en werksgeleenthede moet so geskep word dat hulle die behoeftes 

ten beste bevredig kan word deur die oogmerke van die werkgewer na te streef. 

Hy stel dit verder dat bestuurders goeie gebruik kan maak van gesonde insigte 

om hierd ie bel angrike flu 1 pbron beter te vers taan. te bes tuur en te benut. 

Tot dusver is hier drie fasette van opleiding aangeraak: 

* 	 indiensopleiding wat in die beroepslewe "n kardinale faktor geword het in 

die organisatoriese bestel van enige organisasie; 

'f 	 die m"ns in die organisasie wat as die belangrikste hulpmiddel beskou 

word om die organisatoriese doelwitte te bereik; 

* 	 die bestuursopset van die organisasie wat in enige strategiese beplan

ning en insig. begrip vir die mens like optrede en die sosialiserings

aspek moet openbaar. Hy behoort die lIlens in die organisasie as een van 

di~ hoofbronne b,nne daardie organisasie te beskou (Pansegrouw 1981:6). 

1. 1 PROBlEB~ST£lL HlG: 

Die probleem wat in hierdie navorsing benader sal word, Ie op die vlak van 

die bestuursfunksies van die hoof van "n onderwysersentrum. Oaar is in die 

literatuurstudie weinig doelmatlge studie gevind van wat die taak van ~ 

sentrumhoof is. Verwysings na die sentrumhoof ('warden'. 'director'. 'center 

leader', 'supervisor') word op baie indirekte wyse gedoen. SOllItyds word "n 

terloopse verwysing gemaak. maar nerens is daar pogings blnne die kader van 

die navorsingsbronne tot enlge konkretisering van die sentr"umfloof as 

senlrulnbestuurder (sentrumleier) gemaak nie. 

Die verbasende vordering wat die onderwysersentrulns tyde'lS die afgelope 
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lwinlig .laar in die ondel'wyswereld gf'lIIaak het, asook die illlp~k wat dit in 

sekere lande hel op onderwysvernuwing, hel verskeie artlkels en geskrifle 

hieromheen die I ig laat. ien. Ofskoon die Brits! model deur' baie lande, 5005 

Amerika, Israel, Duitsland, Australi!! en die Skadinawiese lande, as voorbeeld 

vir hulle eie sentrums geneem is, het daar ideologiese versblle len opsigte 

van die benaderings- en implementeringswyse onstaan. Basies bly die 

oorspronklike 'grass-roots'-, 'bottom IIp'-beginsels van onderwyserbeLrokken

heid en onderwyserinsette in die bepaling van besondere professionele 

onderrigbehoeftes bestaan. Weinig van die bronne het werkl ik 'n analisering 

van die persoon aan ,"~~=~~=~~=="":,:: probee" maak. 

Twee aspekte in hierdie probleemstelling sal veral aandag geniet, veral binne 

die konteks van die RGN-verslag oor onderwysvoorsiening in die RSA, nl. 

* 	 die onderwysersentrum ilS voorsiener van die infonnele. nie-formele. 

voortgesette en volwasse-opleiding van diensdoende ondcrwysers; 

die bestuur van sodanige sentrums sodal hulle in die ge~den t i f i seerde 

behoeftes van praktiserende onderwysers kan voldoen. 

'n Derde probleern wat in die probleernstelling dandag sal verkry, is die inselte 

wat Viln die onderwyskorps verlang word. Aangesien die hoofhulpbron die 

praktiserende onderwyser is. is kennis van die teikengroep, d.w.s. die persoon 

orn wie die bemoeienis gaan, van besondere belang. 

1.2 	 ONTLEDING VAN OlE PROBLEI4ATlEK VAN DIE BESTUUR VAN 

ONDERWYSERSENTRU~lS : 

Enkele aspekte van die bestuur en die loepassingsmoontlikhede daarvan sal 

binne die konteks van die onderwysel'sentrllflls se opdragte ontleed word. Die 

bestuur staan eerstens Lr:!.~verhouding lot die rJr"aktis","ende onderwyser en 

andersyds het hierdie verhouding verdere impl ikasies vir die leerlinge wat die 

onderrig moet ontvang. Tweedens beskik die besluurder ook oor geen gesag om 

onderwysers onder dwang te plaas orn die verrigtinge van die onderwysersentrurn 

by te woon nie. Al sou hy die rnag ontvang het, het hy werk I ik nie die more Ie 

en etlese reg om hierdie gesag uit te oefen rlie, behalwe in die gevalle woar 

sodanige personsel aan hom toegese word en oor wie hy dan d it'ekte beheer mag 

ui toefer!. Oerdens beweeg die senLrurnhoof in n sis teem waftr hy in 



wisselwerking verkeer met persone op -n verskeidenheid vlakke binne die 

hi~rargiese struktuur. Binne hierdie hi~rargiese struktuur beklee hy weI n 

hol!vlak posisie, maar die anomalie van die struktuur is dat hy nie sy gesag 

mag gebruik in die uitbouing van sy sentrum se beginsels nie. Die gesag wat 

hy kan uitoefen 1Il opgesluit in die bestuurstyle wat hy toepas om daardeur sy 

doelwitte te kan verwesenlik. 

Die problematiek rondom die bestuurstaak van die sentrumhoof en die 

onderwysersentrum sal hopelik gestalte'kry wanneer meer lig op hierdie twee 

aanverwante sake gewerp word. 'n Begripsomskrywing om bestuur en die 

onderwysersentrum in pprspektief te stel, is eerstens noodsaaklik. Daarna sal 

die tema van die navorsing binne die struktuur van die Opvoedkunde geplaas 

word om aansluiting te vind by 'n vorige stelling naamlik dat 

'onderwysersentrum' 'n nuwe woord in die woordeboek van die Opvoedkunde is. 

1.3 B[GRIPSOt,ISKRYWING: 

Uit die terreinverkenning het daar drie aspekte wat vir hierdie navorsing van 

belang is na vore getrec, nJ. 

indiensopleiding; 


die onderwysersentrum en 


bes tuur. 


Hierdie aspekte sal met die verloop van die navorsing omvattender bespreek en 

toegel ig word. Indiensopleiding in die onderwysbestel word nie as 'n kardinale 

faset van navorslng Vlr hierdie studie beskou nie. Dit is weI belangrik dat 

die algemene begrip van wat indiensopleiding is, vir die navorsing gepresiseer 

word. Daarom word daar volstaan met die volgende beskrywlngs wat vir die 

doeleindes van hlerdie navorsing voldoende is. 

1. 3. 1 INDIENSOPLEIDING: 

[ndiensopleiding kan ooreenkomstig drie benaderings plaasvind: 

Opknappingskursusse: om bestaande kennis op te fris, op te knap of aan 

te vul; bywoning word beperk weens akkommodasieprobleme by II sentrale 

punt; 
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* 	OriMnleringskursusse: am nuwe kennis of vernuwing van v.kkennis by te 

bring am sodoende onderwysers op die hoogte te hall lJIel die nlllltste 

ontwi He I inge; byv;oning word beperk weens akkomnlodas iepyoob1"me by on 

sentrale punt: 

* 	 Streekskursusse: volg op oriMnleringskursusse; meer nnderwysers kry 

die geleentheid om die kursu5se by te woon omdat tilt ill hulle belrokke 

streek aangebied word. 

