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H 0 0 F S T .U K X 

INSPEKSIE, EKSAMENS EN BEVORDERING 

1. Inleiding 

Aangesien inspeksie, eksamens en bevordering sui

wer professionele aangeleenthede is en met die onderwys

ontwikkeling voortdurend aangepas moet word, kan dit 

verwag word dat die Onderwyswet oor die metode daarvan 

sal swyg. Al wat in die Wet ter sake is, is die be

paling insake die aanstelling van die personeel, die 

voorsiening van die dienste en ook die magtiging dat, 

waar nodig, regulasies of reels voorgeskryf kan word om 

die funksies van die inspekteurs en die voorwaardes vir 

die openbare eksamens te bepaal. 

Die openbare of eksterne eksamens is uit die staan

spoor deur ander eksaminerende liggame afgeneem, en 

daar het geen moontlikheid bestaan dat die Departement 

binne afsienbare tyd self enige sodanige eksamens sou 

afneem nie. Gevolglik maak die bestaande wetgewing 

geen voorsiening in hierdie verband nie. 

Benewens die inspekteurs het die Departement ook 

later oor die dienste van vakdeskundiges, bekend as or

ganiseerders, beskik. 

Die inspekteurs was nie net vir die onderwys van 

Blanke leerlinge verantwoordelik nie, maar ook vir die 

onderrig van Kleurling- en Inboorlingleerlinge. Dit 

het die werk van hierdie beamptes aansienlik uitgebrei 

en ook veeleisender gemaak. Eers teen die einde van 

die tydperk onder bespreking is die bestaande inspek

toraat van die verantwoordelikheid vir inboorlingon

derwys onthef. 

2. Die inspektoraat 

Die Onderwys Proklamasie bepaal dat die Admini

strateur, behoudens die bepalings van die wette van 

die staatsdiens, van tyd tot tyd skoolinspekteurs en 

ander deskundige amptenare mag aanstel. Die inspek-

teurs en amptenare sal sodanige bevoegdhede besit en 

pligte uitvoer as wat deur die Proklamasie of regulasie 

aan hulle verleen word. Die Direkteur mag ook aan 
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hulle sodanige bevoegdhede verleen en pligte opdra wat 
nie in stryd met die bepalings van die Proklamasie of 
enige regulasie is nie l). 

Die eerste Direkteur van Onderwys, mnr. J.G.R. Lewis, 
het een inspekteur, mnr.J.D. de Waal gehad om hom byte 
staan in die uitvoering van sy pligte. Met die oorname 
van die Duitse skole en die normale uitbreiding het die 
werk sodanig vermeerder dat dr. K. Frey, n Duitsspre
kende onderwyser, in 1923 as tweede inspekteur aange-
stel is 2 ). 

Hierdie twee inspekteurs het 15 jaar lank die werk 
alleen behartig. Op n vraag in die Wetgewende Verga-

dering in 1929 is verklaar dat die twee amptenare onder
skeidelik 160 en 170 dae per jaar aan inspeksies gewy 
het en dat hulle hul eie kantoorwerk moes doen en ook 
nog die Direkteur moes bystaan wanneer hulle nie met 
inspeksie besig was nie. Tydens die afwesigheid van 
die Direkteur moes die Senior Inspekteur in sy plek 
waarneem 3). 

Reeds in 1929 het die toename in die getal skole 
die aanstelling van n derde inspekteur geregverdig 4 ), 
maar die beperkte fondse het enige uitbreiding aan 
bande gele. Eers in 1938 is mnr. M.H. Greeff as derde 
inspekteur aangestel 5). Toe mnr. J.D. de Waal in 
November 1938 uit die diens getree het, is 
dr. C.J.C. Lemmer as sy opvolger benoem. 

Andermaal het die oorlog ontwrigting meegebring 
toe dr. Frey in 1940 geinterneer is en sy pos eers 
weer in 1943 deur mnr. W.B. Miller gevul is 6 ). Die 

taak van die Direkteur het steeds moeiliker geword, en 
om verligting te bring is n pos van hoofinspekteur ge-

skep/ ••• 29~ 

J. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 4. Hierdie 
artikel het nie die aanstellings onderworpe aan 
die wette van die staatsdiens gemaak nie. Nie
temin was die persone almal staatsamptenare. 
Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 5. 

2. Rapport van de Administrateur voor het jaar 1923, 32. 
3. The Windhoek Advertiser, 11.9.1929. 
4. Jaarrapport, 1929, 47. 
5. Id., 1938, 5. 
6. Id., 1943, 2. 
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skep, wat vanaf 1 April 1944 deur mnr. M.H. Greeff 
gevul is l). Mnr. A.S. Boshoff het die vakature gevul. 

Toe mnr. W. Orban in Oktober 1948 met bevordering 
na die Transvaalse Onderwysdepartement oorgeplaas is, 
het mnr. Greeff hom as direkteur opgevolg. Dr. Lemmer 
is bevorder tot hoofinspekteur en op 1 Julie 1949 het 
mnr. P. Genis in sy plek as inspekteur van skole diens 
aanvaar. 

In 1952 is n vierde pos van inspekteur goedgekeur 2 ) 
Mnr. P.J. Brand, wat in hierdie pos aangestel is, het 
in Julie 1953 diens aanvaar 3 ). Na die afsterwe van 
dr. Lemmer het dr. Miller op 1 Julie 1956 hoofinspekteur 
geword en is hy in 1957 in die inspektoraat deur 
dr. P.S. Malan opgevolg. 

Die pof:? van adjunk-direkteur van onderwys is in 
1956 geskep, en alhoewel die bekleer, mnr. A.J. Koen, 
reeds in 1956 benoem is, het hy eers op 18.1.1957 diens 
aanvaar 4 ). 

Gedurende 1958 is die pos van hoofinspekteur af
geskaf en is dr. Miller in ·n nuwe pos van professionele 
assistent aangestel 5 ). Die Adjunk-Direkteur van 
Onderwys het die verantwoordelikheid vir die koordine
ring van die werk van die inspektoraat van die Hoofin
spekteur oorgeneem. 

Vanaf 1960 is n begin gemaak met die toepassing 
van n nuwe beleid in verband met Inboorlingonderwys, 
wat meegebring het dat die vier inspekteurs wat tot 
dusver al die skole vir die verskillende rasse behar
tig het, voortaan net vir Blankes en Kleurlinge ver
antwoordelik sou wees. 

3. Organiseerders 

Met die ontwikkeling van die onderwys en vera1 die 
groter/ •••• 297 

1. Jaarrapport, 1943, 2. 
Id., 1944, 9 

2. U.K.-notu1e, 10.11.1952. Bes1uit 993 op Memo
randum E673/2, gedateer 8.11.1952. 

3. Id., 20.5.1953. Bes1uit 459. 
Jaarrapport, 1953, 10. 

4. Id., 1957, 2. 
5. Jaarrapport, 1957 en Jaarrapport, 1959, 2. 
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groter k1em wat op die ku1ture1e vaardigheidsvakke ge

p1aas is, het die aanst ing van deskundiges a1 hoe 

noodsaak1iker geword. 

Om die aanste11ing van vakdeskundiges as departe

mente1e beamptes moont1ik te maak is die Onderwys Pro

k1amasie in 1944 so gewysig dat die rekteur van tyd 

tot tyd, onderhewig aan e goedkeuring van die Admini

strateur, departementele organiseerders kon aanstGl. 

