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OPSOMMING 
 

Beleid word gewoonlik opgestel om in bepaalde behoeftes te voorsien. In Suid-

Afrika is die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996 byvoorbeeld ingestel ten einde, 

onder andere, demokratiese transformasie van die gemeenskap te bevorder, die 

regte van alle leerders, ouers en opvoeders te beskerm, en hul aanvaarding van 

verantwoordelikheid vir die organisasie, beheer en finansiering van skole in 

vennootskap met die staat te bevorder (RSA, 1996b). 

Die SA Skolewet, waardeur skoolbeheerliggame gekonstitueer is, poog om groter 

verspreiding van mag vanaf die staat na plaaslike gemeenskappe te 

bewerkstellig, sodat die plaaslike gemeenskappe groter sê kan hê in die beheer 

en bestuur van hul skole.  

Die ontleding van nasionale en internasionale literatuur dui egter daarop dat 

demokratiese regeringsbeleid nie altyd in die praktyk die gewensde uitkomste 

lewer nie (MacLean, 2003). Beleidsintensies en -implementering is dikwels ver 

verwyderd van die praktiese realiteit waarbinne dit neerslag moet vind. Dikwels 

gebeur dit dat beleidsimplementering daarop gemik is om demokrasie en 

gelykberegtiging te bevorder, maar in der waarheid lei dit tot die handhawing en 

selfs versterking van bestaande ongelykhede tussen die elite en die 

gemarginaliseerde groepe. Veral in die geval van vroue hou dit nie altyd tred met 

die kulturele, politieke en ekonomiese struikelblokke waarmee hulle moet worstel 

om op dieselfde vlak as mans aan besluitnemingsprosesse en die uitoefening 

van mag te kan deelneem nie. In hierdie studie word daar gepoog om vas te stel 

wat die werklike effek van sodanige desentralisasie op vroue, as een van die 

mees gemarginaliseerde groepe, is. 

In hierdie studie, waar persoonlike onderhoude met twee geselekteerde vroue 

gevoer en met die invul van ’n vraelys opgevolg is, kom daar ook ’n ander 

dimensie aan die konsep van bemagtiging na vore. Dit blyk dat die vroue ook elk 

hul eie betekenis aan die konsep van mag gee, en wel vanuit hul verskillende 

agtergronde ten opsigte van byvoorbeeld kultuur, opvoeding en taal. 

Desentralisasie kan dus op verskillende maniere 'n effek hê, afhangend van die 
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betekenis wat aan dié konsep in ’n spesifieke konteks gegee word. Vroue sien 

mag nie bloot as die neem van besluite oor sake soos beleidsvorming nie. Hulle 

sien die reg tot mag en die betekenis wat hulle self daaraan gee as 

bemagtigend.  

Dit kan dus gesê word dat desentralisasie as beleid sekere tekstuele bedoelinge 

het (wat die beleid as teks sê), maar dat dit ook ’n kontekstuele betekenis het wat 

deur verskillende agtergronde beïnvloed word. Die feit dat hierdie vroue wel 'n 

‘stem’ gegee word op forums soos skoolbeheerliggame kan op sigself as 

bemagtigend ervaar word: vanweë die vroue se eie konseptualisering daarvan. 

Die verskille in interpretasie van en betekenisgewing aan die konsep dui op ’n 

behoefte aan navorsing wat verder strek as net die fokus op die aantal vroue wat 

in plaaslike politiek deelneem. Meer navorsing is nodig om die omstandighede en 

beleidsimplikasies van vroue se deelname te ondersoek. Sodanige navorsing 

kan aspekte soos verskillende kontekste en mense se verskillende interpretasies 

en konseptualiserings ondersoek sodat dit uiteindelik in beleidsraamwerke 

geantisipeer kan word. Die inagneming van vroue se verwagtinge ten opsigte van 

desentralisasie of die herverdeling van skoolbeheermagte en vroue se posisie 

daarin, kan waarskynlik ’n groter bydrae tot hul eie bemagtiging lewer.
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SUMMARY 
 

Policy is generally established to provide for specific needs. In South Africa, for 

example, the South African Schools Act of 1996 was introduced, among other 

reasons, to promote democratic transformation in society, to protect the rights of 

all learners, parents and educators and to facilitate their acceptance of 

responsibility for the organisation, control and financing of schools in partnership 

with the state (RSA, 1996b). 

 

The SA Schools Act, in accordance with which school governing bodies are 

constituted, endeavours to effect greater devolution of power from the state to 

local communities to offer these communities greater participation in the control 

and management of their schools. 

 

Analysis of national and international literature, however, indicates that 

democratic government policy does not always deliver the desired results in 

practice (MacLean, 2003). Policy intention and implementation are frequently far 

removed from the practical reality within which they should be effecting change. 

Policy implementation is frequently aimed at promoting democracy and equality 

but, in reality, results in the maintenance and even the strengthening of existing 

inequalities between élite and marginalised groups. It is not always in touch with 

the cultural, political and economic obstacles that women in particular have to 

overcome to be allowed to participate at the same level as men in decision-

making processes and in the exercise of power. This study endeavours to 

determine the real effect of such decentralisation on women as one of the most 

marginalised groups. 

 

During the study, personal interviews were conducted with two selected women 

and followed up with a questionnaire, which brought to light another dimension to 

the concept of empowerment: that of the women each attaching her own 

meaning to the concept of power, which emanates from their different 
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backgrounds in respect of, for example, culture, education and language. 

Decentralisation can therefore result in different effects, depending on the 

meaning attached to the concept in a specific context. Women do not see power 

simply as the making of decisions on issues such as the formulation of policy; 

they see the right to power and the meaning that they themselves give to power 

as empowering. 

 

It can therefore be said that decentralisation as a policy involves certain textual 

intentions (which the policy stipulates as text) but that it also involves a 

contextual intention, which is influenced by different backgrounds. The very fact 

that women are accorded a voice in forums such as school governing bodies can 

in itself be experienced as empowering due to the women's own 

conceptualisation of it. The differences in the interpretation of and meaning 

attached to the concept indicate a need for research that delves deeper than 

simply a focus on the number of women participating in local politics. More 

research is necessary to investigate the circumstances and policy implications of 

the participation of women. Such research could investigate aspects such as 

different contexts and people's different interpretations and conceptualisations, 

which could ultimately be anticipated in policy frameworks. Due cognisance of 

women’s expectations in respect of the decentralisation or the redistribution of 

school governing powers and the position of women in such spheres could well 

result in a greater contribution to the empowerment of women.
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HOOFSTUK 1  
 

INLEIDING EN ORIËNTASIE 
 

1. ALGEMENE INLEIDING 
 

Desentralisasie in onderwys verwys na die verspreiding van mag vanaf die 

sentrale regering na die plaaslike gemeenskapstrukture. Met die instelling 

van die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996 (RSA, 1996b) is 

skoolbeheerliggame gekonstitueer as wetlike liggame waardeur die 

sentrale onderwysregering bepaalde magte, pligte en 

verantwoordelikhede afkanaliseer na plaaslike skole. Hierdie studie sal 

daarop fokus om vas te stel of die verwagte bemagtiging wat met die instel 

van skoolbeheerliggame gepaard sou gaan, werklik so in die praktyk 

realiseer, veral ten opsigte van vroue. Twee geselekteerde vroue dien dan 

as fokus binne hierdie studie. 

 
2. PROBLEEMSTELLING EN FOKUS 

 
Beleid en beleidsdokumente word gewoonlik opgestel in antwoord op ’n 

bepaalde behoefte of behoeftes. In veranderende samelewings, soos 

Suid-Afrika wat beweeg het van ’n apartheidsregering na demokrasie, 

word beleid gedurig hersien en soms selfs vervang (Terre Blanche & 

Durkheim, 1999:249). Na 1994 is Suid-Afrika (SA) se grondwet verbind tot 

demokrasie en sosiale geregtigheid, met die fokus op die bevordering van 

geslagsgelykheid en billikheid (RSA,1996a). Die Departement van 

Onderwys gee erkenning hieraan deur die insluiting van beginsels van 

geslagsgelykheid in talle van sy beleide, soos die Suid-Afrikaanse 

Skolewet van 1996 (word hierna verwys na die Skolewet), waardeur 

skoolbeheerliggame gekonstitueer is. In die aanhef word dit gestel dat die 

Skolewet ontstaan het uit die behoefte aan ’n nuwe nasionale stelsel vir 
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skole, wat die onregte in onderwysvoorsiening van die verlede regstel, 

onderwys van progressief hoë gehalte aan alle leerders sal voorsien en op 

hierdie wyse ’n hegte fondament vir die ontwikkeling van al ons mense se 

talente en bekwaamhede sal lê, die demokratiese transformasie van die 

gemeenskap sal bevorder, rassisme en seksisme en alle ander vorms van 

onregverdige diskriminasie en onverdraagsaamheid sal bekamp, tot die 

uitwissing van armoede en die ekonomiese welstand van die gemeenskap 

sal bydra, ons verskeidenheid van tale en kulture sal beskerm en 

bevorder, die regte van alle leerders, ouers en opvoeders sal handhaaf en 

hul aanvaarding van verantwoordelikheid vir die organisasie, beheer en 

finansiering van skole in vennootskap met die Staat sal bevorder” (RSA, 

1996b). 

 

In SA word ongelykheid in onderwys baie sterk geassossieer met ras en 

klas en verder ook met geslag en armoede. Dit suggereer die komplekse 

interaksie tussen ras, klas, geslag en armoede. Hoewel daar ’n duidelik 

veranderende patroon oor tyd in die toegang tot onderwys by hierdie 

onderskeie groepe ontstaan het, is daar tog ’n behoefte daaraan om ’n 

beter begrip te ontwikkel van hoe verskillende ongelykhede oorvleuel. 

Gegewe die land se konstitusionele verbintenis tot die bevordering van 

groter gelykheid en billikheid, is dit belangrik om ondersoek in te stel na en 

groter begrip te verkry van hoe mag versprei word (met ander woorde 

beleidsimplementering), maar ook hoe verskillende groepe die konsep van 

mag interpreteer. Hierdie studie sal daarom die geslagseffek van die 

desentralisering van skoolbeheermagte, soos neergelê deur die SA 

Skolewet van 1996, op vroue ondersoek.  