Indiensopleiding is dus koriliks alle oplei{]ing wat diensdoende onderwysers 

ondergaan am hulle bestaande kennis te verfris, op te knap en aan te vul. Oit 

behoort ook onderwysers op die hoogle bring met die nuutste ontwikkelinge op 

die onderske Ie vakgeblede wat inhoud, melode en ondervlysllled i a lwL'opf. 

Sou die onderwys met die private seHor vergelyk word ten opsip,t.e van die 

opleidingskomponente, blyk dit dal daar Vie I ooreenkomste bestaan. Beide die 

onderwys en die privale seklor wil binne die konteks van hulle ele 

opleidingsdoelwitte die maksimale benutting van die menslike potensiaal 

verwesenlik. Die private sektor is hoofsaaklik ingestel op produktiwit.eit. met 

die besef dat dit alleenlik moontl ik is as die werknemer on hoH 

taak- en mensoriMntasie besH. Oaar is verskeie bestuursLegnieke om <lit ie 

probeer bereik. 

Oi e onderwys, deur Boei e menseverhoud i ngs te bevorder, het oak pr-odukt i Wl teit 

as mikpunt. Produktiwileit word egter anders I',ekwal,fiseer, nl. dat elke m~ns 

on unieke individu is en dBt deur die onderwys die opvoetiilll', verwerklik kan 

word: 

die brell algemene karaktervorming van die kind .•• as hy (di(' 

onderwysleier) belangstel in hulle akademiese vordering, hulle 

bywoning van die kulturele en verenigingslewe en hulle 

belangstelling in dIe buitemuurse aktiwiteile van hulle skoal 

(hy) moet sy leerlinge ken, besiel en aanmoedlg en vo,r hulle nuwe 

perspekliewe in die lewe open." 

(Bernard 1981:98) 

Omdat onrptelike indiensopleidineskursusse, soos vroe!lr verrneld is, nie aan on 

onmi dde Illke behnefte u itvoen ng kan gee n i e, het die (}flder-wysersentrurnbegrip 
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ontwikkel om in hierdie behoefte te kan voorsien. Die bestuur van 50 n 

sentrum behels verskeie fa5ette wat verder in die navorsing bellg sal word. 

Voordat sodanige besprekings gedoen kan word, is 'n nadere beskouing van die 

ontstaan van die sentrumbegrip en die bestuur daarvan vooraf nodig. 

1.3.2 ONOERWYSERSENTRUM: 

Die term onderwysersentrum is 'n genererende term wat 'n duidelik omskrywende 

definisie daarvan bemoellik. Sy verloop was 'n geleidelike proses en is nie 

deur n interdik afgekondig nie. Bender (1975:1) voer aan dat sentrums nie 

volgens objektiewe kriteria daargestel was nie, maar in antwoord op baie 

subjektiewe, plaaslike onderwysersbehoeftes ontstaan het. Die 

onderwysersentrurns het ontstaan uit 'n kornplekse maar identifiseerbare 

oorsprong in Brittanje 5e onderwysstelsel tydens die sestigerjare (Thornbury 

1973:3). Oor die feit dat Brittanje as die bakermat van die onderwyser

sentrum beskou kan word, bestaan daar geen twyfel nie (Van der Merwe 1974:1; 

Bender 1975:1; Redknap 1977:1; Thornbury 1973:3; Van Wyk 1981:5). 

" BRITTANJE: 

Sommige van die identifiseerbare faktore wat tot die ontstaan van die 

onderwysersentrumbr>grip aanleiding gegee het was die terugkeer na Brittanje 

van meer as 20 000 onderwysers na die Tweede Wereldoorlog. Die meerderheid 

van nu II e was ongegradueerd. Die ekonomi ese, sos i ale en po 1it ieke toes tande 

van daardie tyd het die onderwys in 'n baie netelige posisie geplaas. Die 

groot aantal onderwysers was vir n jaar of meer onbetrokke by onderwys en daar 

moes baie pertinent na hune belange omgesien word ten einde te voorkom dat 

die onderwys nie in chaos verval nle. 

Die onderwysersentrum in die moderne konteks is 'n nuwe begrip ofskoon die 

onderliggende begrip in werklikheid nle nuut is nie. Die strewe van die 

toegewyde ('true') onderwyser is en bly voortdurend am sy onderwys te 

verbeter. Die geskiedenis bewys dit dan ook dat daar telkemale daadwerklike 

pogings aangewend was om in hierdie behoeftes van onderwysers te kan voorsien. 

Sommige van die pogings was meer suksesvol en ander minder suksesvol. Maar 

met die publisenng van die McNairverslag in 1944 was dit a major 

embryonic step" wat deur die Ministerie van Onderwys ge~nisieer was (Thornbury 

1973:7). Die 'Education Centre' wat sou dien as die beginpunl en ultbrel na 
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centres of professional interest fat' prar:tising teachers" hel nie volgf'flS 

Redknap behoorlik tot en met 1948 rea]iseer nie (Redknap 1977:4). 

Training Organisations and Institutes' was meer behep met die opheffing van 

die status van die Opvoedkunde as 'n dkadeflliesE' studieveld en " ... insuffir:ient 

concern about pract i ca 1 teach i Ilg lE'd to the neglect of suggesli 0115 made about 

teachers centres in 1944" (Thornbury 1973:7). Afgesicn van verskeie 

lofwaardige pogings om onderwysers by indiE>nsopleidingsproer'amme Le bf'trek, 

by. 'Martineau Centre', 'London Institute Centre', 'Nuffield foundation' en 

'Area Training Organisations', het n spontane reaksie onder onderwysers begin 

ontwikkel. Dit sou basies onafhanklik van mln'steri~le of amplelik lngestelde 

deparlementele kursusse wees, nl. onafhanklike onderwysersentrullis. Die 

plaaslike 'Local Education Authority' (LEA) ",>t re,~ds etlike jan, levore op 

eie inisiatief met onderwysersentrums in hulle plaaslike gebiede brgin. Dit 

was eerstens weens die onvermo~ van die onderwysower"eidswe~ Olll aan die 

onmiddellike professionele behoeftes l.e voldoen en lweeuens om in die 

besondere en 10ka Ie behoeHes van onden,ysers le kan vool's ien. 

Ander faktore wat aanleiding gegee het t.ot die onlw; kk" 1ing van 

onderwysersentrums was die besware wal onderwysers gehad hel teen amptelike 

indiensopleidingskursusse. Die Cal1e-olldersoek in 1966 het getoon da l 

onderwysers sodanige kursusse gekntiseer het as sou hulle nie vpr'bdl1d hou p",t 

die wesenlHe, alledaagse probleme vall die klaskallierpraktyke l1ie. OnderwYSl!rs 

het daarteen beswaar gemaak dal die kursusse inbreuk op hulle klaswerk gernaak 

het deur periodieke afweslgheid. Sekonderines van onderwyse,es Olll die tydelike 

poste te vul, was nie in die belang van die kind nie. Hoofde van ,role \,as 

nie gene!! om onderwysers langer as Lwee tot. dne .,eke te l~at ",cegBan nie. 'n 

Kommerwekkende felt waL die onderso!ek geopelluaar het, was dat daar we !tllg of 

bykans geen aandag ann sake tydells sulke kursussc eegee was Wot die 

prakt iserende onderwyser JUI s as van kilrdinale belang beskou het in sy klas

kamerpraktykbeoefening nle. Die voorkeure vall die onderwysers \'IdS inform", Ie 

kontakgroepe waar daar deur onderlinge wisselwerking praktykaspekte bespreek. 

geoefen, gedemollstreer", belig kon word en daar gesamenLllk geslreef vlOrd 010 

besondere praktykproblellle op te los. Die tradisionele lesingslllelodp, formele 

paneelbesprekings en gestruktureerde opset wal die ample 1ike i nd i ens·e 

opleidingskursusse gekenmerk het. is baie sterk afgekeur. 