Hierdie organiseerdGrs sou behulpsaam wees met e or-

ganisering van en die toesig oor die onderwys van Huis

houdkunde, Naaldwerk, Houtwerk, Metaa1werk, Kuns, Sang 

en ander spes e vakke l). Die diensvoorwaardes sou 

dieselfde as e van onderwysers diens van e De-

partement wees 2 ) 

Alhoewe1 die omvang van die werk nie die aanste1-

1ing van voltydse amptenare geregverdig het nie, het 

die behoefte die geval van Naa1dwerk en Huishoud

kunde so groot geword dat •n pos van organiseerster van 

Naaldwerk Gn Huishoudkunde in 1944 ingestel is 3). 
Die eerste bek1e§r van die pos, mej. M.M. Grewar, het 

op 1 Januarie 1944 diens aanvaar 4 J. 
Ten gevolge van die ho§ fisieke eise wat die groot 

land met sy klimaat aan •n vrou stel, het di t nie tyd 

maklik gegaan om die pos te vul nie. In 1955 het die 

Direkteur gemeld dat dit lyk asof die Departement nie 

daarin kon slaag om, teen die salarisskaal vir organi

seersters van Naaldwerk en Huishoudkunde, applikante 

met die gewenste onderlegdheid, opleiding, ervaring en 

bekwaamheid een persoon verenig, te trek nie 5 ). 

Nieteenstaande die feit dat Suidwes-Afrika om 

meer as een rede nie met reg op die dienste van TI vol

tydse/ •.. 298 

1. Onderwys Proklamasie, 26, artikel 5 bis. Arti
kel 3 van Proklamasie no. 18 van 1944 wysig die 
hoofproklamasie deur artikel 5 bis na artikel 5 
in te voeg. 

2. Proklamasie no. 18 van 1944. Artikel 2 (b) 
wysig die woordomskrywing van "onderwyser" sodat 
dit ook organiseerder insluit. 

3. Jaarrapport, 1943, 2. 

4. Id., 1944, 9. 

5. Id., 1955, 5. 
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tydse organiseerder van Liggaam1ike Opvoeding aanspraak 

kon maak nie, is die tyde1ike aanste11ing van 

mnr. C.F. van Niekerk vir 1952 goedgekeur 1 ). 

Met die invoer van die nuwe 1eerp1anne in sowe1 

die primere as sekondere skoo1 in 1956 het Handwerk in 

sy verski11ende vorme •n baie be1angrike p1ek in die 

sko1e ingeneem. Die omvang van die werk het so uit

gebrei dat mnr. A.P.S. Bosman op 1 Februarie 1957 as 

eerste organiseerder van Hout- en Metaa1werk aangeste1 
. 2) 
lS • 

Reeds in 1954 het die S.W.A.O.U. n versoek tot 

die Departement vir die aanste11ing van n organiseer

ster van kindertuinonderwys gerig 3). Na oor1egp1e

ging met die Direkteur van Onderwys is bes1uit dat daar 

eers deur midde1 van kortkursusse gepoog sou word om 

die nuwe benadering tuis te bring 4 ). Die eerste kort

kursus kon eers in 1959 gehou word 5 ). In diese1fde 

jaar is die pos van organiseerder van kindertuinmeto

diek goedgekeur en met ingang 1960 deur mnr. P.K. Cronje 
gevu1 6 ). 

In 1960 was daar drie vo1tydse organiseerders in 

diens van die Departement. Met die uitbreiding wat 

nog p1aasvind, word die aanste11ing van meer deskundi

ges in vooruitsig geste1. 

A1hoewe1 hierdie beamptes nie die status van n in

spekteur het nie, voer hu11e in werk1ikheid diese1fde 

funksies, onder die uiteinde1ike kontro1e van die in

spekteur, op hu11e spesia1e gebied uit. Omdat hu11e 

werk afgebaken en suiwer professionee1 van aard is en 

hu11e in ·n hoe mate van administratiewe verantwoorde-

1ikhede onthef is, kan hu11e meer tyd aan voor1igting 

bestee. 

Die organiseerder hou die kringinspekteur op 

hoogte van sy reisprogram en doen uiteinde1ik aan hom 

vers1ag/ ••• 299 

1. Jaarrapport, 1951, 5. 

2. Id., 1957, 2. 

3. S.W.A.O.U.-notu1e: Kongresbes1uite 1954. 

4. Id.: Brief gedateer 27.1.1955 van die Direkteur 
aan die Sekretaris van die S.W.A.O.U. 

5. Jaarrapport, 1959, 3. 

6. U.K.-notu1e, 13.4.1959. Bes1uit 410 op Memo
randum E1/1/14, gedateer 7.4.1959. 

Jaarrapport, 1960, 1. 
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verslag oor die werksaamhede in die verskillende skole. 

Nadat die inspekteur die verslag bestudeer het, stuur 

hy dit, met enige kommentaar wat hy wil maak, na die 

Departement vir inligting en verdere deursending na 

die skool en die skoolkomitee. 

4. Inspeksie 

a. Wetlike voorskrifte 

Artikel 6 (1) van die Onderwys Proklamasie, 

1926 l), het voorsiening vir die inspeksie van skole 

gemaak deur die bepaling dat die Direkteur of •n skool

inspekteur of enige ander persoon deur die Direkteur ge

magtig, enige skool of onderwysinrigting wat ingevolge 

die Proklamasie ondersteun word, mag inspekteer en daar

oor rapporteer. Die Direkteur of inspekteur of per

soon daartoe gemagtig, het die reg gehad om enige skool 

of onderwysinrigting enige tyd gedurende skoolure binne 

te gaan, na die toestand van die geboue en die skool

perselD asook die organisasie en metodes van onderrig 

ondersoek in te stel en vas te stel watter vooruit-

gang die leerlinge 2 ) maak. Die geskiktheid van die 

skool vir die besondere omgewing waarin dit gelee was, 

kon ook ondersoek word. Enige opgawes wat nodig was 

om voldoende inligting te verkry, kon van die skoolhoof 

gevra word. 

Die wet het ook voorsiening daarvoor gemaak dat 

die Administrateur die funksies en pligte van skool

inspekteurs en ander amptenare van die Departement 

deur regulasies kon voorskrywe. Sodanige regula-
3) sies het tot in 1960 nog nie bestaan nie 

b. Die inspeksiestelsel 

(1) Die wykstelsel 

Die twee inspekteurs, wie se hoofkwar

tier in Windhoek was, moes die verantwoordelikheid vir 

alle skole in die land aanvaar. Die gebied was nie 

in inspek-/ ••• 300 

1. Dnderwijs Proklamatie, 1921, artikel 5. 

2. Proklamasie no. 18 van 1943. Artikel 3 vervang 
die woord 11kinders" in artikel 6 (l) deur die 
woord 11 leerlinge". 

3. OnderWYs Proklamasie, 1926, artikel 156 (l)(a). 
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in inspeksiekringe ingedee1 nie en die werk is gesa

ment1ik behartig. 

Met die be1eid van desentra1isasie het die aanta1 

skole sodanig vermeerder dat die twee inspekteurs teen 

1931 nie meer al1een die inspeksiewerk aan a1 die sko1e 

kon behartig en in een jaar almal kon besoek nie. In 

die 1ig van die stelsel van hoofdelike inspeksie wat 

in gebruik was, was dit noodsaaklik dat alle skole min

stens een maal per jaar besoek moes word. 