 

Desentralisasie en dus die verspreiding van mag op die sentrale-periferie 

kontinuum van die onderwysstelsel, is ’n onderwerp wat wyd en uit 

verskillende perspektiewe ondersoek kan word. Vanweë die beperkte 

omvang van hierdie studie, sal die ondersoek beperk word tot hoe 
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spesifiek geselekteerde vroue, in hul spesifieke kontekste, hierdie 

magsdistribusie ervaar en interpreteer. Die fokus val dus hoofsaaklik op 

die betekenis wat hierdie vroue, wat albei ten tye van die ondersoek as 

voorsitters van skoolbeheerliggame dien by skole in Upington in die 

Noord-Kaap (Suid-Afrika), aan die konsep van mag gee. Die oorhoofse 

doel van die studie is dan om ondersoek in te stel na hoe hierdie vroue 

desentralisisasie-beleid in onderwysbeheer ervaar en ook om ’n bydrae te 

lewer tot ’n beter begrip van die werklike invloed wat hierdie 

desentralisasie-beleid in onderwysbeheer op die bemagtiging van vroue 

het. 
 
Die hoofdoelstellings sal dus wees om beleidsimplementering te 

ondersoek deur: 

 

• Die verspreiding van mag, met spesifieke verwysing na 

skoolbeheerliggame, te ondersoek; 

• Die verskillende konsepte van mag te analiseer en in verband te 

bring met die desentralisasie van skoolbeheer-magte; 

• Die betekenis wat vroue aan die konsep van mag gee, te 

ondersoek; 

• Indien moontlik, die toestande te identifiseer waaronder politieke 

devolusie werklik kan werk vir vroue. 

 

3. VOORLOPIGE LITERATUUROORSIG 
 

Alhoewel desentralisasie wyd aanvaar word as ’n ontwikkelings- en 

armoede-verligtingstrategie, werp onlangse empiriese bewyse 

onsekerheid oor hierdie aanname dat daar ’n positiewe verband is tussen 

die twee prosesse. MacLean (2003) se studie, wat in verskeie lande 

gedoen is, het gevind dat desentralisasie in die meeste gevalle nié die 

“pro-arm” resultate lewer soos verwag word nie. Inteendeel, die elitistiese 
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toe-eiening van plaaslike regerings was ’n oorheersende verskynsel in 

hierdie gevallestudies. Dit bevestig dus Raab (1994:8) se argument dat 

wetgewing nie met uitkomste verwar moet word nie. In ander woorde, wat 

as teks in beleidsdokumente gestel word as verwagte uitkomste, realiseer 

nie noodwendig so in die praktyk nie. 

 

Daar is verskeie kwessies, spesifieke relevant vir vroue, wat spruit uit 

gedesentraliseerde deelname. Die risiko dat desentralisasie tot elitistiese 

toe-eiening kan lei, of reeds bestaande ongelykhede op plaaslike vlak kan 

versterk, is veral groot vir vroue, aangesien geslagsverhoudinge op die 

plaaslike vlak dikwels baie meer ongelyk en onderdrukkend is as op die 

nasionale vlak en plaaslike politieke kultuur baie dikwels minder 

ondersteunend is ten opsigte van vroue se regte en hul deelname 

(UNIFEM/VADE 2001:9). Hieruit blyk dit dat gedesentraliseerde 

besluitneming en hulpbrontoekenning, asook die desentralisering van 

beheer oor politieke ruimtes, vroue in ’n meer kwesbare posisie kan plaas 

eerder as om hul bemagtiging te fasiliteer. Bowendien is die term 

‘deelname’ self ook ’n komplekse een en dit kan nie sonder meer aanvaar 

word dat vroue se deelname noodwendig beteken dat hulle effektiewe 

toegang tot besluitnemingsarenas het nie. In menige gevalle beteken dit 

as’ t ware dat vroue bloot teenwoordig is en sekere funksies verrig by die 

uitvoering van inisiatiewe, of hul dienste daarvoor bewillig (MacLean, 

2003), maar dat hulle nie effektief deelneem aan besluitnemingsprosesse 

nie. By oorweging van die geleenthede wat deur plaaslike deelname 

gebied word, moet dit ook in gedagte gehou word dat vroue meer 

struikelblokke die hoof moet bied as mans wanneer dit by deelname kom 

– van kulturele hindernisse tot tydsbeperkinge.  

 

Intussen suggereer die bewyse hierbo aangehaal ten opsigte van die “pro-

arm” of ontwikkelingsuitkomste van politieke versus administratiewe 

desentralisasie, dat politieke devolusie (oordrag van verantwoordelikhede 
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tot sub-nasionale eenhede van regering met ’n gespesifiseerde graad van 

outonomiteit van die sentrale regering), nie altyd gesien moet word as dié 

meganisme om doelwitte tot geslagsgelykheid te bevorder nie. Hierdie 

uitkomste sal afhang van ’n verskeidenheid veranderlikes, onder andere 

politieke kultuur op plaaslike en nasionale vlak, institusionele 

ooreenkomste en die mobilisasievlak van vroue. Terwyl devolusie in 

sekere omstandighede geleenthede mag skep vir politieke deelname en 

leierskap op die plaaslike vlak, mag die belange van vroue beter vaar 

indien beduidende outoriteit op hoër regeringsvlakke verkry en behou kan 

word – met ander woorde dat bemagtiging van vroue sentraal afgedwing 

word. Indien verhoogde politieke agentskap vanuit ’n geslagsperspektief 

gesien word as inherent waardevol, dan lê die uitdaging daarin om die 

omstandighede te identifiseer waarin politieke devolusie vir vroue kan 

werk, sodat geslagsgelyke deelname asook gelyke toegang tot dienste en 

hulpbronne wat gemik is op die bevordering van geslagsgelykheid, bereik 

kan word (MacLean, 2003). 

 

4. TEORETIESE VERTREKPUNTE 
 

Desentralisasie in onderwys verwys na die verspreiding (of afwenteling) 

van mag vanaf die sentrale regering na die plaaslike gemeenskapstrukure. 

’n Gedesentraliseerde sisteem word dus gekenmerk deur die uitoefening 

van substansiële mag op plaaslike vlak in verskeie aspekte van die 

onderwys. Verantwoordelikhede kan afgewentel word na ’n streek, ’n 

provinsie of staat, ’n distrik, ’n munisipaliteit of na ’n individuele skool 

(soos met skoolbeheerliggame). Waar dit prominent verskyn in die 

beleidsagendas van ontwikkelende lande, word dit dikwels beskou as die 

wondermiddel vir alle politieke, sosiale en ekonomiese probleme (SARA, 

soos aangehaal deur Berkhout, 2003). 
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Vroeëre navorsing oor desentralisasie het hoofsaaklik gefokus op ’n 

funksionele analise van verwante konsepte soos devolusie, die verdeling 

of herverdeling van mag, besluitnemingsmagte en hulpbrontoekenning in 

onderwys (Bray & Lillis, 1988). Behalwe die verspreiding van sulke 

funksionele magte (soos advies, besluitneming, beplanning en beheer), 

impliseer desentralisasie egter ook ’n histories ontwikkelde plaaslike 

netwerk van magsverhoudinge. Myns insiens vind die proses van 

desentralisasie (hetsy binne ’n organisasie of onderwysstelsel) tog plaas 

binne ’n konteks waar daar reeds ontwikkelde kulturele en politieke 

patrone bestaan en word die proses van desentralisasie beïnvloed deur 

hierdie reeds gevestigde patrone. Enige ondersoek na die effek van 

desentralisasie op die betrokke partye, kan dus nie nalaat om hierdie 

histories ontwikkelde netwerk in ag te neem nie. 

 

Die verspreiding van die outoriteit ten opsigte van besluitneming is in 

sigself ’n komplekse analise aangesien dit verskillende betekenisse in 

verskillende kontekste kan aanneem (Karlsson, Mcpherson & Pampallis, 

2001:140) Verder manifesteer desentralisasie verskillend in verskillende 

plaaslike kontekste (Berkhout, 2002) en terwyl dit beskou word as ’n 

voorvereiste vir die bevordering van demokrasie, verantwoordbaarheid, 

billikheid, doeltreffendheid en volhoubaarheid in die voorsiening van 

sosiale dienste soos onderwys, materialiseer die plaaslike 

bemagtigingseffek op ’n taamlik onegalige wyse en is daar selfs 

aanduidings dat dit bestaande ongelykhede verder kan versterk.  

 

Soos Osmani (aangehaal deur MacLean, 2003) aandui, neig die 

suksesverhale om deur die talle mislukkings van deelnemende 

desentralisasie oorskadu te word. Alhoewel die skepping of erkenning van 

sulke deelnemende forums op gemeenskapsvlak in teorie bemagtiging en 

armoede-verligting binne gedesentraliseerde beheersisteme fasiliteer, is 

daar in die praktyk talle struikelblokke in die bereiking van volle, gelyke en 
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effektiewe deelname. Plaaslike gemeenskappe is nie homogeen nie en 

ongelykhede tussen individue en groepe beteken dat die armste, mees 

gemarginaliseerde of kwesbaarste partye vanuit ’n potensieel benadeelde 

posisie deelneem. Die grootste risiko verbonde aan desentralisasie lê dus 

inderwaarheid daarin dat die verskuiwing van meer mag na die plaaslike 

vlak, die weg kan baan vir die toe-eiening van politieke prosesse – en 

hulpbronne – deur die plaaslike elite, of dat dit reeds bestaande 

dominering deur die elite kan versterk. Hierdie studie sal ondersoek of dit 

in die geval van die twee geselekteerde vroue wel so is. 

 

5. NAVORSINGSMETODOLOGIE 
 

Benewens die analisering en interpretering van nasionale 

beleidsdokumente ten einde die verwagte magsdistribusie te bepaal, sal 

kleinskaalse, gefokusde, kwalitatiewe studies onderneem word om die 

response en effek van beleidskonstrukte (as teks) op die bemagtiging van 

die twee geselekteerde vroue in bepaalde plaaslike kontekste, te 

eksploreer en bestudeer. Die volgende metodologieë word geantisipeer: 

 
5.1  Studie van beleidsdokumente 

 

Daar sal gepoog word om die beskikbare primêre bronne (wetgewing en 

ander relevante beleidsdokumente), asook sekondêre bronne (navorsing 

en verslae) ten opsigte van desentraliseringsinisiatiewe in Suid-Afrika 

krities te ondersoek en te interpreteer, ten einde patrone (strukture) van 

mags- (her)verspreiding te bepaal. Dit sluit in die identifisering en 

analisering van fasette soos beleidsraamwerke; regeringsinstrumente, 

-strukture en prosesse; finansiële hulpbronne; menslike hulpbronne; 

aanmoedigingstelsels vir gemeenskappe en hul plaaslike strukture; en 

beheerprosesse. 
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5.2  Literatuuroorsig oor die konseptualisering van mag 

 
’n Kritiese literatuuroorsig sal gedoen word om die verskillende konsepte 

van mag te analiseer aan die hand van verskeie navorsers of sosioloë 

soos Giddens, Foucault, Parsons, en Durkheim. 