O,e onder'wysers het in daard i e tyd voor diose Ifde prob IP"111 Le 5 t.adn geko1l1 as 

wat onderwysers vandag bele,ef. Die snelle te'"po von k"nnisvermeerrlering het 



die onderwys in 'n onuithoudbare posisie geplaas. Die enigste weg 0111 die 

ontwikkellende probleme ten opsigte van vernuwing van die bestaande kennis en 

kl askamerpraktyke d'ie hoof te bied. was om gesament 1 ike. koMperat iewe projekte 

op eie inisiatief aan te pak. Curry. soos aangehaal deur Redknap (1977:19). 

het in 1968 gestel dat die tempo van die menslike kennis teen die 

sewentigerjare elke vyf jaar sou verdubbel. In die sestigerjare het die 

kennis slegs met elke tien jaar verdubbel. Die ontwikkeling van massdmedia 

het nie alleen groter klem op die vermeerdering van die kennis geplaas nie. 

maar het ook die aandag gevestig op die vernuwing wat daar op onderwysgebied 

moes plaasvind. Die onderwyser as sodanig het nie meer 'n wereld van 5y eie 

beklee nie en hy word slegs as die hoofbron van informasie beskou naas ander 

Informaslebronne. 

Die veranderinge in opvoedkundige denke. soos die van Montessori. Dewey. 

Piaget en andere, het die klem laat verskuif na 'n meer kindgesentreerde 

opvoeding. Die werkwyse het ook meer Informeel geraak en groter klem is op 

persoonlike verhoudinge geplaas. 

"Re-organisation has forced many teachers to reconsider their 

methods and beliefs. and they have often hud to show great 

flexibi I ity in this re-considerat ion process teachers' centres 

have often been fitting places for re-consideration 

gatherings." 

(Redknap 1977:22) 

Die 'Schools Council' (1970:11) se verslag oor drie nasionale konferensies van 

onderwysersentrums wat gehou IS, het die stelling gemaak dat te veel 

onderwysers en to!, veel skole gewag het vir antwoorde op kurr-ikulumprobleme 

vanaf owerheidswe~. Die materlaal wat weI verskaf IS, het nie aan die 

verwagtinge op d1e probleme van die onderwysers voldoen nie. lnteendeel " 

then 'they' were critislZed as being out of touch with reality". Die antwoord 

van die onderwysers op hierdie veranderinge wat plaasgevind het. asook die 

onvermo~ van owerheidswe~ om onmiddellike leiding te gee. was die spontane 

ontstaan van onderwysersentrums. r1ar jorie '·Iartu> (1978: vi) me ld dat die gees 

wat die Britse sentrums ten opsigte van lewendige besprekings oor 'n wye reeks 

onderrigmetodes en hulpbronne openbaar. 'n k 1 imaat geskep het wat onrierwysers 

aangemoedig het om advies en hulp aan te bied en aan te vra en aan hulle die 

geleentheid om deel te neem in kurrikulumontwikkeling geb1ed het. DIt was 
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juis hierdie betrokkenheid van die Britse onden.yser~ \Yilt die I\merikdanse 

onderwysers en opvoedkund iges ge 10k het om met anrler oil na 1111 lie eie 

onderwyspraktyke te kyk. 

DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA: 

AanvanklH was die Amerikaanse opvoedkundige stel,el nie baie gf'ne~ 0111 

verantwoordelikheid te aanvaar om kenni, van die vak en van leerlinge in die 

daaglikse onderrig te integreer nie. Hulle was traag om hierdie bAsiese aspek 

van onderwys te ontwikkel. Hulle stelsel het ook nie daarvoor voot'sieninr, 

gemaak om onderwysers aan te moedig om hulle kundigheid lIIet ,)ndere te deel 

nie. Dit is begryplik dat die Britse onderwysersentrumber,ll1sel hulle aandag 

geprikkel het. In die vroeM sewentigerjare is rlie sentrumhegrip dan onk na 

Ameri ka i ngevoer. maar ook n i e sondeI' sy ei esoor t 1 ge pmb Ieme n if' (i,IM'lus 

1978: vi). 

Die paternalistiese houding van die Amerikaanse administrasierade ten opsigte 

van onderwysaange1eenthede het die be1eid 'i n teens te 11 i ng llH~t. die 

onderwyserbeheerde sentrums. op die se"trums afgedwing. Die LEI\' in 

Brittanje verskaf die bedryfskoste llIaar skryf nie beleid voor o"iea [Ike 

sentrum bepaa1 sy eie be1eid in die streek wal hy bediell, in oorleg m"t die 

onderwysers. Daarteenoor het d·ie Amerikaners nie die beheer of org0nisas ie 

aan onderwysers oorgelaat nie: 

"Although ... successful. they do not dccompl ish what the rnel ish 

and Welsh teachers' centers accomplish. The American centers are 

for teachers. but the centers, although used hy leachers. are not 

under teacher control. Teachers may recommend. but lhey do not 

decide ••• " 

(Bender 1975:14) 

Die gedagte het egler so gegroei dat daar in 1974 ongevper 4 500 senlrums 

gestig is. agtien state het wetgewing uitgebring vir die stigling van 

sentrums, met nog vyftien state wat op regeringsvlak ondersoek ingeste1 het na 

die wens1ikheid of uitvoel-baarheid van die imp1ementering van onrlerwyser

sentrums (Van fleet 1979: 5). Die hllLerin!; vir groLer onderwysersins[lraak in 

die bep1anning en aanbieding van progralllme n(!t blykbadl- vanaf hwrdie periode 

begin plaasvind. Van fleel sLel dit verder dal 'n wye v<,rskeidcuheid senlrums 
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bestaan. ofskoon daar twee algemenc tipes onderskei kan word. Die een tipe 

word gekarakteriseer deur die vrywillige deelname van onderwysers vir 

professionele verbetering. Die nadruk val op informele leer, ekspet'imentering 

en kreatiwiteit ten opslgte van kurrikulumontwikkeling. Die sentrums word 

deur onderwysers vlr onderwysers beheer. Die ander tipe sentrul11s word 

daardeur gekarakteriseer dat die hoofdoel is om indiensopleidingsgeleenthede 

te skep wat die uitgesproke behoeftes van onderwysers sal behandel. AIle 

opvoedkundige ins tell i ngs werk saam. Daar is 'n gestruktureerde beheerkomitee 

of beplanningskomitee. Die beheer word in samewerking met die onderskeie 

ins te 11 i ngs uitgeoefen, d. w. s. dit is onderwysers wat die beheer uitoefen. 