Om die inspekteurs behulpsaam te wees is van die 

hoofonderwysers wat by sentrale skole werksaam was, ge

bruik gemaak 1 ). Die hoofonderwysers van die sentrale 

dorpskole het gehelp om die platte1andse skole in hulle 

omgewing (wyk) te besoek en die inspeksie uit te voer. 

Hierdie beleid het minstens twee jaar voortgeduur, en 

omdat al die skole in 1933 nog nie bereik kon word nie, 

moes sommige van die klein private skole versoek word 

om hul1e leerlinge na ·n sentrale skoo1 te bring, sodat 

die hoofdelike inspeksie daar uitgevoer kon word 2 ). 

Ten einde die hoofonderwyser in staat te ste1 om 

hierdie funksie te vervul is die skoolrooster so opge

stel dat hy elke skool in sy distrik twee keer per 

jaar kon besoek. Hy het Donderdagmiddag vertrek, 

Vrydag die skool besoek, Saterdag aangeleenthede met 

die hoof bespreek en Maandag kon hy weer op sy pos 
wees 3) 

Toe een van die inspekteurs in 1934 ses maande 

lank met siekteverlof afwesig was, is daar nie n af1os

inspekteur aangestel nie en is daar andermaal van die 

dienste van die hoofonderwysers van die sentrale skole 

gebruik gemaak. In gevalle waar n hoofonderwyser n 

geruime tyd van sy skoo1 afwesig moes wees, is n p1aas

vervanger aangeste1 4). 

Dit is duidelik dat hierdie stelsel s1egs as nood

maatreel gebruik is en dat dit nooit op groot skaal 

doe1treffend toegepas sou kon word nie. Die afwe

sigheid van die hoofonderwyser van sy skool hou sekere 

nadele in en die belangrike werk van die inspekteur as 

raadgewer/ ••• 301 

1. Rapport om trent Suidwes-Afrika vir die jaar 1931, 38. 

2. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 1932, 45. 
3. Lemmer: a. w., 170-171. 

4- Jaarrapport, 1934, 5. 
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raadgewer gaan verlore. In Suidwes-Afrika met sy 

klein getal skole wat oor die hele land versprei is, 

is die persoonlike kontak tussen inspekteur en onder

wyser van primere belang. 

(2) Die stelsel van hoofdelike inspeksie 

Sedert die ontstaan van die Onderwysde

partement moes die inspekteur, behalwe sy gewone werk

saamhede by •n skool, ook nog elke indiwiduele leerling 

toets om sy skoolprestasie met die oog op bevordering 

vas te stel. Hierdie toetsing of ondersoek moes in 

soveel vakke van die leerplan geskied as wat die tyd 

toegelaat het l). Om elke leerling in aldie vakke 

te toets sou vanselfsprekend baie tyd in beslag neem, 

met die gevolg dat die inspekteur in die praktyk ge

dwing was om op •n paar vakke te konsentreer, gewoonlik 

Afrikaans, Engels en Rekenkunde, maar veral laasgenoem

de. Die aantal somme wat die leerling verkeerd gehad 

het, het gewoonlik besl of hy sou slaag of druip. 

Die gevolg hiervan was dat vakke soos Natuurstudie, 

Gesondheidsleer, Teken en Sang as ondergeskik beskou en 

verwaarloos is 2 ). 

Hierbenewens het die stelse1 die gelyktydige be

vordering van alle 1eerlinge aan die end van die jaar 

onmoontlik gemaak, met die gevolg dat toelating tot 

sekondere skole nie net tot die begin van die jaar be

perk kon word nie. Nadat hu11e standerd VI ges1aag 

het moes leer1inge nog in die skool b1y of by die huis 

gaan sit om op toelating tot die sekondere skoo1 te 

wag. 

Die stelsel het ook sy voordele gehad, bv. die 

handhawing van ~ eenvormige peil in a1 die sko1e, hulp

verlening aan die onervare onderwyser met die bevorde

ring van 1eerlinge en die prikkeling van onderwysers om 

alleen hu1le beste te lewer. Die voordele van die 

stelsel kan 

nie, en dit 

toe daar in 

egter nie teen die nadele daarvan opweeg 

was trouens •n belangrike voorwaartse stap 

1935 besluit is om daarvan af te sien 3). 
( 3) Die / • • • 302 

1. Jaarrapport, 1935, 3. 

2. Lemmer: a.w., 169-170. 

3, Jaarrapport, 1935, 4. 
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(3) Die nuwe beleid 

Die nuwe beleid, wat vir die eerste 

maal aan die einde van 1935 toegepas is, het die bevor

dering van die leerlinge die verantwoordelikheid van 

die hoofonderwyser, in oorleg met sy assistente, gemaak. 

Die inspekteurs sou slegs kontrole uitoefen en alleen 

waar absoluut noodsaaklik die leerlinge indiwidueel 

toets om die nodige aanpassings in hulle klassifikasie 

te maak l). 

Die nuwe beleid sou die inspekteurs in staat stel 

om meer aandag aan belangrike opvoedkundige aangeleent

hede, soos bv. werklike klaskamerpraktyk in skole, te 

gee. Daar sou ook nou meer tyd vir onderhoude met 

die onderwysers na afloop van n inspeksie beskikbaar 

wees. In sy jaarrapport spreek die Direkteur die 

hoop uit dat 11 the Inspectors will find more time to do 

justice to their work according to their own ideals" 2 ). 
Afgesien van die voordele wat die stelsel vir die 

inspekteur se werk ingehou het, het dit aan die onder-

wyser groter vryheid gegee maar 

likheid op sy skouers geplaas. 

die regte opvatting van sy taak 

ook groter verantwoorde

Enige onderwyser met 

sou egter hierdie gro-

ter verantwoordelikheid verwelkom. 

Nieteenstaande die mate van verligting wat daar 

in hulle werk gekom het, kon die twee inspekteurs nie 

al die werk sonder groot inspanning en ten koste van 

hulle eie gesondheid behartig nie 3). Met die aan

stelling van n derde inspekteur is daar ook besluit 

om die gebied in drie inspeksiekringe, nl. n sentrale, 

n noordelike en n suidelike, te verdeel. Elke in

spekteur het die verantwoordelikheid vir al die skole 

in sy kring aanvaar 4 ). 
Met die aanstelling van n hoofinspekteur kon die 

werksaamhede van die inspekteurs, wat elkeen in sy eie 

kring gaan woon het 5 ), behoorlik gekoordineer word. 

Toe •n/ ••• 303 

1. Jaarrapport, 1935, 4. 
2. Id., 5. 
3. Id., 1936, 2. 
4. Id., 1938, 5. 
5. Windhoek, Otjiwarongo en Keetmanshoop het onderskei

delik die hoofkwartiere vir die sentrale, noorde
like en suidelike inspeksiekringe geword. 
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Toe ~ vierde inspekteur aangestel is, is die sentrale 

kring deur ~ oostelike en ~ westelike kring, albei met 

hoofkwartier in Windhoek, vervang. 

c. Inspeksie in die praktyk 

Die inspekteurs was in die ware sin van die 

woord die ore en oe van die Departement. Om~ buite

skool meer as een keer per jaar te besoek was onmoont

lik, en hierdie besoek was die enigste wa t •n skool van 

~ beampte van die Departement ontvang het. Tydens so 

~ besoek, wat van beperkte duur was, moes alles wat in 

belang van die onderwys was, gedoen word. 

