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SUMMARY 

A MANAGEMENT BY OBJECTiVES PROGRAMME OF ATHLETICS AT 

WHITE SECONDARY SCHOOLS IN TRANSVAAL 

A formal hierarchical structure in schools results in a centralised form 

of management. Management by objectives can break a formal hierarchical 

structure at a school with the result that members of the staff will par

ticipate more readily. 

There is a relationship between play, game and sport, forming a 

continuum leading from play to game to sport. This continuum is not only 

continuous but it is also mutually inclusive and interwoven. 

Education is the most complete equipment of the religious human being 

regarding occupational fulfilment. School athletics can be used extra

curriculum to educate children totally. There is a relationship between 

instruction and school athletics. 

Modalities as basic forms of reality include certain implications regarding 

school athletics and its management. These implications reveal certain 

values extending from the arithmetical to the credible modalities. Mass

participation should be the starting point in order to fully utilise the 

values of school athletics. 

Management by objectives can be defined as a way of management where 

management takes place on the basis of objectives formulated by way of 

participation and endeavouring to reach these objectives within a set time 

limit. Personal objectives of staff must coincide with the organizational 

objectives and the testing and evaluation of the results must take place 

by means of achievements based on the objectives. 

The implementation of certain steps result in a management by objectives 

plan for school athletics. If such a plan is put into operation it provides 
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a school with a unique management by objectives programme for school 

athletics. 

The problems contained in management by objectives could paramountly 

be seated in human behaviour. Through dedication and enthusiasm of the 

executive council, especially the principal, these problems might be 

bridged. Management by objectives can thus be applied successfully in 

schools. 
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HOOFSTUK 

1. ORieNTERING 

1.1 INLEIDING 

Die onderwysleier (i.e. skoolhoof) se bestuurswerk bestaan uit die 

uitoefening van onder andere die volgende bestuurstake: beplanning, 

organisering, leidinggewing en beheeruitoefening. Beplanning vorm die· 

grondslag van al die ander bestuurstake. Derhalwe kan beplanning 

beskou word as een van die belangrikste take wat die onderwysleier in 

sy bestuurshandeling moet verrig (Van der Westhuizen, 198Gb: 132). 

Die beklemtoning van beplanning het gelei tot die ontwikkeling van 'n 

aantal besondere bestuu rsbenaderings, 

stelselbenadering een is. Die algemene 

waarvan die 

stelselbenadering 

algemene 

verskaf 

verskillende logiese en kwantitatiewe instrumente wat gebruik kan word 

om behoeftes en doelwitte te bepaal, onderrigprogramme te ontleed en 

resultate te evalueer (Van der Westhuizen, 1986a :81). 

Van die bekendste van hierdie tegnieke van die algemene 

stelselbenadering wat moontlike toepassingswaarde in die onderwys het, 

is (Van der Westhuizen, 1986a:81): 

* Doelwitbestuur (MBO - Management by objectives). 

* Beplanningsgeprogrammeerde begrotingstelsel (PPBS - Planning -

Programming - Budgeting System). 

* Netwerkanalise (PERT - Program Evaluation Review Technique). 



* Kritiese koersanalise (CPM - Critical Path Method). 

*· Bestuursinligtingstelsel (MIS Management Information System). 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

In die werkkomitee se verslag: Die Suid-Afrikaanse Navorsingsprogram 

vir Sport en Rekreasie (SANSR), is aangetoon dat navorsers geneig is 

om die terrein van sportbestuur af te skeep, dat die terrein nog braak 

le en 'n groot knelpunt is (Scholtz, 1985:23). 'n Moontlike oorsaak vir 

die knelpunte ten opsigte van sportbestuur is dat die 

organisasiestruktuur van sportliggame hoofsaaklik hierargies van aard is. 

'n lmplikasie van 'n hierargiese organisasiestruktuur op skool is onder 

meer dat baie besluite met betrekking tot atletiek hoofsaaklik deur die 

skoolhoof (soms na oorleg met ander senior personeellede) geneem word. 

Die hierargiese organisasiestruktuur in die skool veroorsaak verder dat 

die bestuurstyl by baie skole as outokraties-burokraties bestempel kan 

word (vgl. Van der Westhuizen, 1986a:115). So 'n organisasiestruktuur 

lei meesal tot gesentraliseerde besluitneming in die skool. 

As gevolg van 'n outokraties-burokratiese bestuurstyl en gesentraliseerde 

besluitneming in skole · het personeel gewoonlik min inspraak by 
beplanning, soos byvoorbeeld die beplanning van skoolatletiek. Min 

lnspraak deur personeellede by beplanning van die sportaktiwiteite in 

die skool het tot gevolg dat personeel hoofsaaklik uitvoerders en 

toepassers van die skoolbeleid is. Dit kan daartoe aanleiding gee dat 'n 

gebrek aan werkbevrediging en motive ring ontstaan. 

Betrokkenheid van person eel by beplanning (i. c. beplanning van 

skoolatletiek) is noodsaaklik om spanwerk te bevorder, sod at personeel 

hulself as deel van die groep kan beskou. Personeel, veral die met 'n 
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vol skoolprogram, sal buitemuurse betrokkenheid in die algemeen, en 

atletiek in besonder, sien as 'n uitdagfng. 

Een middel om personeel te betrek, is om gebruik te maak van 

doelwitbestuur. Die bruikbaarheid van doelwitbestuur op skole word deur 

Archer & Moolman ( 1983: 10) beklemtoon wanneer hulle beweer dat dit 'n 

praktiese wyse van bestuur is wat vir die hele spektrum van 

skoolaktiwiteite geld; dus kan doelwitbestuur ook geld vir skoolatletiek 

as skoolaktiwiteit. Broyles & Hay ( 1979: 151) stel hierdie saak nog sterker 

as hulle beweer dat doelwitbestuur 'n integrerende deel van die 

doeltreffende bestuur van die oorhoofse atletiekprogram vorm. 

Uit die voorafgaande blyk die belangrikheid van doelwitbestuur en die 

toepassingswaarde daarvan in die onderwys. Daar kan verder aanvaar 

word dat hierdie bestuurswyse tans nie genoeg aandag en toepassing in 

die onderwys kry nie, juis vanwee die burokratiese hierargie in die skool 

met die gevolglike gesentraliseerde wyse van beplanning en 

besluitneming. 

Die beplanning van enige faset in die skool, soos die beplanning van 

skoolatletiek, is nie die eksklusiewe voorreg van een persoon aileen nie. 

Aile personeel wat betrokke is by skoolatletiek, behoort ook 'n aandeel 

in die beplanning daarvan te he. Een wyse om personeel in die beplanning 

van die skoolatletiekprogram te betrek, is deur middel van 

doelwitbestuur, met 'n gepaardgaande geskrewe doelwitplan vir atletiek. 

Uit voorafgaande beredenering blyk dit dat hierdie navorsing rondom die 

volgende probleemvrae wentel: 

* Wat is skoolatletiek? 

* In welke mate kan doelwitbestuur in skoolatletiek tot 'n 

doeltreffender atletiekbestuursprogram aan sekondere skole bydra? 

3 



1.3 DOEL VAJI! DIE NAVORSING 

Ten einde antwoorde aangaande die gestelde probleme te vind, l<an die 

navorsingsdoelstellings soos volg geformuleer word, om: 

* te bepaal wat sl<oolatletiel< behels, 

* te bepaal wat doelwitbestuur behels en 

* riglyne te versl<af vir die ontwerp van 'n doelwitplan vir 

s l<oolatletiel<. 

1.4 METODE VAN NAVORSING 

1.4. 1 ALIS-rel<enaarsoel<tog 

Hierdie soektog is by UNISA aan die hand van die volgende trefwoorde 

onderneem: doelwitbestuur (Management by objectives) en sportbestuur 

(Administration in sports). 

1.4. 2 Literatuurstudie 

'n Literatuurstudie van resente primere en sel<ondere toepaslike bronne 

is onderneem. 
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1.5 VERLOOP VAN DIE NAVORSING 

Eerstens is 'n uitgebreide literatuurstudie van primere en sekondere 

bronne onderneem om te bepaal wat skoolatletiek en doelwitbestuur is. 

·Vervolgens is riglyne vir die ontwerp van 'n doelwitbestuursprogram vir 

skoolatletiek opgestel. Om te bepaal of die navorsingsdoelstellings bereik 

is, is die versamelde inligting krities verwerk en is gevolgtrekkings en 

afleidings gemaak. 

1.6 BEGRIPSOMSKRYWING 

1.6. 1 Onderwysleier 

'n Onderwysleier, in die konteks van hierdie navorsing, is enige 

personeellid wat vir die bestuur van atletiek aan 'n skool verantwoordelik 

of mede-verantwoordelik is. Dit kan die skoolhoof, adjunk-hoof, 

departementshoof, atletiekorganiseerder/ster of enige ander persoon wees 

aan wie die taak van die bestuur van skoolatletiek opgedra is. 

1.6.2 Skoolatletiek 

Skoolatletiek is "n sportsoort wat deur leerlinge van die skool beoefen 

word en deel van die opvoedkundige program van die skool is. 

Skoolatletiek bestaan grondliggend uit intra-skoolatletiek (huissport) en 

inter-skoolatletiek (interskool, interbond, interprovinsiaal en aile ander 

geleenthede waar die topatlete van 'n skool in skoolverband deelneem) 

(vgl. par. 2.3). 
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1.6.3 Doelwitbestuur 

Doelwitbestuur is 'n, wyse van bestuur waardeur aan die hand van 

doelwitte bestuur wort. Hierdie doelwitte bevat prestasiestandaarde deur 

middel waarvan person~. ~Prestasie beoordeel kan word (vgl. par. 3.2.3). 

1.6.4 Doelwitplan 

'n Doelwitplan is cJF resultaat wat verkry word wanneer die 

toepassingstappe van c4~1witbestuur uitgevoer word (vgl. par. 3.3.8.4). 

l.S.5 00f>lwitbAstuur!l"broaram 

'n Doelwitbestuu rsprogram is die operasionalisering van 'n doelwitplan 

(vgl. par. 3.3.8.4). 

1.7 STRUKTURERING VAN NAVORSING 

Die navorsingsverslag is soos volg gestruktureer: 

Hoofstuk 1: Orientering. 

Hoofstuk 2: Skoolatletiek in perspektief. 

Hoofstuk 3: Die wese van doelwitbestuur. 
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Hoofstuk 4: Die ontwerp van 'n doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek. 

Hoofstuk 5: Samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings. 

1.8 SAMEVATTING EN VOORUITSKOUING 

In Hoofstuk 1 is aandag aan die probleem, doel van die navorsing, metode 

van ondersoek, verloop van die navorsing, omskrywing van enkele 

begrippe en die strukturering van die navorsing gegee. 

In die volgende hoofstuk word aandag aan 'n perspektiefstelling van 

skoolatletiek gegee. 
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HOOFSTUK 2 

SKOOLATLETIEK IN PERSPEKTIEF 

2.1 INLEIDING 

In die hoofstuk word aandag gegee aan die verband tussen speel, spel 

en sport. 'n Kontinuum van speel tot sport word aangedui en hierdie 

kontinuum word met bestuur in verband gebring. 

Die begrip "skoolatletiek" word verder omskryf en die verband tussen 

skoolatletiek en die onderrig van skoolatletiek word bepaal. Daarna word 

bepaal wat die onderrig van atletiek op skool as opvoedingshandeling 

behels. Die verband tussen skoolatletiek en die onderrig van skoolatletiek 

word in bestuursperspektief gestel. Die implikasies van die 

opvoedingswerklikheid vir skoolatletiek en die bestuur van skoolatletiek 

word verder bepaal en laastens word aandag aan die doel van skootatletiek 

gegee. 

2.2 SPEEL, SPEL EN SPORT 

2.2.1 Orienterlng 

Kuypers, soos aangehaal deur Steenberg (1983:45), se: "Spel is altijd 

en allereerst beweging." Hieruit blyk 'n verband te wees tussen beweging 

en spel. Laasgenoemde is weer te onderskei van sport. Eerstens word 
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gelet op wat beweging is, daarna spel en laastens sport. Die oorgang 

van speel na spel na sport asook die verband tussen die drie aktiwiteite 

word vervolgens bepaal. 

2.2.2 Beweging 

Reeds voor geboorte vind spontane liggaamsbeweging in die lewe van die 

kind plaas ( Potgieter, 1982: 57). Spontane liggaamsbeweging beteken lewe, 

selfontdekking, ontdekking van die omgewing, vryheid, veiligheid, 

kommunikasie, plesier en aanvaarding (Moore, 1979;9). Deur middel van 

beweging druk die kind homself uit, is die kind kreatief, ontwikkel 'n 

positiewe selfbeeld en verkry hy/sy 'n duideliker begrip van sy/haar 

bestaan op aarde (Coetzee, s.a.:8). Verder beweer Coetzee (ibid.) dat 

dit juis deur beweging is dat die kind, vera! die jonger kind, op 'n 

betekenisvolle wyse ontdek, ontwikkel en groei. Die kind het 'n 

voortdurende behoefte aan liggaamsbeweging, wat in sy latere lewe 

gemanifesteer word in spel en sport. 

2.2.3 Arbeid en speel as oorgangselemente 

In die oorgang van speel na sport is daar 'n verandering van die speel 

na die arbeidselement' (vgl. Fig. 2.1). Voorafgaande bewering impliseer 

nie dat daar geen arbeid by speel en spel betrokke is nie. Speel en arbeid 

as oorgangselemente word nou nader omskryf. 

Met arbeid word nie meganiese arbeid bedoel wat in joule as eenheid 

gemeet word nie. Met arbeid word eerder "werk" bedoel. 
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Die speelelement impliseer die genot wat die aktiwiteit kan bied, 

intrinsieke beloning, vryheid van handeling, soepelheid en 

ongestruktureerdheid. Speel kan verder omskryf word in terme van die 

ongedwongenheid daarvan aan vaste reels. Die speelelement is instinktief 

en word vir die plesier gedoen (Murphy, 1981: 54). 

Die arbeidselement impliseer aan die ander kant ekstrinsieke beloning, 

'n mate van dwang, vaste reels, verwagtinge, vaste tyd en plek, 

prestasie, wen en gestruktureerdheid. Arbeid kan verder omskryf word 

in terme van die gedwongenheid daar.van deur middel van reels. 

In die oorgang van speel na spel na sport is daar 'n gelyktydige oorgang 

van die speel- na die arbeidselement (vgl. Fig. 2. 1). Orie faktore wat 

verantwoordelik is vir die verandering van die speel- na die 

arbeidselement kan gei'dentifiseer word (Thomas, 1983:55, 56). 

Die eerste faktor is sosialisering. 'n Tweede faktor is 'n verandering in 

die beklemtoning van intrinsieke na ekstrinsieke beloning. Die laaste 

faktor is die beklemtoning van die wenelement. 'n Toename in die 

beklemtoning van die wenelement lei noodwendig tot 'n afname in die 

speelelement, met die moontlike gevolg dat die speelelement uit die 

sportsoort kan verdwyn. 

2.2.4 Spel 

Caillois, soos aangehaal deur Thomas (1983:57), beweer dat die deelname 

aan spel vrywillig, die temporele en ruimtelike beperkinge vooraf bepaal 

en vasgestel, die uitslag van die spelaktiwiteit onvoorspelbaar is en dat 

spel geen ekonomiese voordele inhou nie. 
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FIGUUR 2.1 Oie kontinuum van speel na spel na sport. 
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Vlot, soos aangehaal deur Jacobs (1979: 6), beweer dat spel 

gestruktureerd, vasstaande en georganiseerd is en deur 'n bepaalde 

aantal spelers wat aan reels gebind is, beoefen word. Spel is speel in 

terme van reels wat onvoorwaardelike gehoorsaamheid vereis (Van der 

Stoep & louw, 1982:74-76}. Dit is egter moontlik om spel se bestaande 

reels met nuwes te vervang. Uit die voorafgaande blyk dat spel 

geoperasionaliseer word in die handeling van speel. 

Sportspel (rekreasiesport) is volgens Vlot, soos aangehaal deur Jacobs 

(1979:6), 'n georganiseerde vorm van speel met spelreels waarvan die 

essensie nie in die oorwinning le nie, maar in die gees waarin daar 

meegeding word. 

Spel word in twee soorte verdeel, naamlik aktiewe spel waarby die mens 

in aksie is en passiewe spel wat hoofsaaklik 'n geestesaktiwiteit is 

(Steenberg, 1983:45). Vir die oogmerke van hierdie navorsing is slegs 

aktiewe spel van belang. Sport het sy ontstaan uit aktiewe spel en daarom 

verdien dit hier verdere aandag. 

2.2.5 Sport 

Volgens Jacobs (1979:8) is sport: " •.. 'n maatskaplike verskynsel wat 

bestaan uit georganiseerde liggaamlike aktiwiteit wat vrywillig uitgevoer 

word, wedywering insluit, liggaamlike vaardigheid vereis, prestasie 

nastreef en 'n vorm van spel weerspieel". Thomas (1983: 55) beweer dat 

sport vrygekose is, ernstig opgeneem word, georganiseerd is, in 

mededinging met teenstanders en met 'n sekere mate van 'n wil om te 

wen plaasvind. 

Mededinging is 'n fa set van sport (i. c. skoolatletiek) (Miller, 1985: 192). 

Die afrigter van 'n sport (i.e. skoolatletiek) moet egter daarteen waak 

dat in plaas daarvan om gesonde mededinging te bewerkstellig, die 

ongesonde toestand van 'n oorbeklemtoning van die wenmotief ontstaan. 
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Rijsdorp, Van Gelderen & Kupers, soos aangehaal deur Jacobs (1979:6), 

onderskei tussen wedstrydsport en vermaaksport. In laasgenoemde is ook 

sprake van wedywering, maar waar dit nie so duidelik die karakter van 

die sport bepaal nie. In vermaaksport is die speelelement oorwegend en 

die wenelement (prestasie-element) minder sterk. 

Scholtz (1977:1) onderskei tussen topsport en rekreatiewe sport. In 

topsport is die prestasiestrewe en die intensiteit van wedywering die 

sentrale motief. Rekreatiewe sport is aan die ander kant bedoel vir 

diegene wat aan die sport deelneem ter wille van intrinsieke beloning, 

vreugde, opwinding, stig van vriendskappe, oorwinnings en prestasies 

wat behaal word. Die verskil tussen die twee tipes sport le by die 

beklemtoning van prestasie en die felheid van wedywering. In die geval 

van topsport is wen en prestasie die finale maatstaf vir welslae en 

bevrediging. 

Steenberg ( 1983:47, 48) beweer dat kinders (onder die ouderdom van tien 

jaar) swakker deelnemers aan ~eorganiseerde sport is omdat hulle 

mededinging nie genoegsaam begryp nie (hoewel daar enkele uitsonderings 

kan wees). Hoe ouer die kind word, hoe meer ontwikkel die vermoe om 

samewerking te gee en meer geesdriftig te raak aangaande sport (i.e. 

atletiek). 

Sport is spel van 'n besondere soort. Hoewel sport nie altyd as spel 

gereken word nie, bevat sport altyd in 'n sekere mate die speelelement 

(Thomas, 1983:55). Sport het stranger reels as spel. Vir kinders is die 

genot in sport in die spel self gelee en wen of verloor is vir hulle nie 

so belangrik nie (T .0. D. -omsendminuut, 1987:3). Uit die voorafgaande 

kan 'n oorgang van speel na spel na sport opgemerk word. 
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2.2.6 Oorgang van speel na spel na sport 

Die oorgang van speel na sp.el na sport is nie altyd duidelik afgebaken 

nie. Die oorgang van die een na die ander is sonder vaste grense en vorm 

'n kontinuum strekkende van speel na spel tot sport. Hierdie kontinuum 

met sy oorgang van speel na spel na sport is nie net onafgebroke nie, 

maar ook wedersyds inklusief en vervleg met mekaar (vgl. Fig. 2.1). 

2.2. 7 "n Bestuursperspektief 

Tydens die afgelope aantal dekades het die bestuu rsverpligtinge van die 

onderwysleier (i.e. die onderwysleier wat sport aan 'n skool bestuur) 

geweldig verander (vgl. par. 2.5.10) (Van der Westhuizen, 1986c:1). 

As gevolg van 'n toename in die kompleksiteit van die skool as organisasie 

word ander eise ten opsigte van die. bestuurswerk aan die onderwysleier 

(i.e. die onderwysleier wat sport bestuur) gestel (Van der Westhuizen, 

1986c:2). 

Die onderwysleier wat sport aan 'n skool bestuur, se werk bestaan uit 

onderrigwerk en bestuurswerk. Onderrigwerk is daardie werk wat 

personeel moet doen om die sport as opvoedingstoerusting te benut. 