* JAPAN: 

Die Japanse onderwysersentrums is hoofsaaklik bronnesentrums. Daa r bes taan 

egter 'n sterk ooreenkoms met die Britse sentrul11S omdat hulle ook gekoppel is 

aan die pI aas 1ike onderwysowerheid. Die versk il bestaan daar; n dat die 

Japanse sentrums feitlik almal op dieselfde wyse georganiseer word. Die 

sentrumpersoneel wissel van 12 tot 140 lede. Hulle primere doel is geng op 

indiensopleidlng en daarom is sommige sentrums slegs ingestel op bepaalde 

vakdissiplines (Buxton 1976:184-189; Vere de Vault et al. 1978:163-165). 

Onderwysers neem ook vrywilliglik deel aan die aktiwiteite alhoewel: 

" implicit expectation seems to play a large part in 

attendance. Teacher's are selected by examination or 

recommendation or lottery. There is little room for spontaneous 

'drop in' involvement as in many centers in the United States." 

(Buxton 1976: 187) 

Daar bestaan by Buxlon twyfel oor die inspraak wat die onderwysers HI die 

bepaling van die ktlrsu55e het. Sy neem weI aan dat hulle behoeftes. leemtes 

en versoeke deur die onderskeie sentrums in ag geneem sa I word by die 

beplanning en aanbieding van sentrumprogramme. 

* ISRAEL: 

Weens die afgesonderdheid wat onderwysers belepf het in Israel 15 plaaslike 

hu lpbronsenlrums ges tl g om onderwysers by te s taan. Die grootskaalse 
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imllligrasieprobleme van die vyftigerJare het vir dle onderwysers ollivangryke 

probleme veroorsaak. Die paar senlrums hat probeer am. of skriftel ik of deur 

die verskaffing van hulpmiddele. die onderwyser'varing van al die onderwysers 

te orden. Die stigting van plaaslike sentrums was daarop gerig om die 

isolasie van die onderwysers te probeer opllef. Daar net ook die behoefLe 

bestaan om so gou doenlik Opl055ings vir onmiddell ike probleme ml behoeftes Le 

probeet' kry. 

Met die desentralisering van die Israel iese onderwysstelse'l het die senlrums 

al hoe meer onder die beheer van die plaaslike onder'wysouloriteite begin 

ressorteer. Die ~linisLerie van Onderwys bly egter steeds ver'anLwoordel ik V1r 

die salarisse. die personeelvoorsiening en die beleid van die sentrums. Lerwyl 

die plaaslike owerhede vir die huisvesling. ameuhlement en die oorhoorse 

kostes verantwoordelikheid aanvaar. 

Die sentl'tlms maak voor'siening vir alle onderwysers om mekaar op informele wyse 

te ontmoet en kundighede uit te ruil, a Igemene problellie Le bespreek en 

werkwinkels te re~l. Die afgelope paar jaar het die Sf'ntrums weenS 

desenlralisering. indiensopleidingskursusse begin aanbied in samcwf','klng IIIf't 

die betrokke departement wat verantwoordelik is vir die vakdissipline (Sharoni 

1981:25-26). 

* DIE RErUBLIEK VAN SUID-AfRIKA: 

Die RSA-benadering belveeg baie na aan die Britse stelsc!. Slegs tvJee blanke 

onderwysdepartemente in die RSA het onderwysersentrums ingc>stel, Le viele die 

Kaap I andse en die Transvaa ls" Onderwysdepartemente. 0 ie OnderwysrJepart<>ment 

van Kaapland het in 1973 onderwysersentrums begin sligo Tans lS daar die 

volgende senlrums in Kaapland: 

.::~ Kaaps tad ........... gestig ; n 1973 
1} Port Elizabeth .. ges ti g ; n 1975 

* 005 Londen ....... gestig in 1976 

~t- Kimberley ....... -. ges tig in 1977 
~- Oudtshoorn 

.. • .. gestig in 1981• .. M 

~. rarow " .............. ges li g ;n 1982 


* ~~orces ter .......... gestig ;n 1981 
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Die Transvaalse Onderwysdepartement het gedurende 1981 onderwysersentrums 

begin stig en weI op die volgende plekke: 

Pretoria •••••••• as verlengstuk van die Onderwyskollege Pretoria* 
Johannesburg as ver lengstuk van die Johannesbu'"g Co lIege of 

Educat 10n 

* 	 Boksburg........ as verlengstuk van die Onderwyskollege Goudstad 


* 	 Middelburg •••••• as verlengstuk van die Pretoria College of Education 

* 	 Pietersburg as verlengstuk van die Onderwyskollege vir Verdere 

Opleiding 

* 	 Potchefstroom as verlengstuk van die Onderwyskollege Potchefstroom 

Die Departement Onderwys en Opleiding net die eerste sentrum vir swart 

onderwysers by I kageng, 'n swart dorp aangrensend aan Potche fs troom, gedurende 

1984 amptelik geopen. Tydens Julie 1983 is 'n onderwysersentrum, nl. die 

'Chatsworth Teachers' Centre 'in Wes tc 1i ffe, Durban. geopen. 

Die sentrums opereer almal vol gens dieselfde beginsel, nl. dat bywoning 

vrywillig is en geen dwangmaatre!lls toegepas word vir die bywoning van 

aktiwiteite nie. Programme, aktiwiteite en werkwinkels word deur 

onderwyserinsette bepaal en hoofsaaklik deur hul1eself aangebi~d. Noue 

skakeling met die tersiere inrigtings word gehandhaaf. Alhoewel elke sentrum 

'n beheerraad of 'n advieskornilee het. tree elke sentrum outonoom binne die 

beleid van sy betrokke ondey'wysdepartelllent op sover dit sentrumaktiwiteHe 

betref. 

Die onderwysersentrums bied 'n groot verskeidenheid aktiwiteite oor enige faset 

van die skoolkurrikulum na skoolure aan. Hierdie aktiwiteite word bepaal deur 

die identifisering van behoeftes wat ondenvysers ervaar in hulle 

k1askamerpraktyke. onderwysersentrum tree op as ko8rdineerder, 

inisieerder en as entrepreneur om die aktiwiteite oor so 'n wye area moontlik 

binne sy gebied op n funksionele en doeltreffende wyse aan te bied. Deur 'n 

kommun i kas i enetwerk wa t die sent rums OpbOll. word die behoeHes van 

onderwysers. leemles ln die onderrigpraktyk en verrykingsaspekte geVden

tifiseer. So ook word sake wat op die professionele vlak van die onderwyser 

Ie en wat sy onderwysvaardighede raak. hanteer. 
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SINTESE 

Die oorsigtelike beskrywings van die lande wat die onderwysersentrums as 

beginsel in hulle onderwysbestel opgeneem het, toon feillik deurgaans ~ 

eenvormige benad8ring, nl. die insette wilt onderwysers lewer om ladle 

behoeftes op die sogenaamde 'grass-roots'-vlak te benader. Ander lande soos 

die Skandinawlese lande, rrankryk, Spanje en Australill besH ook sodanige 

ins tel lings Wilt as onderwysersenlrUlns beskou kan word, ofskoon die 

beklemtoning meer op indiensopleidingsfaselte val. Noglans heskik sOlnmige van 

hu 11 e oor onarhank 1ike en gesubs idieerde sentrums waar ondel'wysers vrywi 11 i g 

byrnekaar kan kom. Ideologiese, pol ilieke ell kulturele invlm:de b',pilal egtpr 

die vorm en inhoud asook onderwyserbetrokkenheid - selfs die betrokkenheid van 

die onderwysowerhede. Afgesien hiervan dlli die lyn Will, tllss!!n hiet'die 

'sentrums' getrek kan wOI-d, sterk op die beginse I van die 

'grass-roots'-benadering. In Hoofstuk 3 word 'n diagrammatiese voorstellinp, 

gegee van die onderwysersenLrums in die verskillende lande. 