Gedurende al die jare was dit die beleid om skole 

nie vooraf van die inspekteur se besoek in kennis te 

stel nie. Die S.W.A.O.U. het sedert 1949 sterk vertoe 

tot die Departement gerig dat skole minstens 14 dae 

voor die voorgenome besoek in kennis gestel moes word l). 

Die versoeke is van die hand gewys, en eers in 1959 

het die Direkteur besluit dat inspekteurs skole vooraf 

van hulle besoeke in kennis moes stel. Die idee dat 

~ inspeksiebesoek ~ verrassingsbesoek moes wees, het 

baie jare lank bestaan. 

In hoofsaak was die funksie van die inspekteur dat 

hy hom op hoogte van die skool en sy omstandighede 

moes stel, da t hy •n betroubare waardebepaling van die 

werk wat deur die onderwysers en leerlinge gedoen word, 

moes maak, en dat hy ook raad en voorligting aan die 

onderwysers wat hulp nodig gehad het, moes gee 2 ). 

Dat die inspekteurs deeglike inspeksiewerk ge

doen het, blyk uit bulle verslae wat bulle jaarliks 

by die Departement ingedien het. Dit wil tog voorkom 

asof die klem meer op inspeksie as op werklike opvoed

kundige raadgewing en voorligting geval het. Dit kan 

maklik verklaar word, as in aanmerking geneem word dat 

die inspekteurs met hulle inspeksies altyd onder druk 

moes werk, en wanneer hulle by hulle hoofkwartier was, 

was daar soveel administratiewe en ander werk wat ge

doen moes word dat daar nie veel geleentheid was om met 

die jongste/ ••. 304 

1. S.W.A:O.U.-notule: Kongresbesluite 1949 en 1950. 

2. Jaarrapport, 1936, 2. 
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die jongste ontwikkelinge op onderwysgebied tred te 

hou nie 1 ). 

Die onderwysers het hierdie leemte aangevoel, en 

in 1943 het die Hoofbestuur van die S.V.'.A.O.U. die Di

rekteur versoek dat die inspekteur sy bevindings oor 

die werk van ~ onderwyser met die onderwyser moes be

spreek voordat die inspeksieverslag finaal opgestel 

word 2 ). Twee jaar later het die kongres versoek dat 

foute wat by die onderwysers opgemerk is, met hulle 

indiwidueel en nie voor die leerlinge bespreek moes 

word nie, dat die algemene organisasie van n skool 

met die hoofonderwyser en sake van algemene belang na 

afloop van ~ inspeksie tydens n personeelvergadering 

bespreek moes word 3). 

Die Direkteur het die Hoofbestuur se versoek as 

onprakties en die uitvoering as onwenslik beskou. 

Op die kongresbesluit het hy soos vo1g geantwoord: 

"Dit is wat feit1ik gedoen word. Die besluit sal 

weer onder die aandag van die inspekteurs gebring 

word" 4 ). 

In 1949 het die S.W.A.o.u. gevra dat die inspek

teur tydens inspeksies as raadgewer moes optree en 

dat hy modellesse moes gee. Ook is vcrsoek dat •n 

personeelvergadering na elke inspeksie gehou moes 

word 5 ). Uit die antwoord van die Direkteur blyk dit 

dat daar reeds opdragte aan inspekteurs gegee was om 

hu1le inspeksiemetodes te wysig en dat die gee van 

mode11esse eintlik by die hoofonderwysers berus. Waar 

dit nodig geag word of waar die tyd dit toegelaat het, 

word personeelvergaderings we1 gehou 6 ). 

Na aanleiding van die aanstelling van n vierde 

inspekteur skryf die Direkteur soos vo1g: 11 As ge

volg (van die aanstelling) kon n herinde1ing van kringe 

gemaak/ • . • 305 

l. Jaarrapport, 1936, 2. 
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4. Id. , 21. 
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6. Id.: Antwoord van die Direkteur op kongres
besluit no. 17. 
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gemaak word en sal besoeke aan skole in die toekoms nie 

net minder gejaagd hoef te wees nie, maar daar sal ~ bie

tjie meer tyd wees vir die soort leiding waarna leer

kragte verlangend uitsien, wat die v~rhouding tussen 

die Departement en sy leerkragte gesonder maak en wat 

vir die onderwyser se moraal so geweldig baie kan be

teken. Met ander woorde, daar sal nou benewens inspek

sie ook bietjie tyd vir opvoedkundige verkeer tussen 

inspekteur en onderwyser wees; en waar die onderwyser 

in die verlede deur die onverbiddelike eksamenstelsel 

en taamlik onpersoonlike inspeksiegebruike te veel na

druk gele het op die bybring van kennis vir kennis se 

onthalwe, van kennis as iets wat vir eksamendoeleindes 

herhaalbaar is, sal inspekteurs van nou af meer kan doen 

om die Departement se geloof te laat posvat, naamlik 

dat dit veral funksionele kennis is wat belangrik is, 

en dat kennis enkel dan in die beste sin van die woord 

mag is wanneer dit vergesel gaan van die gesindheid en 

neiging om dit tot voordeel van die samelewing as ge

heel te laat geld" l) 

Die Direkteur het voorts verklaar: 11 Vir die Skool

inspekteur staan ~ groat en grootse taak in Suidwes 

voor die deur, want di t is ondenkbaar da t ·n skoolmeto

diek wat maklik bereken is om persoonlikheidsontwikke

ling en karaktervorming op die doeltreffendste wyse te 

laat geskied nie binnekort, al is dit maar met verdrag, 

ingevoer sal word nie. Omdat die groot gros van on

derwysers nie met hierdie metodiek vertroud is nie, sal 

hulle deur inspekteurs tydens hul besoeke ingelig en 

voorgelig moet word, en sal inspekteurs streeksamekom

ste moet organiseer en waarneem om leerkragte op die 

regte pad te bring. Om dit te kan doen, in nie net 

uitgebreide en diepgaande studie nodig nie, maar ook 

die tyd en geleentheid daartoe" 2 >. 
In die lig van die evaluering van die ou stelsel, 

soos deur die Direkteur beskryf, en sy siening van die 

nuwe toekoms moet gekonstateer word dat •n radikale ver

andering op die onderwysbenadering gewag het. Die 

verandering sou nie op die terrein van die inspeksie 

alleen/ • • • 306 

1. Jaarrapport, 1953, 10. 

2. Id. 



306 

alleen bewerkstellig kon word nie, maar di t sou •n ver

andering in die doelstelling, inhoud, metode, meting 

en evaluering van die onderwys beteken. Aan die in-

spekteurs, wat eers as onderwysers en later as inspek

teurs in die ou stelsel opgegroei het, sou dit hoe 

eise stel. Al sou die oorskakeling met verdrag plaas

vind, sou dit tog met doelgerigtheid en vasberadenheid 

aangepak moes word. 