 

5.3 Narratiewe of persoonlike vertellinge 

 
’n Kleinskaalse opname sal gedoen word deur middel van semi-

gestruktureerde onderhoude en ’n vraelys. Hierdie opname sal daarop 

gemik wees om vas te stel wat twee geselekteerde vroue se begrip en 

ervarings is van die verspreiding van mag, byvoorbeeld hul kennis van hul 

regte om deel te neem aan die beheer of bestuur van onderwys (advies, 

beplanning, beheer) en besluitnemingsprosesse. Onderhoude sal 

mondelings gevoer word en op band opgeneem word. 

 

Tydens die onderhoude sal op so ’n wyse met die vroue omgegaan word 

dat hulle die vrymoedigheid sal hê om hul eie verhale (in beperkte mate) 

te vertel, asook hoe hulle hul magte verstaan. Daar sal ook ondersoek 

ingestel word na hoe die magsverhoudinge binne die verskillende 

gemeenskappe neerslag vind, hoe vroue hierdie magsverhoudinge ervaar 

en hoe dit hulle beïnvloed in hul eie verstaan en uitoefening van hul magte 

en regte. 

 

6. SKEDULERING VAN DIE NAVORSINGSPROJEK 
 

Die kernnavorsingsvraag fokus op die effek van die verdeling van mag in 

onderwys op die bemagtiging van vroue op skoolbeheerliggame in Suid-
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Afrika. Die volgende werkswyses sal gebruik word om hierdie vraagstuk te 

ondersoek: 

• ’n Kritiese oorsig van relevante nasionale en internasionale literatuur; 

• Interpretasie van die beheerimplikasies in wetgewing (by name die 

SA Skolewet van 1996) met betrekking tot skakeling tussen plaaslike 

regering en openbare skoling; 

• ’n Beskrywende gevallestudie van twee vroue wat direk betrokke is by 

skoolbeheerliggame in Upington in die Noord-Kaap, Suid-Afrika; 

• Onderhoudvoering met die geselekteerde vroue oor hul interpretasie 

van hul betrokkenheid by die voorsiening van onderwys, deur middel 

van hul deelname as lede van skoolbeheerliggame. 

 
7. IMPAK VAN DIE NAVORSING 

 
Hierdie studie beoog om ondersoek in te stel na en by te dra tot groter 

begrip van die invloed wat desentraliseringsbeleide in die onderwys op die 

bemagtiging van vroue het. 

 

Ontwikkelende lande gaan steeds gebuk onder ongelyke 

magsverhoudinge en ongelyke ekonomiese markverhoudinge, met die 

gaping tussen ryk en arm wat steeds groter word. Internasionale 

navorsing dui daarop dat desentralisasie-beleide nie altyd die gewenste 

uitkomste lewer nie (MacLean, 2003). Alhoewel dit die bedoeling is om 

meer mag af te wentel na mense op die grondvlak, werk dit nie altyd so uit 

in die praktyk nie en lei dit nie altyd tot die verwagte bemagtiging van 

mense nie.  
 
Die konsep ‘mag’ staan sentraal tot die desentraliseringsdebat. In SA is 

mag beide gesentraliseerd en ook gedesentraliseerd tot sub-nasionale 

regeringsvlakke, sodat in die geval van onderwys, beide nasionale en 

provinsiale vlakke samevallende verantwoordelikhede het. Desentralisasie 
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in onderwys in SA hou verband met die implementering van die SA 

Skolewet van 1996. In hierdie wet word skoolbeheerliggame gekonstitueer 

en word ouers die reg toegeken om deel te neem aan en betrokke te wees 

in die beheer en bestuur van hul skole. Hierdie wet voeg dus ’n vierde 

(institusionele) magsvlak by in die vorm van statutêre openbare 

skoolbeheerliggame – die inleiding van magsverdeling tussen die staat en 

die skoolgemeenskap (Karlsson, 1998). Dit word ook gesien as ’n 

strategie om die belange van die minder bevoorregtes en die elite te 

versoen en sodoende groter gelykheid te bewerkstellig (Karlsson, 

Mcpherson & Pampallis, 2001).  

 

Soos in die meeste gevalle waar beleid gelykgestel word aan die realiteit, 

bestaan daar egter ernstige kommer oor die onbillike kontekstuele effek 

van daardie beleid. Wat in beleidsdokumente in die vooruitsig gestel word, 

is nie altyd wat in die praktiese realiteit neerslag vind nie. Soos Sayed 

(2002:45) dan ook aanvoer, bring die analise van onderwysdesentralisasie 

die skerp teenstrydighede tussen beleidsintensies en beleidspraktyk na 

vore – iets wat hy die ‘beleidsgaping’ noem. Daar is dikwels groot gapings 

of selfs teenstrydigheid tussen beleidsdokumente en die realiteit en 

hoewel daar reeds uitgebreide navorsing gedoen is oor 

skoolbeheerliggame, blyk dit dat daar nog min navorsing gedoen is oor die 

effek wat hierdie liggame spesifiek op die bemagtiging van vroue het. 

Daarom sal hierdie studie juis fokus op die effek van skoolbeheerliggame 

op die bemagtiging van vroue en om die toestande te identifiseer 

waaronder politieke devolusie kan werk vir vroue, ten einde ’n bydrae te 

lewer tot die bevordering van geslagsgelykheid en billikheid in onderwys. 

 

Gegewe SA se konstitusionele verbintenis tot die bevordering van groter 

gelykheid vir veral gemarginaliseerde groepe (soos vroue), is dit belangrik 

om ondersoek in te stel na en te verstaan hoe mag werklik versprei word 

binne die onderwysstelsel en hoe vroue die konsep van mag verstaan of 
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betekenis daaraan gee. Met hierdie navorsing sal dus gepoog word om ’n 

bydrae te maak tot die vereniging en aanmoediging van vroue in die stryd 

om gelykheid in onderwys-ontwikkeling en die bemagtiging van vroue om 

werklik deel te wees van magsuitoefening in die onderwys. 
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HOOFSTUK 2 
 
AARD EN OMVANG VAN DESENTRALISASIE IN DIE VERSPREIDING VAN 

MAG BINNE DIE ONDERWYSBEHEERSTELSEL 
 
 
1. INLEIDING 
 
Binne ekonomiese kringe word desentralisasie algemeen gesien as die antwoord 

op vraagstukke soos gelyke deelname en groter produktiwiteit (Smith, 1985). Die 

beginsel was dat deelname in besluitnemings- en ander prosesse deur alle 

betrokke partye sou lei tot groter doeltreffendheid en produktiwiteit. Ook in Suid-

Afrika, met sy geskiedenis van groot ongelykhede tussen verskillende rasse en 

geslagte is daar begin kyk na maniere om hierdie ongelykhede uit te wis ten 

einde ’n meer gelyke en demokratiese samelewing daar te stel. Ook hier is 

gepoog om, deur middel van desentralisasie, meer magte oor ’n wyer front te 

versprei. So is die konsep van desentralisasie dan ook binne die onderwysstelsel 

toegepas. Die vraag wat binne hierdie studie ondersoek sal word, is of 

desentralisasie ook in Suid-Afrika die antwoord is op ’n meer gelyke verspreiding 

van magte binne die onderwysstelsel, veral ten opsigte van vroue. Die ondersoek 

sal dus fokus op die effek wat sodanige inklusiewe onderwysbeleid in die vorm 

van die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996, op die bemagtiging van vroue het, 

met spesifieke fokus op die twee geselekteerde vroue as gevallestudies.       

 

By nadere analise van die SA Skolewet van 1996, word daar nie bepaalde magte 

eksplisiet aan vroue toegeken nie. Vroue kry dus hul magte by implikasie, 

vanweë hul posisies as lede van skoolbeheerliggame. Omdat daar nie eksplisiet 

verwys word na vroue in die Skolewet nie, is dit my verwagting dat hierdie 

beleidsdokument nie noodwendig rekening hou met die struikelblokke wat vroue 

moet oorkom in die uitoefening van hul magte nie. Meer nog, om die effek van 

desentralisasie op die bemagtiging van vroue te verstaan, is dit noodsaaklik om 
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ook te eksploreer hoe die konsep van mag op verskillende wyses, spesifiek ook 

deur die betrokke twee vroue self, geïnterpreteer kan word. Daarom sal daar in 

hierdie hoofstuk gefokus word op internasionale en ook veral Suid-Afrikaanse 

literatuur met betrekking tot desentralisasie as meganisme tot die meer gelyke 

verspreiding van magte aan vroue.  

 

Met inagneming van bogenoemde literatuuroorsig en die diverse moontlikhede 

vir betekenisgewing aan die konsep van mag, sal hierdie hoofstuk ook die rol en 

magte van skoolbeheerliggame in onderwysbeheer, soos uiteengesit in die SA 

Skolewet van 1996, eksploreer. 

 

2. DEFINISIES VAN DESENTRALISASIE 

 
Om insig in die konsep van desentralisasie te verkry, is die definiëring van die 

begrip ’n belangrike beginpunt. Vervolgens word dus verskeie definisies van 

desentralisasie bespreek. 

 

Volgens Mawhood (1993:4) is desentralisasie die verdeling van regeringsmag 

deur ’n sentrale groep met ander groepe, waar elk outoriteit het oor bepaalde 

areas. 

 

Cameron (1995:396-397) en Rondinelli (1981:137) definieer desentralisasie as 

die oordrag of delegering van wetlike en politieke verantwoordelikheid vir 

beplanning, bestuur, gebruik en toekenning van hulpbronne vanaf die sentrale 

regering na ondergeskikte regeringseenhede. 

 

Fox en Meyer (1995:33) definieer desentralisasie as die verspreiding van 

funksies en gesag vanaf die nasionale regering na subnasionale of 

suborganisatoriese eenhede wat beskou word as ’n noodsaaklike komponent van 

demokrasie. ’n Aansienlike mate van delegasie en daarom ’n aansienlike      
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mate van toevertrouing van verantwoordelikheid en gesag, word dus in die hande 

van ondergeskiktes geplaas. 

 

Volgens Miller (2002:3) verwys desentralisasie na die oordrag van staats- of 

nasionale verantwoordelikhede of funksies vanaf sentrale regering na 

subnasionale vlakke van regering. Dit kan beskryf word as die herdefiniëring van 

strukture, prosedures en praktyke van staatsbestuur nader aan die publiek.  

 

Ter samevatting kan desentralisasie dus gedefinieer word as die oordrag van 

mag, gesag, funksies of verantwoordelikhede vanaf ’n hoër na ’n laer vlak van 

regering, ten einde openbare aktiwiteite of funksies te verrig en bestuur. 