Tipes onderwysersentrums wat oor die wereld ontwikkel het, is velerle! van 

aard. Daarom is dit vroe~r gestel dal die benaming 'n I;enel'crende aard het. 

Feiman (1977:397-407) onderskei lussen drie tipes, nl. die behaviorisliese, 

humanistiese en onb.ikkelingstipes. Zigarmi (1978:175) verwys na Yarger 1\ 

Schmieder se verslag oor die onderwysprofessies 1975/76 waar hullc sew" 

organisaloriese en vier funksionele tipes ge'dentifiseer het. Redknap 

(1977: Ix) slel dlt dat daar sentrums is with variety even in 

nomenclature. By merely searchinB through some of lhe relevant I i\,er',1tnre 

we find other titles". Hy noem onder andere ~lIrrikllIUinonlwikkelinp,senb'ums, 

bronne en legnologiese senLrums. opvocdkundige sentrums (hv. Israel en 

Austra1i~ skrywer), raadgewende sentrums, indiensopleiding.sentrums en so 

meer. lIy stel dit verder dat hierdie veelsoortige lys seiere leic1rac1e lned 

ten opsigte van die aard en funksies van die onderwysersentrtHlis wilal'deur ook 

gesuggereer word dilt in die tern' 2!'derwysersentrt'."1 (' ted(:hf'Y'~ t centre') 'n 

konsep verskui I mag Ie wat Legelykertyd eenvoudig en komp leks is (a.w.). 

Matthews (1973:49) stel dit dal. dlt van die persoon afhang wat hy onder die 

term versLa,1n. DiL kan twee pefsone beteken Wilt bymekaarkom am van tnekililf It:' 

leer. levin & lIorwitz (197G;43tl) verklaaf dat die ollderwysersentrum beide 'n 

plek en n begrip is wailr vaardighede verbeter word en vprnuwingsaspekle gedeel 

word, asook 'n begrip van professionele eroei wilar die inlebfitiet van elke 



onderwyser se werk waardeer word. Feiman haal Bradbury aan wat dit weer op sy 

beurt sLel dat die sentrum nope klaskamer V1r volwassenes is wat n informele. 

ondersteunende leermilieu skep waar elkeen volgens sy eie geVndividual1seerde 

man ier kan werk en leer (Bradbury, aangehaa 1 deur F eiman 1977: 403). Zi garmi & 

Zigarmi (1979:53) herhaal feitlik dieselfde standpunte. 

Hierdie redelik ooreenstemmende sieninge gee egter nie maklike aanleiding tot 

die definiHring van n onderwysersentrum nie. Yarger &Yarger betwyfel dit of 

daar iets soos 'n perfekte sentrum bestaan, of dat daar 'n idea Ie model daarvan 

is, of dat n model selfs behoort te bestaan. 

"He are of the conviction that an individual teacher center should 

be responsive and should develop its own character and 

persona lity." 

(Yarger &Yarger 1978:253) 

Dhand & Murphy (1977: 19) verklaar dat die term 'n nuwe woord in die leksikor, 

van die Opvoedkunde is. Daar is baie definisies beskikbaar none 

popularly agreed to". Orlosky (1978: 155) maak melding daarvan dat daar 

moontlik net soveel tyd aan die formulering van definisies bestee kan word as 

wat tyd gewy word aan die bestuur van die onderwysersentrums. Edelfelt & 
Orvell (1978:8) ste! dit eenvoudig so dat n, •• there is no quick and easy 

definition of a teacher center", 

Die gebrek aan konsensus oor n definlsie van n onderwysersentrum weerhou nle 

die felt dat daar we'l ooreenstemmende kenmerke wat 'n onderwysersentrum sal 

tipeer, bestaan nie: 

if 	 die professjondliteit van die onderwyser word erken deur hom die 

professionele ondersteuning te bied sodat hy antwoorde self kan vind; 

-I} 	 die bestudering en diagnosering van eiesoortige probleme op sy 

vakterrein en deur wisselwerking met sy eweknie~ die probleme tot 

oplossings te bring; 

as 'n professionele beoefenaar van die onderwyskuns kan hy besondere 

bydraes lewer op die gebied van die klaskamerpraklyk; 
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." 	 die identi fisering van eie probleme en <.Jie soeke "a Oplosslng> lei tot 

groter betrokkenheid van die onderwysers; 

x 	 daar is byna ~ onmiddellikheid in die voorsienine van die professionele 

behoefte; 

* 	 die informele llIaar tog professionele benadering in die gesallienClike 

soeke na oplossings lei tot. spontaner iosette van die onde"wysers; 

" 	 die neutrale terrein van d'ie ollderwysersentrum waor 'amptelikheid' deur 

kollegialiteit vervang word; 

* 	 groter seggenskap van die onderwysers in die b0pa 1ill!> van hulle eie 

professionele Uroei. 

Die afleiding wat uit die geraadpleegde bronne gemaak kG" word. is daL die 

hele onderwysersentrumbestel op die standpunt berus dut dil ,1I,:Il onderwysers 

~tJ!: onderwysers 121 onderwysers gerig is. Oit beoog die reorganisosie van 

die onderwyservari nge van onderwyser's deur vernu"!i ngs trateg iell i!' en <;leur en 

vi r die onderwys. 

1.3.3 BESTUUR: 

Die woord Pestu..'l!:. hou net soveel beCekenisse ill as die term o.."Q.en:'Y.l"'.':S:<'.I1J,".'m. 

Eestuur moet in die konleks van hierdie navorsing gasien \'lOrd as 

~)l1der.'VY.?best_tJ.I!.!:_ Weens die unieke opset van d if' onderwyserscntrulll en rJ ie 

posisie wat d.e sentrumhoof teenoor die onder'wysers in sy streek bekle,,_ 

verander die lmplikasie van die woord lIleer na onderwysleiding en tot 'n male 

bedryfsleiding. In dIe loop van die navorsing sal hierdie sLelling verder 

toegel1g word. 

Die veranderinge op soveel gebiede soos voorheen gemeld IS, stel !lesonde"e hall 

eise aan die onderwys en opvoeding. Onden;ysbestuun1f'rs en dilartllee word 

onderwysleif'rs ook geVmpl iseer, staan voor geweldige ulldd:;ings. BesLuur en 

leierskap gt:l1iet trouens vandag op aIle vlakke van die '>omc;lewing besondere 

aandag. Die onderwysdeparlernente stel 'n holl prionleil ailn die opleJCii,,£!, in 

die besiuurselemente. Naude (1979:13) het dit in 'n hoofdekonferensie gestf'l 

dal oor die rol vall die hooF n ••• hetsy van ~ senLruni, 'n skool of van '" 
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kollege/instituut. is al baie gese en geskryf". De Witt (1979:166) gee 

substansie aan bostaande stelling wanneer hy daarna verwys dat talle geskrifte 

oor die taak van die hoof. afgesien van ongepubliseerde M.Ed.-verhandellnge en 

D.E:d.-proefskrifte. al die lig gesien het. Vel'der stel hy dlt dat die hoof 'n 

professionele leier is en dernalwe 'n sleutelrol vertolk en daarom ook 'n 

sleutelposisie in die land se onderwysstelsel behoort in te neem. 