Na elke inspeksie van TI skool moes die inspekteur 

n volledige verslag oor sy bevindinge opstel en dit aan 

die Departement stuur. 

d. Faktore wat die taak van die inspekteur 

bemoeilik het 

Die volgende faktore het die taak van die 

inspekteur bemoeilik en doeltreffende inspeksie be

nadeel: 

(1) .Afsta:nd. en vervoer 

Vir twee, drie of vier inspekteurs om n 

gebied met n oppervlakte gelyk aan tweederdes van did 

van die Unie van Suid-Afrika, met skole vir Blankes, 

Kleurlinge en Inboorlinge oor die hele land versprei, 

te behartig, is geen maklike taak nie. Die volgende 

uittreksel uit TI verslag van die eerste inspekteur in 

Suidwes-Afrika gee TI aanduiding van die probleme waar

mee hulle te kampe gehad het: 11 The long motor jour

neys over nerve-racking and frequently almost im:

passable roads along which the inspector often has to 

struggle in heat and cold, dust and rain; the irre

gular hours for his often hurried, veld-prepared meals; 

the absence for days and weeks of the every-day con

veniences of a home; and above all the fact that he 

has to act as his own chauffeur and has to cope with 

the uncountable worries caused by motor transport, 

make the work of an inspector in South West Africa 

arduous in the extreme. No matter how bountifully 

he is endowed with health and a power of endurance, 

he soon realises that this constant overtaxing of 

his system leaves its mark on him" l). 

Gedurende die vyftigerjare het paaie, motorver
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voer, hotelakkommodasie en ander geriewe sodanig ver

beter dat dit vir die inspekteur wat skole vir Blankes 

besoek het, nie meer nodig was om in die veld te slaap 

nie. Afgesien van lang afstande wat soms afgel~ moes 

word, was daar geen ander faktore in hierdie verband 

wa t •n nadel ige ui twerking kon h~ nie. 

(2) Verskuiwing van die bevolking 

Veral gedurende die depressiejare moes 

die boere hulle plase verlaat om weiding vir hulle ver

hongerde diere te soek. In baie gevalle moes die kin

ders saam met hulle ouers trek, met die gevolg dat skole 

gesluit moes word. Die onderwysers van sekere pri

vate skole het met die kinders saamgetrek, en op hier

die manier het hulle die skole aan die gang gehou l). 

Om op hoogte van die verskuiwing te bly en telkens die 

nuwe skool vir inspeksie op te spoor, was tydrowend 

vir die inspekteur. 

Nieteenstaande al die terugslae, moeilikhede en 

hindernisse, kon die inspekteurs gunstig rapporteer 

oor die werk en gesindheid van die onderwysers 2 ). 

(3) Administratiewe pliste 

Baie jare lank was daar ~ tekort aan 

hoofkantoorpersoneel, met die gevolg dat die professio

nele personeel, insluitende die Direkteur, take wat 

normaalweg deur die administratiewe personeel gedoen 

word, self moes afhandel. Om die Direkteur in hierdie 

opsig behulpsaam te wees is die inspekteurs met hulle 

tuiskoms met erlei roetinewerksaamhede belas 3). 
Om soortgelyke redes het die verantwoordelikhede 

van die inspekteurs meer ingesluit as wat van~ pro-

ssionele beampte verwag behoort te word. Sake 

soos die beheer en kontrole van uitrusting, wat suiwer 

administratief van aard is, moes deur die inspekteurs 
behartig word 4). 

Die inspekteurs moes dus take verrig wat nie by 

hulle funksies gepas het nie, werksaamhede wat nie 
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bevorder1ik vir die uitvoering van hu11e professione1e 

p1igte was nie. 

Die verbeterde omstandighede op a11e terreine in 

die gebied, ins1uitende ruimer personee1voorsiening, het 

gunstige omstandighede vir doe1treffende inspeksiewerk 

deur die bestaande panee1 van inspekteurs geskep. Die 

verbeterde omstandighede het ook meegebring dat die in

spekteur se take so ingedee1 kon word dat hy tyd kon 

vind om geree1d die nodige 1eiding te gee en se1fs ge

durende skoo1vakansies kon studeer. 

5. Eksamens en bevordering 

a. Die primere skoo1 

(1) Hoofde1ike inspeksie 

Tot in 1935 was die ste1se1 van hoof

de1ike inspeksie die enigste metode van toetsing met 

die oog op die bevordering van 1eer1inge in die primere 

skoo1. Een maa1 per jaar, tydens die besoek van die 

inspekteur~ is a11e 1eer1inge persoon1ik deur hom ge

toets. Terwy1 hy •n skoo1 besoek het, is die vrae

ste11e nagesien en die puntestate vo1tooi 1 ). Die 

1eer1inge wat aan die s1aagvereistes vo1doen het, is 

bevorder. 

Die feit dat die S.W.A.O.U. by twee kongresse n 

wysiging van die ste1se1 versoek het, dui daarop dat 

dit nie a1gehe1e bevrediging gegee het nie. Reeds 

by die tweede kongres is versoek dat na die inspeksie 

die bevordering van 1eer1inge in die hande van die hoof

en k1asonderwysers, met die inspekteur in •n adviserende 

hoedanigheid, ge1aat moes word. Die onderwysers het 

voorgeste1 dat •n ste1se1 van k1aseksamens tot by stan

derd V ingeste1 moes word en dat die hoofde1ike inspek-

sie s1egs by standerd VI toegepas sou word. Die Direk-

teur het geantwoord dat die pei1 van die werk in die 

gebied nog nie oral dieselfde was nie en dat die inspek

teurs daarom nog oor die bevordering moes bes1uit. 

Die inspekteur sou a1tyd die hoof- en klasonderwyser 

raadp1eeg. Namate die pei1 meer eenvormig word, sou 

1eer1inge van indiwidue1e inspeksie vrygeste1 en k1as-
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· k · · t word 1 ) 1nspe s1es u1 gevoer 

In 1929 is andermaal versoek dat gelyktydige inspek

sies van skole ingevoer moes word en dat die inspeksie 

in die geval van skole met drie of meer onderwysers 

deur die hoofonderwyser en sy personeel waargeneem en 

dan net deur die inspekteurs gekontroleer moes word. 

Uit die antwoord van die Direkteur blyk dit dat hy ten 

gunste daarvan was dat leerlinge in die kleiner skole 

vyf tot ses kwartale in dieselfde standard moes bly 

voordat hulle na die groter skole oorgeplaas word. 

Verder was hy ook nie ten gunste van ·n openbare eksa

men nie en sou hy n stelsel van bevordering deur die 

onderwysers onder beheer van die inspekteur verkies 2 ). 

(2) Gelyktydige bevordering 

Alhoewel die Direkteur hom reeds in 

1929 ten gunste van toetsing en bevordering deur die 

hoofonderwyser en sy persone , met kontrole deur die 

inspekteur, uitgespreek het, was dit sy opvol~er se 

taak om in 1935 die nuwe stelsel in te voer 3 • 
By die oorskakeling het sekere problema opgeduik, 

omdat alle leerlinge nie voorheen op dieselfde tyd ge

toets was nie en sommige van hulle dus nie •n volle jaar 

in die standard waarin hulle was, deurgebring het nie. 

Hierdie moeilikheid is oorbrug deur aan die intel

ligenter leerlinge die geleentheid te bied om in n 

oorgangsperiode van 18 maande twee standards te slaag. 

Hierdie prosedure het vrugte afgewerp en ongeveer 66% 

van alle leerlinge het daarin geslaag om binne die 18 
maande twee keer bevorder te word 4 >. 

Die nuwe stelsel is deur sowel onderwysers as ouers 

verwelkom 5 ) en aan die einde van 1936 kon die inspek

teurs hulle tevredenheid oor die vordering wat gemaak 

is, uitspreek 6 ). 
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(3) Die standerd VI-eksamen 

Soos reeds vermeld, het die Onderwysers

unie in 1929 versoek dat ·n openbare eksamen vir standerd 

VI ingestel moes word. In 1945 het die onderwysers 

weer verlang dat ~ departementele standerd VI-eksamen 

ingestel word l). Die Direkteur se antwoord was baie 

beslis en duidelik: 11 Di t sou •n retrogressiewe stap 

wees. Die moderne neiging in die onderwys is juis om 

van eksterne publieke eksamens oor te gaan tot interne 

skoolpromosie-eksamens, soos hier in Suidwes-Afrika in 

swang is" 2 ). 