 
3. DESENTRALISASIE IN ONDERWYS 
 
Uit bogenoemde definisies is dit duidelik dat wanneer daar van desentralisasie 

gepraat word, die konsep ‘mag’ onvermydelik in die gesprek geopper word. Waar 

desentralisasie binne die ekonomiese sfeer gesien word as ’n meganisme tot ’n 

meer gelyke verspreiding van welvaart, word dit binne die opvoedkundige sfeer 

gesien as die verspreiding van mag vanaf die nasionale onderwyssentrum van ’n 

land na owerhede nader aan die plaaslike gemeenskap. Brown (1990), asook 

Bullock & Thomas (1997) beskryf dit as die oordrag van mag of gesag sodat 

skole self besluite kan neem oor hul eie sake. ’n Gedesentraliseerde sisteem 

word dus gekenmerk deur die uitoefening van substansiële mag op plaaslike 

vlak. Verantwoordelikhede kan gedesentraliseer word na ’n streek, provinsie, 

distrik, munisipaliteit, blok, dorp, groep skole of ’n individuele skool.  

 

Vroeëre navorsing oor desentralisasie was hoofsaaklik gefokus op ’n funksionele 

analise van verbandhoudende konsepte soos devolusie, besluitnemingsmagte en 

die toekenning van hulpbronne in die onderwys (Bray & Lillis, 1988). 

Desentralisasie behels egter nie net die afwenteling van mag deur die toekenning 

van bepaalde funksies en hulpbronne aan plaaslike owerhede nie. Ek is geneig 
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om met Brown (1990) en Raab (1994) saam te stem wanneer hulle maan dat 

enige ondersoek van desentralisasie ook moet fokus op die doelwitte van 

desentralisasie, onder andere om by te dra tot groter buigsaamheid en 

verantwoordbaarheid, verhoogde produktiwiteit en veral groter gelykheid in die 

onderwys. Desentralisasie is dus nie ’n uitkoms in sigself nie, maar eerder ’n 

middel tot die bereiking van bepaalde uitkomste of doelwitte. Die vraag ontstaan 

dus: wat is die doel van desentralisasie en is bemagtiging van vroue een van die 

verwagte uitkomste? 

 

Hieruit blyk dit dus dat desentralisasie, of die (her)verdeling van mag in sigself ’n 

komplekse analise konstitueer. Karlsson, McPherson en Pampallis (2001:140) se 

argument dat desentralisasie verskillende betekenisse in verskillende kontekste 

aanneem en dus aanleiding gee tot uiteenlopende uitkomste, bevestig dat ’n 

studie van desentralisasie nie slegs ’n funksionele analise kan insluit nie, maar 

ook ’n kontekstuele analise.  

 

Desentralisasie manifesteer verskillend binne plaaslike kontekste en hoewel dit 

beskou word as ’n voorvereiste vir die bevordering van demokrasie, 

verantwoordbaarheid, gelykheid, doeltreffendheid en volhoubaarheid in die 

voorsiening van sosiale dienste soos onderwys, materialiseer die plaaslike 

bemagtigingseffek op ’n taamlik onegalige wyse en is daar aanduidings dat dit 

as’ t ware bestaande ongelykhede kan versterk (Berkhout, 2002).  

 

Uit die literatuur is dit dus duidelik dat desentralisasie nie slegs een groot 

suskesverhaal is nie (Rondinelli, 1981). Die suksesse blyk oorskadu te word deur 

talle voorbeelde van mislukkings van desentralisasie. Alhoewel die skepping of 

erkenning van deelnemende gemeenskapsforums binne gedesentraliseerde 

regeringsisteme in teorie veronderstel is om bemagtiging te fasiliteer en die 

uitskakeling van armoede te bevorder, is daar in die praktyk talle hindernisse in 

die bereiking van volle gelykheid en effektiewe deelname. Plaaslike 

gemeenskappe is nie homogeen nie en ongelykhede tussen individue en groepe 
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kan beteken dat die armste, mees gemarginaliseerde en kwesbaarste lede van 

die gemeenskap gewoonlik vanuit ’n benadeelde posisie deelneem. Ek is dus 

van mening dat ’n groot risiko verbonde aan desentralisasie inderdaad daarin lê 

dat die verskuiwing van meer mag na die plaaslike vlak dalk die weg kan baan vir 

die toe-eiening van politieke prosesse – en hulpbronne – deur die plaaslike elite 

en kan selfs die plaaslike elite se reeds bestaande oorheersing verder versterk. 

 

Bo en behalwe die funksionele verspreiding van mag (soos bv. advisering, 

besluitneming, beplanning, befondsing en beheer), moet ook in ag geneem word 

dat daar binne elke gemeenskap ’n reeds bestaande histories ontwikkelde 

plaaslike netwerk van magsverhoudinge bestaan. Hierdie histories ontwikkelde 

magsverhoudinge kan op verskillende wyses neerslag vind binne verskillende 

kontekste (samelewings) en dus verskillend impakteer op vroue in verskillende 

situasies en omstandighede. Vroue gee dus op ’n ander manier betekenis aan 

die konsep van mag as mans, maar verskillende vroue gee ook verskillend 

betekenis aan mag binne hulle verskillende kontekste. In die ondersoek na die 

bemagtigingseffek wat desentralisasie op vroue het, is dit dan belangrik om 

duidelikheid te kry oor wat met die term ‘mag’ bedoel word, maar verder ook om 

hierdie algemene konseptualisering van ‘mag’ te vergelyk met die geselekteerde 

vroue se eie sieninge van ‘mag’! 

 

4. DIE KONSEPTUALISERING VAN MAG 

 

In die diskoers rondom die vraag: “wat is mag?”, kom ’n mens agter dat dit nie ’n 

eenvoudige debat is nie. Dit is eerder ’n komplekse onderwerp wat vanuit 

verskillende perspektiewe beskou kan word. In die hieropvolgende gedeelte sal 

hierdie vraag ondersoek word aan die hand van bepaalde definisies en 

benaderings, met die klem op die strukturasieteorie volgens Anthony Giddens. 
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4.1  Inleidende perspektiewe op die konsep van mag 

 

Volgens Mills (aangehaal uit Giddens, 1977) word mag besit deur ’n individu of 

groep tot die mate waartoe dit nié besit word deur ’n ander individu of groep oor 

wie die mag uitgeoefen word nie. Mag word dus gedefinieer in terme van 

wedersyds uitsluitende doelwitte sodat dit wil voorkom dat ’n party die mag 

behou in so verre dit sy eie wense kan verwesenlik, ten koste van dié van ander 

– die zero-som benadering waar een party wen en die ander noodwendig verloor. 

 

Parsons (aangehaal uit Giddens, 1977) daarenteen, argumenteer dat mag eerder 

beskou moet word as ’n verhouding waaruit albei partye voordeel kan trek. 

Parsons stel voor dat mag gesien moet word as iets wat deur die sosiale sisteem 

gegenereer word. Hy beskou mag as ’n sirkulerende medium (soos geld in die 

ekonomie) en definieer dit as ’n veralgemeende kapasiteit in diens van die 

uitoefening van kollektiewe verpligtinge deur eenhede in ’n sisteem van 

kollektiewe organisasie, waar die verpligtinge wettiglik neergelê is met betrekking 

tot kollektiewe doelwitte. Met ‘bindende verpligtinge’ verwys Parsons na die 

voorwaardes waaraan diegene in magsposisies en diegene oor wie mag 

uitgeoefen word, onderhewig is. Dit spruit voort uit die wetgewing waardeur 

daardie magte aan hulle toegeken word. Alle mag behels dus ’n sekere mandaat 

wat aan die houers van die mag sekere regte toeken en wat sekere verpligtinge 

op hulle plaas teenoor diegene oor wie mag uitgeoefen word. Mag word dus ’n 

fasiliteit vir die bereiking van kollektiewe doelwitte deur die ‘ooreenkoms’ van 

lede van die samelewing om leierskapsposisies te legitimeer – en om aan 

diegene in sulke leiersposisies ’n mandaat te gee om beleid te ontwikkel en 

besluite te implementeer ter bevordering van die doelstellings van die sisteem. 

Lede van die samelewing belê dus hul vertroue in diegene wat oor hulle heers 

(wat in magsposisies is) deur vir sulke persone te stem in ’n verkiesing, ten einde 

’n bepaalde regering (of beheerliggaam) aan die orde te stel. 
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Ons het hier dus met twee teenstrydige standpunte te doen. Aan die een kant 

kan mag, volgens Mills, gesien word as iets wat òf besit òf nie besit word nie (’n 

zero-som vergelyking), terwyl Parsons dit sien as ’n wedersydse interaksie, 

waarvolgens dit in ’n mindere of meerdere mate besit word na gelang van die 

ooreenkomste tussen lede van ’n samelewing. 

 

4.2  Enkele teorieë oor mag 

 

4.2.1 Die struktureel-funksionele benadering  

 

Gibson, Ivancevich en Donelly (1985:321) beskryf mag as “… the ability to get 

things done the way one wants them to be done”. Of anders gestel, die vermoë 

om invloed sodanig uit te oefen dat dit tot bepaalde uitkomste lei. Dit is my opinie 

dat hierdie siening in ’n groot mate ooreenstemming toon met die werkswyse van 

die Nasionale Onderwysdepartement: ’n skolewet word opgestel wat 

veronderstel is om op plaaslike vlak groter outoriteit of mag te gee, maar tog is dit 

voorskriftelik genoeg om skoolbeheerliggame se magte te beperk tot dit wat 

binne die raamwerk van die onderwysdepartement daargestel word. 

Skoolbeheerliggame kan dus nie onbeperkte magte uitoefen nie. Hulle moet dit 

doen binne die grense wat die Skolewet vir hulle stel en ook op so ’n manier dat 

hulle verantwoordbaar kan wees aan beide die gemeenskap en die regering. In 

hierdie opsig verwys mag dus na die funksionele bevoegdhede van 

skoolbeheerliggame binne die groter struktuur van die onderwysstelsel. Met 

ander woorde, hulle het bepaalde funksies wat hulle moet uitvoer binne die groter 

struktuur. Volgens Gibson, Ivancevich en Donelly (1985) steun gesag of 

strukturele mag op die aanname dat die struktuur die meganisme is waardeur 

mag of beheer uitgeoefen word. Bepaalde strukturele aspekte soos toegang tot 

en beheer oor hulpbronne, die moontlikheid om besluite te beïnvloed (wat 

gesetel is in die posisie binne die struktuur), toegang of beheer oor die opstel van 

die ‘agenda’ of dit waaroor besluite geneem word en maniere om die deelnemers 

aan die besluitnemingsproses te beïnvloed, speel dus hier ’n kardinale rol in die 
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wyse waarop mag of beheer uitgeoefen of tot realisering gebring word. Binne die 

struktureel-funksionele benadering vertoon mag dus oorwegend ’n eksplisiete 

karakter. 