Onderrigwerk behels onder andere aangeleenthede soos die oordra van 

kennis, die aanleer van tegnieke en vaardighede en die oordra van 

waardes. Bestuurswerk is daardie werk wat die sportbestuurder moet 

uitvoer om beskikbare bronne doeltreffend aan te wend sodat die onderrig 

en aanleer van die sportsoort optimaal is. 

Deur die jare het die onderrigwerk van die onderwysleier (i. c. 

sportbestuurder) verminder en in dieselfde mate het die bestuurswerk 

vermeerder. Uit die voorafgaande blyk dat sport 'n sekere mate van 

bestuurswerk deur verantwoordelike persone vereis. Dit is juis hierdie 

bestuurswerk wat in hierdie navorsing van belang is. Doelwitbestuur is 
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egter 'n moontlike wyse waarop sportsoorte aan 'n skool soos skoolatletiek 

doeltreffend bestuur kan word. 

Die bestuur van leerlingaktiwiteite soos sportsoorte is 'n 

onderwysbestuursgebied op skool (Prinsloo &. Van Rooyen, 1986:305). 

Omdat skoolatletiek 'n sportsoort is, is dit duidelik uit voorafgaande dat 

die bestuur van skoolatletiek as leerlingaktiwiteit 'n besliste 

onderwysbestuursgebied op skool is. In hierdie navorsingsverslag gaan 

daar verder hoofsaaklik op die bestuur van skoolatletiek, dit is intra

en inter-skoolatletiek, toegespits word. 

2.3 INTER - TEENOOR INTRA • SKOOLATLETIEK 

Atletiek as buitemuurse aktiwiteit op skole bestaan grondliggend uit inter

(interskool) en intra-skoolatletiek (huissport) (vgl. par. 1.6.2). 

lnter-skoolatletiek le 'n groter klem op prestasie, met die doel om optimum 

prestasie van die kleiner groep begaafde atlete te verkry. In inter

skoolatletiek speel ekstrinsieke beloning en die wenmotief 'n groter rol 

wat sodoende 'n meer beperkende invloed op deelname het. Met sy groter 

klem op prestasie word inter-skoolatletiek eerder afgerig as onderrig en 

bestaan die moontlikheid dat van die opvoedingsaspekte verwaarloos kan 

word (McEwan, 1979 :3). 

lntra-skoolatletiek aan die ander kant is 'n rekreasie-aktiwiteit wat nie 

sterk klem op optimumprestasie van 'n minderheid leerlinge le nie, maar 

as doel massadeelname het met die benadering "sport-vir-almal". lntra

skoolatletiek se doe! is genot van die sport met 'n laer beklemtoning van 

die wenelement as in die geval van inter-skoolatletiek. 

Vir die oogmerke van hierdie navorsingsverslag word skoolatletiek as 

leerlingaktiwiteit in intra-skoolatletiek (huissport) en inter-skoolatletiek 

(interskool, interbond, interdorp, interprovinsiaal en aile ander 
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geleenthede waar die topatlete van 'n skool in skoolverband deelneem) 

ingedeel (vgl. par. 1.6.2). Dit is egter belangrik om daarop te wys dat 

intra-skoolatletiek 'n groter moontlikheid tot massadeelname as inter

skoolatletiek bied. 

Die Transvaalse Onderwysdepartement het in die omsendminuut 210 van 

1973 (p.4) die versoek gerig dat soveel moontlik leerlinge aan buitemuurse 

bedrywighede (i. c. skoolatletiek) moet deelneem. In 'n omsendminuut 71 

van 1987 (p. 3, 4) word die voorafgaande versoek herhaal en word 

massadeelname sterk aanbeveel. Die feit dat die versoek herhaal word, 

dui op die waarskynlikheid dat min tereggekom het van die oorspronklike 

versoek. Die benadering in atletiek in sommige skole is van so 'n aard 

dat die begaafde leerlinge uitgesoek word en die res van die leerlinge 

bloot toeskouers bly (Jacobs, 1979: 17). In die handleiding vir algemene 

skoolorganisasie (1986:31, 211) van die Transvaalse Onderwysdepartement 

word sterk aanbeveel dat buitekurrikulere bedrywighede (i.e. 

skoolatletiek) so aantreklik moontlik gemaak moet word ten einde hoe 

deelname te verseker. Die skool word dan vir die kind 'n aangename plek, 

al is die kind se skolastiese bedrywighede nie heeltemal na wense nie. 

Verskillende navorsers (Scholtz, 1975: 17; Bodenstein, 1985:1; Prinsloo, 

1987:7) bepleit massadeelname aan sport op skool. Hulle wys daarop dat 

die oorweldigende meerderhejd leerlinge aan groter skole ondersteuners 

en toeskouers is en min die geleentheid kry om self aktief aan sport dee! 

te neem. Prinsloo (ibid.) vra of opvoeders genoegsame erkenning aan 

die nie-presteerders in sport (i.e. skoolatletiek) gee. 'n Verdere vraag 

wat Prinsloo stel, is of nie-presteerders in sport vir hul fisieke bydrae 

in hul span beloon word, of word hierdie leerlinge na die paviljoen 

gestuur om onbetrokke en afsydige toeskouers te wees. Deur die 

ontmoediging van massadeelname kan die potensii!le belangstel!ing van 

leerlinge in skoolatletiek ontmoedig word. 

In massa-atletiekbyeenkomste waar sport ter wille van sport, plesier en 

ontspanning gehou word, kan massadeelname aan skoolatletiek die 

volgende voordele inhou (T.O.D.-omsendminuut, 1987:3-4): 
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* 

* 

* 

* 

Massadeelname het tot gevolg dat meer leerlinge erkenning vir hul 

deelname kry en dat daar 'n groter aantal gelukkige kinders op skool 

is. 

Leerlinge word die geleentheid gebied om talent in hulself te ontdek 

en om ontwikkelende vaardighede en vermoens op die proef te stel. 

Massadeelname bevorder 'n gesonde wedyweringsgees en verskaf 

pret en plesier a an die deelnemers. 

Leerlinge kan deur massadeelname sterk gemotiveer word ten opsigte 

van prestasie-georienteerde sport teen ander skole en bring groter 

welslae ten opsigte van wedyweringsport mee. 

* Massadeelname bied aan baie leerlinge 'n wyse om van oortollige 

liggaamlike en geestelike energie ontslae te raak. 

Om massadeelname in skoolatletiek moontlik te maak en om die voordele 

wat massadeelname inhou, maksimaal te benut, behoort die klem op die 

onderrig van skoolatletiek te val. Daar is 'n verband tussen skoolatletiek 

en die onderrig van skoolatletiek. Hierdie verband word vervolgens 

bepaal. 

2.4 DIE VERBANO TUSSEN SKOOLATLETIEK EN DIE ONDERRIG VAN 

SKOOLATLETIEK 

Om die verband tussen s koolatletiek en die onder rig van skoolatletiek te 

bepaal, gaan in hierdie navorsing in die eerste instansie gekyk word na 

wat opvoeding is. 

Opvoeding word soos volg deur Van der Westhuizen (1984:42) omskryf: 

"Opvoeding is die so volledig moontlike toerusting van die mens as 

religieuse wese tot roepingsvervulling". Hierdie omskrywing van 
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opvoeding dien as vertrekpunt om die verband tussen skoolatletiek en 

die onderrig van skoolatletiek te bepaal. 

Opvoeding kom in die verskillende instellings (i.e. samelewingsverbande) 

soos byvoorbeeld die skool, huisgesin en kerk, tussen "n volwassene en 

kind(ers) voor (vgl. Steyn, 1982:7). Opvoeding is oorkoepelend van aard 

omdat dit in al die verskillende instellings voorkom. In hierdie navorsing 

is opvoeding in die skool as instelling van belang en sal slegs opvoeding 

in die skool verdere aandag geniet. 

Tydens opvoeding in die skool as instelling is dit van belang om te kyk 

na die toerusting waarna in die vermelde omskrywing van opvoeding 

verwys word. Die toerusting waarna in die omskrywing verwys word, 

impliseer besondere maar ook algemene toerusting (Van der Westhuizen, 

1978:386). Van der Westhuizen (1984:41) beweer dat hierdie toerusting 

van die mens volkome moet wees; hom dus moet toerus vir elke werk. 

Die voorafgaande impliseer dat die volledige mens sodanig tot ontplooiing 

moet kom dat die opvoedeling as 'n volwaardige en 'n ewewigtigontplooide 

mens sy lewenstaak op aarde kan volvoer, dat hy/sy as "n Christelike 

beskawingsmondige oor die aarde heers. 'n Volledige mens is 'n 

totaliteitswese wat uit siel, liggaam en gees bestaan. Verwaarlosing van 

een of meer van die komponente, siel, liggaam of gees, tydens opvoeding 

kan noodwendig 'n negatiewe uitwerking op die ander komponente he 

(Scholtz, 1982: 77) . 

Die vraag kan gestel word watter toerusting nodig is om opvoeding op 

skool moontlik te maak. Die volgende toerusting is nodig: kurrikulere en 

buite-kurrikulere aktiwiteite. Kurrikulere toerusting le buite die terrein 

van hierdie navorsing. Buite-kurrilulere toerusting sluit 

leerlingaktiwiteite soos sport (i.e. skoolatletiek) in. Uit die voorafgaande 

is dit duidelik dat skoolatletiek as aktiwiteit toerusting is aan die hand 

waarvan opgevoed kan word. Die implikasies van die modaliteite vir 

skoolatletiek (vgl. par. 2.5) beklemtoon die waarde van skoolatletiek en 

die noodsaaklikheid van skoolatletiek as toerusting tot ware opvoeding. 

Skoolatletiek kan as toerusting daartoe bydra dat die opvoedeling 

behoorlik en volledig vir sy lewensroeping op aarde toegerus word. 
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Die spesifieke taak van die skool as instelling is grondliggend onderwys. 

Een wyse om die kind op te voed, is deur middel van onderwys en wei 

deur middel van onderrig-leer. Onderrig-leer is dus 'n wyse van 

opvoeding (Steyn, 1982: 4). Daar is egter 'n groot verskeidenheid 

onderrig-leersituasies tussen persone van betreklik gelyke, sowel as 

ongelyke volwassenheidstatus moontlik (Steyn, ibid.). So kan die seun 

wat op 'n tegniese skool is, sy pa onderrig sodat die pa leer om 

doeltreffend 'n motor se tyd in te stel. Onderrig-leer wat egter die 

grondtrekke van opvoeding vertoon, is in hierdie navorsing van belang. 

So kan 'n afrigter die atleet opvoedend onderrig in hoogspring sodat 

laasgenoemde leer om op die korrekte wyse oor die dwarslat te spring. 

Leer word dus eerder as opvoedende leer gesien. Opvoedende leer is 

volgens De Wet et al. (1981: 1) 'n handeling met min of meer permanente 

resultate waardeur nuwe gedragsmoontlikhede van die persoon ontstaan 

of reeds aanwesige gedragswyses verander word. 

McEwan ( 1979:3) beweer dat daar 'n verskil tussen die afrigting en die 

onderrig (i.e. onderrig-leer) van 'n sportsoort soos byvoorbeeld 

skoolatletiek is. 

Afrigting van skoolatletiek is volgens McEwan (ibid.) eerder met prestasie 

as sodanig gemoeid; dit het 'n beperkende invloed op deelname omdat hier 

hoofsaaklik toegespits word op die begaafde atlete met wie die optimum

prestasie bereik kan word. In hierdie strewe na optimum-prestasie word 

die behoeftes van die individu wat afgerig word, dikwels oor die hoof 

gesien. 

Onderrig van skoolatletiek aan die ander kant impliseer volgens McEwan 

(ibid.) 'n opvoedkundige benadering en as sodanig hou die onder rig van 

skoolatletiek met aangeleenthede soos gesindheid, gedrag, lewenswaardes 

en met die ontwikkeling van sportvaardighede verb and. Onderrig (met 

die klem op opvoedende leer) in skoolatletiek het te make met die totale 

mens en vereis van die opvoeder (wat skoolatletiek onderrig) 'n bree 

begrip en kennis van die ingewikkelde menslike patroon asook die 

grondliggende lewensbehoeftes van die mens. Hierdie benadering streef 

na massadeelname - 'n sport-vir-almal-samelewing. 
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Uit die voorafgaande is die verband tussen skoolatletiek en die onderrig 

van skoolatletiek duidelik. Vir die oogmerke van hierdie navorsing word 

afrigting in skoolatletiek as 'n wyse van die onderrig van skoolatletiek 

gesien. Die onderrig van skoolatletiek word as 'n wyse van onderwys 

beskou. Onderwys is op sy beurt 'n wyse van opvoeding. In die onderrig 

van skoolatletiek is daar onderwysgeleenthede waar in sommige gevalle 

opvoeding plaasvind. 

Uit voorafgaande blyk dit dat skoolatletiek 'n regmatige plek in die 

opvoedingsprogram van die skool verdien. Skoolatletiek verdien veral plek 

in die opvoedingsprogram van die skool indien die benadering opvoedend 

van aard is en die klem sterk op die speelelement val. I ndien die klem 

sterk op die speelelement val. dan is skoolatletiek meer 'n spel as sport, 

dan is skoolatletiek nog meer 'n deel van die skoolkurrikulum en kultuur 

van die skoolgemeenskap. 

Vir skoolatletiek om as integrerende deel van 'n skool se 

opvoedingsprogram tot sy reg te kom, is doelmatige bestuur noodsaaklik. 

Doelmatige en doeltreffende bestuur (i.e. doelwltbestuur) behoort die 

gehalte van onderrig van skoolatletiek te verhoog. Om die kind (atleet) 

na behore deur middel van skoolatletiek op te voed, is doeltreffende 

bestuur van skoolatletiek noodsaaklik. Personeellede is nodig wat positief 

teenoor die onderrig van skoolatletiek ingestel is en wat die implikasies 

van die opvoedingswerklikheid vir skoolatletiek en die bestuur van 

s koolatletiek besef. 

Die implikasies wat die opvoedingswerklikheid vir skoolatletiek en die 

bestuur van skoolatletiek inhou, verdien vervolgens aandag. 
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2.5 DIE IMPLIKASIES VAN DIE OPVOEDINGSWERKUKHEID VIR 

SKOOLATLETIEK EN DIE BESTUUR VAN SKOOLATLETIEK 

2.5.1 Orlentering 

Van der Walt (1983:61) dui aan dat die opvoedingswerklikheid aan die 

hand van die volgende vier grondtrekke ontleed kan word, naamlik 

religieuse, modale, individuele en temporele. Van der Westhui:~:en 

(1978:349-353) brei uit op bogenoemde en toon aan dat die 

opvoedingswerklikheid hom openbaar aan die hand van die volgende ses 

grondtrekke, naamlik subjektiwiteit en objektiwiteit, tydsheid, 

universaliteit en individualiteit, genetisiteit, waardebepaaldheid en modale 

bepaaldheid. Van der Westhui:~:en (1984: 15-17) toon aan dat die 

grondtrekke van die werklikheid ook by 'n verskynsel soos bestuur 

aangetref word. Onderwysbestuur as werklikheidsverskynsel kan dus ook 

ontleed en bestudeer word aan die hand van genoemde grondtrekke. 

Omdat dit in hierdie navorsing oor die bestuur (i.e. doelwitbestuur) van 

skoolatletiek gaan, het die grondtrekke van die werklikheid ook 

seggenskap in skoolatletiek en die bestuur van skoolatletiek. Vanwee die 

beperkte omvang van hierdie skripsie word vervolgens slegs op die 

implikasies van die modaliteite (as grondtrek van die werklikheid) vir 

skoolatletiek en die bestuur van skoolatletiek gelet. 

2.5.2 Die modale as grondtrek van die werklikheid 

In die geval van enige verskynsel soos skoolatletiek en die bestuur van 

skoolatletiek kan die modale aspekte van eenvoudig tot gekompliseerd 

onderskei word, naamlik: aritmetiese, ruimtelike, kinematiese, fisiese, 

bioties-organiese, psigiese, analitiese, kultuurhistoriese, 'linguale, 
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sosiale, 

Barnard, 

1984:27). 

ekonomiese, estetiese, juridiese, etiese en pistiese (vgl. 

1981 :52-53; Van Schalkwyk, 1981 :43; Van der Westhuizen, 

Vervolgens word aandag gegee aan die implikasies van die verskillende 

modaliteite vir sowel die beoefening as die bestuur van skoolatletiek. 

2.5.3 Aritmetiese modaliteit en skoolatletiek 

Die aritmetiese aspek (geta!saspek) is die mins gekompliseerde, dog mees 

fundamentele bestaanswyse van aile werklikheidsdinge (Coetzee, 1981a:35; 

Van der Walt, 1983:68, 69; Barnard, 1986a:451). 

'n lmplikasie van die aritmetiese aspek vir skoolatletiek is aangeleenthede 

soos tye, afstande, hoogte, oefentye, oefenrondes, aantal repetisies, 

teikendatums, oefendae, byhou van rekords, aantal atlete, aantal 

leerlinge in die skool, aantal apparaat, aantal fisiese geriewe, aantal 

afrigters, aantal beamptes en kwantifisering van doelwitte. 

Deur die onderrig van skoolatletiek leer die atleet om eie prestasie 

kwantitatief te evalueer, wat aanleiding gee tot die ontwikkeling van 

selfmededinging. Die atleet en personeel wat skoolatletiek onderrig, leer 

om persoonlike doelwitte te kwantifiseer wat lei tot prestasieverhoging. 

Die personeel wat skoolatletiek onderrig, het te make met die 

getalsaspekte soos die evaluering van atleetprestasie, vergelyking met 

bestaande rekords, aantal oefeninge in oefenprogramme en rondetye. 

Getalsaspekte soos teikendatums, kwantifisering van doelwitte en getalle 

is in die doelwitbestuur van skoolatletiek van belang en speel 'n rol 

tydens die bestuur van skoolatletiek. 
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2.5.4 Ruimtelike modaliteit en skoolatletiek 

Ruimtelikheid is meetbaar en staan in verband met lyne, vlakke en 

inhoude (Van der Walt, 1983: 69). 

Ten opsigte van die ruimtelike aspek ondervind die atleet wat skoolatletiek 

beoefen, 'n groot mate van bewegingsvryheid. "n Verdere implikasie van 

die ruimtelike aspek vir skoolatletiek is dat die atleet deur die onderrig 

van skoolatletiek leer om in sekere atletieknommers binne sekere grense 

te beweeg, soos byvoorbeeld in 'n sirkel en om voor 'n sekere lyn vas 

te trap. Verder leer die atleet om voorwerpe binne afgebakende sektore 

te werp, te gooi of te stoot. Ruimtelikheid in skoolatletiek dissiplineer 

die atleet om in baannommers binne die grense van 'n spesifieke baan te 

beweeg. 

Omdat skoolatletiek hoofsaaklik buite die skoolgebou op die sportterrein 

beoefen word, het die ruimtelike as modaliteit 'n besondere implikasie 

deurdat buitelugopvoeding meer tot sy reg kom. Deur buitelugopvoeding 

word die atleet aan opvoedingsgeleenthede op 'n ander vlak as in die 

klaskamer onderwerp. 

'n lmplikasie van die ruimtelike aspek vir die bestuur van skoolatletiek 

is om deu r doeltreffende bestuur (i. c. doelwitbestuur) die beskikbare 

ruimte (skoolterrein en binneshuise ruimte) optimaal te benut. 

Aangeleenthede aangaande die ruimtelike aspek wat ten opsigte van 

doeltr-effende bestuur- van belang is, is die funksionele uitleg van bane, 

sirkels, sektor-e en putte. Optimale benutting van ruimte deur middel van 

doelwitbestuur maak massadeelname moontlik. 
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2.5.5 Klnematiese modaliteit en skoolatletiek 

Die kinematiese aspek van skoolatletiek hang nou saam met die aritmetiese 

en ruimtelike aspek (vgl. Barnard, 1981: 54). Beweging is 'n "hoer" 

modaliteit as ruimte, omdat beweging ruimte veronderstel (Van der Walt, 

1983:69). 

Jacobs (1979:52) meen dat beweging, soos na vore kom tydens die 

beoefening van 'n sport soos skoolatletiek, belangrik is vir die 

voortbestaan van organiese I ewe. Beweging van die menslike liggaam 

stimuleer normale liggaamsfunksies. Jacobs (ibid.) beweer verder dat 

meer as die helfte van die menslike liggaam uit spiere en spierarbeid 

bestaan wat deur beweging teweeggebring word en wat die liggaamsorgane 

tot optimumwerking stimuleer. lndien die spiere nie voldoende gebruik 

word nie, vind atrofie plaas en die gevolg is verminderde 

doeltreffendheid. 