Met die koms van die nuwe Direkteur van Onderwys, 

mnr. M.H. Greeff, het die S.W.A.O.U. andermaal versoek 

dat die Departement in samewerking met die hoofonderwy

sers die standerd VI-eksamen moes standaardiseer, veral 

ten opsigte van die twee amptelike tale en Rekenkunde 3). 
Die Direkteur het die onderwysers na ~ omsendbrief ver

wys waarin meegedeel word dat die Departement besluit 

het om in minstens drie van die standerd VI-eksamenvakke 

aan die einde van 1950 vraestelle vir alle kandidate in 

alle blanke skole op te stel. Die vraestelle sou die 

hele voorgeskrewe leergang vir standerd VI dek. 

Die voorneme van die Departement is eers aan die 

einde van 1951 in staatskole uitgevoer toe vraestelle 

in die twee amptelike tale en Rekenkunde deur die in

spekteurs opgestel en aan skole beskikbaar gestel is. 

Die bedoeling met die eksamen was om die peil van die 

werk in die vakke te verhoog en die leerlinge beter vir 

sekondere onderwys toe te rus. 4 ). Die gedeeltelike 

eksterne eksaminering in die standerd VI-eksamen het 

voortbestaan totdat die laaste eksamen aan die einde 

van 1955 afgeneem is. 

Tabel XIII toon die getal kandidate wat vanaf 

1941 tot 1955 vir die standerd VI-eksamen ingeskryf en 

daarin geslaag of gedruip het. 

TABEL/ •••• 3ll 

1. Educa, November 1945, 14. 

2. Id., 19. 

3. S.W.A.O.U.-notule: Kongresbesluit 1950. 

4. Jaarraprort, 1951, 22. 
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TABEL XIII 

STANDERD VI-EKSAMEN: UITSLAE 1941-1955 

JAAR 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

TOTAAL 
% 

Ingeskryf 

524 
465 
532 
548 
530 
521 
492 
555 
533 
615 
728 
765 
829 
826 
872 

9,335 
100 

GETAL KANDIDATE 

S1aag 

431 
378 
458 
465 
492 
473 
436 
530 
494 
573 
659 
699 
764 
773 
780 

8,405 
90.04 

Uit die tabe1 b1yk -

Druip 

93 
87 
74 
83 
38 
48 
56 
25 

39 
42 
69 
66 
65 

53 
92 

930 
9.96 

(a) dat die geta1 kandidate van 1941 tot 1949 nie 
noemenswaardig gewisse1 het nie, maar dat die ge
ta1 druipelinge gedurende die tydperk 1941 tot 
1944 betrek1ik hoog was; 

(b) dat daar vanaf 1950 tot 1955 ~ aansien1ike toename 
in die geta1 kandidate was; 

(c) dat 10% (9.96) van die 9335 kandidate wat gedurende 
die vyftien jaar vir die eksamen ingeskryf het, 
gedruip het. 

b. Die sekondere en hoerskoo1 

(1) Die Junior Sekondere Kursus 

Tot aan die einde van 1955 het hierdie 
kursus oor twee jaar, nl. standerd VII en standerd VIII 
gestrek. Met die inskakeling van die standerd VI

kursus/ ••• 312 
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kursus in 1956 het dit n driejarige kursus geword. 
Die finale jaar van hierdie kursus uitgesonder, 

is die eksamens intern geskrywe. Die hoofonderwyser 
met sy vakonderwysers het die eksamens self gere~l en 
by die inspekteur aanbeveel watter leerlinge moes slaag 
of druip. Die inspekteur het finaal oar die bevorde-
ring van die leerlinge besluit. Die slaagvereistes 
vir die interne eksamens was basies dieselfde as vir 
die finale jaar. Die hoofonderwyser en die inspek-
teur het verklarings ten opsigte van die vakke v1aarin 
leerlinge in die interne eksamens geslaag het, uitgereik. 

Tot aan die einde van 1957 het leerlinge die Ju
nior Sertifikaat-eksamen van die Universiteit van Suid
Afrika geskrywe. Die voorviaardes en reels is van tyd 
tot tyd in die 11 Handboek: Eksamen vir die Juniorserti
fikaat" voorgeskryf en kandidate vir die eksamens moes 
daaraan voldoen. Die Universiteit het die nodige 
sertifikate a~n die kandidate wat geslaag het uitge
reik. 

Toe die Onderv~sdepartement van Kaapland vanaf 
1958 nie die Junior Sertifikaat-eksamen wou afneem nie, 
het n besluit v:at reeds vroeer deur die Uitvoerende 

Komi tee ger..eem is, in v1erking getree 1
). Deur middel 

van sy eic eksemenkomitee het die Departement self die 
eksamen met swrses geloods. 

Om in die eksamen te slaag moes n kandidaat in Afri
kaans, Engels of Duits op die hoer graad slaag, rn tweede 
taal (AfrikaanG of Engels) op die hoer of die laer graad 
slaag en in drie ander vakke in sy b1rsus en in die 
groottotaal slaag. Om in n ander taal op die hoer graad 
te slaag moes n kandidaat minstens 40% behaal, in al die 
ander vakke minstens 33~% en in die groottotaal n mi
nimum van 40%. 

In die departementele eksamen het die Direkteur be
sluit watter kandidate aan die minimumvereistes voldoen 
het, die uitslae bekend gemaak en aan die geslaagde kan
didate die nodige sertifikate uitgereik. 

Die volgende twee tabelle gee die uitslae wat vanaf 
1927 tot 1960 deur kandidate in die Junior Sertifikaat-
eksamen behaal is. Tabel XIV het betrekking op die 
eksamen van die Universiteit van Suid-Afrika en Tabel 
XV op die departementele eksamen. 1 TABEL ••• 313 
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TABEL XIV 

JUNIOR SERTIFIKAAT~EKSAMEN: UITSLAE 1927-1957 l) 

(UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA) 

JAAR 
I 
I 

Ingeskryf: 
I 
I 

1927 33 
1928 37 
1929 41 
1930 40 
1931 41 
1932 50 
1933 56 

1934 75 
1937 117 
1938 138 
1939 116 

1940 115 
1941 124 
1942 92 
1943 111 
1944 130 
1945 154 
1946 190 
1947 221 

1948 193 
1949 187 
1950 229 
1951 257 
1952 328 
1953 331 
1954 390 
1955 426 
1956 468 

TOTAAL 46,390 
% I 100 I 

I 

GETAL KANDIDATE 
I 

Totaal, lstei 
Geslaagj Klasl 

32 9 
34 9 
39 17 
34 5 
33 9 
41 10 

52 14 
62 17 
95 18 

123 21 

97 16 

99 24 
109 30 

87 24 
104 35 
124 24 
138 41 
159 40 
203 65 
177 47 
156 54 
208 77 
240 84 
298 105 
293 104 
377 153 
397 151 
441 181 

I l 

! 4' 25 2 11' 384 
I 90.7 j 29.5 I 

i 

2dei 
Klas\ 

I 

17i 

151 
15i 

i 
15i 
11! 

201 
18 
16 

39 
74 
32 

39 
42 
40 
421 

' 
641 
54 
68 

72~ 

83! 