 

4.2.2 Giddens en die dualiteit van mag 

 

Giddens (1977:129-134) argumenteer weer dat die basiese domein van studie 

van die sosiale wetenskappe binne die strukturasieteorie nié die ervaring van die 

individu (agent) óf die bestaan van enige vorm van sosiale totaliteit is nie, maar 

die sosiale praktyke soos dit oor tyd en ruimte geskep is. Menslike sosiale 

aktiwiteite, net soos sommige selfreproduserende entiteite in die natuur, is dus 

herhalend van aard. Dit wil sê, aksies word nie geskep deur sosiale agente nie, 

maar word eerder herhaaldelik herskep deur agente, juis deur middel van die 

wyses waarop hulle hulself uitdruk of uitleef as agente. Die kerngedagte binne 

Giddens se strukturasieteorie is dus dat, in en deur hul aktiwiteite, herhaal of 

herproduseer agente die kondisies wat juis daardie aktiwiteite moontlik maak. 

 

Wat is dan die verband tussen aksie en mag, of dan mag en die praktiese 

uitoefening daarvan binne die strukturasieteorie? Giddens (1984:14) verwys na 

mag as “… the capability of the individual to make a difference to a pre-existing 

state of affairs or course of events”. Volgens Giddens is mag dus ’n 

transformerende kapasiteit, waar hulpbronne gebruik word om bepaalde 

uitkomste te bewerkstellig. Hierdie siening stem wel baie ooreen met die 

struktureel-funksionele benadering tot mag, maar vir Giddens vertoon mag ook ’n 

tweeledigheid of dualiteit tussen persoon en struktuur. Terwyl die struktureel-

funksionele benadering mag sien as iets wat uitgeoefen word deur individue of 

groepe op grond van hul posisies binne die struktuur en die struktuur dus die 

meganisme is waardeur hierdie invloed uitgeoefen word, sien Giddens ’n 

wedersydse verhouding tussen die individu (agent) en die struktuur. Die basis 

van mag lê dus nie slegs in die struktuur op sigself nie, maar ook in die persoon 

(agent) self. Vir hom bestaan daar ’n onvermydelike verweefdheid tussen mag as 
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‘kapasiteit van die agent (individu)’ en mag as ‘kapasiteit van die struktuur’ 
(Giddens, 1984:15-16). Benewens die eksplisiete struktuur, vertoon mag dus ook 

’n implisiete karakter. 

 

Vir Giddens (1984:17) verwys struktuur, in sy mees elementêre betekenis, na 

reëls en hulpbronne van transformasie waardeur die totale sosiale sisteem 

beheer word. Struktuur verwys dus, binne sosiale analise, na die strukturerende 

eienskappe wat die binding van tyd en ruimte in spesiale sisteme moontlik maak; 

daardie eienskappe wat dit moontlik maak vir duidelik ooreenstemmende sosiale 

praktyke om te bestaan oor verskeie tydsverlope en ruimtes en wat daaraan 

sistemiese vorm gee. In Giddens se strukturasieteorie word die begrip struktuur 

dus beskou as stelle reëls en hulpbronne waaruit ons put en waarmee ons vorm 

gee aan ons sosiale gedrag. Dit vorm deel van die ‘sisteme’ wat verwys na 

patrone van ‘aanvaarbare sosiale praktyke’. Hierdie gedragspatrone is nie 

eksplisiet teenwoordig nie, maar dien tog as moontlikheidsvoorwaardes vir die 

besondere optrede, aksie of praktyk. Dit kan dus as’ t ware omskryf word as 

denk- en leefpatrone wat onbewustelik ’n invloed uitoefen op mense se gedrag, 

aksies of praktyke. Een van die belangrikste beginsels van die strukturasieteorie 

is dat die reëls en hulpbronne waarop gesteun word in die produksie en 

herproduksie van sosiale praktyke, terselfdertyd ook die middele tot 

sisteemreproduksie is (dualiteit van die struktuur). 

 

Hierdie siening van struktuur maak ’n ander perspektief op mag moontlik. Die 

patrone van dink, praat, optree of ‘gestruktureerdheid’ van die persoon word 

hierdeur een van die vernaamste basisse van mag (Giddens, 1984:18). Hierdie 

implisiete struktuur word dus gesien as ’n bron waaruit onbewustelik geput word 

in interaksie met ander en by implikasie tydens die uitoefening van mag. In 

hierdie verband, word aksie nie net gesien as die uitdrukking van die intensies 

van individuele agente nie, maar ook as diensbaar aan die reproduksie van die 

struktuur waar die aksie plaasvind. Giddens se strukturasieteorie berus dus sterk 

op die reproduksie van die struktuur op grond van reeds gevestigde denk- en 
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leefpatrone. Mense tree dus op vanuit hierdie raamwerk van gevestigde patrone, 

sonder om eers bewustelik daaroor na te dink. Hulle word dus as’ t ware gelei 

deur die heersende patrone van denke en optrede (Giddens, 1984). 

 

4.2.3 Foucault se siening van mag as ’n strategie 

 
In teenstelling met gesprekke oor mag wat fokus op magsbasisse, die agent of 

die struktuur, fokus Foucault op die vraag oor hoe moderne vorme van mag 

daarin slaag om ’n bepaalde onderdaan te konstitueer. Hoe word daarin geslaag 

om die gedrag van ’n ‘vrye individu’ te stuur?  

 

Volgens Foucault (1979) word mag gemanifesteer in verhoudinge en is dit aan 

die een kant geleë in die geordende gesag van die staat en aan die ander kant in 

die uitleef daarvan deur die subjekte. Mag manifesteer as ’n verhouding waar 

daar ’n voortdurende wisselwerking tussen verset of aanvaarding op grond van 

die vryheid van die subjekte ter sprake is. Magsverhoudinge moet dus gedurig 

krities ondervra word ten einde dominansie en onderdrukking te bevraagteken. 

Ook wanneer individue toetree tot strukture soos skoolbeheerliggame, handhaaf 

hulle hulself nie slegs in terme van hul posisies binne die struktuur nie, maar tree 

hulle ook in bepaalde verhoudinge tot en met mekaar as individue binne die 

struktuur toe. Dit is dan in die realisering of uitleef van hierdie verhoudinge, dat 

bepaalde magsverhoudinge kan ontwikkel. 

 

Foucault (1986b) suggereer dat mag oral is – mag is “altyd reeds daar”. Die 

mens is nooit ‘buite’ mag nie. Hy argumenteer dus dat mag bestudeer moet word 

op die punt waar dit in direkte en onmiddellike verhouding is met dit wat voorlopig 

sy teiken, of sy gebied van toepassing genoem kan word, daar waar dit sigself 

laat geld en sy werklike effek produseer. 

 

Foucault beskryf mag as iets wat uitgeoefen word en nie besit word nie. Dit 

impliseer dat mag nie ’n besitting, eiendom of voorreg is nie. Mag is nie net dit 
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wat die dominante klas het en by die onderdruktes ontbreek nie. Foucault beskryf 

mag eerder as ’n strategie, waarin die gedomineerde net so deel is van die 

netwerk van magsverhoudinge en die besondere sosiale matriks as die 

domineerder. Volgens Foucault word mag dus uitgeoefen in die effek van een 

aksie op ’n ander (Foucault, 1986a). 

 

4.2.4 Samevattende opmerkings oor die teorieë van mag 

 

Durkheim sien mag as die ‘mag van die samelewing waardeur die individu 

gekonfronteer word’ (aangehaal in Giddens, 1977:347). Volgens Durkheim word 

die samelewing gedomineer deur die staat. Mag neem dus die vorm van dwang 

of oorheersing oor die individu aan. Individue is dus magteloos en uitgelewer aan 

die staat. Parsons sê egter mag is nie ’n zero-som konsep nie (in Giddens, 

1977:333). Volgens Parsons besit die staat of diegene in magsposisies ’n mate 

van mag in soverre hulle deur die samelewing verkies is tot magstrukture 

(magsposisies). Individue verkry dus bepaalde mag in die sin dat hulle self kies 

wie in beheer moet wees, terwyl die verkosenes ook beklee word met mag deur 

die ooreengekome mandaat wat aan hulle gegee word danksy hul verkiesing tot 

die regering of magsposisies. Albei partye besit dus ’n mate van mag en albei 

trek dus voordeel. 

 

Daarteenoor is mag volgens Foucault ’n strategie en manifesteer dit in 

verhoudinge, waar mag uitgeoefen word in die effek van een aksie op ’n ander. 

Magsverhoudinge kom dus voor in alle tipes verhoudings. 

 

In die strukturasieteorie word mag erken as ’n integrale element in die 

reproduksie van sisteme van interaksie en is mag ’n logiese komponent van die 

idee van ‘aksie’ in sigself. Aksie of agentskap impliseer die intervensie (of 

weerhouding) deur ’n individu in gebeure in die wêreld, waarvan dit gesê kan 

word dat ‘hy dit anders sou kón doen’ (Giddens, 1977:347). Binne hierdie 

definisie behels die aksie die toepassing van ‘middele’ ten einde uitkomste te 
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verseker, waar die uitkomste dan die intervensie in die verloop van gebeure 

konstitueer. Mag kan dus gedefinieer word as die gebruik van hulpbronne, van 

watter aard ook al, om sekere uitkomste te bewerkstellig. Mag word dan ’n 

element van aksie en verwys na die reeks van intervensies waartoe ’n agent in 

staat is. In breë trekke is mag dus ekwivalent aan die transformerende kapasiteit 

van menslike aksie: die vermoë van mense om toe te tree tot ’n reeks gebeure 

ten einde die verloop daarvan te beïnvloed. Volgens die strukturasieteorie is mag 

dus intrinsiek tot alle interaksie. Magsverhoudinge kom dus voor in alle 

gemeenskappe en oral waar daar interaksie plaasvind. 

 

Daar is na my mening ’n gemeenskaplikheid wat deur al die genoemde teorieë 

deurvleg, in konsepte soos struktuur, die persoon/agent, aksie, interaksie en 

verhoudinge. Al die skrywers is dit eens dat mag uitgeoefen word binne sosiale 

strukture, waar dit neerslag vind in die verskillende verhoudinge tussen 

individue/agente of groepe asook in hul aksies of interaksies ten einde bepaalde 

uitkomste te realiseer. Dikwels is dit die struktuur (middele of hulpbronne) wat die 

magsverhoudinge reguleer, maar dit word daarmee saam ook deur die 

individu/agent se eie interpretasie of betekenisgewing (denk-, praat- en 

leefpatrone) beïnvloed.  