Die skoolhoof is en bly die professionele leier van sy skoal. Leierskap en 

skoolhoofskap word dikwels as sinonieme beskou. 

leierskap is 'n towerwoord. Dit klink meer soos 'n slagspreuk 

as soos 'n bruikbare term vir die wetenskap ... wat wens . .. dat hy 

... hierdie begrip leierskaE uit die vak Ii terlltuur van die 

opvoedkunde kiln weer." 

(Swartz 1979: 17). 

Swartz maak die verdere stelling dat die begrippe lei en leiding. leier en 

leierskap in onderwysdenke so basies is as wat 'n begrip maar kan kom. 

Trouens. in elke fasel van die onderwysbestel figureer die onderwyser 

noodwendig as 'n leier. Die hoof bek 1 ee dus in die hillrargie van 

onderwysleiers ~ unieke posisie as leier van leiers (a.w.:18). ~ Hoof is dus 

'n aktiewe leier \lat die vermoll het am ander mense gewilliglik dit te laat doen 

waaroor hulle self die vermoll beskik maar moontlik nie spontaan op hulle eie 

sal verrig nie (Kampmeier 1976:360). 

"r~anagement is leadership. if you can select a style of 


leadership most suited to the maturity of your followers on a 


particular task, everyone's performance is optimized." 


(Hersey &Blanchard 1981:73) 


Bestuursbevoegdheid Ie ook in the right to expect and obtain compliance 

and obedience and chain of command which passes this authority with 

1 im'itat ions to other levels" (Brown s.a.:9). Brown voeg egter hieraan toe dat 

die bestuursbevoegdheid oak negatief kan wees deurda t dit 'n optrede weI tot 

halt kan roep terwyl dit self nie 'n optrede kan inisieer nie. 

Bestuursbevoegdheld of dan bestuursmag, beteken dat die bes tUUi'der (of 

bestuursleier) homself moet kan laat geld. maar nie deur aggressiewe opt.rede 

of deur dwang nie. Bestuur of leiding is die vermoM om met mense deur mense 
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te werk. Die et~ val dus nou saam met besltlursbQvoegdheid. besluursmag. 

besluur of leiding. !l1erdie laasle vier t('rme kan Vll' alle prakl'iese redes 

saamgevat word in die een term nl. bestuur sod,,!. die begripPQ 'n ge'lnlegreerde 

geheel vorm vir die doeleindes van die navorsing. Net so word die hegrippe 

leier en bes~~g~ as een begrip beskou. meL die besef dnt daar weI 

verskillende nuanses aan die twee terme gekoppel kan word. Dil impl iSf"er dat 

'n bestuurder oor goeie leierseienskappe mo<'t beskik en 'n leiH goeie 

bestuurseienskappe aan die dag moet Ie. 

Aangesien die hesluurstaak van die senlrumhoof as navorsinRslema vir die 

studie dien. word bestuur as sodanig in Iloofstuk 2 hespreek. Daa.' word 

volstaan met hierdie begripsamskrywing. Laastens beweer Bastrop dat bestuur 

mear ~ beaefening ('practice') is as ~ wetenskap of ~ professie. alhoewel 

beide daari n ge~nkorporeer is " ••• for management has to 1I1!3'1~. lind managing 

is not just passive. adaptive behavior; it means taking action Lo I1lake ti,e 

desired results come to pass" (Hostrop 1975:160). 

Die volgende bestuursvaardighede van 'n bestllurder word dikwels in die 

literatuur onderskei: 

* 	 Die vermoM am andere te kan mot i veer; 


Begrip te mag he vir die behoeftes van andere;
* 
Die hekwaamheid om homself duidelik en onduhbelsinnig aan andere ulL te 

druk; 

Effektief teenoor spanningstoestande (stres) te ken oplree; 
-;:-	 Die vermoM om krisissituasies te kan ontlont; 

Die bereidwill igheid om verskeie opsies te ondersoek; 

{f 	 AanpassingsvermoM om volgans situasie. olllstandiEhede en IIlC II se up te 

tree. 

* 	 Die verskil tUIsen oortuiging en manipulasie le ken. 

1.3.4 DOH t~n DIE ONDERSOEK: 

'n Oorsigtelike studie van die bestaande resente liler'ilttltlr toon III in gegewens 

oor die bestuurstaak van die hoof van n onderwyscrsenlrum. Dit is in 

teenstelling met wat Naudc> en De ~Jiit tell opsigte van gcshifte oor die 

bestuurstake Vi]n hoofde vnn skole geslel het. Sekerc ailnllalllC, ell impl Hasies 

kan wei uiL hierdie bronne verkry word. maar 'Ii wetcnskdplike olldprsoek in 
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verband met die bestuurstake en bestuursareas van 'n sentrumhoof bestaan op die 

oog af nie. Ofskoon gegewens oor onderwysersentrums geredelik beskikbaar is. 

word min aandag bestee aan die bestuurstaak wat die sentrumhoof moet verrlg. 

Oaar word telkemale verwys na die sentrumhoof ('warden'. 'director', 'head'. 

'supervisor', 'administrator') en sekere kenmerke WOt'd ge~dentifiseer. Nie 

een van die bronne het egter 'n gefundeerde ondersoek na die sentrumhoof se 

bestuur van die onderwysersentrum geloods nie. Die inligting wat weI Ult die 

bronne verkry word. verwys na die persoon van die sentrumhoof as die 

belangrikste faktor wat die sukses of die mislukking van die sentrum se 

verloop kan bepaal. Die inisiMring van onderwysersentrums in die RSA en die 

klaarblyklike sukses wat met die implementering daarvan behaal word, maak 'n 

ondersoek na die bestuurstaak wal die sentrumhoof moet verrig. belangrik. 

Die feit dat daar nie deur die navorsers oor onderwysersentrums gepoog is om n 

aanneembare definisie van 'n onderwysersentrum te formuleer nie, lei tot die 

aanname dat om die sentrumhoof 5e taak te omskrywe, die unieke outonomie van 

die funksionering van die onderwysersentrum aan bande geHl sou word. 'n 

Verdere aanname wat gemaak kan word. is dat die verskillende benaderinge ten 

opsigte van die onderwysersentrums se doelwitte. 'n presisering van die 

sentrumhoof se taak 'n voorskriftelikheid sou impl iseer. 

Die doel met die navorsing is om aan die hand van 'n literatuurstudie 

a 11e take en funksies wat deur sentrumhoofde van onderwysersentrums 

verrig word. in perspektief te stel. 

* Oit noodsaak ook die feit dat die filosofie en die omskrywings van 

bewese onderwysersentrums ondersoek moet word om daaruit bepaalde 

riglyne te vind wat op bestuursprosedures duL Oit behoort 

gemeenskaplike fasette uiL te lig. 

* 	 Aan die hand van gestruktureerde vraelyste aan sentrumhoofde in die RSA, 

word beoog om gemeenskaplike aspekte te identifiseer. Die lngesamelde 

data sa 1 met benu lp van 'n BMOP-rekenaarprogram ont leed word. Oaarna sal 

die resultate ge~nterpreteer word. 