Sonder beweging kan 'n sportsoort soos skoolatletiek nie beoefen word 

nie. Jacobs ( 1979: 67) is van mening dat liggaamsbewegings wat behoorlik 

uitgevoer word, bekwaamheid en bedrewenheid verg en dat dit werklik 

kuns is (vgl. par. 2.5.10). 

Die voortdurende wisseling van atlete en afrigters van een skool na die 

ander of die wegbeweeg van atlete of afrigters buite die skool of onderwys 

stel besondere eise aan die bestuursvernuf van die onderwysleier wat 

skoolatletiek bestuur, ten einde kontinuiteit te verseker. 

2.5.6 Fisiese modaliteit en skoolatletiek 

Die fisiese aspek (energiewerking) het 'n dinamiek wat verandering 

veroorsaak. Hier het ons dus met die funksie van energie te doen 

(Coetzee, 1981a:36). 



Fisiese faktore soos klimaat, reenval en seisoene speel n rol in 

skoolatletiek en die bestuur daarvan. Die fisiese faktore speel 'n rol by 

die bepaling van die wedyweringseisoen van skoolatletiek. So is die 

wedyweringseisoen in skoolatletiek in Transvaal in die somer van 

Februarie tot April. Die wedyweringseisoen wat in die somer is, het 'n 

invloed op oenfenprogramme. So verskil 'n oefenprogram gedurende die 

wintermaande (Mei tot September) van die oefenprogram gedurende die 

voorseisoen (Oktober tot Januarie) en die oefenprogram gedurende die 

wedyweringseisoen (Februarie tot April) (Botha & Potgieter, 1978:9, 10). 

Die fisiese faktore speel ook 'n rol tydens die bestuur van skoolatletiek 

deurdat dit die ontwerp van bestuursprogramme (i .c. 

doelwitbestuursprogramme) vir skoolatletiek beinvloed. So sal die 

atletiekoefentye van 'n skool in 'n baie warm gebied anders wees as die 

van 'n skool in 'n meer gematigde klimaat. 

2. 5. 7 Bioties-organiese modaliteit en skoolatletiek 

Die bioties-organiese aspek (groei, organiese lewe) is in die opvoeding 

en onderwys belangrik omdat dit gaan om die bioties onvolwasse kind tot 

volwassenheid te lei (Barnard, 1986a:454). 

'n lmplikasie van die bioties-organiese aspek vir skoolatletiek is dat, deur 

die onderrig van skoolatletiek, 'n gesonde liggaam, fiksheid, 

lewenskragtigheid, stamina, fisiese vaardighede en bewegingsvreugde by 

die atleet bevorder kan word (Botha, 1980a:52-54; Coetzee, 1981b:51-53). 

'n Verdere implikasie van die bioties-organiese aspek vir skoolatletiek is 

dat, deur die onderrig van skoolatletiek, funksies soos bloedsirkulasie, 

hartwerking, spysvertering, uitskeiding, assimilasie, groei, versterking 

van skelet, spiertonus, liggaamshouding en die gunstiger ligging van 

inwendige organe by die atleet verbeter (vgl. Jacobs, 1979:52). Sekere 

oefeninge in atletiek stel hoe eise aan die hart en veroorsaak dat die hart 

groter word. Die geoefende hart van die atleet se hartspiervesels kan 
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sterk ontwikkel, wat kragtiger kan saamtrek en sodoende meer bloed per 

slag uitstoot as die ongeoefende hart. 

Hoe hoer die gehalte van die onderrig van skoolatletiek is, hoe beter kan 

die genoemde bioties-organiese implikasies (waardes) vir skoolatletiek 

deur die atleet benut word. Die gehalte van die onderrig van skoolatletiek 

kan deur doeltreffende bestuur (i.e. doelwitbestuur) verhoog word. Deur 

doelwitbestuu r in skoolatletiek kan doelwitbestuu rsprogramme on twerp 

word wat die opleiding van atletiekafrigters verhoog. Die opleiding en 

verhoging van afrigters se kennis kan deur middel van 

atletiekafrigterskursusse, beamptekursusse, klinieke, literatuur, 

programmatuur (bv. videobande, rolprente en klankskyfiereekse) verhoog 

word en is van belang tydens die antwerp van doelwitbestuursprogramme 

vir skoolatletiek. 

2.5.8 Psigiese modaliteit en skoolatletiek 

Barnard (1986a:454) meen dat die begrip psigiese in hierdie konteks meer 

as slegs sinnelike gevoel behels. Gevoel of sensasie beteken ook 

affektiwiteit, vermoe, aanleg, belangstelling, mentaliteit en 

gemotiveerdheid as wisselende harmonie. In die onderwys (i. c. opvoeding 

en onderwys deur middel van atletiek) en onderwysbestuur (i.e. 

doelwitbestuu r in skoolatletiek) moet rekening gehou word met die 

individuele verskille tussen leerlinge en ook tussen personeel ten opsigte 

van hulle psigiese ingesteldhede. 

Die psigiese aspek het implikasies vir skoolatletiek omdat deur die 

onderrig van skoolatletiek die persoonlikheid van die atleet kan ontplooi. 

'n Verdere implikasie van die psigiese aspek is dat, deur die beoefening 

van skoolatletiek, 'n bydrae gelewer kan word tot verhoging van 

prestasievermoe, verantwoordelikheid, 

vertroue, moed, onselfsugtigheid, 

sportmangees, wedersydse agting, 

eerlikheid, deursettingsvermoe, 

selfbeheersing, regverdigheid, 

selfvertroue, trots, selfrespek, 
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selfuiting, selfdissipline en 'n positiewe gevoel van eiewaarde (Coetzee, 

1981b:51-53; Thomas, 1983:170-210; Best, 1985:367; Plowman & Bischoff, 

1985:80; Wandzilak, 1985: 179-181). 

Deelname aan skoolatletiek kan 'n weg tot selfverwesenliking en selfuiting 

vir die atleet wees, wat verder lei tot hoer liggaamlike en geestelike 

prestasie (vgl. Potgieter, 1982: 57). Die leierseienskappe van die atleet 

kan ontwikkel soos byvoorbeeld die vermoe van die atleet om vinnig 

besluite te neem (vgl. par. 2.5.9) (Wandzilak, 1985:179-181). 

Die psigiese aspek hou verder 'n geestelike terapeutiese implikasie vir 

skoolatletiek in omdat deur die beoefening van skoolatletiek die aandag 

van die atleet van subjektiewe bekommernisse weggelei word en gespanne 

senuwees ontlaai word (Both a, 1980b: 40). Deelname a an skoolatletiek met 

gepaardgaande spieraktiwiteit lei daartoe dat die gedagtes (soos kwellinge 

en bekommernisse) van die atleet weggelei en opgehoopte senuspanning 

verlig word (Jacobs, 1979:53). Skoolatletiek is in sy wese 'n rekreatiewe 

leerlingaktiwiteit wat vir die beoefenaar van skoolatletiek ontspanning 

behoort te wees. 

Om 'n doeltreffende doelwitbestuursprogram vir 'n skool se atletiek op 

te stel om sodoende die skool se atletiek doelmatig te bestuur, het die 

onderwysleier onder andere te make met die doeltreffende aanwending 

van mannekragpotensiaal. Om personeel doeltreffend aan te wend, vereis 

van die onderwysleier deeglike mensekennis, 'n ewewigtige benadering 

ten opsigte van mensorientering en 'n kennis van die 

gedragswetenskappe soos sielkunde, psigo-opvoedkunde en 

bedryfsielkunde. Ander aangeleenthede ten opsigte van personeel wat 

tydens die bestuur (i. c. doelwitbestuur) van skoolatletiek van belang 

is, is die sinchronisering van personeel se persoonlike doelwitte met die 

doelwitte van die skool (vgl. par. 3.3.6), delegering, kommunikering, 

evaluering en prestasiebeoordeling. Werkbevrediging van personeel is in 

doelwitbestuur van kardinale belang. 
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2.5.9 Analitiese modaliteit en skoolatletiek 

Coetzee (1981a:37) meen dat die analitiese (logiese) aspek eie aan die 

mens is. Deur middel van hierdie modaliteit kan die mens in sy denke 

onderskei en sodoende kennis aangaande die werklikheid versamel. 

Een belangrike implikasie van die analitiese aspek vir skoolatletiek is die 

ontwikkeling en ontsluiting van die logiese denke en 

onderskeidingsvermoe van die personeel wat skoolatletiek onderrig en die 

atleet wat skoolatletiek beoefen. So byvoorbeeld kan 'n atleet 'n wedloop 

takties hardloop. Om 'n wedloop takties te hardloop, verg vooraf 

beplanning, waarneming en vinnige besluitneming. Skoolatletiek is dus 

'n middel om die atleet se vermoe om besluite te neem en om logies te dink, 

te ontwikkel en te verbeter (vgl. par. 2.5.8). Faktore wat die 

besluitneming van die atleet ten opsigte van taktiese deelname beinvloed, 

is eie sterk- en swakpunte, teenstanders se sterk- en swakpunte, 

weersomstandighede, die tipe baan, aanloopbane, ringe, sektore, 

toerusting en apparaat. 

Tydens die toepassing van doelwitbestuur om 'n doelwitbestuursprogram 

vir skoolatletiek op te stet moet die onderwysleier in die uitvoering van 

sy bestuurstake logies of analities dink. So is analitiese denke nodig om 

die inligting wat tydens die situasie-ontleding verkry is, te verwerk om 

sodoende sterk- en swakpunte te bepaal (vgl. par. 3.3.4 en 4.3.4). 

Analitiese denke is ook nodig om probleme op te los en besluite te neem. 

Analitiese denke deur die onderwysleier is noodsaaklik om 'n doeltreffende 

doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek te ontwerp. Doelgerigte 

beplanning is noodsaaklik om die logiese denke en onderskeidingsvermoe 

van die mens (i.e. onderwysleier) te ontsluit (Barnard, 1986a:455). 
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2.5.10 Kultuurhistoriese modaliteit en skoolatletiek 

Die kultuurhistoriese modaliteit dui op die vormingsfunksie van die mens. 

Slegs die mens besit 'n Goddelike opdrag om kultuur doelbewus te vorm 

(Van der Walt, 1983: 70). Burie, soos aangehaal deur Jacobs (1979: 68) 

gaan van die veronderstelling uit dat die mens kultuur skep deur 

liggaamlik te beweeg (vgl. par. 2.5.5). Deur liggaamlik te beweeg in 

'n sport soos skoolatletiek, is die atleet dus besig om kultuur te skep. 

Jacobs (1979:67) gaan verder deur sport (i.e. skoolatletiek) as kultuur 

te bestempel. 

Deur die afgelope dekades het die bestuursverpligtinge van die 

onderwysleier toegeneem en verander (vgl. par. 2. 2. 7). Omdat die 

bestuursverpligtinge van die onderwysleier verander het, beteken dat 

skoolatletiekbestuur ook met verloop van tyd verander het. Hierdie 

verandering in die bestuur van skoolatletiek ten opsigte van die 

bestuursverpligtinge dui daarop dat skoolatletiekbestuur kultuur is. Die 

verandering van die bestuur van skoolatletiek ten opsigte van die 

bestuursverpligtinge is vormend van aard wat onder andere daartoe lei 

dat bestuursprogramme soos doelwitbestuursprogramme vir skoolatletiek 

voortdurend verbeter. Verbeterde doelwitbestuursprogramme kan lei tot 

beter bestuur van skoolatletiek en verbeterde onderrig van skoolatletiek. 

Verbeterde onderrig in skoolatleitek is 'n implikasie wat die 

kultuurhistoriese aspek vir skoolatletiek inhou. Verbeterde onderrig in 

skoolatletiek lei tot verbeterde oefenprogramme en tegnieke. Die atleet 

is bevoorreg om volgens moderne metodes en tegnieke onderrig te word 

en op hierdie wyse maksimum voordeel te kry uit skoolatletiek as 

sportsoort. 'n Verdere implikasie vir skoolatletiek is dat die atleet die 

gewoonte aanleer om pligsgetrou volgens 'n geskikte program te oefen. 

Die atleet leer dus 'n gesonde lewensgewoonte en selfdissipline aan. 
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2.5.11 Linguale modaliteit en skoolatletiek 

Benewens die spreek- en skryftaal, sluit die linguale aspek (simboliese 

betekening) ook gebare, tekens, simbole, syfers, liedere, leuses en 

strukture in deur middel waarvan mense met mekaar kommunikeer (Van 

der Walt, 1983:71; Barnard, 1986a:456). 

Tydens die onderrig van skoolatletiek kry die opvoeder geleentheid om 

buite die klaskamersituasie met die opvoedeling te kommunikeer. Deur 

middel van onderrig in skoolatletiek kry die opvoeder geleentheid om sy 

opvoedingstaak buite klasverband te verrig. Buitelugopvoeding lei 

daartoe dat die atleet met die opvoeder en met ander atlete kommunikeer. 

Die voorafgaande kommunikasie lei tot die stig van vriendskappe en 'n 

groepgees (vgl. par. 2.5.12). 

In die doelwitbestuur van skoolatletiek is die behoorlike skriftelike 

formulering van doelstellings, doelwitte, aksieplanne en beheervoorskrifte 

van belang (vgl. Abney & Greene, 1981 :93). 'n Verdere implikasie van 

die linguale aspek vir die bestuur van skoolatletiek is aangeleenthede soos 

korrespondensie, verslae, vorms, memoranda, jaarbeplanning, 

termynbeplanning, beplanning van byeenkomste en aksiebeplanning. 

Skoolatletiek is 'n bestuurgebied op skool wat in 'n bepaalde samehang 

en vervlegting met ander sosiale strukture, soos byvoorbeeld 

huisgesinne, ouers-in -organisasie, onderwysers-in -organisasie, 

atletiekverenigings, atletiekklubs, plaaslike besture, tersiere inrigtings 

en atletiekunies verkeer (vgl. Zeigler, 1985: 167). Die persoon wat 

verantwoordelik is vir die bestuur van skoolatletiek, behoort na regte 

met mense in al die genoemde strukture te kommunikeer. Uit voorafgaande 

kan afgelei word dat daar een persoon op die skool, naamlik die 

onderwysleier wat verantwoordelik vir die bestuur van skoolatletiek is, 

wat 'n skakelfunksie met mense in bovermelde strukture het. 
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2.5.12 Sosiale modaliteit en skoolatletiek 

lnterpersoonlike verhoudinge ·is verhoudinge soos die tussen personeel 

en leerlinge en tussen personeel onderling. lntergemeenskapsverhoudinge 

is verhoudinge soos die tussen ouerhuis en skool, atletiekverenigings en 

skool, atletiekklubs en skool . en plaaslike owerheid en skool (vgl. 

Barnard, 1981 :58; Barnard, 1986a:456). lnterpersoonlike en 

intergemeenskapsverhoudinge het te doen met die sosiale modaliteit. 

Die sosiale modaliteit hou sekere implikasies vir skoolatletiek in. 'n 

lmplikasie is dat die onderrig en beoefening van skoolatletiek 'n 

sosialiserende uitwerking het soos die bevordering van kameraadskap, 

lojaliteit en samewerking en samehorigheid (vgl. par. 2.5.11 en par. 2.6) 

(vgl. Jable, 1986: 68). Samehorigheid behels groepgees tussen atlete, 

tussen afrigters, tussen atlete en afrigters en tussen atlete, personeel 

en die gemeenskap ( i. c. ouergemeenskap). Skoolatletiek verhoog die 

spontane'iteit van die atleet, ontwikkel die onafhanklikheidsin van die 

kind, vorm 'n grondslag vir vriendskap, gewildheid en leierskap (vgl. 

par. 2.5.8). Deelname aan 'n sport (i.e. skoolatletiek) kan daartoe bydra 

dat die atleet 'n ewewigtige sosiale lewe lei (Jacobs, 1979:63-64). Jacobs 

beweer verder dat sport (i.e. skoolatletiek) tot groot hoogte 'n sosiale 

leerskool is waar die atleet leer om homself beter te verstaan en na waarde 

te skat in verhouding tot die wisselwerking in die groep. 

Atlete kan die volgende eienskappe wat sosiaal van aard is, deur deelname 
aan 'n sport soos skoolatletiek ontwikkel: leierskap (vgl. par. 2.5.8), 

selfvertroue, volharding, integriteit, vindingrykheid, selfbeheersing, 

betroubaarheid, beskeidenheid, dapperheid, vernuftigheid, beslistheid, 

deeglikheid, ambisie, geesdrif, sportmanskap, onselfsugtigheid, moraal, 

hoflikheid, opoffering, eerlikheid en vriendelikheid (Jacobs, 1979:65, 

66). 

Vir die bestuur (i.e. doelwitbestuur) van skoolatletiek is die sosiale 

modaliteit van belang omdat die persone wat skoolatletiek bestuur, te doen 

het met onder andere die handhawing van goeie menseverhoudinge. Goeie 
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menseverhoudinge kan verkry word deur 'n bestuurstyl te handhaaf wat 

ewewigtig is ten opsigte van mens- en taakorientasie. Deur so 'n 

bestuurstyl kan die onderwysleier wat skoolatletiek bestuur, daarin slaag 

om 'n gesonde organisasieklimaat te stig wat op sy beurt weer nodig is 

vir geslaagde toepassing van doelwitbestuur (vgl. par. 4.2). Cronin & 

Hagerty (1984:84-85) beklemtoon personeeldeelname as 'n belangrike 

faktor om 'n positiewe organisasieklimaat in die skool te skep. 

Doelwitbestuur is 'n wyse van bestuur waar juis sterk klem gele word 

op die deelname van personeel aan 

doelwitbestuursprogramme (i.e. 

skoolatletiek) (vgl. par. 3.4.). 

die ontwerp en uitvoering 

doelwitbestuursprogramme 

2.5.13 Ekonomiese modaliteit en skoolatletiek 

van 

vir 

Barnard (1986a:457) wys daarop dat die sinkern van die ekonomiese 

modaliteit as besparing of doelmatigheid aangedui kan word. 

Deur die onderrig van skoolatletiek leer die atleet deur middel van 

kwalitatiewe oefenprogramme om beskikbare tyd doelmatig en ekonomies 

te benut. Die ekonomiese benutting van tyd en doelmatige beplanning is 

belangrike aangeleenthede in die moderne tyd. Dit is egter 'n erkende 

feit dat die meer fikse leerling meer produktief met sy skoolwerk is, 

flinker en kragtiger met verstandelike aktiwiteite is en beskikbare tyd 

sodoende meer ekonomies kan benut (vgl. Botha, 1980a:52, 53; Jable, 

1986:65). Optimale benutting en aanwending van beskikbare tyd en 

bronne is 'n belangrike ekonomiese aangeleentheid tydens. doelmatige 

beplanning in die bestuur (i. c. doelwitbestuur) van skoolatletiek. Met 

optimale benutting van beskikbare tyd en bronne word gestrewe na 'n 

ewewig tussen arbeid en vryetydsbesteding. 

Finansiele bestuur word 'n al hoe belangriker deel van die bestuurstaak 

van die onderwysleier wat skoolatletiek bestuur. Finansiele 

aangeleenthede soos die uitbreiding van geriewe, apparaat, finansiering 
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van -kursusse (personeel en atlete) en instandhouding van geriewe en 

apparaat is vir die skoolatletiekbestuurder van ekonomiese belang. 

Doelwitgerigte aksieplanne behoort finansiele aspekte in te sluit (vgl. 

par. 3.3.7 en 4.3.7). Die skoolatletiekbestuurder is verantwoordelik om 

'n jaarlikse begroting vir skoolatletiek op te stel wat deel is van die skool 

se begroting. 

2.5.14 Estetiese modaliteit en skoolatletiek 

Coetzee (1981a:39) en Barnard (1986a:458) wys daarop dat die sinkern 

van die estetiese modaliteit as skoonheid of skone harmonie aangedui kan 

word en dat die estetiese nie met kuns verwar word nie. 

Die onderrig van skoolatletiek kan 'n bydrae lewer tot die estetiese 

opvoeding van die atleet. Die atleet wat deur middel van skoolatletiek 

onderrig word, kan 'n waardering vir die skone leer en ontwikkel. Die 

behoorlike uitvoering van 'n nommer in skoolatletiek is 'n voorbeeld van 

skone harmonie wat estetiese waarde vir atleet en toeskouer inhou. Styl 

en tegniek kan self esteties van aard wees. 

Vir die bestuur van skoolatletiek is harmonie 'n voorwaarde vir 

doeltreffende bestuur (i.e. doelwitbestuur). Disharmonie aan die ander 

kant kan die uitvoering van bestuurswerk deur onderwysleiers benadeel

Om harmonie te bewerkstellig, moet die onderwysleier wat skoolatletiek 

bestuur, kan koordineer en belangstelling toon in die werk en vordering 

van aile personeel wat by die doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek 

betrokke is. 
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2.5.15 Juridiese modaliteit en skoolatletiek 

Barnard (1986a:458) beweer dat die sinkern van die juridiese modaliteit 

reg en onreg of vergelding is. Venter, soos aangehaal deur Coetzee 

(1981a:39). is van mening dat die drang by aile mense bestaan om reg 

te Ia at geskied. 