 

4.3 Hoe pas skoolbeheerliggame binne die teorieë van mag? 

 
4.3.1 Skoolbeheerliggame en die struktureel-funksionele benadering 

 
Dit is my mening dat persone op skoolbeheerliggame wel bepaalde magte 

bekom op grond van hul posisie as lede van die skoolbeheerliggaam. Dit is, soos 

Parsons in Giddens (1977:336) ook sê, in ’n persoon se verkiesing tot ’n 

skoolbeheerliggaam dat hy of sy beklee word met bepaalde funksies, by 

implikasie dus bepaalde magte. Die SA Skolewet van 1996 wys op ’n wetlike 

basis, bepaalde funksies en magte aan die skoolbeheerliggaam toe. Die 

toekenning van hierdie magte hang egter ook saam met bepaalde verpligtinge en 
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verantwoordelikhede. Die skoolbeheerliggaam kan dus bepaalde aksies of 

besluite afdwing, alhoewel dit in die meeste gevalle eers die goedkeuring van die 

ouers, leerders en/of onderwysdepartement moet wegdra. Skoolbeheerliggame 

funksioneer ook binne ’n hiërargiese struktuur waar die Nasionale 

Onderwysdepartement die hoogste posisie beklee en dus die meeste mag het. 

Die Nasionale Onderwysdepartement wentel dan bepaalde magte of 

bevoegdhede af na die provinsiale regering en van daar af na die plaaslike 

regering. Oorhoofse bevoegdheid ten opsigte van sekere aspekte word dus op 

nasionale vlak behou, soos die toekenning van finansiële hulpbronne aan skole, 

terwyl skoolbeheerliggame groter bevoegdheid verkry oor aspekte wat van ’n 

meer plaaslike aard is, soos die taalbeleid of ure van die skool. Brown (1990) 

verwys hierna as vertikale desentralisasie (devolusie), waar sekere 

besluitnemingsmagte afwaarts versprei word in ’n organisasie. 
 

4.3.2 Skoolbeheerliggame en mag as ’n strategie 

 
Ek kan myself in ’n mate ook vereenselwig met Foucault dat magsverhoudinge 

onderliggend is aan alle interaksie, veral op strukture soos skoolbeheerliggame. 

Alhoewel skoolbeheerliggame wettig beklee word met bepaalde funksies of 

magte, kan die uitoefening van daardie magte tot ’n mate beheer of beïnvloed 

word deur individue of groepe se verhoudings met of teenoor mekaar. Mag is dus 

’n strategie waar die gedomineerde net so deel is van die netwerk van 

magsverhoudinge soos die domineerder.  
 

4.3.3 Strukturasieteorie en skoolbeheerliggame 

 
As Giddens (1977:347) sê dat magsuitoefening op die gebruik van ‘bronne’ 

steun, waarvan die belangrikste die gestruktureerde eienskappe van die sosiale 

sisteem, dan suggereer dit dat mag dus nie slegs tot die struktuur van die 

sisteem behoort nie, maar ook aan die individue of groepe binne die sisteem. Dit 

impliseer dat enige refleksie op mag, wat net fokus op die (her)verspreiding van 
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bronne tussen die lede van die samelewing in diens van groter regverdigheid, 

ernstige leemtes het, aangesien die struktuur waarbinne die herverdeling van die 

bronne plaasvind, steeds onbewustelik ‘geskryf’ of beïnvloed word deur die 

heersende patrone van denke en optrede. Dit sou dus kon beteken dat selfs al 

word addisionele fisiese bronne aan mense toegewys, of word hulle in beter 

posisies in organisasiestrukture geplaas, kan daar steeds ‘gestruktureerde 

patrone’ van aksie voortleef wat die benutting van die bronne of die posisie kan 

kniehalter. Vroue mag dus wel die geleentheid hê om op skoolbeheerliggame te 

dien, selfs ook as voorsitters, maar die implisiete struktuur van denk- en 

leefpatrone mag veroorsaak dat hulle slegs teenwoordige figure is, sonder om 

enige werklike bydrae te maak tot die beïnvloeding van besluitnemingsprosesse, 

of toegang of beheer oor die (hulp)bronne te kan uitoefen.  

 

4.3.4 Samevatting 

 
Al drie bogenoemde teorieë of konseptualiserings van mag kan dus in ’n mindere 

of meerdere mate van toepassing gemaak word op skoolbeheerliggame. 

Strukturele (burokratiese) mag kan verwys na die spesifieke funksies of 

bevoegdhede toegewys aan skoolbeheerliggame soos uiteengesit in die Suid-

Afrikaanse Skolewet van 1996. Ook kan lede van die skoolbeheerliggaam oor die 

vermoë of kapasiteit beskik om hul invloed só uit te oefen om bepaalde uitkomste 

te laat realiseer. Hierdie kapasiteit kan, na my mening, in ’n groot mate afhanklik 

wees van die individu se persoonlikheid en konteks, maar berus eerstens op die 

posisie wat die persoon beklee. Dit is dus hoofsaaklik as gevolg van die persoon 

se posisie (as lid of ampsdraer van die beheerliggaam) dat hy/sy oor bepaalde 

bevoegdhede of kapasiteit beskik (d.w.s mag as “kapasiteit van die struktuur”) en 

uit daardie posisie kan die individu as agent rigting aan gebeurtenisse gee ten 

einde ’n verskil te maak. Met ander woorde, die betekenis wat die individu as 

agent gee aan sy/haar magte soos verkry vanweë sy/haar posisie in die 

struktuur, bepaal ook watter handelinge die individu uitvoer of nié uitvoer nie ten 

einde sekere uitkomste te bewerkstellig. Agente maak dus gebruik van ‘bronne’ 
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van verskillende aard (bv. fisiese hulpbronne, denk-, praat en leefpatrone) om hul 

magte uit te oefen. Foucault weer, fokus op die studie van moderne mag, 

waarvolgens mag manifesteer in verhoudinge. Hiervolgens is mag dus nie ’n 

substans of in iets gesetel nie, maar in ’n verhouding waartoe mense toetree – 

bewustelik of onbewustelik. Dit is dan in die effek van een aksie op ’n ander dat 

mag uitgeoefen word. 

 

Dit is egter my opinie dat struktureel-funksionele mag, saam met Giddens se 

dualiteit van mag, baie sterker in verband gebring kan word met die mag van 

beheerliggame. Binne skoolbeheerliggame speel mense se verhoudinge met 

mekaar, asook die struktuur waaraan hulle magte ontleen, ’n belangrike rol in die 

uitoefening van mag. Binne hierdie studie wil ek egter fokus op die kapasiteit van 

die agent/individu om daardie mag of invloed uit te oefen, na aanleiding van hoe 

die individu self betekenis gee aan haar magte.  

 

Die bestudering van mag en bemagtiging as sulks, is dus ’n komplekse kwessie. 

Alvorens enige aannames of uitsprake gemaak kan word, is dit belangrik om eers 

te fokus op die rol en belangrikheid, met inbegrip van die magte en funksies, van 

skoolbeheerliggame binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. 

 
5. DIE ROL VAN SKOOLBEHEERLIGGAME 

 
5.1 Die belangrikheid van skoolbeheerliggame 

 

In ’n land met ’n demokratiese politieke bestel, is deelname aan 

besluitnemingsprosesse deur lede van die betrokke gemeenskappe uiters 

belangrik. Deurdat ouers, leerders en ander partye wat by die skool betrokke is 

deur skoolbeheerliggame die geleentheid tot deelname gebied word, is dit dus ’n 

essensiële element van die onderwysstelsel in Suid-Afrika. Dit vorm deel van ’n 

tradisie van plaaslike beheer, invloed en betrokkenheid in die sake en aktiwiteite 

van individuele skole. Diegene wat ’n direkte belang by die skool het, kan dus 
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inspraak lewer in die voorsiening van doelmatige en doeltreffende onderwys. In 

die lig daarvan dat skole uit publieke fondse onderhou word, is dit dan ook 

regverdig om te verwag dat diegene wat verantwoordelik is vir die opvoeding en 

ontwikkeling van kinders, soos die onderwysers en skoolhoofde, 

verantwoordbaar behoort te wees aan die verteenwoordigers van die 

gemeenskap. Beheerliggame sluit dus ’n element van 

gemeenskapsbetrokkenheid in die bestuur van die skool in en staan in ’n 

vertrouensposisie teenoor die skool (RSA, 1996b:15). Om ’n lid van ’n 

beheerliggaam te wees is dus om ’n publieke plig en diens te lewer.   

 

Die beheerliggaam moet die beste belange van die skool bevorder en poog om 

die ontwikkeling daarvan te verseker deur die voorsiening van onderwys van 

gehalte aan alle leerders in die skool (RSA, 1996b). Maar watter verskil sal dit 

maak as skole nié onder ’n beheerliggaam funksioneer nie? Sonder ’n 

beheerliggaam sal verantwoordbaarheid direk aan die plaaslike 

onderwysowerhede oorgedra word. Dus sal alle administratiewe en 

opvoedkundige sake direk tussen die skool en die onderwysdepartement hanteer 

word. In effek sal dit publieke betrokkenheid uitsluit en die geleentheid vir ouers 

en lede van daardie gemeenskap om ’n invloed uit te oefen, sal verlore wees.  

 

Bray en Lillis (1988) waarsku egter daarteen dat gemeenskapsdeelname nie 

blindelings aanvaar moet word as die antwoord op alle probleme nie, aangesien 

gemeenskapsaksies dikwels swak georganiseerd is, tot lae kwaliteit skole kan lei 

en soms selfs amptelike pogings om geografiese en sosiale ongelykhede uit die 

weg te ruim, kniehalter. Dit is dus riskant om gemeenskapsinisiatiewe sonder 

meer as die wondermiddel vir alle onderwysprobleme te beskou! 

 

Dit is inderdaad so dat baie lande se bevolkings teen ’n snelle pas groei. So 

neem die verwagtinge ten opsigte van die onderwysvlakke waarna mense strewe 

ook toe. Dit is teen hierdie agtergrond dat meer gedetailleerde analises van 

spesifieke kontekste van kardinale belang is. Dit is dan ook die doel van hierdie 
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studie om meer indiepte navorsing te doen oor die effek wat inklusiewe beleide 

op die bemagtiging van vroue op skoolbeheerliggame het. Alhoewel daar al baie 

studies oor die onderwerp van desentralisasie en bemagtiging gedoen is, is daar 

nog min gefokus op die werklike effek daarvan spesifiek op vroue. In hul 

ondersoek oor feminisme en mag binne onderwysbestuur, vind Adler, Laney en 

Packer (1993) dat die meeste literatuur oor onderwysbestuur, asook teorieë oor 

bestuur en organisering, as’ t ware die rol van vroue ignoreer, deur enersyds die 

aanname te maak dat alle bestuurders manlik is, of andersyds ’n ‘geslagsvrye’ 

standpunt in te neem. In hierdie ondersoek sal gepoog word om vroue die 

middelpunt van die diskoers te maak en nie as die ‘ander’ in verhouding tot mans 

nie. 