* 	 Uit d,e navorsing moet ook riglyne ge~dentifiseer word wat as 

verwysingsraamwerk vir die bestuur van," onderwysersentrllm kan dien. 
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* 	Dit is dus wetenskaplik verantwoordbaar om in die lie van die 

ontwikkeling wat op die gebied van die onderwysersentrullls plaasgevind 

het. n ondersoek te loods na die bestuurstaak vBn die prrsoon wal Ban 

die hoof van 'n onderwysersentrum slaan. 

Hierdle IllDatstawwe en riglyne wil geensins impliseer dat hulle voorskriftelik 

van aard is nie. Die uniekheid van e Ike sentrllm S\! optrede hang nou saam met 

die mens met wie gewerk word. die geografiese omstandighede en soos later sal 

blyk, op die bestuurstegnieke Wilt die sentrumhoof implementeer: 

"The way in which a warden handles a teachers' centre varies as 

much as do the centres in function. There is a ",,)rked difference 

in styles. status. 1'01(1 and entreprenurial functions of the 

wardens." (An I/D/E/A/ Occasional Paper 1975:15) 

1.3.5 	 HIPOTESE: 

Die volgende twee hipoteses word vir die navorsing gestel: 

* 	 HI: Daar is 'n verband tussen die bestuurstaak van 'n sentrllmhoof van 'n 

onderwysersentrum en sy bestUlirsbevoegdhede waardeur fly die ni8-formele 

indiensopleiding van onderwysers meer lewensvatbaar rnoak. 

HZ: Konsepriglyne vir die effektiewe bestuur van 'n onderwyset'senLr'urn 

deur die sentrumhoof sal dellr die navorsing daargestc>l word. 

1.3.6 	 DIE T[t·1A VAN HIERDIE NAVORSING SHINE DIE STRUKTlHIR 

VAN DIE OPVOEDKlJNDE: 

Dit kan in die algemeen gestel word dat die onderwyserselltrul!I vir ondet'wysp.rs 

alternatiewe vir hulle voortgesette opleiding beskikbaar st.(~1. Van fleet 

(1979:5) beweer dat voortgesetle opleiding van onderwysers nie vir ol1derwysers 

nuut is nie. Onderwysersentrums st.el egter die alternatiewe daar waar die 

onderwyser aan nuwe benaderings en leerervaringe blootgestel word ell nuwe 

denkwyses sodoende gestimuleer kan word. Die onderwysersentrulIl is a 

break from traditional patterns of inservice education". Hoofsaaklik Ie 
hierdie breuk in die feit dat onderwysers veranlwoot'de 11 khei d aanvaar hel vi ,. 

die inhoudelike sowel as die evaluering van sentrumprogranune. Onderwyset's 
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veral in die Westerse wereld. soek meer Qutonomie in die bepaling van hulle 

professionele behoeftes en in die voorsiening daarvan. Die sukses van 

onderwysersentrums kan Juis aan hierdie aspek toegedig word. 

Die onderwysersentrums se ontstaan kan gesien word in die lig van wat hulle as 

'n antwoord kan beskou op die veranderinge in die omgewingsfaktore wat binne en 

buite onderwysverband plaasvind. Hulle dien as 'n horisontale struktuur vir 

die oordra van professionele kennis tussen onderwysers op die grondslag van 

ewekniel!. Di e onderwysersentrulns bri ng nuwe rea 1iteite in onderwysvernuwi ng 

na vore wat 'n groter beweging na deelnemende besluitneming aantoon. veral op 

die vlak waar groter inspraak in professionele groei nagestreef word (Van 

Fleet 1979:10). 

Die infrastruktuur van onderwysersentrums dui op 'n meer informele of 

nie-formele indiensopleidingsmodel. Geformaliseerde opvoeding het altyd die 

gaping tussen teorie en praktyk moeilik oorbrugbaar gemaak. ~1c[ntyre stel dit 

baie interessant dat dit tradisioneel 50 was dat: 

"The theorists - un';versity professors - are viewed as hiding 

behind 'ivy-covered' walls, while the practitioners - classroom 

teachers - are viewed as being entrenched in out-of-date school 

systems, and ne'er the twain shall meet." 

(McIntyre 1979:146) 

Die onderwysersentrums het hierdie tradisionele siening grootliks omgeswaai 

ten einde die teorie en praktyk nader aanmekaar te bring. Die onderwyser

opleidingsinrigtings beskou die sent rums as n belangrike bron van inligting 

oor probleme wat in die klaskamerpraktyke ontstaan. Weens die hoI! eise wat 

aan vernuwing. die opknapping van bestaande kennis en herori~ntering van 

klaskamerpraktyke gestel word. beskou praktiserende onderwysers dit dat die 

sentrums die praktyk nader aan die teorie bring. Kurrikulumontwikkeling wat 

a lreeds baie jare 'n prob leem vir onderwysers as die imp lementeerders daarvan 

is. kry nou in die lig van die RGN-verslag van 1981 nuwe betekenis. Die 

Verslag verwys na n doeltreffende ondersteunende onderwysstruktuur wat daarop 

gemik is om onderwysleersituasies nie alleen in formele onderwysvoorsiening 

nie. maar ook in die nie-formele onderwysvoorsiening te orden (a.w.:36). In 

hierdie verband word die hulpdienste vir onderwysers gestruktureer om hu11e in 

hu11e onderrigtaak by te staan, d.w.s. onderwystegn010giese bystand. 
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kurrikulumontwikkellng en navorsingsdienste (a.w.:37). Die klem wal op 

nie-formele onderwys val, lIIaak die ond€'rVlysersentrum 'n gunst.lge strukllHlr om 

in die bostaande hulpdienste te kan voorsien. 

Die tema van hlerdie navorsing blnne die struktuur van die Opvoedkulldf' handel 

dan oor die aspek van 'n professionele hulpd'iens ten opsigt.e van die informe Ie 

of nie-formele indiensopleiding van onderwysers deur die gebruikmaking van 'n 

bes taande i nfras truk tuur, n1. die onderwysersentrum. 

2. VERWYSINGSRAAM\~ERK EN DIE PROGRAM VAN ONDERSOEK 

Die onderwysersentrumbegrip is 5005 voorheen aangedui, n resenle begrip. Die 

bestuurstaak van die sentrumhoof sover dit moontlik bepaal kon word, is tot 

dusver nog nie verklaar nie. Die navorsing gaan uit van die aanname det dil 

in die RSA-konteks 'n relatiewe nuwe onderwyskundige instelling Is. Die 

implementering van die onderwysersentrum kan derhalwe by bale onderwysers (!tj 

onderwysinstellings vreemd wees. Die navorsing benader die beslUllrst~ak van 

die sentrumhoof in di~ lig en trag om 'n oorsigtelike verloop te gee vall die 

onstaan, verloop en resultate van die werk van onderwysersenlrums. LJil die 

aard van die saak word 'n begripsomskrywing gegee van beide onderwysersentrunl 

en bestuur aangesien dit die aspekte Is waarom die studie gaan. 