Skoolatletiek het sy eie reels en beleid (Suid-Afrikaanse 

Amateuratletiekunie se Atletiekreels, 1985). Hierdie reels en beleid vorm 

besliste maatstawwe wat deur die afrigter en atleet gehoorsaam moet word. 

Onvoorwaardelike aanvaarding van die voorgeskrewe reels is noodsaaklik, 

anders kan die atleet gestraf word deur byvoorbeeld deelname te verbeur. 

Die skeidsregters en beamptes se beslissings moet ook onvoorwaardelik 

aanvaar word. Onvoorwaardelike aanvaarding van skeidsregters en 

beamptes se beslissings en gehoorsaamheid aan reels en beleid verseker 

regverdige mededinging. Om skoolatletiek doeltreffend te bestuur (soos 

byvoorbeeld deur middel van doelwitbestuur), vereis ook beleid en reels 

wat deur die personeel wat skoolatletiek bestuur, gehoorsaam moet word. 

Ongehoorsaamheid aan sulke reels kan tot wanbestuur van skoolatletiek 

lei. Dit is soms vir die onderwysleier, wat skoolatletiek bestuur, nodig 

om dissiplinere stappe teen sekere personeel te neem. 

'n Ander implikasie wat die juridiese modaliteit vir skoolatletiek inhou, 

is dat deur die onderrig en beoefening van skoolatletiek die opvoeder en 

atleet met sekere natuurwetmatighede en natuurverskynsels te doen kry. 

Natuurwetmatighede en natuurverskynsels waarmee die opvoeder en atleet 

in aanraking kom, is (om enkele voorbeelde te noem) die behoud van 

momentum, behoud van draaimomentum, traagheid, swaartekrag, 

lugweerstand, impuls, momentumverandering en projektielbeweging. So 

byvoorbeeld is swaartekrag 'n wetmatigheid wat deur prestasie verder 

oorwin kan word. 'n Ander voorbeeld is die verskynsel by worpe waar 

die atleet die implement teen 'n sekere projeksiehoek moet lanseer om 'n 

horisontale maksimumverplasing te verkry. lndien die wind van voor waai 

(lugweerstand verhoog), word die projeksiehoek verklein, en andersom, 
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indien die wind van agter waai, word horisontale maksimumverplasing 

bewerkstellig. 

2.5. 16 Etiese modaliteit en skoolatletiek 

Volgens Barnard (1986a:459) is die sinkern van die etiese modaliteit liefde 

in tydelike betrekkinge. Verder beweer Barnard (ibid.) dat die morele 

'n belangrike komponent van die etiese aspek is wat veral in die 

lewensopenbaring van die mens sigbaar word. 

Deur die onderrig van skoolatletiek kan die atleet opgevoed word om nie 

summier aan mededinging te onttrek nie en om enige onverdiende voordeel 

van die hand te wys (Potgieter, 1982:60). Die optrede van die atleet 

behoort sodanig te wees dat dit tot eer van die atleet en die span sal 

strek. 'n Ander implikasie vir skoolatletiek is dat sekere etiese waardes 

soos gehoorsaamheid aan gedragskodes en eerlikheid (nie kul nie) deur 

die onderrig van skoolatletiek oorgedra word. Atlete moet byvoorbeeld 

daarna streef om goeie sportmanskap aan die dag te le. 

Die Suid-Afrikaanse Amateur-Atletiekunie (SAAAU) omskryf 'n amateur 

soos volg: " 'n Amateur is iemand wat uit liefde vir die sport en ter wille 

van die ontspanning aan kompetisies deelneem sonder om na enige 

materiele gewin deur middel van sodanige kompetisies te strewe." 

Sekondere skole van die Transvaalse Onderwysdepartement wat atletiek 

as sportsoort aanbied, is onderhewig a an die reglemente van die SAAAU. 

Weens hierdie onderhewigheid aan die reglemente van die SAAAU en die 

omskrywings van "n amateur is dit logies dat atletiek op skool 

amateursport bly en nie professioneel word nie. Deur atletiek op skool 

amateursport te hou, kan die waardes wat die etiese modaliteit ten opsigte 

van atletiek inhou, tot groter hoogte be nut word. 

'n lmplikasie van die etiese modaliteit vir die bestuur van skoolatletiek 

is onder andere dat die onderwysleier wat skoolatletiek bestuur, bestuur 
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op grondslag van die sentrale liefdeswet wat die kern van bestuur (i.e. 

doelwitbestuur) is (vgl. Einkamerer, 1986:27). Etiese aangeleenthede wat 

tydens die bestuur van skoolatletiek van belang is, is aangeleenthede soos 

professionele optrede deur personeel en 'n ewewigtige siening van die 

wenmotief. 

2.5. 17 Pistiese modaliteit en skoolatletiek 

Die pistiese aspek impliseer sekerheid, vastigheid en vaste vertroue in 

die Oorsprong of oorsprong van aile dinge (Barnard, l986a:459). Volgens 

Barnard (1981 :60) omspan die geloofsfunksie al die lewensuitinge van die 

mens. Verder beweer Barnard (ibid.) dat die religie wat op die hart 

beslag le (na God gerig of weg van God gerig}, rigting gee aan al die 

mens se lewensuitinge. 

Die pistiese modaliteit, ·wat die mees gekompliseerde modaliteit is, het al 

die ander modaliteite ten g rondslag. So byvoorbeeld vind die formulering 

van wette, reels en regulasies van skoolatletiek en die bestuur {i. c. 

doelwitbestuur) van skoolatletiek grondslag deur die geloofsaspek {vgl. 

Barnard, 1981:61). In die voorafgaande voorbeeld word die juridiese 

aspek deur die pistiese bepaal. Die persoon wat skoolatletiek bestuur, 

se bestuurstyl word deur sy geloof bepaal en gerig. 

2.5. 18 Gevolgtrekking 

Uit die voorafgaande implikasies van die modaliteite is dit duidelik dat 

die personeel wat skoolatletiek onderrig en bestuur, die modale 

bestaanswyse van skoolatletiek in sy ryke verskeidenheid moet erken. 

Met ander woorde, sulke persone erken die ryke verskeidenheid van 

bestaansmodi van skoolatletiek en die bestuur van skoolatletiek. Deur 
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behoorlike skoolatletiekonderrig en bestuur kan al die modale moontlikhede 

ontsluit word. 

Uit die navorsing wat tot dusver gedoen is, kan afgelei word dat daar 

geen plaasvervanger vir selfaktiwiteit (deelname) is nie. Skoolatletiek (en 

in besonder intra-skoolatletiek] met sy moontlikheid tot massadeelname 

hou die volgende in: 

* Hoe meer leerlinge byvoorbeeld aan intra-skoolatletiek (huissport) 

van 'n skool deelneem, hoe meer subspanne kan elke huisspan 

voorsien. So kan daar byvoorbeeld drie subspanne (A-, B- en C

spanne) in elke huisspan aan die interhuisbyeenkoms deelneem. Die 

puntetoekenning kan sodanig wees dat die plekke wat die atlete in 

elk van die subspanne behaal, 'n ekwivalente bydrae fewer tot die 

groottotaal van die huisspan. Op hierdie wyse kan 'n groot aantal 

leerlinge die geleentheid gegun word om dee! te neem en 'n bydrae 

tot hut span se prestasie te I ewer. 

* Massadeelname hou ook die moontlikheid van onderlinge informele 

ultdaging onder atlete in. So kan die wanner van 'n uitdaging tussen 

twee atlete ook die gevoel van wen ervaar. Hierdie benadering van 

massadeelname gee aa11 minder begaafde atlete ook die geleentheid 

en voorreg om deel te neem, wat belangrike 

geestesgesondheidswaarde inhou. 

2.6 OOEL VAN SKOOLATLETIEK EN DIE BESTUUR VAN 

SKOOLA TLETIEK 

Uit voorafgaande blyk dit dat die doel van skoolatletiek en die bestuur 

van skoolatletiek die volgende is: 
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* 

Om skoolatletiek as opvoedingstoerusting deur doeltreffende onderrig 

en bestuur (i.e. doelwitbestuur) te gebruik om die maksimum aantal 

leerlinge in totaliteit op te voed. 

Om die lang lys voordele en waardes wat die implikasies van die 

opvoedingswerklikheid vir skoolatletiek en die bestuur van 

skoolatletiek inhou, maksimaal tot voordeel van die kind te benut. 

Om die samehorigheid onder personeel en leerlinge te ontwikkel deur 

doeltreffende onderrig en doelwitgerigte bestuur van skoolatletiek 

(vgl. par. 2.5.12). 

Uit die literatuur (vgl. McEwan, 1979:3; Botha, 1980a:52-54; Coetzee, 

1981b:51-53; De Swardt, 1985:21) blyk dit verder dat die doel van 

skoolatletiek ook die volgende behels: 

* Opvoedende 

S koolatletiek 

onderwys is die hoofdoelstelling van onderwys. 

vorm 'n integrerende deel van die skool se 

opvoedkundige program. Daarom is opvoedende onderwys ook die 

hoofdoelstelling van skoolatletiek. Skoolatletiek is onlosmaaklik 

verbonde a an die opvoeding van die kind. 

* Die onderrig van skoolatletiek kan die doel dien om enersyds die 

atleet as totale mens te vorm en andersyds om hom geleidelik tot 

prestasie op te bou. 

In die lig van die voorafgaande kan beweer word dat skoolatletiek deel 

van die skool se opvoedkundige program moet wees, waaraan aile leeringe 

kan deelneem en deur middel waarvan opgevoed word. Om dit moontlik 

te maak, behoort die benadering massadeelname te wees. 

Die vraag kan egter gestel word of daar nie in baie skole in die onderrig 

van skoolatletiek die eis van onderwysdoelstellings uit die oog verloor 

word nie. 
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2. 7 SA.MEVA.TTING EN VOORUITSKOUING 

Daar is tot dusver gelet op speel, spel en sport, die oorgang van speel 

na spel, na sport en 'n bestuursperspektiefstelling. Verder is aandag 

gegee aan inter- en intra-skoolatletiek, die verband tussen skoolatletiek 

en die onderrig van skoolatletiek is bepaal en die implikasies van die 

vyftien modaliteite vir skoolatletiek en die bestuur van skoolatletiek is 

bespreek. 'n Eie standpuntinname ten opsigte van 'n erkenning van die 

verskeidenheid van bestaansmodi vir skoolatletiek en die bestuur van 

skoolatletiek is gedoen. Die doel van skoolatletiek is ten slotte bespreek. 

Vervolgens sal aandag aan doelwitbestuur gegee word. 
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HOOFSTUK 3 

DIE WESE VAN DOELWITBESTUUR 

3.1 INLEIDING 

In die hoofstuk word die wese van doelwitbestuur as wyse van bestuur 

ondersoek. 

'n Ontleding van 'n aantal verteenwoordigende omskrywings van 

doelwitbestuur, soos dit in die literatuur voorkom, word gedoen om sekere 

gemeenskaplikhede In die omskrywings te itdentifiseer. Die 

gemeenskaplikhede in die omskrywings word gebruik om 'n eie omskrywing 

van doelwitbestuur te gee. Vervolgens word die stappe van 

doelwitbestuur bepaal en bespreek. Om die perspektief van doelwitbestuur 

in die onderwys af te rond, word die voordele en probleme daarvan 

bespreek. 

3.2 OMSKRYWING VAN DOELWITBESTUUR 

3.2. 1 Begripsontleding 

Sedert die eerste omskrywing van doelwitbestuur deur Peter Drucker 

dertig jaar gelede, word daar 'n stroom omskrywings van doelwitbestuur 

in die literatuur aangetref. Ten einde sin en rigting aan die navorsing 

te verleen, word eerstens gepoog om uit 'n aantal omskrywings van 
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doelwitbestuur 'n sintese te vorm deur 'n aantal gemeenskaplike kenmerke 

te identifiseer. Vir hierdie doel word daar na enkele omskrywings gekyk. 

Hierna sal sekere gemeenskaplikhede van doelwitbestuur geidentifiseer 

kan word. Die metode wat gevolg is, is dat 'n omskrywing van 

doelwitbestuur gegee en uit die omskrywing word sekere 

kernwoorde/begrippe uitgelig wat die kern van 'n bepaalde omskrywing 

uitmaak. 

Reddin (1971: 12) beskou doelwitbestuur as die daarstelling 

van sleutelprestasiegebiede en prestasiestandaarde deur 

die hoofbestuur. Verder behels doelwitbestuur die 

Sleutelprestasiegebiede 
prestasiestandaarde 

wysiging van die sleutelprestasiegebiede en 
meetbare (impliseer 

prestasiestandaarde in meetbare doelwitte wat tydgebonde meting) doelwitte 
is en wat vertikaal en horisontaal gekoppel is met die tydgebonde 

toekomsbeplanning. beplanning 

Lewis (1974:3!t) beskryf skooldoelwitbestuur as 'n 

filosofiese benadering; dit is 'n wyse van denke aangaande fi 1 osofi ese benadering 

die bestuur van skole. Dit is 'n proses waar al die 
wyse van denke, proses 

personeel van die skool hul gemeenskaplike en nie- alle personeel (impliseer 
gemeenskaplike doelwitte identifiseer wat 'n grondslag deelname) • doelwitte 

vorm vir die omskrywing van kriteria om die graad van 

doelwitbereiking te evalueer. 

kri teria 
doelwitbereiking 
evalueer (meting) 

Mali (1975:3) sien doelwitbestuur as 'n beplanningstrategie beplanningstrategie 

wat daarop gerig is om resultate te bereik soos deur die bereiking van resultate. 

hoofbestuur beplan, om die persoonlike doelwitte te bereik persoonlike doelwitte 

en persoonlike behoeftes van personeel te bevredig. In 

sy eenvoudigste vorm voorsien doelwitbestuur eenheid aan eenheid 

bestuursaksies in die bereiking van organisasiedoelwitte. organisasiedoelwitte 

Dit word moontlik gemaak deur die daarstelling van 

spesifieke doelwitte vir elke bestuursvlak wat die 

bereiking van resultate in gespesifiseerde tyd motiveer. resultate, tyd 

Odiorne (1979:53) omskryf doelwitbestuur as 'n proses 

waar die Ieier en sy personeel gesamentlik deelneem om proses, deel neem 
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doelwitte en gebiede van verantwoordelikhede in terme van 

verwagte prestasie deur die individu te identifiseer. 

Hierdie maatstawwe dien as riglyne om eenheid in die 

organisasie te bewerkstellig en om die bydraes van elke 

lid te meet. 

Lombard (1979:32) beweer dat doelwitbestuur 'n wyse van 

bestuur is waar die hoofbestuur belangrike 

verantwoordelikheidsgebiede in 'n organisasie identifiseer, 

prestasiestandaarde stel en oorsigvergaderings hou om die 

resultate met behulp van die gestelde standaarde te meet. 

doelwitte 
verwagte prestasie 
maatstawwe, riglyne 

meet (evaluering) 

wyse van bestuur 

verantwoordelikheids
gebiede 
prestasiestandaarde 
resul tate, meet 
(eva 1 ueri ng), 
gestelde standaarde 

Nieteenstaande die verskil in omskrywing van doelwitbestuur blyk dit dat 

die verskillende outeurs bykans dieselfde grondliggende konsepte in hulle 

omskrywing van doelwitbestuur beklemtoon. 

3.2.2 Gemeenskaplikhede 

Die volgende gemeenskaplikhede is in die verskillende omskrywings van 

doelwitbestuur aangetref: 

* Ooelwitte (vyf maal). 

* Deelname (twee maal). 

* Tyd (twee maal). 

* Meting en evaluering (vier maal). 

* Resultate (twee maal). 
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Bogenoemde gemeenskaplikhede word gebruik om tot 'n eie omskrywing 

van doelwitbestuur te kom. 

3.2.3 Omskrywing van doelwitbestuur 

Gesien in die lig van die voorafgaande kan doelwitbestuur soos volg 

omskryf word: 

Doelwitbestuur is 'n bestuurswyse waar bestuur word aan die hand van 

doelwitte wat deur middel van deelname geformuleer is en waar gepoog 

word om die doelwitte binne 'n sekere vasgestelde tyd te bereik. 

Persoonlike doelwitte van die personeel moet harmonieer met die 

organisasiedoelwitte en die meting en evaluering van resultate geskied 

na aanleiding van prestasiestandaarde wat in die doelwitte vasgele is. 

3.3 STAPPE VAN DOELWITBESTUUR 

3.3.1 Orientering 

Oor die stappe wat in die opstel van 'n doelwitplan gevolg moet word, 

is daar redelike eenstemmigheid in die literatuur (vgl. Clegg, 1982:1, 

6; Hoy & Miskel, 1982:175; Johnson, 1982:117, 118; Migliore, 1983:2, 3; 

Kowalski, 1984:119; Robbins, 1984:132; Wood, Nicholson & Findley, 

1985:66). Uit die vermelde literatuur blyk die stappe in doelwitbestuur 

die volgende te wees: 

* Die opstel van doelstellings. 
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* 'n Situasie-ontleding. 

* Die bepaling van sterk- en swakpunte. 

* Die maak van aannames en voorspellings. 

* Formulering van doelwitte. 

* Die opstel van 'n aksieplan. 

* Beheeruitoefening. 

Hierdie stappe kan ook deur middel van 'n vloeidiagram (vgl. Fig. 3.1) 

voorgestel word. 

Vervolgens word die verskillende stappe van doelwitbestuur in 

besonderhede bespreek. In die bespreking sal aan die wese, wyse en 

waarde van elke stap aandag gegee word. 

3.3.2 Die opstel van doelstellings 

Die opstel van die oorkoepelende doelstellings In die skool is die begin 

van die bestuursgebeure (i.e. doelwitbestuursgebeure) en is dus die 

eerste stap tydens die toepassing van doelwitbestuur in skole (vgl. Van 

der Westhuizen, 1986b: 137). Die voor die hand liggende vraag is: "Wat 

Is 'n doelstelling?" 
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J 
I DOELSTELLING 

I 
I 

I SITUASIE-ONTLEDING 

I 
I 

I STERK- EN SWAKPUNTE I 
I 

j AANNAMES EN VOORSPELLINGS I 
1 

: 

DOELWITTE 

: t l 
AKSIEPLANNE 

t 
BEHEERUITOEFENING 

Beheervoorskrifte 

Waarneming, meting 

en verslagdoening 

Prestasiebeoordeli ng 

Toepaslike optrede 

' J 
FIGUUR 3.1: Stappe in doelwitbestuur. 
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In antwoord op voorafgaande vraag beweer Spillane & Levenson (1978: 15) 

dat doelstellings bree langtermynideale is. Bernard ( 1981: 19) verb reed 

hierdie siening deurdat hy doelstellings beskou as algemeen van aard en 

rigtinggewend. Vir Migliore (1983:40) is doelste!lings 'n visie van wat 

die organisasie (i.e. skool) behoort te wees. Barnard (1986b:367) sluit 

hierby aan deur doelstellings te beskou as die idealisering van die 

eindresultaat wat in die skool bereik moet word. Van der Westhuizen 

(198Gb: 138) vat die begrip kernagtig saam deur doelste!lings te sien as 

voornemes wat oorkoepelend van aard is, wat 'n element van permanensie 

besit, langtermynriglyne verskaf en koersaanduidend is. 

Organisasie- en persoonlike doelstellings is die twee soorte doelstellings 

wat in 'n onderwysstelsel verkry word (Hechter, 1981: 198-204). Hechter 

(ibid.) verdeel organisasiedoelstellings verder in politieke, beplan nings

en aksiedoelstellings. 

Die persone wat op die verskillende vlakke in 'n onderwysstelsel by die 

opstel van onderwysdoelstellings belang het, word skematies in Figuur 

3. 2 voorgestel ( Hechter, 1981; 200). 