 

5.2 Magte en funksies van skoolbeheerliggame 

 

Die Skolewet van 1996 maak voorsiening vir die stigting van beheerliggame met 

aansienlike magte. As formele konstituerende liggame is beheerliggame by 

magte om uitvoerende besluite te neem wat wetlik bindend is, byvoorbeeld in die 

geval van die toelatingsbeleid of dissiplinêre prosedures, mits dit voldoen aan die 

vereistes van die maatreëls soos uiteengesit in die Skolewet. Dit beteken dat die 

beheerliggaam die potensiaal besit om ’n reeks aktiwiteite binne hul skool te 

beïnvloed in die opsig dat hulle nie net advies verskaf en aanbevelings maak wat 

aanvaarbaar of nie aanvaarbaar is nie. 

 

Daar bestaan egter gevalle waar die beheerliggaam se besluite nie binne die 

wetlike raamwerk val nie en onder sulke omstandighede kan slegs voorstelle 

gemaak en advies verskaf word. Voorbeelde hiervan sluit die vraag in oor 

addisionele fondsinsameling en die samestelling van ’n werkskomitee oor 

skoolgeboue en fasiliteite. Wat ook al die aard van besluitneming deur die 

beheerliggaam, is dit noodsaaklik dat dit binne die raamwerk van die wet moet 

geskied. Dit is egter ook noodsaaklik dat die beheerliggaam ’n onafhanklike 

siening handhaaf en nie slegs in ’n rubberstempelkapasiteit funksioneer nie. 

 28



 

As dit aanvaar word dat dit die skoolbeheerliggaam se verantwoordelikheid is om 

die skool se beste belange te bevorder, ontstaan die vraag: “Wat mag die 

skoolbeheerliggaam alles doen ten einde die skool se beste belange te 

bevorder?” In antwoord hierop word die beheerliggaam se funksies gespesifiseer 

ingevolge die bepalings van artikel 16 – 33 van die SA Skolewet, 1996 (RSA, 

1996b) en die maatreëls wat daarkragtens uitgevaardig is. ’n Belangrike aspek 

van die SA Skolewet is die beginsel dat daar ’n vennootskap tussen alle betrokke 

partye moet wees wat ’n aandeel in opvoeding het. 

 

Die magte en funksies toegeken aan beheerliggame deur die SA Skolewet, 

verteenwoordig ’n betekenisvolle desentralisasie van mag tot skoolvlak 

(Pampallis, 1993:168). Desentralisasie van magte vanaf hoofkantoor is gesien as 

die beste meganisme om effektiewe administrasie en professionele dienste te 

kan lewer. Die SA Skolewet stel alle skole in staat om hul eie toekoms te bepaal 

deurdat funksies na hulle afgewentel word en die nodige magtiging aan hulle 

verleen word om veel meer outonoom te word as wat ooit voorheen moontlik 

was. Hierdie desentralisasie het die potensiaal vir die groter demokratisering van 

skole voortgebring, met skoolgemeenskappe in die posisie om beheer oor 

verskeie aspekte van hul skool uit te oefen (Pampallis, 1993:169). 

Beheerliggame is dus op die oomblik in die unieke posisie om spesiale 

belangstelling en betrokkenheid in hulle betrokke skole te toon,  deurdat hulle 

deur middel van beleidsbesluite en voorstelle direk inspraak kan hê in die wyse 

waarop hul skole beheer en bestuur word. 

 

Beheerliggame kan egter nie net doen wat hulle wil nie. Ongelukkig is die 

werklike aard van hul magte en funksies onduidelik. Die maatreëls uiteengesit in 

die Wet is in menige gevalle oop vir interpretasie en as gevolg hiervan sukkel 

lede van beheerliggame dikwels om hul magte te verstaan. Hierdie is ’n 

ontdekking wat aan die lig gekom het tydens werkswinkels georganiseer vir 

beheerliggame deur die onderwysdepartement (MacLean, 2003). Ook in my 
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onderhoude met die twee geselekteerde vroue het dit geblyk dat hulle nie altyd 

heeltemal seker is oor wat hulle magte is nie. Terwyl dit moontlik is om ’n lys van 

formele funksies en pligte van beheerliggame te produseer, is dit in werklikheid 

ver van volledig. Dit is omdat maatreëls in wettige dokumente vervat en 

interpretasie van die presiese betekenis daarvan vereis word. Beheerliggame 

moet hierdie wetlike dokumente deur middel van konsultasie met die 

onderwysdepartement en die prinsipaal deurwerk. Wat ook al die pogings 

aangewend om magte en funksies van beheerliggame te wysig ten einde dit te 

versterk, is daar altyd die element van onsekerheid oor waar magte begin en 

eindig. Verder is interpretasie van enige wetgewing hoofsaaklik afhanklik van die 

presedent geskep deur geskiedkundige gevalle. Selfs in sulke gevalle moet elke 

individuele saak volgens sy eie unieke omstandighede beoordeel word. Dit kom 

dus daarop neer dat, wat bestuurslede kan en nie kan doen nie en die magte 

waaroor hul beskik of nie beskik nie, hoofsaaklik afhang van die individuele 

situasie. Dít maak dit egter in baie gevalle moeilik vir beheerliggaamlede om hul 

magte of bevoegdhede tot uitvoering te bring. 

 

Bullock en Thomas (1997) se studie van die rol van skoolbeheerliggame in elf 

verskillende lande, wat die wyse waarop beheerliggame hul verantwoordbaarheid 

uitoefen ondersoek, bevestig hierdie onsekere posisie. Hulle het ook bewyse van 

beheerliggame se betrokkenheid in skoolsake beoordeel. Terwyl die meeste 

beheerliggame baie ondersteunend was, bevraagteken hulle of hierdie 

ondersteuning altyd krities genoeg is. Hulle kon selfs in sommige gevalle bewyse 

vind waar betrokkenheid bloot net in ’n rubberstempel-hoedanigheid plaasvind. 

Lede van skoolbeheerliggame beskou hulself dikwels as amateurs in teenstelling 

met die professionaliteit van die prinsipaal. In hul studie het talle onderwysers 

ook hul kommer uitgespreek oor beheerliggaamlede se gebrek aan kennis oor 

die onderwys en die rol wat hulle speel in die verlenging van 

besluitnemingsprosesse. Daar was ook gefokus op die oneweredige verspreiding 

van bekwame beheerliggaamlede en die moontlike gevolge wat dit kan hê vir 

skole, in plaas daarvan dat skole verantwoordbaar is vir hoe goed hulle die 

 30



hulpbronne wat aan hulle toegeken is, benut. Bevindinge soos hierdie suggereer 

dat skoolbeheerliggame in baie gevalle eintlik ’n swak vorm van 

verantwoordbaarheid is. Hierdie is dan ook ’n belangrike illustrasie van hoe 

beleidsintensies en wetsraamwerke en verantwoordelikhede soms tot ’n totaal 

ander praktyk lei as wat aanvanklik beoog is. 

 

6. OPSOMMING 
 
Desentralisasie van mag tot op skoolvlak, in die vorm van skoolbeheerliggame, 

het ten doel om groter buigsaamheid, doeltreffendheid, verantwoordbaarheid en 

veral demokrasie en gelykheid in en tussen skole teweeg te bring. Groter 

outonomie is dus aan skole verskaf deur die toewysing van bepaalde funksies 

(magte) aan skoolbeheerliggame ten einde hierdie doelwitte te verwesenlik. 

Navorsing toon egter dat desentralisasie nie altyd positiewe uitkomste lewer nie 

en nie noodwendig die antwoord op groter gelykheid in onderwys is nie.  

 

Inteendeel, daar is bewyse dat desentralisasie juis die teenoorgestelde effek kan 

hê. In plaas daarvan dat dit bydra tot groter gelykheid en demokrasie, kan dit juis 

hierdie doelstellings in die wiele ry deurdat gedesentraliseerde magte in beslag 

geneem word deur diegene wat reeds deel is van die bevoorregte elite. In plaas 

daarvan dat desentralisasie dus die gemarginaliseerde lede van die gemeenskap 

bevoordeel, blyk dit dat dit in sommige gevalle eerder bydra tot die handhawing 

en selfs bevordering, van ’n ongelyke status quo. 

 

Binne hierdie studie word daar dus gepoog om vas te stel wat die werklike effek 

van desentralisasie op vroue as een van die mees gemarginaliseerde groepe, is. 

Ervaar hierdie vroue hul posisies op skoolbeheerliggame as werklik bemagtigend 

in die sin dat hulle ’n aktiewe rol speel in die beleidsake van die skool, of is hul 

posisies afgewater tot die teken van tjeks en blote teenwoordigheid by 

vergaderings en/of samesprekinge? Bowendien, hoe interpreteer hierdie vroue 

hul magte as lede van skoolbeheerliggame? Interpreteer hulle hul mag as 
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gesetel in hul betrokkenheid in besluitnemingsprosesse wanneer dit kom by die 

beheer en bestuur van hul skole, of is daar ook ander aspekte wat deur hierdie 

vroue as bemagtigend ervaar en/of geïnterpreteer word? 

 

In die volgende hoofstuk sal die gebruik van kwalitatiewe navorsing, met die 

fokus op narratiewe, ondersoek word as metode om meer uit te vind oor hoe 

mense betekenis gee aan hul wêrelde en aspekte soos mag. 
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HOOFSTUK 3 
 

NAVORSINGSMETODOLOGIE: KWALITATIEWE NAVORSING, MET 
SPESIFIEKE FOKUS OP DIE GEBRUIK VAN NARRATIEWE (PERSOONLIKE 

VERTELLINGE) 
 

1. INLEIDING 
 

Die oorkoepelende doelwit van hierdie studie is om die effek van 

skoolbeheerliggame op die bemagtiging van vroue te ondersoek, deur onder 

andere: 
 

a) die verspreiding van mag te ondersoek, met spesifieke verwysing na 

skoolbeheerliggame; 

a) die verskillende konsepte van mag te analiseer en in verband te bring met 

die desentralisasie van skoolbeheermagte; 

b) die betekenis wat vroue aan die konsep van mag gee, te ondersoek; en 

c) indien moontlik, die toestande te identifiseer waaronder politieke devolusie 

werklik vir vroue kan werk. 