661 
74 

11 

981 
I 

125; 
116 
144 
142 
166 I 

3de 
Klas Druip 

6 
101 

71 
I 

14! 
! • 

131 
I 

11! 
I 

201 
291 
381 
281 

49 
36! 

I 

37 
23 

1 

3 
2 

6 

8 

9 
4 

13 
22 

15 
19 
16 
15 

5 

27 ' 7 
' 

36 6 
43 16 
51 l 31 
66 1 18 

' 47 I 16 

361 31 
57 1 21 
58 I 11 

68 ! 30 

73 38 
80 13 

104 ! 29 
I 94 I 

! 
27 

1,707 1,161! 438 
36. 4 I 24. 8 l 9. 3 
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TABEL XV 

JUNIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: UITSLAE 1958-1960 

(Departementele eksamen) 

GETAL KANDIDATE 
JAAR 

' i ; Ingeskryf Totaal lste: 2de i 
Druip Geslaag Klas I Klas! l Afwesig 

I i 
' I I 

1451 
i i 

1958 654 597 452: 53 

I 
4 

I 

1959 713 631 159: 47 2! 81 1 

1960 738 681 178! 503! 56 1 
i 

TOTAAL 2,105 1,909 482,1,427! 190 6 

% 100 90.7 
i 

22.9i 67.8 l 9.0 0.3 

Die vergelyking van die ui lae van die twee eksa

mens toon dat die gemiddelde persentasie leerlinge wat 

geslaag het, presies eselfde, nl. 90.7% is. Dit 

blyk egter dat die gemiddelde persentasie leerllnge wat 

in die eksamen van die Universiteit van Suid-Afrika in 

e eerste klas geslaag het, aansienlik hoer is, nl. 

29.5%, teenoor 22.9% in die departement e eksamen. 

Indien die lae druipsyfer in aanmerking geneem 

word, kan dit afgelei word dat die uitslae in die Junior 

Sertifikaat-eksamen oor die algemeen bevredigend was. 

(~) Die Senior Sekondere Kursus 

Hierdie kursus strek oor twee jaar en 

sluit standerds IX en X in. e eksaminering en be-

vordering in standerd IX vind intern plaas en word deur 

die inspekteur gekontroleer. Die slaagverei·stes is 

dies fde as vir die openbare eksamen in standerd X. 

Enige verklaring ten opsigte van die vakke waarin n 

kandidaat in standerd IX geslaag het, deur die hoof-

onderwyser en die inspekteur uitgereik. 

Sedert die vroegste jare word e eksamen van die 
Gemeenskaplike Matrikulasieraad deur kandidate in Suid

wes-Afrika afgele 1 ). Die voorwaardes en reels 

die eksamen is van tyd tot tyd in die 11 Handboek vir e 
Matriku1asie-eksamen" voorgeskryf. Kandidate wat die 
eksamen wou af1e en s1aag moes aan die vereistes wat 
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daarin neerge1e word, vo1doen. Sertifikate word deur 

die Gemeenskap1ike Matriku1asieraad aan die ges1aagde 

kandidate uitgereik. 

Met die oorskake1ing na die Kaapse 1eerp1anne vir 

die Junior Sekondere Kursus was die Departement ook ge

noodsaak om diese1fde met die Senior Sekondere Kursus 

te doen, wat in 1959 gebeur het. Die Kaapse Onderwys-

departement het ingestem dat kandidate uit Suidwes-Afrika 

onder sekere voorwaardes vir sy eksamen kon inskryf 1 ). 

Die eerste eksamen onder die nuwe beheer is aan die 

einde van 1960 afgeneem en daarmee het daar n einde aan 

die dienste wat die Gemeenskap1ike Matriku1asieraad aan 

die Onderwysdepartement in Suidwes-Afrika ge1ewer het, 

gekom. 

Net soos in die geva1 van die Universiteit van 

Suid-Afrika 2 ) en die Matriku1asieraad het die Depar

tement nou verteenwoordiging in die Departemente1e Ek

samenkomitee van die Kaapse Onderwysdepartement gekry 3). 

Tabe1 XVI gee die uits1ae wat vanaf 1927 tot 1959 

deur kandidate in die matriku1asie-eksamens van die Ge

meenskap1ike Matriku1asieraad behaa1 is. 

Vir die eerste eksamen onder die Kaapse Onderwys

departement het 275 kandidate ingeskryf van wie 222 

(80.7%) ges1aag en 49 (17.8%) gedruip het. n Paar 

kandidate wat ingeskrywe het, het nie die eksamen af

ge1e nie. Van die ingeskrewe kandidate het 46 (16.7%) 

in die eerste k1as en 176 (64.0%) in die tweede k1as 

ges1aag 4 ) 

1. 

2. 

3. 
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A.R.-notu1e, 18.2.1944. 

U.K.-notu1e, 17.11.1959. Bes1uit 1021 op 
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Jaarrapport, 1960, 29. 
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TABEL XVI 

MATRIKULASIE-EKSAMEN: UITSLAE 1927-1959 1 ) 

JAAR I l 
: Ingeskryf' S1aag 

' 1927 I 
1928 l 
1929 
1930 : 
1931 I 

1932 
1933 
1934 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1958 
1959 

TOTAALI 

% i 

7 
15 
17 
13 
25 
14 
22 

30 
24 
26 
38 
50 
54 
47 
44 
59 
60 
71 
74 
58 
74 
78 
64 
81 

109 
150 
163 
152 
225 

235 

2, 079 
100 

6 

11 1 
14 I 

9 
13· 
12 
17 
19 
12 
17 
35 
34 
50 
37 
42 
55 
54 
55 
62 
48 
65 
65 
54 
75 

101 
123 
147 
128 
210 

212 

11,782 
I 85.1 

GETAL KANDIDATE 

1ste 
K1as 

1 

0: 

2 I 
2 I 
31 . I 
6 ' 

3 
2 

2 

4 

4 

5 
11 

6 

15 
18 
18 
12 
11 

6 

9 
13 
22 

20 
12 
20 
27 
29 
53 
39 

2de 
K1as 

~I 
6 I 

4 

7 

1~ I 
9 
9 
5 

151 
13 
17 
17 
16 
22 

23 
27 

~~ I 
I 

39 1 

34 I 

:: I 

~~ I 
83 t 

! 

65 I 
I 

111 1 

135 I 

)de 
K1as 

5 
5 
6 

3 
3 
4 

4 
8 
1 

8 
16 
16 
22 

14 
11 

15 
13 
16 
21 
12 I 

17 
18 

4 

13 
30 
27 
37 
34 

375 940 1 

18.01 45.2!22.5 

Druip 

1 

4 
3 
4 

12 
2 

5 
11 

12 
9 
3 

16 
4 

10 
2 

4 
6 

16 
12 
10 

9 
13 
10 

6 

8 
27 
16 
24 
15 

23 

297 
14.3 
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1. Die uits1ae vir 1935, 1936 en 1957 is nie beskikbaar 
nie. 
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Die gemiddelde persentasie leerlinge wat in die 

matrikulasie-eksamen geslaag het, nl. 85.7~, was bevre

digend en ook die 18.0~ wat in die eerste klas geslaag 

het. Die uitslae van die twee eksamens kan nie ver

gelyk word nie, aangesien die uitslag in slegs die een 

eksamen nie as norm gebruik kan word nie. 

c. Toekomsbeleid 

Die Onderwyskommissie het tot die slotsom ge

kom dat, alhoewel daar baie euwels aan n eksamenstel

sel verbonde is, toetsing en eksaminering nog geregver

dig en selfs onontbeerlik in enige onderwysstelsel is. 