Volgens Hechter (1981 :200, 201) is die sintese tussen die doelstellings 

wat deur die persone op die verskillende vlakke geformuleer word, soos 

volg: Afwaartse pyle wys op afwaartse kommunikasie wat die doelstellings 

(wat deur die persone op die hoi:ir vlakke geformuleer word) na die laer 

vlakke oordra. Die inwaartse pyle dui op inspraak wat die persone op 

die verskillende vlakke in die bepaling van doelstellings het. Die 

opwaartse pyle dui op terugvoering van persone op die vlakke om 

konsensus in die daarstelling van doelstellings te bewerkstellig. 
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Kenners en 

amptenar·e op 

nasionale 

vlak 

Amptenare 

van 'n 

onderwys

depa rtement 

Plaaslike 

bestu u rs raad 

Skoolhoof 

en 

person eel 

Leerlinge, 

ouers en 

gemeenskap 

FIGUUR 3.2: Persone op die verskillende vlakke wat 'n belang by 

onderwysdoelstellings het. 
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By die formulering van skooldoelstellings kan die volgende vrae van nut 

wees: "Wat behoort ons te bereik?" en "Het ons wat ons wil bereik, 

duidelik omskryf?" Die volgende riglyne moet in ag geneem word by die 

opstel en formulering van doelstellings {De Wet, 1981:51; Hechter, 

1981:195, 196; Van Buuren, 1986:2, 3): 

* Doelstellings behoort konkreet. spesifiek, duidelik en verstaanbaar 

geformuleer te word, sodat dit geoperasionaliseer kan word in 

realistiese en uitvoerbare doelwitte. 

* Doelstellings moet aanvaarbaar wees. Konsensus en deelname deur 

die personeel in die daarstelling van doelstellings verhoog 

samewerking en die aanvaarding van die doelstellings deur die 

personeel. 

* Doelstellings moet ewewigtig wees sodat die doelstellings deur middel 

van doelwitte bereikbaar is. 

* Doelstellings moet beskikbaar wees. 

Die waarde van doelstellings is dat dit as grondslag vir die daarstelling 

van die ander stappe van doelwitbestuur dien en dat dit rigting vir die 

personeel tydens die uitvoering van die ander stappe aandui {Migliore, 

1983:39). So byvoorbeeld is doelwitte afleidings van doelstellings en is 

doelstellings nodig om aksieplanne saam te stel. Migliore (ibid.) beweer 

verder dat geen plan van aksie opgestel kan word sonder sinchronisering 

met die doelstellings van die organisasie (i.e. skool) nie. 

Vervolgens word aandag aan die situasie-ontleding gegee. 
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3.3.3 'n Situasie-ontleding 

'n Situasie-ontleding is 'n opname van die totale omgewing van die 

organisasie (i. c. skool). Die omgewing van die skool bestaan uit die: 

* interne omgewing (organ i sas ieklimaat, be stu ursbenadering, 

bestuurstyl en skoolbeleid}, 

* taakomgewing (sportaktiwiteite en kulturele aktiwiteite) en 

* makro-omgewing (tegnologiese, sosio-ekonomiese en politieke). 

'n Opname van die kritieke fasette van die skool kan byvoorbeeld deur 

middel van vraelyste onderneem word. Die teikengroep van so 'n opname 

kan die person eel van die skool wees. Naas die vraelys is 'n alternatiewe 

metode om personeel in werkgroepe te verdeel. Die personeel van elke 

werkgroep kry tydens 'n werksessie geleentheid om insette te !ewer. Na 

deeglike bespreking en nadat konsensus in elke werkgroep bereik is, dien 

elke werkgroep die groep se bevindinge in. Nii deeglike bespreking van 

elke werkgroep se bevindinge en nadat konsensus bereik is, word 'n fi

nale samestelling van die werkgroepe se bevindinge gemaak. Hierdie fi

nale samestelling van die situasie-ontleding kan in die vorm van 'n 

skriftelike verslag of 'n tabel wees. Tydens die situasie-ontleding word 

na tendense van die hede en .verlede gekyk. In die praktyk is dit egter 

moeilik om al die aspekte van die skool se omgewing te ontleed. 

Uit voorafgaande blyk dit dat situasie-ontleding noodsaaklik is. Die 

waarde van 'n deeglike situasie-ontleding in 'n skool is dat dit 'n 

duidelike beeld en begrip van die huidige stand van sake en die huidige 

organisasieklimaat van die skool gee (Migliore, 1983:44, 54). Die 

belangrike inligting wat deur middel van situasie-ontleding aan die lig 

kom, is noodsaaklik om die behoorlike uitvoering van die ander stappe 

van doelwitbestuur te gee (Migliore, 1983:54). So is die inligting wat 

tydens 'n situasie-ontleding verkry word, noodsaaklik om die sterk- en 

swakpunte van die skool te bepaal en om akkurate aannames en 
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voorspellings te maak. Verder is die ingesamelde inligting nodig om 

doelwitte te formuleer en om die bes moontlike strategiee in aksieplanne 

in te bou (Odiorne et al., 1980:xii; Migliore, 1983:45). 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die volgende logiese stap in 

doelwitbestuur die bepaling van die skool se sterk- en swakpunte ten 

opsigte van skoolatletiek is. 

3.3.4 Die bepaling van sterk- en swakpunte 

Voldoende tyd en aandag behoort aan die bepaling van die sterk- en 

swakpunte van die skool en die sport van die skool verleen te word (Mali, 

1975:7). Howard Stevenson (soos aangehaal deur Migliore, 1983:49) 

beweer dat organisasies (i. c. skole) sekere kenmerkende sterkpunte het 

wat 'n positiewe invloed op werkverrigting het. Aan die ander kant het 

organisasies (i.e. skole) sekere kenmer·kende swakpunte wat 'n remmende 

invloed op werkverrigting of prestasie het. 

Die inligting van die situasie·ontleding bring die sterk· en swakpunte 

van die organisasie (i.e. skool) na vore (vgl. par. 2.5.9) (Mali, 1975:67, 

68). Die bepa!ing van sterk- en swakpunte is niks anders as 'n 

verwerking van die inligting van die situasie-ontleding deur die 

selektering en klassifisering daarvan in sterk- en swakpunte nie. 

Die waarde wat 'n bepaling van die sterk- en swakpunte van 'n skool 

inhou, is om aannames en projeksies vir die toekoms te kan maak. Verder 

is kennis van die skool se sterk· en swakpunte van waarde om goeie 

doelwitte te formuleer en om behoorlike aksieplanne saam' te stel (Migliore, 

1983:49). Die sterk- en swakpunte moet verder ook op skrif gestel word. 
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3.3.5 Die maak van aannames en voorspellings 

Dit kan vir sekere toepassers van doelwitbestuur voorkom asof hierdie 

stap onnodig is, maar dit is 'n stap wat uitgevoer moet word (Migliore, 

1983:53). Dit is die taak van die hoofbestuur (i.e. hoof en adjunkhoof/de) 

om aannames en voorspellings, wat so akkuraat as moontlik is, vir die 

skool as geheel en onder andere vir die sport van die skool spesifiek te 

maak. 

Aannames is 'n verlenging van sekere bevindinge van die situasie

ontleding en vorm 'n goeie vertrekpunt vir akkurate aannames (vgl. par. 

4.3. 5) (Migliore, 1983: 51). 'n Aanname veronderstel dat sekere faktore 

soos die skool se omgewing in die toekoms kan verander. lndien die skool 

se omgewing ingrypend sou verander, sal aanpassings in die aksieplan 

nodig wees. Aannames is dus projeksies (voorspellings} oor die toekoms 

wat versiendheid van die onderwysleier vereis. 

Die waarde van aannames is om sekere belangrike faktore, wat moontlik 

konstant gaan bly, te voorspel (Migliore, 1983: 53}. Wanneer die 

onderwysleier met aangeleenthede waaroor min of geen kontrole is, te 

doen het, kan slegs redelike aannames gemaak word. Verder is aannames 

en voorspellings van waarde omdat dit 'n grondslag vorm waarvan 

alternatiewes versamel word, wat op hul beurt 'n noodsaaklike element 

in die isolering, selektering en formulering van aoelwitte is (vgl. Mali, 

1975:59; Migliore, 1983:52). 

Die volgende stap in doelwitbestuur is die daarstelling van doelwitte. 

3.3.6 Formulering van doelwitte 

Die formulering van doelwitte is een van die belangrikste take wat die 

onderwysleier moet uitvoer (Gorton, 1983:21). Uit die literatuur blyk dit 
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dat doelwitte die volgende kenmerke vertoon (Drucker, 1977: 119; Tanner 

& Williams, 1981 :84; Kraus & Curtis, 1982:60; Archer & Moolman, 1983:4; 

Britz, 1984:267; Megginson et al., 1986: 177; Van der Westhuizen, 

198Gb: 138): 

* Doelwitte moet sowel op die organisasie (i.e. skool) as die individuele 

(persoonlike) doelwitte gegrond wees. 

* Doelwitte is die resultaat wat verkry word wanneer doelstellings 

geoperasionaliseer word, met ander_ woorde doelwitte is in 'n sekere 

mate 'n kwantifisering van doelstellings en behoort meetbaar en 

evalueerbaar te wees. 

* Doelwitte behoort aan vasgestelde teikendatums verbind te word. 

* Doelwitte is 'n enger omskrywing en inkleding van doelstellings. 

* Doelwitte is gerig op die kort termyn en is die daadwerklike 

toespitsing op bepaalde eindresultate wat nagestreef word. 

* Ooelwitte moet konkreet, duidelik omlyn, spesifiek, realisties en 

verstaanbaar wees. 

* Doelwitte moet as rigtingaanwysers dien wat aile hulpbronne in 'n 

bepaalde rigting kanaliseer. 

* Doelwitte moet gesamentlik deur al 

doelwitbestuursprogram betrokke is, 

die personeel wat by die 

geformuleer word, sodat die 

aanvaarbaarheid van die doelwitte vir die person eel verhoog. 

Laasgenoemde kenmerk, naamlik personeeldeelname tot op die laagste 

vlak, is 'n belangrike aangeleentheid in doelwitbestuur. Aile personeel 

.. wat by 'n doelwitbestuursprogram betrokke is, moet geleentheid kry om 

\. te help met die formulering van doelwitte. I ndien personeel nie die 

· .. geleentheid gebied word om 'n bydrae tydens doelwitformulering te lewer 

',nie, dan is dit nie doelwitbestuur wat toegepas word nie. 
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Verder kan twee soorte doelwitte in die literatuur onderskei word, naamlik 

organisasie- en individuele doelwitte (Botha, 1979: 134-144). 

Organisasiedoelwitte is doelwitte wat afgelei word uit die doelstellings van 

die organisasie (i.e. skool). Die organisasiedoelwitte (i.e. skooldoelwitte) 

sluit byvoorbeeld doelwitte oor fisiese geriewe-, person eel-, onderrig

en finansii!le doelwitte in (vgl. Botha, 1979: 136). I ndividuele doelwitte 

is doelwitte van individue wat bestaan uit doelwitte wat op persoonlike 

behoeftes en individuele persoonlike prestasie gegrond is. In 

doelwitbestuur word klem gele op die harmoniering (sinchronisering) van 

organisasie· en individuele doelwitte (vgl. par. 2.5.8 en par. 3.2.3). 

Die formulering van doelwitte vir die skoolsituasie behoort die volgende 

aspekte in te sluit (Harris, 1983:60-61; Britz, 1984:267): 

* 'n Prestasiestandaard: Waar dit moontlik is, moet in die doelwit 'n 

kriterium vir aanvaarbare prestasie wees. 'n Prestasiestandaard 

vers kaf die maatstaf waarmee 

geslaagde bereiking van die 

die doelwit gemeet en waaraan 

doelwit geevalueer kan word. 

Prestasiestandaarde moet die maatstaf duidelik stel, die graad van 

prestasie aandui en kan in die skoolsituasie faktore soos 

persentasies, gemiddeldes, tyd, spoed, afstand, hoogte, gehalte, 

minima en maksima, en ander kriteria insluit (vgl. par. 3.3.8.1). 

'n Doelwit moet dus altyd presies se wat gedoen moet word. 

* Tydduur: Waar moontlik moet die teikendatum vir die bereiking van 

die doelwit gegee word. 

Doelwitte vir die organisasie (i.e. skool) behoort op skrif gestel te word 

(Tosi, Rizzo & Carroll, 1980:82; Allison & Ononye, 1986:43-44; Van 

Buuren, 1986: 62). Die geskrewe doelwitte behoort verder a an aile 

personeel wat by die doelwitbestuursprogt·am betrokke is, beskikbaar 

gestel te word (Van Buuren, 1986:62). 

Ooelwitte is van groot waarde vir organisasies (i.e. skole) omdat doelwitte 

die kern van doelwitbestuur vorm. Kraus & Curtis (1982:58) vergelyk 
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die funksie van doelwitte met die funksie wat die roer van 'n skip het. 

Sonder 'n roer vaar die skip doelloos rond, sonder doelwitte sal 

organisasies (i .c. skole) dus die neiging he om tot 'n toestand van 

wanorde (entropie) te verval. Die waarde van doelwitte is daarin gelee 

dat dit rigtinggewend vir die skool is en 'n middel tot doelmatige bestuur 

( i. c. s koolatletiekbestu u r) is. 

Vervolgens word die opstel van 'n aksieplan bespreek. 

3.3. 7 Die opstel van 'n aksieplan 

Na die formulering van doelwitte is die opstel van 'n aksieplan die 

volgende stap wat gedoen moet word ten einde die onderwysleier/s en 

die personeel wat by die doelwitbestuursprogram betrokke is, in staat 

te stel om die gestelde doelwitte te bereik. Aksieplanne is die aksie- of 

doenfase van doelwitbestuur (Migliore, 1983: 65). Die onderwysleier/s wat 

doelwitbestuur in die skool toepas, moet deeglik kennis neem van wat 

aksieplanne behels. 

'n Aksieplan is 'n nuttige en bruikbare praktiese hulpmiddel en manier 

om 'n aksie of aksies te programmeer ten einde doelwitbereiking moontlik 

te maak (Lewis, 1974: 85; Tosi, Rizzo & Carroll, 1980:76). 

Die opstel van aksieplanne neem tyd in beslag, behoort gepaard te gaan 

met 'n hoe graad van personeeldeelname en moet op skrif wees (Lepard, 

1986:9). 'n Moontlike manier om aksieplanne op skrif te stel, is in 'n 

tabelvorm met die nodige opskrifte vir die kolomme (vgl. par. 4.3. 7). 

Aksieplanne moet met diskresie opgestel word (Odiorne et al., 1980: xii). 

'n Aksieplan kan aan die hand van die volgende stappe opgestel word 

(Lewis, 1974:87-89; Weihrich, 1980:94, 95; Migliore, 1983:62; Robbins, 

1984: 132, 133; Van Buu ren, 1986:222-226): 
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* 

* 

Stap een: Bepaal watter aksies (funksies, take en aktiwiteite) nodig 

is om 'n doelwit te bereik. 

Stap twee: Bepaal die voorkeure wat by elke aksiestap geld en kies 

die beste alternatief. 

* Stap drie: On twerp strategiee om die aksies uit te voer, dit wit se 

daar word bepaal hoe en waar die beskikbare bronne die beste 

aangewend kan word. 

* 

* 

Stap vier: Bepaal wanneer die aksies uitgevoer moet word deur 

teikendatums a an die aksies te verbind. 

Stap vyf: Bepaal wie vir die uitvoering van die aksies 

verantwoordelik is deur delegering en omskrywing van die rolle, 

gesag en verantwoordelikheidsgebiede van personeel. Verkry ook 

personeelondersteuning deur middel van ooreenkoms. 

* Stap ses: Toets en hersien die plan en maak seker dat dit strook 

met die doelwitte. 

Voortvloeiend uit die voorafgaande inligting aangaande die aksieplanne 

word aandag aan die waarde van die aksieplanne gegee. 

Die waarde van aksieplanne is dat dit as grondslag vir deeglike benutting 

van beskikbare tyd en bronne (mannekrag, geld, voorrade, fasiliteite 

en apparaat) dien om die doelmatige aanwending daarvan moontlik te maak 

(Lewis, 1974:86). Aksieplanne is verder van waarde omdat dit ook as 

grondslag dien om struikelblokke en probleme vooruit te loop, te ontbloot 

en om sinvolle delegering van take (aksies) te vergemaklik (Weihrich, 

1980:95). Laastens kan deur aksieplanne toepaslike strategiee ontwikkel 

word ten einde doelwitbereiking 'n werklikheid te maak (Tosi, Rizzo & 

Carroll, 1980: 76). 
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Om toe te sien dat die aksies wat aan die personeel opgedra is, behoorlik 

uitgevoer word, is dit noodsaaklik dat sekere beheermaatreels ingestel 

word sod at die onderwysleier beheer kan uitoefen. 

3.3.8 Beheeruitoefening 

Om te verseker dat die doelwitte bereik en die aksies met welslae tot 

uitvoer gebring word, moet die onderwysleier die nodige beheer uitoefen. 

Sodra daar afgewyk word van die doelwitte en aksiebeplanning, kan die 

afwykings deur toepaslike optrede reggestel word. 

Die doeltreffendste wyse van beheer is dat dit uitgeoefen word op die 

plek waar die werk gedoen word en selfbeheer is die beste beheermaatreel 

wat tydens beheeruitoefening getref kan word (Van der Westhuizen, 

1986b:200). Selfbeheer is 'n wyse van beheeruitoefening wat algemeen in 

doelwitbestuur voorkom (Drucker, 1980: 7; Robbins, 1984: 133). Drucker 

(ibid.) is van mening dat selfbeheer van eie werkverrigting deur die 

personeellid self een van die belangrikste voordele is wat doelwitbestuur 

inhou (vgl. par. 3.4). Selfbeheer lei onder andere tot sterker motivering 

en 'n hoer graad van doelwitbereiking (Drucker, 1980:7). Omdat 

personeel (i.e. onderwysers) professionele en verantwoordelike mense is, 

het selfbeheer prominensie in doelwitbestuur gekry. 

Selfbeheer is 'n wyse van beheerultoefenlng wat sterk in die literatuur 

aangaande doelwitbestuur beklemtoon word (Drucker, 1980:7; Robbins, 

1984: 133). Selfbeheer lei onder andere tot sterker motivering, hoer 

doelwitformuleringstandaarde en breer visie (Drucker, 1980: 7). 
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In die literatuur is daar verskillende menings aangaande die stappe van 

beheeruitoefening. Daar word egter by die volgende vier stappe van 

beheeruitoefening volstaan (Einkamerer, 1986:55; Van der Westhuizen, 

1986b:203-205): 

* Stap een: Die vasstelling van beheervoorskrifte. 

* Stap twee: Waarneming, meting en verslagdoening van werk. 

* Stap drie: Prestasiebeoordeling. 

* Stap vier: Toepaslike optrede. 

Vervolgens word aandag a an die verskillende stappe van 

beheeru itoefen i ng gegee. 

3.3.8. 1 Die vasstelling van beheervoorskrifte 

Die vasstelling van beheervoorskrifte is die eerste beheermaatreel wat 

deu r die onderwysleier get ref moet word. Beheervoors krifte behels die 

vasstelling van standaarde en kriteria, die wyse waarvolgens prestasies 

waargeneem en beoordeel moet word en riglyne vir korrektiewe optrede 

(bysturing) (Niemann, 1986:352). Die standaarde en kriteria van 

prestasie word reeds tydens doelwitformulering in doelwitte ingebou (vgl. 

par. 3.3.6) (Van der Westhuizen, 1986b:203, 204). Hierdie 

prestasiestandaarde wat deel van beheervoorskrifte vorm, moet buigsaam, 

verstaanbaar en evalueerbaar wees en moet sekere faktore soos 

persentasies, gemiddeldes, tyd, spoed, afstand, hoogte, gehalte, minima 

en maksima en ander kriteria insluit (vgl. par. 3.3.6). Beheervoorskrifte 

moet vir aile personeel wat by die doelwitbestuursprogram betrokke is, 

ter insae wees. 
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Die waarde van beheervoorskrifte le daarin dat dit verseker dat 

aksieplanne doeltreffend uitgevoer en onderwysbestuursdoelwitte optimaal 

verwesenlik word. Verder is beheervoorskrifte van waarde deurdat dit 

selfbeheer deur personeel en selfontwikkeling van personeel moontlik maak 

(Einkamerer, 1986:55-57). Beheervoorskrifte is ook van waarde deurdat 

personeel aangaande die metingskriteria wat daar bestaan en watter 

metingskriteria belangrik is, ingelig word. Beheervoorskrifte vorm ook 

die grondslag vir doeltreffende waarneming en terugvoering van werk. 

Nadat beheervoorskrifte bepaal is, is waarneming, meting en 

verslagdoening van werk die volgende stap in doelwitbestuur. 

3.3.8.2 Waarneming, meting en verslagdoening van werk 

Waarneming, meting en verslagdoening van personeel se werk moet 

uitgevoer word om toepaslike inligting aangaande hulle vordering en 

werkverrigting in te same!, sodat prestasiebeoordeling behoorlik gedoen 

kan word. Die waarneming, meting en verslagdoening van werklike 

prestasies deur personeel geskied op 'n bepaalde wyse wat nou verdere 

aandag verdien. 