Die verwysingsraamwerk van die navorsing word skematies in die vorrn van 'n 

vloeidiagram voorgestel met slegs die sVlaartepunte van elke hoofstuk wat weer 

in elke hoofstuk verder toegelig sal wor'd. 'n Kort loeligting van dip diagram 

word gebied. 

Die program van ondersoek sal korlliks SODS volg verloop: 

<f 	 HOOFSTtJK bevat die inleiding tot die navorsing asook 

terreinverkennillg van die onLstaan van onderwysersentrums en dit 

beklemtooll die belangrikhoid van die bestuurstaak van die senlrumhoof. 

flOOFSTLJK 2 word 'n fundering vir die Bestuurstaak van die 

Sentrumhoof verskaf: 
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HOOFSTUK 
f' 

ORIENTERING 
.. t 

II ,.. 
TERREINVERKENNING VERWYSINGSRAAMWERK 

<::,..., 
;;0 
:IE: 
-< 

HOOFSTUK 3 VI 

enHOOFSTUK 2 t Z 

EMPIRIESE ONDERSOEK NA DIE BESTUURSTAAK VI 

t » '" 
FUNOERING VIR DIE BESTUlJRSTAAK ,.. t 5:INTERPRETERING VAN DIE VRAELYS , :<:II ,...,

JIBESTUURSAREAS EKSPLISERING VAN DIE TAAK :;0.. ... GEVOLGTREKKINGS AFLEIDINGS "" 
KONSOLlDERING VAN DIE BESTUURSBHlADERHIG 

<:: 

:0 

.. t o 
PRINSIPIELE VERTREKPUNT ,..., 

VIR DIE HOOFSTUK 4 ;;;
BESTUURSBEVOEGDHEDE t <: 

DIE VERBAND TUSSEN ONDERWYSERSENTRUMS o 
:;0 

EN VI 

gPRAKTISERENDE ONDERWVSERS 
I tN 

OPLEIDINGSBEGRIPPEco 
I 

t 
BYSTELLlNG 

UlTDAGING. VERANOERING. STRYOVRAAG? II ,.. 
t DIE ONDERL~YSER MOONTLl KE OORSAKE

GEVOLGTREKKINGS AS DEELGENOOT VAN DI.. t .... 
AANBEVELINGS VERDERE NAVORSING ONDERWYS .. 

GEVOLGTREKKINGS 't tSLOTOPMERKINGS RIGLYNE VIR EFFEKTIEWE BESTUUR 
t 

SHlOPSIS 



Oorweging word in die KONSIDERANS aan die unickheid van siening, 

uitvoering, omvang en beoefening van elke sentrullI gegee. lIierdie 

uniekheid word hoofsaaklik toegeskryf ann die senLrumhoof wat hOIll laat 

lei deur die insette van die onderwysers in sy slreek. 

Die hantering van die verskeie s ituas ies c:)n sy oplrede teenoor die 

persone met wie die sentrumhoof werk, wot-d in die BOLK-formule 

uiteengesit onder BESTUURSAREAS en die EKSPLISERING VMJ DIE 

BESTUURSTAAK. By laasgenoemde word die organisasie van die 

onderwysersentrums in Transvaa 1 ver'du ide li k en 'n taakont lpdi ng van die 

sentrumhoof gemaak. In die KONSOL!DERING VAN DIE BESTUlJRSBENADERING 

word al die gegewens saamgevat en n PRltlSIP1!!LE VERfREKPUNT VIR DIE 
BESTUURSBEVOEGDHEOE van die sentrumhoof gestel. 

~, 	 UOOFSTUK 3 bevat die empiriese onder'soek aan die hand van 

gestruktureerde vraelyste wat aan al die onderwysersentrums in die RSA 

gestuur is. Die ingesamelde data word geVnterpreteer en geanaliseer. 

Gevolgtrekkings en afleidings word gemaak uit die agt kategoneH wat 

gestel is. 'n SINTESE word gestel. 

In IIOOFSTUK 4 word die verhouding t.ussen die onderwysersentrum en die 

praktiserende onderwysers onder die vergrootglas gepl,ws. Verskeie 

opleidingsmoontlikhede vir praktiserende onderwysers bestaan en elkecn 

van hierdle opleidlngsbegrippe wat hoofsaakllk van toepassing op die 

onderwysersentrum kan wees, word kortllks bespreek. J n die BYSTELLING 

word moontlike oorsake vir swak belangstelling in d,e verrlglinge van 

die sentrums gestel. Vyf negatiewe eienskappe word ge'idenlifiseer. 

lJit die gevolgtrekkings wat gemaak word, word KONSEPRIGLYNE VIR DIE 

EFFEKTJEWE BfSTUlJR VAN 'N ONDERt,YSERSHlTRllt1 na aanleiding von die 

empirlese undersoek en die literatuurstudie voorgestel. ), Voorstel1ing 

van al die belangrikste bestuursareas word grafles In n diagram 

opgeneem. 'n SINOPSIS van die hoofstuk word nil aanlelding van die 

bepaling van die verhouding van die onderwyset' en die onde>rwysersf:ntrum 

gemaak. 

* 	 Laastens word in HOOFSTlIK 5 die vrae gestel of dl,,! onderwysersenlrum '11 

uitdaging stel ten opsigte van onderwysvenlUwlng. Die vraag ontstaan 
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ook of die moontlikhede ondersoek word om te bepaal of dit wel n 

verandering in die professionele mondering van die onderwyser 

teweegbring. Na aanleiding hiervan word dit gepostuleer of die 

onderwysersentrums moont 1 i k 'n strydvraag tussen die praktiserende 

onderwysers en die inrigtings wat onderwysers oplei. veroorsaak. 

Bepaalde aanbevelings na aanleiding van die navorsing word gemaak: 

Eerstens, ten opsigte van die onderwysersentrum. 

Tweedens, oor die bestuur van die serttrum. 

Derdens, sewe voorstelle vir verdere navorsing word gemaak. 

Vierdens, vier voorstelle ten opsigte van die onderwys as sodanig word 

voorgele vir oorweging. 

In die SLOTOPMERKING word oor die professionele benadering van 

die onderwyser as beroepsmens besin. 

SAt~EVATTING 

'n Ori~ntering van onderwysersentrums as 'n aanloop tot die bespreking van die 

bestuurstaak van die sentrumhoof. word gemaak. Die terreinverkenning omsluit 

die onstaan van onderwysersentrums. die onderliggende fi Josofie van en die 

funksionering van onderwysersentrums asook die uniekheid van die toepassing 

van die filosofie. Hierdie uniekheid is eie aan elke individuele 

onderwysersentrum. 

Die onderwysersentrumbegrip kan beskou word as 'n nuwe ontwi kke 1 i ng op die 

opvoedkundige terrein. Die bestuur van 50 'l1 sentrum sover dit die 

geraadpleegde bronne betref, het min aandag gekry. Hierdle fe i t en die feit 

dat onderwyser5entrums deur twee blanke en eeo swart onderwysdepartement in 

die RSA ingestel is, dien as motivering vir die ondersoek. 

In die volgende hoofstuk sal die bestuurstaak van die sentrumhoof bespreek 

word veral met verwysing na bestuursareas, eksplisering van sy bestuurslaak 

asook die fundering van die bestuurstaak op Skrifperspektiewe. n Prinsipillle 

fundering vir die bestuursbevoegdhede van die sentrumhoof word ten slotte 

verstrek. 
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