Na aanleiding van die aanbevelings van die Kommis

sie l) het die Uitvoerende Komitee oor eksaminering en 

bevordering soos volg besluit: 

"1. Sover moontlik word weggedoen met die tra

disionele formele eksamens gedurende die loop 

van die jaar. Dit word vervang deur n stelsel 

van kumulatiewe of progressiewe toetsing wat daar

op gemik is om 

(a) vir die onderwyser aan te dui tot 
watter mate sy onderrig geslaagd is, 

(b) te bepaal tot watter mate elkeen van 
die leerlinge die leerstof bemeester 
het en hieruit die onderwyser in 
staat te stel om die nodige voor
siening te maak om bevredigende vor
dering te verseker en 

(c) oor statistiese gegewens van die ge
halte van elke leerling se werk dwars
deur die jaar te beskik, wanneer oor 
vordering besluit moet word. 

Aan die end van die jaar word n volwaardige 

eksamen intern afgeneem viral die klasse uitge

sonderd die substanderds 2 ) en standerds VIII en 

X wat eksterne eksamens afl@. 
By alle toelating en bevorderingseksamens 

word sorg gedra dat die nodige standaard wat op 

daardie stadium van ontwikkeling verwag word, ge

handhaaf sal word in die eksamenvrae sowel as by 

die punte-/ ••• 318 

1. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 54-56. 
2. Die substanderds skryf geen formele eksamens nie. 



318 

die puntetoekenning. 

2. Interne bevordering in standerds I tot VII 

en standerd IX geskied op die uitslae van die 

eindeksamen met inagneming van die punte wat ge

durende die jaar behaal is. Dit is die funksie 

van die skoolhoof in medewerking met die betrokke 

personeellede en is onderhewig aan die kontrole 

van die kringinspekteur" l). 

Die nuwe beleid word geleidelik in die skole inge

voer met die doel om formele eksamens uit te skakel. 

Besonderhede in verband met eksterne eksamens is reeds 

verstrek. 1960 was dus TI oorgangsjaar. 

6. Samevatting 

Afgesien van die voorsiening vir die aanstelling 

van die nodige personeel en die magtiging om skole te 

besoek en sekere pligte daar uit te voer, is daar nie 

ander wetlike bepalinge in die Proklamasie wat betrek

king het op inspeksie, eksamens en bevordering nie. 

Wat die inspektoraat betref, getuig die geskiedenis 

van •n paar inspekteurs wat onder ui ters moeilike om

standighede •n groat en byna onhanteerbare taak verrig 

het. Gebrek aan finansies het veroorsaak dat eers 

een en later twee inspekteurs meer as vyftien jaar lank 

alleen die skoolinspeksie waargeneem het. Twee jaar 

lank is aan hulle hulp verleen deur middel van die wyk

stelsel waar die hoofonderwyser van die darpskool die 

inspeksie by die skole in sy omgewing waargeneem het. 

Met verloop van tyd is die inspektoraat uitgebrei na 

vier lede met •n hoofinspekteur om die werk te koordi

neer en die Direkteur by te staan. 

Met die ontwikkeling en uitbreiding van kulturele 

en ander spesiale vakke het dit nodig geword om vak

deskundiges, wat organiseerders genoem is, aan te stel. 

In 1960 was daar reeds drie organiseerders in diens 

van die Departement. 

Baie jare lank het die inspeksiewerk uit die 

hoofdelike inspeksie van leerlinge bestaan, met baie 

min geleentheid om werk1ike leiding op die professio

ne1e vlak/ ••• 319 

1. U.K.-notule, 18.11.1959. Bes1uit 1095 op Memo
randum E1/1/l4, gedateer 5.11.1959. 
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nele vlak te gee. Selfs na die afskaffing van die 

stels van hoofdelike inspeksie was daar nog altyd 

faktore wat verhinder het dat die inspekteur sy funk

sies ten volle kon verrig. In 1953 het die Direkteur 

die ou stelsel geevalueer en terselfdertyd •n nuwe toe

komsbeleid geskilder. 

Die toetsing en bevordering van leerlinge in die 

primere skool het tot 1935 by die inspekteurs berus. 

Die hoofdelike inspeksie is een maal per jaar tydens 

die besoek van die inspekteur uitgevoer. Hierdie stel

sel het teen die einde van 1935 vir die gelyktydige 

toetsing en bevordering van leerlinge deur die hoof

onderwyser en sy personeel plek gemaak. Die inspek

teur het die nodige kontrole uitgeoefen. Nadat die 

probleme in verband met die oorskakeling oorbrug is, 

het die nuwe stelsel goed verloop en was dit n verbe

tering op die ou stelsel. 

Die S.W.A.O.U. het van tyd tot tyd versoeke tot 

die Departement gerig vir die installing van n eksterne 

standerd VI-eksamen. Alhoewel dit n terugwaartse 

stap sou wees, het die Direkteur besluit om in drie 

vakke, t.w. die amptelike tale en Rekenkunde, eksterne 

vraestelle deur die inspekteurs te laat opstel en dit 

aan die skole beskikbaar te stel. 

vanaf 1951 tot 1955 toegepas. 

Hierdie reeling is 

Eksaminering en bevordering op die sekondere 

vlak het intern geskied, behalwe aan die einde van die 

standerd VIII- en die standerd X-jaar. Die Junior 

Sertifikaat-eksamen is tot aan die einde van 1957 deur 

die Universiteit van Suid-Afrika afgeneem. Vir die 

matrikulasie-eksamen is van die eksamens van die 
Gemeenskaplike Matrikulasieraad tot aan die einde 
van 1959 gebruik gemaak. 

Met die ingebruikneem van die leerplanne en leer

gange van die Kaapse Onderwysdepartement moes daar ander 

reelings vir die openbare eksamens getref word. Die 

Departement was genoodsaak om vanaf 1958 sy eie Junior 

Sertifikaat-eksamen in te stel, terwyl die Kaapse On

derwysdepartement gewillig was om vanaf 1960 kandi-

date uit Suidwes-Afrika toe te laat om sy eksamens te 

skrywe/ ••• 320 
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skrywe. 

By die interne eksamens het die eksaminering 

deur die skool geskied, wat dan by die kringinspekteur 

aanbeveel het watter leerlinge bevorder moes word. 

Die kringinspekteur het die aanbevelings van die skool 

gewysig of goedgekeur. 

Na aanleiding van die aanbevelings wat deur die 

Onderwyskommissie gemaak is, het die Uitvoerende 

Komitee ~ toekomsbeleid in verband met eksaminering en 

bevordering goedgekeur. Die nuwe beleid het ~ stel

sel van kumulatiewe en progressiewe toetsing met slegs 

een bevorderingseksamen aan die einde van elke jaar 

ingevoer. Die substanderds sou geen formele eksamens 

afle nie, terwyl standerds VIII en X eksterne eksamens 

sou skrywe. 

Verklarings vir die vakke waarin leerlinge in 

interne eksamens geslaag het, is deur die hoofonderwy

ser en die inspekteur uitgereik, indien hulle daarom 

aansoek gedoen het. Die eksaminerende liggame het 

sertifikate vir eksterne eksamens wat deur hulle 

afgeneem is, uitgereik. 
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