Die terugvoering van inligting van die personeel wat die werk gedoen 

het, na die onderwysleier wat die werk gedelegeer het, is die resultaat 

van die waarneming van personeel se werk en hierdie terugvoering van 

inligting kan deur middel van verslagdoening geskied (vgJ.. Van der 

Westhuizen, 1986b:204; De Wet, 1981:88). Verslagdoening van werk kan 

plaasvind deur regstreekse of onregstreekse waarneming (vgl. 

Ein kamerer, 1986:60, 61). Verslagdoening deur regstreekse waarneming 

is of persoonlik of deur mondelinge verslae, terwyl verslagdoening deur 

onregstreekse waarneming of skriftelike algemene Of skriftelike statistiese 

verslae is. Mondelinge of skriftelike verslae moet so eenvoudig moontlik 

opgestel en sulke verslae moet tot die minimum beperk word. 



Verder kan die hou van periodieke oorsigvergaderings aanbeveel word 

waartydens die onderwysleier en deelnemende personeel gesamentlik 

beraadslaag om 'n vorderingsoorsig te kry. 'n Deeglike vorderingsoorsig 

gee op sy beurt weer perspektief aangaande die hele 

doelwitbestuursprogram en personeelwerkverrigting. 

De Wet (1981 :88) beveel 'n netwerk van terugvoeringskanale in die skool 

aan, wat inligting moniteer om sulke inligting vinnig by die delegeerder 

te kry. Kanale vir die terugvoering van inligting moet so kort as moontlik 

wees en elke personeellid wat betrokke is, moet weet wanneer en aan wie 

terugvoering gegee moet word (De Wet, ibid.). Nadat die onderwysleier 

die inligting ontvang, ontleed en prestasies beoordeel het, moet hy weer 

terugvoering aan die personeel verskaf wat by die 

doelwitbestuursprogram betrokke is, sodat sulke personeel moontlike 

regstellings kan maak (Niemann, 1985:213). 

Sonder waarneming, meting en verslagdoening van werk hang aile besluite 

en aksieplanne wat onderneem is, in die lug (vgl. Bernard, 1981:44, 45). 

Doeltreffende terugvoering is die sleutel tot geslaagde beheeruitoefening 

(De Wet, 1981 :88). Verder is waarneming, meting en verslagdoening van 

waarde omdat meer objektiewe, betroubare en geldige prestasiebeoordeling 

van personeelwerkverrigting gedoen kan word, sodat regstellings tydig, 

nadat prestasiebeoordeling afgehandel is, kan geskied (vgl. Justis, Judd 

& Stephens, 1985: 153). 

3.3.8.3 Prestasiebeoordeling 

Nadat ter sake inligting versamel is, is prestasiebeoordeling die volgende 

stap in doelwitbestuur om te verseker dat daar by die beheervoorskrifte 

gehou is. Die beoordeling van prestasie is· 'n stelselmatige, versigtige, 

deeglike en objektiewe ontleding (i. c. evaluering) van die werkverrigting 

van elke personeellid, groep, produk of program (i.e. 

doelwitbestuursprogram) (Gorton, 1983:65; Reitz & Jewell, 1985:171). 
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Anders gestel, prestasiebeoordeling is 'n vergelyking van die werklike 

prestasies met die verwagte prestasies (i. c. die prestasiestandaarde in 

doelwitte). Prestasiebeoordeling veronderstel die monitering van 

vordering wat in die bereiking van doelstellings en doelwitte gemaak is 

(vgl. Van der Westhuizen, 1986b:204). Vir die oogmerke van hierdie 

navorsing word die prestasiebeoordeling van die doelwitbestuursprogram 

en die personeel kortliks bespreek. 

Prestasiebeoordeling van die program (L c. doelwitbestuursprogram) is 

tweerlei van aard (Roux, Weich & Fouche, 1986:50). Prestasiebeoordeling 

kan Of subjektief Of objektief wees. Subjektiewe beoordeling is gegrond 

op persoonlike menings en objektiewe beoordeling is gegrond op 

vasgestelde prestasiestandaarde. Objektiewe beoordeling is die aangewese 

wyse van prestasiebeoordeling wat in onderwysdoelwitbestuur moet geld. 

Die prestasiebeoordeling van personeel is eerder die objektiewe in plaas 

van van die subjektiewe beoordeling van gelewerde werk deur personeel 

wat aan die doelwitbestuursprogram deelneem. Hierdie evaluering van 

personeel speel 'n rol by aangeleenthede soos 'n personeelgradering, 

loopbaanbeplanning, uitdienstreding, sekondering, berisping, 

aanprysing, prestasie-erkenning en bevordering. 

Die beoordeling van prestasies aan die hand van versamelde inligting is 

van waarde omdat verdienstes en gebreke toegepas en die funksionaliteit 

van gedelegeerde aksies van aksieplanne gemeet word (vgl. Van der 

Westhuizen, 1986b: 204). Deur prestasiebeoordeling kan vasgestel word 

of die doelwitplan volgens die vasgestelde doelwitte toegepas is (Bernard, 

1981 :44). Deur prestasiebeoordeling kan dus vasgestel word of die 

doelwitplan die beste plan is wat uit die staanspoor ingestel kan word. 

Verder is prestasiebeoordeling van waarde omdat deur 

prestasiebeoordeling die welslae van die doelwitbestuursprogram (i.e. 

doelwitbestuursprogram in skoolatletiek) bepaal en personeel se 

prestasie/vordering geevalueer word. Daar moet egter daarop gelet word 

dat leerlingprestasies nie die maatstaf vir die beoordeling van 

personeelprestasie is nie, maar wei die personeellid se aksies met 

betrekking tot die doelwitbestuursprogram. 
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Die waarde van ,prestasiebeoordeling le egter ook daarin dat 

prestasiebeoordeling kan bydra tot personeelontwikkeling en 'n nuttige 

middel is om die bevorderbaarheid van personeel te bepaal (vgl. De Wet, 

1981 :89). Prestasiebeoordeling is van waarde omdat dit bydra tot die 

ontwikkeling van menslike hulpbronne en die ontwikkeling van die skool 

as organisasie (vgl. Van der Westhuizen, 1986b:204). lndien 

prestasiebeoordeling ten doel het om die personeellid te help om te groei 

en te ontwikkel in sy taak sal prestasiebeoordel.ing deur die personeel 

nie as 'n strafmaatreel gesien word nie, maar hulle sal dit eerder 

verwelkom (De Wet, 1981 :89). 

Volgens Marx et al., (1983:82) moet enige afwyking wat onder andere 

deu r prestasiebeoordeling na vore kom, hoe gering die afwyking ook al 

mag blyk te wees, verklaar word om te verhoed dat die afwyking 

vergroot. Waarneming, meting, verslagdoening en prestasiebeoordeling 

vorm die brug tussen beheervoorskrifte en toepaslike optrede. Toepaslike 

optrede word verder toegelig. 

3.3.8.4 Toepaslike optrede 

Hoewel toepaslike optrede as die laaste stap van doelwitbestuur bespreek 

word, kan toepaslike optrede tydens enige tydstip in die daarstelling van 

die doelwitplan geskied. Toepaslike optrede is daardie handeling wat die 

onderwysleier tydens doelwitbestuur doen om werklike en potensiiile 

afwykings van doelwitte en aksieplanne die hoof te bied. Na aanleiding 

van die voorafgaande is dit gepas om te bepaal hoe toepaslik opgetree 

word tydens doelwitbestuu r. 

Toepaslike optrede vind plaas nadat 'n herwaardering van die vasgestelde 

doelwitte en aksieplan gedoen is. Toepaslike optrede kan nie-korrektief 

of korrektief van aard wees. Nie-korrektiewe optrede impliseer geen 

regstellings nie en word gekenmerk 

beloning. Korrektiewe optrede (i. c. 

deur aanva'arding, erkenning en 

bysturing) aan die ander kant 
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impliseer regstelling van werklike of potensiele afwykings. Sodanige 

regstellings maak die vorige stappe van doelwitbestuur betroubaar en 

gel dig (Van der Westhuizen, 198Gb: 205). Korrektiewe optrede kan Of 

onmiddellik Of grondliggend van aard wees (Robbins, 1980:382). 

Onmiddellike optrede is die regstelling van foute en grondliggende 

optrede is 'n heroorweging van die prestasiestandaarde van die doelwitte. 

Die waarde van toepaslike optrede is nie om fout te vind nie, maar om 

afwykings op te spoor en reg te stel, sodat die uit,voering van die 

aksieplan vlot verloop en gelewerde werk in ooreenstemming met die 

doelstellings en doelwitte van die doelwitbestuursprogram gebring word 

(vgl. Koontz & Bradspies, 1980: 158; Odiorne et al., 1980:viii; 

Einkamerer, 198G:G7; Van der Westhuizen, 198Gb:205). Toepaslike 

optrede maak beheervoorskrifte, waarneming, meting, verslagdoening en 

prestasiebeoordeling sinvol (vgl. Van der Westhuizen, 198Gb:205). Sonder 

toepaslike optrede is die voorafgaande stappe in doelwitbestuur 

waardeloos. Toepaslike optrede is verder van waarde omdat personeel die 

geleentheid ervaar om selfkorreksie toe te pas. Selfkorreksie is 'n 

belangrike aangeleentheid in doelwitbestuur. Toepaslike optrede is ook 

van waarde omdat personeel self in staat gestel word om regstellings te 

maak. 

Ten slotte: Sodra al die toepassingstappe van doelwitbestuur voltooi is, 

is die produk 'n doelwitplan (vgl. par. 4.4) (vgl. Migliore, 1983:4). 

Operasionalisering van so 'n doelwitplan vorm 'n doelwitbestuursprogram 

(vgl. par. 1.G.5). 

3.4 VOORDELE VAN DOELWITBESTUUR 

Doelwitbestuur hou verskeie voordele vir 'n bestuurder (i. c. 

onderwysleier) in. Personeel voel betrokke omdat hulle aandeel en 

inspraak in die beplanning van die skool se aktiwiteite het (Van der 

Westhuizen, 198Gb: 140). Hierdie betrokkenheid van personeel lei tot 'n 
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hoe graad van aanvaarding, spanwerk en samewerking omdat hulle positief 

ingestel is teenoor hulle werk en die uitvoering daarvan (Clegg, 1982:6). 

Personeeldeelname lei dus tot grater beroepstevredenheid. 

Aile personeel wat by doelwitbestuursprogramme betrokke is, is op hoogte 

van die beplanning en het 'n duidelike begrip en beeld van hul pligte 

en verantwoordelikhede, 

personeel se benadering 

ooreenstem (vgl. par. 

wat daartoe lei dat die onderwysleier en 

met betrekking tot rigting en vordering 

2.5.12) (Hechter, 1981:238). Aile betrokke 

personeel weet dus wat van hulle verwag word en wat hut persoonlike 

vordering en die vordering van die beplanning volgens die 

doelwitbestuursprogram in die voltooiing of afhandeling van werksaamhede 

is (De Wet, 1979:315). 

Voorkeure en prioriteite kan deur middel van doelwitbestuur binne die 

raamwerk van aile personeel wat aan die doelwitbestuursprogram 

deelneem, bepaal word (Van der Westhuizen, 1986b:140). 

Alhoewel aanspreeklikheid nie gedelegeer kan word nie, maak die 

toepassing van doelwitbestuur in skole aanspreeklikheid 'n werklikheid, 

wat lei tot die verbetering van algehele werktevredenheid (Lewis, 

1974:13). 

Die toepassing van doelwitbestuur lei daartoe dat die persoonlike doelwitte 

van personeel met die van die skool sinchroniseer (Van der Westhuizen, 

198Gb: 140). 

Deur spesifieke doelwitte kry die verskillende aktiwiteite in die skool en 

elke personeellid se taak rigting (Lewis, 1974: 13; Raia, 1974: 10). Met 

behulp van doelwitbestuur kan slegs op die belangrike take toegespits 

word, wat gevolglik 'n doelmatige en ekonomiese benutting van mannekrag 

en tyd bewerkstellig (De Wet, 1979:315; Hechter, 1981:239). Gevolglik 
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kan personeel van sleurwerk en van die sogenaamde aktiwiteitslagyster 1 

bevry word. 

Doelwitbestuur vergemaklik die identifisering en uitskakeling van 

probleme in die skool (De Wet, 1979:315). Sodoende word besluitneming 

en probleemoplossing vergemaklik. 

Die toepassing van doelwitbestuur kan daartoe lei dat 'n oop en gesonde 

organisasieklimaat in die skool kan ontwikkel. In so 'n organisasieklimaat 

kan delegering op 'n sinvolle wyse geskied, die werk gekoordineer en 

gesonde menseverhoudinge geskep word (De Wet, 1979:315). Gevolglik 

het die onderwysleier meer tyd om werklike bestuurswerk te verrig, wat 

verder daartoe lei dat gesonde menseverhoudinge geskep word en 'n 

groter gewilligheid tot innovasie ontstaan. 

Doelwitbestuur berus op die beginsel dat mense van mekaar verskil 

deurdat hulle unieke vaardighede en eienskappe het. Hierdie verskil lei 

daartoe dat delegering sinvol is omdat take en verantwoordelikhede deur 

middel van aksieplanne op 'n oordeelkundige wyse onder personeel verdeel 

word. Op hierdie wyse word beskikbare mannekrag optimaal benut; vae 

en minder belangrike doelwitte uitgeskakel en die algehele prestasie 

verbeter. Doelwitbestuur is gevolglik nie taak-georienteerd nie, maar 

eerder resultaat-georienteerd ( vgl. Hechter, 1981: 238; Van der 

Westhuizen, 198Gb: 139). 

Deur middel van doelwitbestuur kan personeel tot doelwitverwesenliking 

gemotiveer word omdat die selfaktualiteitsbeginsel in ag geneem word 

(Harris, 1983:58). 

Die aktiwiteitslagyster verwys na 'n situasie waar personeel 

verstrengel raak in onbelangrike aktiwiteite en as gevolg daarvan 

die oorkoepelende doelstelling van die skool miskyk. Werk word ter 

wille van die werk gedoen en nie om 'n doel te bereik nie. 
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Deur die toepassing van doelwitbestuur verbeter kommunikasie tussen 

personeel en verhoog die gees van samewerking en onderlinge vertroue 

(Megginson et al., 1986: 177). Korrek geformuleerde doelwitte bevat 

prestasiestandaarde wat as kriteria dien om vordering en werkverrigting 

van personeel te evalueer (De Wet, 1979:315). Deur middel van 

doelwitbestuur kan metodes ontwikkel word om werkverrigting te moniteer 

(Lewis, 1974: 13). Sodoende kan die onderwysleier se taak vergemaklik 

word om personeel objektief ten opsigte van bevorderbaarheid te 

evalueer. 

Die feit dat aile personeel ten volle aangaande die doelwitbestuursprogram 

ingelig is, het die voordeel dat terugvoering doeltreffend plaasvind, op 

hierdie wyse kan gestelde doelstellings en doelwitte voortdurend 

heroorweeg word en kan toepaslik opgetree word deur betyds regstellings 

te maak (vgl. Hechter, 1981:239). 

3.5 PROBLEME MET DIE TOEPASSING VAN DOELWITBESTUUR 

Doelwitbestuu r kan te filosofies en teoreties in skole toegepas word 

(Bernard, 1981: 73). Baie bindende reels en regulasies kan hierdie 

bestuurswyse te ingewikkeld maak en n beperkende invloed op 

personeeldeelname he (Robbins, 1980: 183). As gevolg van te vee I reels 

en regulasies kan doelwitbestuur "versmoor" en sodoende deur sy eie 

struktuur oorheers en/of gekelder word, waardeur prestasiebeoordeling 

bemoeilik word (Harris, 1983: 70). 

Doelwitbestuur kan as tydrowend beskou word, veral gedurende die 

instellingsfase (Hechter, 1981 :240). Die toepassing van doelwitbestuur in 

sekere organisasies veroorsaak dat die hoeveelheid papierwerk toeneem 

(Megginson et al., 1986: 178). 'n Verdere probleem is dat daar nou 

besluite geneem moet word wat invloed oor 'n lang tydperk het. Sommige 

onderwysleiers is van mening dat besluite nie oor 'n lang tydperk geneem 

kan word nie. Oat sekere besluite wei gou geneem moet word, is wei waar, 

65 



omdat doelwitbestuur nie noodwendig vir aile situasies gebruik hoef te 

word nie. 

'n Verdere probleem is dat, hoewel doelwitbestuur 'n logiese wyse van 

bestuur is kan dit sommige onderwysleiers (i.e. skoolhoofde) lank neem 

(2 tot 3 jaar) om die toepassing van doelwitbestuur behoorlik te laat 

plaasvind (Lewis, 1974:28). 

'n Lae graad van welslae op die kort termyn kan daartoe lei dat 

doelstellings op die lang termyn deur die betrokkenes uit die oog verloor 

word. Hierdie vervaging van langtermyndoelstellings kan verder 

veroorsaak dat passiwiteit in hul benadering tot doelwitbestuur by die 

skoolhoof, adjunk-hoofde en departementshoofde van die skool kan intree. 

Passiwiteit en onvoldoende steun deur die hoofbestuur (veral die 

skoolhoof) kan verder daartoe lei dat die toepassing van doelwitbestuur 

in die skool op 'n verkeerde wyse gedoen word (Megginson et al., 

1986: 179). Hierdie passiwiteit deur die hoofbestuur het tot gevolg dat 

leidinggewing, motivering en inisiatief wat aan die dag gele word, swak 

is. 

'n Verdere probleem is dat 'n oorbeheptheid met sekere dele van die 

doelwitplan ontstaan, te ·vee I besprekings met individue gehou word, 

onrealistiese teikendatums bedink word en dat die versterking van 

geslaagde gedrag deur personeel nie na wense is nie. Onvoldoende steun 

deur die hoofbestuur kan daartoe bydra dat persoonlike doelwitte van 

die individu nie sinchroniseer met die van die skool as organisasie nie. 

Afgesien van onvoldoende steun kan die hoofbestuur van die skool 

gebrekkige bestuursvaardighede openbaar. Dit het tot gevolg dat die 

doelstellings van die skool onduidelik is en dat sulke vae doelstellings 

moeilik toepasbaar in duidelike doelwitte is. Die daarstelling van doelwitte 

uit onduidelike doelstellings kan 'n probleem wees omdat doelwitte nie 

verband met die oorkoepelende doelstellings van die skool hou nie; dat 

te veel doelwitte geformuleer en dat die werklik ter sake doelwitte 

ge'ignoreer kan word. 
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Gebrekkige bestuursvaardighede van die hoofbestuur van die skool kan 

ook tot gevolg he dat die kommunikasie tussen die betrokkenes swak is 

(Megginson et al., 1986: 179). Hierdie swak kommunikasie kan verder 

veroorsaak dat die doelstellings en doelwitte van die skool op 'n lae vlak 

geformuleer word. Sodanige doelstellings en doelwitte bied min uitdaginge 

aan personeel en kan, weens ontoepaslikheid en onbereikbaarheid, 

veroorsaak dat personeel met onnodige werk oorlaai word en sodoende in 

die aktiwiteitslagyster bel and ( vgl. par. 3 .4). Sulke person eel kan 'n 

gevoel van onbekwaamheid ontwikkel. Onduidelikheid en verwarring 

aangaande die taak wat uitgevoer moet word, kan ontstaan, wat kan lei 

tot 'n lae graad van welslae op die kort termyn. 

Die formulering van doelstellings en doelwitte in die onderwyssituasie kan 

probleme voortbring omdat onderwysresultate nie maklik gekwantifiseer 

kan word nie (Heehter, 1981:239). Volgens Robbins (1980:183) is 

doelwitte in die owerheidsektor (i.e. onderwys) geneig om vaag 

geformuleer te word. Om doelwitte in die onderwys (i.e. skooldoelwitte) 

substantief te maak, vereis kreatiewe denke deur die hoofbestuur. 

'n Ander probleem wat as gevolg van verkeerde toepassing van 

doelwitbestuur kan ontstaan, is dat doelwitte verabsoluteer kan word 

(Harris, 1983:71). Hierdie verabsolutering van doelwitte kan daartoe lei 

dat doelwitbestuur oorwegend taakgeorienteerd is. 'n Moontlike implikasie 

van die voorafgaande is dat doelwitbestuur ten koste van die mens 

fun ksioneer in plaas daarvan om die mens te dien. 

Terpstra & Olson (1984:436, 441, 442) se navorsing aan 'n hoer 

opvoedkundige inrigting toon dat die tipe werknemer, die beskikbaarheid 

van prestasiestandaarde, 'n afname in outonomie en personeel wat 

vasgevang voel in spesifieke aktiwiteite, die hoofredes was waarom 

personeel 'n weerstand teen doelwitbestuur ontwikkel het. Voorafgaande 

bevindinge :i.s slegs .van:,toepassing op een1 inrigting. en kan nie sonder 

meer iveralgemeen word nie. 
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Die hoofbestuur van die organisasie (i.e. skool) kan doelwitbestuur as 

'n ondermyning van gesagstrukture beskou omdat personeel deelneem, 

wat daartoe kan lei dat daar te veel besluitnemers is (Hechter, 1981 :240). 

Departementele skole kan nie personeel geldelik beloon vir werkverrigting 

soos dit eintlik hoort nie. Beloning in die vorm van verslae en 

getuigskrifte kom wei voor. Daar moet egter gewaak word teen beloning 

vir goeie voornemes en ontwikkeling van nuwe programme in plaas van 

bewyse van doeltreffendheid van programme (Robbins, 1980: 184). In 

organisasies van die owerheidsektor (i.e. onderwys) kan dit gebeur 

dat bevordering toegestaan word op grond van senioriteit in plaas van 

werkverrigting (Robbins, 1980: 183). 

Die feit dat aile personeel aan beplanning deelneem, verseker nie dat 

verskille tussen persone noodwendig opgelos word nie (Robbins, 

1980: 182-185). Die toepassing van doelwitbestuur in skole skakel dus nie 

noodwendig konflik uit nie. 

Doelwitbestuur (i. c. skooldoelwitbestuur) is 'n mens! ike handeling en juis 

as gevolg daarvan is dit onvolkome, want die mens is onvolkome. Die 

probleme wat die toepassing en uitvoering van doelwitbestuur vir skole 

kan inhou, is hoofsaaklik gesetel in menslike gedrag en in die besonder 

in organisasie-, groeps- en individuele gedrag (Both a, 1979 :201). Omdat 

doelwitbestuur hoofsaaklik menslike gebeurde is, kan deur toewyding en 

geesdrif die probleme en struikelblokke oorbrug en kan die groot aantal 

voordele (vgl. par. 3.4) met welslae aangepas en verfyn word. Die 

vermyding van die probleme en aanpassing van die voordele wat 

doelwitbestuur inhou, stel 'n groot uitdaging aan die skoolhoof en die 

res van die skool se hoofbestuur. 
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3.6 SAMEVATTING EN VOORUITSKOUING 

In hierdie hoofstuk is aandag aan die begripsontleding van doelwitbestuur 

gegee deur die gemeenskaplike kenmerke van 'n aantal 

verteenwoordigende omskrywings te bepaal. Na aanleiding van die 

gemeenskaplikhede in die omskrywings is 'n eie omskrywing van 

doelwitbestuur gegee. Verder is die stappe van doelwitbestuur bepaal en 

bespreek. Ten slotte is die voordele en probleme wat doelwitbestuur vir 

die onderwys inhou, van nader toegelig. 

Vervolgens sal aandag aan die riglyne vir die ontwerp van 

doelwitbestuursprogramme vir atletiek aan skole gegee word. 
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HOOFSTUK 4 

DIE ONTWERP VAN 'N DOELWITBESTUURSPROGRAM VIR 

SKOOLA TLETIEK 

4.1 INLEIDING 

In die hoofstuk word 'n doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek ontwerp. 

In die eerste plek word die faktore wat die geslaagde toepassing van 

doelwitbestuur in skoolatletiek bepaal, bespreek. Die toepassing van 

doelwitbestuur in skoolatletiek verdi en verdere aandag. Eerstens word 

die wek van positiewe gesindhede toegelig, daarna word die verskillende 

toepassingstappe van doelwitbestuur soos dit in skoolatletiek toegepas 

word, afsonderlik bespreek. 

4.2 FAKTORE WAT DIE GESLAAGDE TOEPASSING VAN 

DOELWITBESTUUR IN SKOOLATLETIEK BEPAAL 

Robbins (1984:134-135) meen dat die volgende faktore 'n rol speel by die 

geslaagde toepassing van doelwitbestuur in skole en meer spesifiek in 

s koolatletiek: 

* Organisasieklimaat (vgl. par. 2.5.12): In 'n skool met 'n positiewe 

organisasieklimaat word personeel as verantwoordelik en bekwaam 

genoeg gesien om 'n aktiewe rol in die daarstelling van doelwitte 

(i.e. skoolatletiekdoelwitte) te speel. 
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* Ondersteuning van die hoofbestuur: Gebrekkige ondersteuning en 

betrokkenheid ten opsigte van die toepassing van doelwitbestuur in 

skole deur die hoofbestuur (skoolhoof en adjunk·hoofde) kan vinnig 

tot die ondergang van enige doelwitbestuursprogram lei. Die 

hoofbestuur kan byvoorbeeld daarin faal om die 

doelwitbestuursinsette van personeel op laer vlakke in die skool nie 

, te ondersteun nie of die hoofbestuur kan versuim om opvolgwerk te 

doen wat noodsaaklik vir doeltreffende toepassing van doelwitbestuur 

is. 

* Die soort organisasie: Dit is moeiliker om doelwitbestuur in die 

owerheidsektor (i.e. skole) te laat slaag as in die privaatsektor. 

Die rede hiervoor is dat dit blykbaar moeiliker is om doelwitte te 

kwantifiseer in die owerheidsektor as in die privaatsektor. 

4.3 DIE TOEPASSING VAN DOELWITBESTUUR IN SKOOLATLETIEK 

4.3.1 Die wek van positiewe gesindhede 

Alvorens doelwitbestuur doeltreffend in skoolatletiek toegepas 'kan word, 

is 'n positiewe houding en 'n realistiese benadering deur die hoofbestuur 

teenoor toepassing noodsaaldik. Positief in die opsig dat die toepassing 

van doelwitbestuur in skoolatletiek openlik en objektief met die personeel 

bespreek word en dat die voordele en probleme wat doelwitbestuur inhou, 

behoorlik aan aile betrokke personeel wat aan die doelwitbestuursprogram 

vir skoolatletiek deelneem, verduidelik word. Die hoofbestuur van die 

skool moet bereid wees om groter seggenskap deur ondergeskikte 

personeel wat betrokke is by die doelwitbestuursprogram vir 

skoolatletiek, in bestuursaangeleenthede soos doelwitformulering te 

aanvaar. Voorligting deur 'n doelwitbestuursdeskundige kan van groot 

waarde wees om 'n positiewe gesindheid onder personeel teenoor die 
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toepassing van doelwitbestuur in skoolatletiek te wek (vgl. Hinds, 

1978:25). 

4.3.2 Die opstel van doelstellings vir skoolatletiek 

Die oorkoepelende doelstelling van 'n skool kan wees om die kind as 

religieuse wese deu r opvoedende onderwys so volledig moontlik tot 

roepingsvervulling toe te rus (vgl. par. 2.4). Uit hierdie oorkoepelende 

skooldoelstelling kan die doelstellings vir skoolatletiek afgelei word. 'n 

Moontlike doelstelling vir skoolatletiek is om die maksimum-aantal leerlinge 

deur middel van skoolatletiek op te voed. 

Uit die voorafgaande doelstelling vir skoolatletiek kan die volgende 

riglyne/kenmerke van 'n doelstelling geidentifiseer word (vgl. par. 

3.3.2): 

* Die doelstelling is duidelik geformuleer en behoort vir al die 

personeel wat by die doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek 

betrokke is, verstaanbaar te wees. 

* Die doelstelling behoort vir al die personeel wat by die 

doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek betrokke is, aanvaarbaar 

te wees. Die doelstelling sal meer aanvaarbaar wees indien die 

person eel deelgeneem het a an die formulering daarvan. 

* Die doelstelling is ewewigtig en behoort deur middel van doelwitte 

vir skoolatletiek en deur deeglike doelwitgerigte bestuur in 

skoolatletiek, bereikbaar te wees. Die doelstelling is 

operasionaliseerbaar in doelwitte vir skoolatletiek. 

* Die doelstelling kan aan al die personeel, soos onder andere die 

atletiekafrigters, wat aan die doelwitbestuursprogram vir 

skoolatletiek deelneem, op skrif beskikbaar gestel word. 
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4.3.3 Situasie-ontleding ten opsigte van skoolatletlek 

\ 

Die bepaling van die situasie ten opsigte van 'n skool se atletiek 

(taakomgewing) kan by wyse van vraelyste aan personeel of by wyse van 

werkgroepe (i. c. werkwinkels) wat uit atletiekpersoneel bestaan, geskied 

(vgl. par. 3.3.3). Laasgenoemde metode word in hierdie 

navorsingsverslag verkies omdat personeel wat deel van sulke betreklik 

klein werkgroepe (8-10) is, meer geneig is om vrymoedigheid aan die dag 

te le om tydens werksessies aan gesprekvoering deel te neem. Personeel 

kry op hierdie wyse geleentheid om 'n maksimum-bydrae te lewer. Hierdie 

metode van werkgroepe bevorder personeeldeelname. Om inligting tydens 

die situasie-ontleding van 'n skool se atletiek deur middel van werkgroepe 

te bepaal, sluit nou aan by die beginsel van deeFname wat so sterk in 

doelwitbestuur beklemtoon word. 

Elke werkgroep, wat ui.t 8 tot 10 personeellede bestaan wat aan die 

doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek deelneem, staan onder Ieiding 

van 'n groepleier wat die werksessie lei. Hierdie groepleiers moet vooraf 

deeglik deur die onderwysleier wat skoolatletiek bestuur, aangaande die 

wyse waarop 'n werksessie funksioneer en die fasette van atletiek waarvan 

inligting benodig word, ingelig word. Fasette soos atletiekkwalifikasies, 

onderrig, apparaat, geriewe, betrokkenheid, middele en sportgees is van 

belang (vgl. Fig. 4.1). Die inligting wat die onderwysleier aan die 

groepleiers voorslen, moet deeglik deur die groepleiers verstaan en sulke 

inligting moet verkieslik op skrif aan die groepleiers beskikbaar gestel 

word. 

Die bepaling van die situasie ten opsigte van die skool se interne en 

makro-omgewing kan deur die hoofbestuur van die skool gedoen word. 

Die hoofbestuur van die skool is die mees aangewese persone om ten 

opsigte van die skool se interne en makro-omgewing 'n situasie-ontleding 

te maak, omdat hulle op hoogte behoort te wees in sake hierdie 

omgewings. Slegs inligting wat betrekking het op die skool se atletiek 

word tydens so 'n ontleding na vore gebring. 
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AI die inligting wat verkry is deur ontledings van die interne-, taak

en makro-omgewing van die skool se atletiek, word saamgevoeg om 'n 

totale situasie-ontleding ten opsigte van skoolatletiek te vorm. Hierdie 

inligting is noodsaaklik om die sterk- en swakpunte van die skool se 

atletiek te bepaal, om behoorlike aannames en voorspellings aangaande 

skoolatletiek te maak en om bruikbare doelwitte vir skoolatletiek te 

formuleer. 

4.3.4 Bepaling van die sterk- en swakpunte van skoolatletiek 

Deur verwerking van die inligting wat deur die situasie-ontleding na vore 

kom, kan die sterk- en swakpunte van die skool se atletiek bepaal word 

(vgl. par. 2.5.9). Die inligting wat deur die situasie-ontleding van die 

skool se atletiek verkry is, kan in verskillende fasette soos 

atletiekkwalifikasies, onderrig, apparaat, geriewe, betrokkenheid, 

middele en sportgees op 'n vorm ingedeel word (vgl. par. 4.3.3 en Fig. 

4.1). Die sterk- en swakpunte van die skool se atletiek kan op twee 

verdere vertikale kolomme ingevul word. Figuur 4.1 is 'n voorbeeld van 

'n raamwerk waarbinne die sterk- en swakpunte van 'n skool se atletiek 

op skrif geklassifiseer kan word. Die raamwerk maak ook voorsiening vir 

enige skriftelike kommentaar wat gelewer kan word. 

4.3.5 Aannames en voorspellings aangaande skoolatletiek 

Die situasie-ontleding en die sterk- en swakpunte bring sekere 

bevindinge na vore wat aannames en voorspellings moontlik maak (vgl. 

par. 3.3.5). 'n Aanname in die doelwitbestuursprogram van skoolatletiek 

is om sekere fasette aangaande skoolatletiek wat nie konstant gaan bly 

nie, maar wat in die toekoms wei kan verander, te omskryf. 'n Moontlike 

aanname wat as 'n voorbeeld voorgehou kan word, is dat 'n skool se 
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leerlingtal drasties kan styg as gevolg van woongebieduitbreiding. So 'n 

geantisipeerde toename in leerlingtal in die onmiddellike toekoms sal 'n 

groot invloed op die doelwitbeplanning van 'n skool se atletiek he. So 

sal aangeleenthede soos beskikbare atletiekapparaat, atletiekgeriewe en 

die ideaal van massadeelname in skoolatletiek beinvloed word. Sulke 

aannames en voorspellings moet verkieslik op skrif gestel word. 

STERK- EN SWAKPUNTE IN SKOOLATLETIEK 

FA SET STERK SWAK KOMMEN-

EIENSKAPPE EIENSKAPPE TAAR 

1. Atletiek-

kwalifikasies 

2. Onderrig 

3. Apparaat 

4. Geriewe 

5. Betrok kenheid 

6. Middele 

7. Sport gees 

Figuur 4.1: Raamwerk om die sterk- en swakpunte in atletiek te bepaal. 
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4.3.6 Doelwltte vir skoolatletlek 

Aan die hand van die gestelde kriteria van doelwitte kan die volgende 

doelwit in skoolatletiek geformuleer word (vgl. par. 3.3.6 en Bylaag A): 

Om die afrigtingskwalifikasie van tien atletiekafrigters voor 31 Julie 

1987 te verbeter deur die geslaagde bywoning van 'n 

atletiekafrigtingskursus wat deur die SAAAU erken word. 

Die kenmerke van 'n doelwit (vgl. par. 3.3.6) word soos volg in die 

doelwit aangetref: 

* Die doelwit is gegrond op die skooldoelwit (om die gehalte van 

atletiekafrigting te verhoog) en die persoonlike doelwit van die 

afrigter (om persoonlike kennis te verbeter). 

* Die doelwit is 'n afleiding van die oorkoepelende skooldoelstelling, 

naamlik opvoedende onderwys. Die ·geslaagde bereiking van die 

doelwit verhoog die bevoegdheid van die afrigters in die onderrig 

van skoolatletiek. Verder is die doelwit meetbaar en evalueerbaar 

indien die prestasiestandaard van 'n slaagsyfer van honderd 

persent deur die tien afrigters as maatstaf gebruik word. 

* Die voorbeeld bevat 'n vasgestelde teikendatum. 

* Die doelwit is 'n enger omskrywing en inkleding van 'n moontlike 

skoolatletiekdoelstelling, naamlik om die afrigtingskwalifikasies van 

die afrigters te verhoog. 

* Die doelwit is gerig op die kort termyn omdat die teikendatum daarop 

dui. 

* Die voorbeeld is duidelik geformuleer en behoort deur aile personeel 

wat by die doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek betrek is, 

verstaanbaar te wees. Die doelwit is ewewigtig, die eise wat in die 
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doelwit sestel word, is nie onredelik nie, dit is realisties, bereikbaar 

en operasionaliseerbaar. 

* Die doelwit dui op aangeleenthede soos die tipe kursus, waar en 

wanneer die kursus plaasvind. Die doelwit dui dus rigting aan. 

* Die doelwit behoort aanvaarbaar vir die afrigters te wees, veral 

indien die afrigters deelgeneem het aan die formulering van die 

doelwit. 

In die lig van die voorafgaande gegewens is dit duidelik dat al die 

kenmerke van 'n doelwit in die voorbeeld van 'n doelwit vir skoolatletiek 

verreken is. 

Die twee aspekte, naamlik prestasiestandaard en tydduur wat in doelwitte 

ingesluit behoort te word, figureer soos volg in bovermelde doelwit vir 

skoolatletiek (vgl. par. 3.3.6). 

* Prestasiestandaard: Die bywonlng van 'n atletiekafrigtingskursus 

deur tien afrigters met 'n slaagsyfer van honderd persent. 

* Tydduur: Voor 31 Julie 1987. 

Gesien in die lig van bostaande, is dit duidelik dat die twee aspekte van 

'n doelwit in die voorbeeld figureer. 

4.3. 7 'n Aksieplan vir skoolatletiek 

By aksieplanne vir skoolatletiek gaan dit om watter aksies uitgevoer moet 

word, hoe dit uitgevoer moet word, wie verantwoordelik vir die uitvoering 

daarvan is en wanneer dit uitgevoer moet word (vgl. par. 3.3. 7). Die 

wyse waarop aksieplanne opgestel word, behoort opskrifte te bevat wat 

die genoemde aspekte dek. By die opstel van 'n. aksieplan blyk dit dat 
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van die volgende onderskeidinge gebruik gemaak kan word: doelwitte 

(watter), aksiestappe (hoe}, wie verantwoordelik (wie) en teikendatums 

(wanneer). Ander onderskeidinge wat in ag geneem kan word, is: 

geldmiddele (vgl. par. 2.5.13) en vordering. Figuur 4.2 illustreer 'n 

raamwerk wat gebruik kan word om 'n aksieplan vir skoolatletiek op te 

stel. 

'n Deeglike aksieplan vir skoolatletiek kan aan die hand van die ses 

stappe opgestel word (vgl. par. 3.3.7 en Bylaag A). Deur middel van 

vergaderings of werksessies kan elke personeellid 'n aandeel kry om sy 

idees te laat geld en deel te neem aan die opstel van die aksieplan vir 

skoolatletiek. Deur middel van periodieke oorsigvergaderings kan die 

vordering op die aksieplan aangedui word. Die datum word bo-aan die 

kolom ingevul en die vordering word in die kolom teenoor die doelwit 

ingevul. Aksieplanne moet op skrif en aan aile personeel wat by die 

doelwitbestuursprogram belang het, beskikbaar gestel word (vgl. par. 

3.3. 7). 

4.3.8 Beheeruitoefening tydens doelwitbestuur in skoolatletiek 

Deeglike doelwitbeplanning as sodanig is geen waarborg dat die beplande 

doelstellings, doelwitte en aksies van die doelwitbestuursprogram vir 

skoolatletiek bereik of deeglik uitgevoer sal word nie. Beheeruitoefening 

verseker dat die insette met betrekking tot die doelwitbestuursprogram 

vir skoolatletiek maksimaal aangewend word. Deur beheeruitoefening oor 

die doelwitbestuursprogram van skoolatletiek moet die 

skoolatletiekbestuurder beheervoorskrifte vasstel wat voorsiening maak 

vir die waarneming en terugvoering van inligting, sodat 

prestasiebeoordeling moontlik is en op grond waarvan toepaslik opgetree 

kan word. Tydens die uitvoering van beheer moet die 

skoolatletiekbestuurder dus die volgende aktiwiteite verrig, naamlik 

beheervoorskrifte vasstel, personeel se werk waarneem, prestasies 

beoordeel en toepaslik optree (vgl. par. 3.3.8). Weens die beperkte 

omvang . van hierdie skripsie word die genoemde subtake van 

beheeruitoefening slegs kursories bespreek. 
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AKSIEPLAN -·------------

VAK/KOMITE E/Ll GGAAM/ AKTIW ITEIT _ .m~~ i !!L •.. _ ---_ 
VOORSITTE~/SAMEROEPER/HOOF/ORGANISEERDER ______________ _ DATUM: 19 

OOELWITTE AKS!ESTAPPE WIE GELD- TEIKEN- VORDERING 
VERANT- MIDOELE DATUMS 
WOORDEL!K 

1. Afrigtingskwalifikasies 

* 
2. Kwal ifikasie as beamptes 

* 
3. Onderrig 

* 
* 

4. Apparaat 

* 
* 

5. Geriewe 

* 
* 

6. Betrokkenheid 

* 
* 

7. Middele 

• 
• 

8. Sportgees 

F1guur 4.2: Raamwerk v1r d1e opstel van '11 aks1eplan. 



4.3.8.1 Die vasstelling van beheervoorskrifte 

Ten einde doeltreffende beheer oor die doelwitbestuursprogram vir 

skoolatletiek uit te oefen, moet diegene wat by die program betrokke is, 

kennis neem van watter persone vir die beheeruitoefening van 

skoolatletiek verantwoordelik is en wat die wyse van hierdie 

beheeruitoefening is. Die vasstelling van beheervoorskrifte waarborg 'n 

stelselmatige en georganiseerde wyse van beheeruitoefening. Die 

vasstelling van beheervoorskrifte sluit aangeleenthede soos beheerpunte, 

-tye, -plekke en prestasiestandaarde in, aan die hand waarvan die welslae 

van die doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek beoordeel kan word. 

Die vasstelling van beheervoorskrifte is primer 'n bestuurshandeling wat 

die onderwysleier (wat vir die bestuur van skoolatletiek verantwoordelik 

is) veronderstel is om uit te voer. Die beheervoorskrifte moet vir die 

oorgrote meerderheid van die personeel (wat by die 

doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek betrokke is) aanvaarbaar wees 

en moet aan hulle op skrif voorsien word. 

4.3.8.2 Waarneming, meting en verslagdoening van werk 

Ten einde die doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek aan die hand van 

gestelde prestasiestandaarde te beoordeel, moet die onderwysleier wat 

vir die bestuur van skoolatletiek verantwoordelik is, oor die nodige 

inligting beskik. Die terugvoering van toepaslike inligting kan by wyse 

van mondelinge en/of skriftelike verslae ten opsigte van gelewerde 

prestasie geskied (vgl. par. 3.3.8.2). Die terugvoering van inligting 

deur middel van periodieke oorsigvergaderings is 'n metode wat sterk in 

die literatuur aangaande doelwitbestuur aanbeveel word. Tydens sulke 

oorsigvergaderings kan personeel wat deelneem, beraadslaag en verslag 

lewer. Toepaslike inligting wat deur middel van periodieke 

80 



oorsigvergaderings verkry word, kan op die vorderingskolomme van die 

aksieplan skriftelik aangedui word. 

4.3.8.3 Prestasiebeoordeling 

By die beoordeling van die doelwitbestuursprogram in skoolatletiek en 

die personeel wat daarby betrokke is, word gelewerde prestasies met 

verwagte prestasies, soos in die beheervoorskrifte vervat, vergelyk. Die 

doel van so 'n vergelyking tussen verwagte en gelewerde prestasie is om 

die graad van moontlike afwykings in doelwitte en aksieplanne te bepaal. 

Die beoordeling van gelewerde atletiekpersoneelprestasie is eintlik niks 

anders as personeelevaluering nie. 

4.3.8.4 Toepaslike optrede 

lndien daar nie van die gestelde doelstellings, doelwitte en aksies van 

die doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek afgewyk word nie, is die 

toepaslike optrede nie-korrektief van aard. Nie- korrektiewe optrede 

impliseer geen regstellings nie en word gekenmerk deur aanvaarding, 

erkenning en beloning. lndien daar egter van die gestelde doelstellings, 

doelwitte en aksies van die doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek 

afgewyk word, moet die oorsake of redes vir die afwyking vasgestel word. 

Na deeglike diagnose van hierdie aangeleentheid deur die personeel wat 

vir die bestuur van skoolatletiek verantwoordelik is, kan die 

onderwysleier korrektief optree deur die nodige regstellings te maak ten 

einde te verseker dat die verlangde uitwerking wei bereik word. 
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4.4 SINTESE 

Sodra al die toepassingstappe van doelwitbestuur vir skoolatletiek voltooi 

is, is die produk 'n strategiese doelwitplan vir skoolatletiek (vgl. par. 

3.3.8.4). So 'n doelwitplan vir skoolatletiek kan 'n deelplan van 'n skool 

se sportplan vorm, wat op sy beurt saam met die kulturele plan deel van 

'n skool se departementsplan vir buitemuurse aktiwiteite vorm. AI die 

departementsplanne saam vorm 'n skoolplan, wat 'n totale doelwitplan van 

die skool is. Aile planne word programme sodra sulke planne in werking 

gestel, met ander woorde geoperasionaliseer word. Figuur 4.3 illustreer 

die hele doelwitplanstruktuur van 'n skool en die spesifieke plek van die 

doelwitdeelplan vir skoolatletiek word aangedui. Operasionaliserir>g van 

so 'n doelwitdeelplan vir skoolatletiek is 'n doelwitbestuursprogram vir 

skoolatletiek aan 'n skool. 

4.5 SAMEVATTING 

Daar is in die hoofstuk aandag aan die faktore wat die geslaagde 

toepassing van doelwitbestuur in skoolatletiek gegee. Verder is die 

toepassing van doelwitbestuur in skoolatletiek bespreek. Die wek van 

positiewe gesindhede onder personeel is toegelig en die toepassingstappe 

van doelwitbestuur in skoolatletiek is meer spesifiek vir skoolatletiek 

bespreek. Uitvoering van die toepassingstappe van doelwitbestuur in 

skoolatletiek behoort 'n onderwysleier in staat te stel- om 'n eiesoortige 

doelwitbestuursprogram vir skoolatletiek vir 'n skool te ontwerp. Ten 

slotte is 'n sintese gemaak om die plek van doelwitdeelplanne in die totale 

doelwitplan van 'n skool aan te dui. 
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I SKOOLPLAN I· 
+---------------;----------

DEPARTEMENTSPLAN 
Buitemuurs 

SPORT PLAN 

DEELPLAN 
Skoolatletiek 

Intra
skoolatletiek 

DEPARTEMENTSPLAN 
Natuurwetenskappe 

DEPARTEMENTSPLAN 
Geesteswetenskappe 

J ----- -_-_-_-_-l _________ --
DEELPLAN 
Skoolrugby 

I 
Inter
skoolatletiek 

I I 
OEELPLAN I I 

I I 

I I L--------
Skoolkorfbal 

Figuur 4.3: ~ Diagrammatiese voorstelling van~ skooldoelwitplan. 
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HOOFSTUK 5 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

5.1 SAMEVATTING 

Die doel van hierdie navorsing is om (vgl. par. 1.3): 

* te bepaal wat skoolatletiek behels, 

* te bepaal wat doelwitbestuur behels en 

* riglyne te verskaf vir die ontwerp van 'n doelwitplan vir 

s koolatletiek. 

Om antwoorde op bogenoemde te kon vind, is daar eerstens in Hoofstuk 

2 aandag gegee aan die verband tussen speel, spel en sport. Die verband 

tussen speel, spel en sport vorm 'n kontinuum strekkende van speel na 

spel na sport. Daar is aangetoon dat skoolatletiek opvoedingstoerusting 

is en dat skoolatletiek onlosmaaklik aan opvoeding verbonde is. Deur die 

onderrig van skoolatletiek kan die kind leer en sodoende opgevoed, dus 

so volledig moontlik toegerus vir die lewe word. 

Naas die voorafgaande is die implikasies wat die modaliteite, as 

grondtrekke van die werklikheid vir skoolatletiek en die bestuur van 

skoolatletiek inhou, bepaal. Die implikasies van die modaliteite vir 

skoolatletiek en die bestuur van skoolatletiek ontbloot 'n lang lys van 

waardes van skoolatletiek. 

skoolatletiek deur middel 

Daar is op gewys dat die waardes van 

van doeltreffende doelwitbestuu r ( i. c. 

doelwitbestuursprogramme) maksimaal ontgin en benut kan word. In die 
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lig van die navorsing wat gedoen is en uit die literatuur is die doel van 

skoolatletiek en die bestuur van skoolatletiek bespreek. 

In Hoofstuk 3 is die wese van doelwitbestuur bepaal. Doelwitbestuur as 

begrip is ontleed deur die gemeenskaplikhede van 'n aantal 

verteenwoordigende oms krywings van doelwitbestuur soos wat dit in die 

literatuur voorkom, te bepaal. Uit die gemeenskaplikhede is 'n eie 

omskrywing van doelwitbestuur saamgestel, naamlik: Doelwitbestuur is 'n 

bestuurswyse waar bestuur word aan die hand van doelwitte, wat deur 

middel van deelname geformuleer is en waar gepoog word om·diedoelwitte 

binne 'n sekere vasgestelde tyd te bereik. Persoonlike doelwitte van die 

personeel moet harmonieer met die organisasiedoelwitte en die meting en 

evaluering van resultate geskied na aanleiding van prestasiestandaarde 

wat in die doelwitte vasgele is (vgl. par. 3.2.3). 

Die toepassingstappe van doelwitbestuur is aangetoon en bespreek. In 

die bespreking van elke toepassingstap van doelwitbestuur is die wese 

van die stap, die opstel of formulering van die stap en die waarde van 

die stap toegelig. Verder is aangetoon dat die produk van die 

toepassingstappe van doelwitbestuur 'n doelwitplan is en dat die 

operasionalisering van die doelwitplan 'n doelwitbestuursprogram is. Ten 

slotte is in Hoofstuk 3 die voordele en die probleme van doelwitbestuur 

bespreek. 

In Hoofstuk 4 word die ontwerp van 'n doelwitbestuursprogram vir 

skoolatletiek bespreek. Eerstens is die faktore ondersoek wat die 

geslaagde toepassing van doelwitbestuur in skole bepaal. Daar is 

toegespits op die toepassing van doelwitbestuur op slegs een 

bestuursgebied in die skool, naamlik atletiek. Die toepassingstappe van 

doelwitbestuur is na die praktyk getrek sodat dit as riglyn dien vir die 

daarstelling van eiesoortige strategiese doelwitplanne vir skoolatletiek aan 

skole. Operasionalisering van sulke doelwitbestuursplanne vir 

skoolatletiek voorsien aan skole eiesoortige doelwitbestuursprogramme 

vir skoolatletiek. Daar is ten slotte in Hoofstuk 4 'n sintese gemaak en 

in hierdie sintese is onder andere aangetoon dat doelwitplanne soos vir 

skoolatletiek dee( vorm van 'n skool se totale doelwitplan. 
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5.2 GEVOLGTREKKINGS 

5.2.1 Gevolgtrekkings met betrekking tot die doel van die navorsing 

* Sport soos skoolatletiek is 'n wyse van spel. 

* 

* 

Doelwitbestuur is nuttig by die strukturering van gebeure in 

s koolatletiek. 

Doelwitbestuur is 'n praktiese wyse van bestuur wat met welslae in 

skoolatletiek in die besonder en skoolbestuur in die algemeen ingestel 

kan word. Geslaagde installing van doelwitbestuur vereis kennis, 

orientasie, 'n ontvanklike klimaat, deeglike beplanning en 

ondersteuning van die hoofbestuur (vera! deur die skoolhoof). Die 

bestuurswyse moet steeds 'n menslike bestuurswyse wees wat 

opvoedkundig verantwoordbaar is. 

* Doelwitbestuur is 'n demokratiese wyse van bestuur omdat dit klem 

op deelname le. Ware deelname verseker doelwitbestuursprogramme 

van hoe gehalte. Doelwitbestuur word gekenmerk deur 'n hoe graad 

van personeeldeelname. Verder is doelwitbestuur demokraties omdat 

dit persoonlike doelwitte sinchroniseer met die doelwitte van die 

skool as organisasie. Deur nastrewing van sulke 

selfge'internaliserende doelwitte ervaar die personeel bevrediging 

van hoerordebehoeftes. Doelwitbestuur verhoog werkbevrediging. 

Doelwitbestuur kan die onderwysleier in staat stel om 'n ewewigtige 

taak- en mensorientasie te handhaaf. 

* Personeel kan as gevolg van die omvang van buitemuurse 

verpligtinge minder tyd tot hul beskikking he om ander belangrike 

take soos vakonderrig en administratiewe verpligtinge uit ta voer. 

Hierdie probleem ontstaan gewoonlik wanneer slegs die minderheid 
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personeel by buitemuurse aangeleenthede soo5 sport betrokke ill en 

sodoende eensydig oorbelaai kan word. Die navorsing toon dat 

doelwitbestuur gebruik kan word om deeglik beplande 

atletiekdoelwitbestuursprogramme vir skole op te stel. Sulke 

programme kan ook vir ander bestuursgebiede opgestel word wat 

die hele spektrum van skoolaktiwiteite dek. Sulke programme is 

middele om meer personeel te motiveer, op te lei en te betrek. Hoe 

meer personeel entoesiasites, gewillig, bevoeg en betrokke is, des 

te sinvoller kan delegering wees. Hoe beter delegering, hoe billiker 

en meer ewewigtig kan die werkverdeling van die personeel wees, 

wat 'n hoer gehalte van bestuur tot gevolg het. 

5.2.2 Verdere gevolgtrekkings 

* Die toepassing van doelwitbestuur in skole gee aan onderwysleiers 

meer tyd om bestuurstake met groter gemak uit te voer. Dit gee aan 

onderwysleiers dus meer tyd vir ware bestuurswerk. Dit lei daartoe 

dat die gehalte van bestuu r verhoog. 

* Skoolsportsoorte soos skoolatletiek is onlosmaaklik verbonde aan 

opvoeding. Skoolsportsoorte is opvoedingstoerusting wat deur die 

onderrig daarvan aangewend kan word om leerlinge in totaliteit op 

te voed. Om skoolsportsoorte te onder rig in plaas van af te rig dui 

op 'n opvoedkundige benadering waar die skoolsportsoort ook as 

opvoedingstoerusting aangewend word. So 'n benadering het 'n 

ewewigtige beklemtoning van wen en/of prestasie en streef na 

massadeelname. Voorafgaande beredenering impliseer egter nie dat 

atletiek buite skoolverband niks met opvoeding te doen het nie. 

* Die beeld en prestige van die skool en/of personeel kan daartoe lei 

dat die wenfaktor in 'n skool se atletiek oorbeklemtoon word, met 

'n verdere gevolg dat slegs 'n minderheid leerlinge aan die atletiek 

deelneem. Daar is geen plaasvervanger vir selfdeelname nie; daarom 
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is massadeelname die ideaal. Opvoeding moet die doel wees en nie 

die sportsoort nie. 

* Om sportsoorte, wat 'n integrerende deel van skole se 

opvoedingsprogramme vorm, tot hul reg te laat kom en om die 

sportwaardes wat dit inhou, maksimaal te benut, is deeglike 

doelwitbestuursprogramme soos wat deur middel van doelwitbestuur 

verkry kan word, noodsaaklik. 

5.3 AANBEVELINGS VIR DIE ONDERWYS 

Om die verloop van hierdie navorsingsverslag tot 'n bevinding wat 

funksioneel is, te bring, is sekere aanbevelings logiese uitvloeisels van 

die gevolgtrekkings. Daar word aanbeveel dat: 

* Doelwitbestuur as bestuurwyse in 'n groter mate op aile vlakke van 

die Suid·Afrikaanse onderwysstelsel toegepas word. 

* Onderwysdepartemente in die RSA, onderwyspersoneel, veral die 

leierelement, op 'n meer gereelde grondslag deur middel van 

kursusse aangaande doelwitbestuur in diens oplei. 

* Superintendente van onderwys (onderwysbestuur) aangestel word 

wat as raadgewers ten opsigte van die bestuur van skole dien. 

* 'n Kwalifikasie in onderwysbestuur 'n voorvereiste vir die aanstelling 

van skoolhoofde en 'n sterk aanbeveling vir die aanstelling van 

ander lede van die hoofbestuur van skole moet wees. 

* Onderwysbestuur as vakwetenskap 'n meer prominente deel van 

onderwysopleidingskurrikulums uitmaak. 
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* Die instelling van doelwitbestuur in skole versigtig, weldeurdag, 

geleidelik, gebied vir gebied in plaas van die skool as geheel moet 

wees. 

* Doelstellings, doelwitte en aksieplanne op skrif aan aile personeel 

wat by die doelwitbestuursprogram betrokke is, bekend gestel word. 

* Die benadering in die onderrig van skoolsportsoorte massadeelname 

moet wees met 'n ewewigtige beklemtoning van die wenelement. 

5.4 AANBEVELINGS MET DIE OOG OP VERDERE NAVORSING 

In die navorsing is nie voldoende antwoorde op sekere aangeleenthede 

verkry nie en word die volgende terreine vir verdere navorsing 

voorgestel: 

* Toepassing van die voorgestelde doelwitbestuursmodel op aile vlakke 

(makro-, meso- en mikrovlak) in die onderwys. 

* Toepassing van die voorgestelde doelwitbestuursmodel binne al die 

bestuursgebiede in skole soos personeelbestuur 

(personeelvoorsiening, 

personeelopleiding en 

personeeli ns kakeling, personeelevalueri ng, 

personeelontwikkeling), die bestuur van 

leerlingaktiwiteite, klaskamerbestuur, finansii!le bestuur, die 

bestuur van administratiewe aangeleenthede en die bestuur om 

skool-gemeenskapsverhoudinge te verbeter. 

* Die ontwerp van 'n totale doelwitplan vir die skool. 

* Sport- en rekreasiebestuur aan aile opvoedkundige inrigtings in die 

onderwys (laerskole, hoerskole en onderwyskolleges) en op hoer 

vlakke in die onderwysstelsel. 
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5.5 SLOTOPMERKINGS 

Hierdie navorsing het ontstaan omdat onderwyspersoneel nie altyd 

genoegsaam deel aan die beplanning van skoolaangeleenthede het nie. Die 

vertroue word uitgespreek dat hierdie navorsingsverslag 'n bydrae kan 

lewer tot geslaagde toepassing van doelwitbestuur as 'n wyse van 

sportbestuur in skole wat lei tot verhoogde werkbevrediging. 
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OOELWITPLAN __ !~~1!~----

BYLMG A 

YAX/Ktf1l TEE/llGGAAM/AKTIWI TElT --~~QQ!Ul!H!L __ _ 

VOORSl TTER/SAHEROEPER/HOOr /ORGAN ISEEROER ---~'Q, ___ _ 

OOELWITTE AKSIESTAPPE W!E GElO- TEl KEN- VOROERIMG 

VERANT- MIOOELE OATUHS 

WOOROEllK 1987-04-01 1987-11-27 

I. Afrigt lng 1987-07-31 Beretk 100~ 

Om die afrigtings- !.I llerkry toestenming by die hoof· 
kwal ifikasies van bestuur l.O. 
tien atletiekafrig- 1.2 Verkry inligting (kur-sus, plekt R070,00 
ters voor 31 Julie 
1987 te verbeter. 

datum en koste) A.H. (Begroting) 

1.3 Name van kursusgaogers A.H. 

1.4 Re~n ings soos akkomodas ie en 
vervoer A.H. 

2. Beamptes 1987-08-31 Rereik 80~ 

t)lt tlen persooee 1- 2.1 Verkr-y toestenn1ng by die hoof'-
1 ede te bek~aam as bestuur L.O. 
bei\mptes voor 31 2.2 Verk.ry 1nligting (kursus. ph~k, R150,00 
Augustus !987 datum en koste) A.H. (~ursus-

2.3 Name van kursusgan{letS A.H. gan9ers 
dra R15,00 

2.4 Ael§l ings soos. akkomodas.ie en per persoor 
v~n·oer A.H. hy) 

3. Onderrlg 

3. t Om massadeelname 3.1.1 Oie ootwerp van n uitdunprogram 
deur 1eerl inge aan met die oogmerk van massadeel-
intra-skoo la t let iek name A.H. 1987-07-01 Afgehaodel 
te bewerkstell ig 3.1.2 Motiverlng Alle per~ 

3.1.3 lnterhuisprogram wat mas.sadee:l-
soneel 

name moontl ik maak A.H. 1987-11-20 Afgehandel 

3.2 Om die 9ehalte van 3.2. 1 Die opstel van oefenprograrrme J\.H. en 1987-03·31 Afgehandel 
onderrig van skool- vir die winter~. voor~ en binnf>- afrigters 
atletlek te verhoog sei soentydperke 
voor die einde van 
1988 se atletiek-
selsoel"! 

4. Apparaat 

4.1 Orr! die nodige appa- 4.1.\ Bepaling van nodige toerust1ng A.H. 1987-01-14 Afgehandel 
raa t aan te skaf so- 4.1.2 Oegroting van nodige toerusting A.H. 1987-01-16 Afgehandel 
dat die onderr-ig van 
skoolatletiek doel~ 4. 1.3 Aankoop van nodige toerusting A.H. 1987-01-30 Afgehandel 
treffend is 

4.2 om sekere apparaat ' 4 .2.1 Vervaardig een stel hoogspring- R30,00 
self te vervaardig staandeTs c.s. (Oegroting) 1987-01-30 Afgehundel 

4 .2.2 Vervaardig twee ste11e hekk1es J.B. R350,00 1987·07-30 t stel Is Afgehandel 
vervaardig 

5. ~ 
Om die atletlekbaan 5.1 Verkry die hvlp van die vaktotum R200,00 
en alle veldnortJner- . en sy span werkers l.O • (Begroting) 
punte behoorlik te 5.2 Herk en inrig van baan A.H. en 
merk. en tn te rig vaktottJm 1987·01-16 Afgehand~l 

6. BetroU:;enheid 

Om die betrokkenheil'i 6.1 Mothering l.O., A.H Vordering Vordering 
van leerlinge en en alle onbevre- ; s 
ouers in skoolatle- afrigters digend bevredigend 

tiek te verhoog 
6.2 Sang J.V. en 

M.r. 

6.3 Werwinq van 1eerl inge en ouers I .0. 

7. Middel e 

~ n deeglike be- 7.1 Bepaling van tekorte uit A.H. 
groting ten opsig- bovennelde aksies 
te van skoolatle-
tiek op te stel 

7.2 Tenders ~.H. 
7.3 Jndiening van begroting: ~.H. 1987-01-16 Afgehande1 
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