 

Ten opsige van doelstellings (a) en (b), is hoofsaaklik gebruik gemaak van die 

bestudering van beleidsdokumente, asook ’n literatuurstudie van nasionale en 

internasionale bronne oor die betrokke onderwerp. Om egter antwoorde te verkry 

op doelstellings (c) en (d), is dit noodsaaklik dat die vroue self as eerstehandse 

bronne van inligting dien, deur middel van persoonlike gesprekke of geskrewe 

kommunikasie, waar hulle hul eie stemme kan laat hoor en hul eie insigte kan 

deurgee. Dit is dan uit hierdie gesprekvoeringe en die voltooiing van die vraelys, 

waar die vroue die geleentheid kry om hul eie begrip van die konsep van mag 

weer te gee, dat daar binne hierdie studie gepoog word om vas te stel hoe die 

twee geselekteerde vroue die effek van inklusiewe landsbeleid, in hierdie geval 

die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996, ervaar. Die doel is nie om die betrokke 
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vroue se ervarings en sienswyses te veralgemeen as verteenwoordigend van alle 

of die meeste vroue in Suid-Afrika en ook nie om hierdie vroue òf hul ervaringe 

binne bepaalde teoretiese raamwerke te kategoriseer nie. Veel eerder is die 

studie daarop gefokus om insig te verkry in hierdie vroue se wêrelde in terme van 

hoe hulle mag en magsverhoudinge sien, verstaan en daaraan betekenis gee.  

 

Om andere te help om insig in hul wêrelde te verkry, gebruik mense hul taal om 

weergawes van die sosiale wêreld te konstrueer. Om dus die stem van mense te 

hoor, moet dit wat hulle sê, geanaliseer word (Jorgenson & Phillips, 2002). Die 

hoofdoel van hierdie navorsing is dan juis om dit wat die geselekteerde twee 

vroue sê, te analiseer en te probeer interpreteer. 

 

Alvorens die vroue se diskoerse egter geanaliseer en geïnterpreteer kan word, 

moet daar eers uitgebrei word oor wat kwalitatiewe navorsing (waaronder 

onderhoudvoering en persoonlike narratiewe resorteer) behels, hoe dit benut kan 

word in die proses van data-analise en interpretasie en hoe dit kan bydra tot ’n 

beter begrip van hierdie twee vroue se wêrelde.  

 

Hierdie hoofstuk sal dus daarop gemik wees om ’n omskrywing te bied van wat 

kwalitatiewe navorsing, veral die gebruik van narratiewe, behels en die benutting 

daarvan ten einde ander se wêrelde beter te verstaan. Daar sal ook gekyk word 

na die beperkings of uitdagings ten opsigte van die gebruik van hierdie tipe 

navorsingsmetode en waarom daar juis binne hierdie studie op hierdie metode 

besluit is. 

 

2. OMSKRYWING VAN KWALITATIEWE ONDERHOUDVOERING, VERAL 
PERSOONLIKE NARRATIEWE, AS NAVORSINGSMETODE 

 
Dit is 'n algemene neiging by mense om kwalitatiewe navorsing te beskryf deur 

dit te onderskei van kwantitatiewe navorsing. In antwoord op die vraag: “Wat is 

navorsing?”, verwys die meeste mense na die meer bekende tradisionele 
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kwantitatiewe navorsing. Verder word daar dikwels geargumenteer dat een van 

die mees uitstaande kenmerke van kwalitatiewe navorsing juis die opposisie 

daarvan teen positivisme, die filosofiese grondslag van kwantitatiewe navorsing, 

is (Holliday 2002:1). 
 

Smeyers en Verhesschen (2001) brei hierop uit wanneer hulle argumenteer dat 

kwalitatiewe navorsing anders is as hipotese-toetsende empiriese navorsing. Vir 

hulle is dit veel eerder soortgelyk aan filosofiese navorsing, met die hoofsaaklike 

doel om menslike praktyk te verstaan. Dit moet daarom onderskei word van die 

meer algemene beheptheid van ’n wetenskap, wat byna altyd poog om te ontdek 

ten einde sekere uitkomste te beheer (voorspel en manipuleer). 

 

Kwalitatiewe onderhoudvoering en narratiewe is nie net gewone gesprekke nie. 

Inteendeel, dit dien as ’n belangrike navorsingsmetode in pogings om meer te 

leer oor mense se gevoelens, denke en ervarings (Rubin & Rubin, 1995). 

Kwalitatiewe navorsing of onderhoudvoering is dus meer as net ’n stel reëls of 

vaardighede ten opsigte van gesprekvoering (praat en luister); dit is ook ’n 

filosofie – ’n benadering tot leer. Deur middel van kwalitatiewe onderhoudvoering 

word mense aangemoedig om hul wêrelde in hul eie woorde te beskryf, en dit is 

dan deur hierdie beskrywings dat die navorser insig verkry in hul wêrelde. 

 

Kwalitatiewe navorsing is dus daarop gemik om bepaalde situasies en probleme 

te verstaan, in plaas daarvan om eerstens te mik vir veralgemeenbaarheid. Hier 

lê die belang van navorsing nié daarin om te manipuleer nie, maar eerder in 

begrip vir die mens in sy bepaalde konteks, hoe hierdie begrip in opvoedkundige 

situasies manifesteer en sodoende die menslike kondisie na vore bring (Smeyers 

& Verhesschen, 2001). 

 

As navorsingsmetode is kwalitatiewe onderhoudvoering en narratiewe dus beide 

’n akademiese sowel as ’n praktiese instrument. Dit laat jou toe om te deel in die 

wêrelde van andere ten einde te verstaan wat aan die gang is, waarom mense 
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doen wat hulle doen en hoe hulle hul eie wêrelde verstaan. Kwalitatiewe 
onderhoudvoering en narratiewe is meer geïnteresseerd in die begrip, 
kennis en insigte van diegene met wie die onderhoude gevoer word, as in 
die kategorisering van mense of gebeure in terme van akademiese teorieë 
(Rubin & Rubin, 1995). 
 
Opsommenderwys kan dus gesê word dat kwalitatiewe onderhoudvoering en 

persoonlike narratiewe gesien kan word as ’n instrument of metode waarvolgens 

mense die geleentheid gegee word om hul wêrelde in hul eie woorde te beskryf, 

sodat ander beter insig daarin kan verkry. 
 

3. HOE KAN KWALITATIEWE NAVORSING, VERAL NARRATIEWE, 
BENUT WORD IN DATA-ANALISE EN INTERPRETASIE? 

 
Kwalitatiewe data beskryf aksies teen ’n bepaalde agtergrond of binne ’n 

bepaalde konteks en lok daarom die moontlikheid van ’n ryke verskeidenheid van 

veranderlikes uit, eerder as om dit te probeer beheer. Dikwels fokus dit daarop 

om nie net meer te ontdek oor die inligting wat deur navorsingsdeelnemers 

verskaf word nie, maar ook om soveel as moontlik te ontdek oor hoe die 

navorsingsdeelnemers voel oor die informasie wat hulle verskaf. Dit is hierdie 

kwalitatiewe areas van sosiale lewe – die agtergrond, belange en breër sosiale 

persepsies – wat dikwels deur kwantitatiewe navorsing misken word, wat deur 

kwalitatiewe navorsing aangespreek word. Kwalitatiewe navorsing gee egter nie 

voor om die probleme van kwantitatiewe navorsing op te los nie, maar sien dit 

ook nie as beperkings nie. In plaas daarvan om maniere te vind om die effek van 

onbeheerbare sosiale veranderlikes te beperk, ondersoek kwalitatiewe navorsing 

dit eerder direk. 
 

Dus in plaas daarvan om die veranderlikes te probeer beheer, is kwalitatiewe 

studies eerder oop en bied dit navorsingsgeleenthede wat die navorser lei tot 

onvoorsiene areas van ontdekking in die lewens van die mense wat bestudeer 
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word. Meer nog, dit kyk in diepte na menslike gedrag binne spesifieke sosiale 

kontekste eerder as na breë populasies (Holliday 2002:5). Dit is ook noodsaaklik 

dat wanneer die kwalitatiewe navorsing verwerk word tot 'n geskrewe studie, in 

ag geneem word hoe die navorsingstappe in wisselwerking met die individuele 

kontekste plaasvind. 

 

Kwalitatiewe onderhoudvoering beklemtoon dus die relativisme van kultuur, die 

aktiewe deelname van die onderhoudvoerder, asook die belangrikheid daarvan 

om ’n stem te gee aan die persoon met wie die onderhoud gevoer word. Dit sluit 

dus baie nou aan by die interpretatiewe benadering, wat erken dat betekenis 

ontwikkel of geskep word deur interaksie en nie gestandaardiseer is van plek tot 

plek of persoon tot persoon nie. Hierdie benadering beklemtoon dus die 

belangrikheid daarvan om betekenis in konteks te sien. Vir die interpretatiewe 

navorser is dit daarom belangrik om uit te vind hoe mense hul wêrelde verstaan 

en hoe hulle betekenis oor hul lewens skep en deel. Sosiale navorsing gaan dus 

nie oor kategorisering en klassifisering nie, maar veel eerder oor ontdekking; om 

meer uit te vind oor wat gebeurtenisse beteken, hoe mense aanpas en hoe hulle 

dit wat met en om hulle gebeur, sien en verstaan. Interpretatiewe sosiale 

navorsers beklemtoon daarom die kompleksiteit van menslike lewe. Tyd en 

konteks is belangrik en sosiale lewe word gesien as voortdurend veranderend. 

Interpretatiewe navorsers motiveer dus diegene met wie onderhoude gevoer 

word om hul sienings van hul wêrelde, hul werk en die gebeurtenisse wat hulle 

ervaar of waarneem, te deel. 

 

Aangesien mense in hierdie tipe navorsing hul eie sienings van hul wêrelde kan 

deel, is daar verskillende tipes data wat na vore kan kom. Dit sluit ook die 

navorser se beskrywing in van wat hy/sy sien en hoor asook dit wat die 

navorsingsdeelnemers sê en skryf. Die besluit oor watter data om te gebruik, sal 

afhang van wat die navorser teëkom binne die navorsingskonteks. Watter data 

as belangrik geag word, sal dus na vore kom gedurende die navorsingsproses. ’n 

Belangrike kriterium dan vir goeie data is dat die navorser niks as 
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vanselfsprekend moet aanvaar nie – dat die navorser ook die bekende as die 

vreemde moet sien, dat alles gesien word as produkte van kultuur, eerder as om 

bloot net na die inligting as sodanig te kyk.  

 

Navorsers moet egter ook versigtig wees in die benutting en interpretering van 

kwalitatiewe data. Daarom word vervolgens gefokus op die beperkinge of 

uitdagings wat gepaard gaan met kwalitatiewe en veral narratiewe navorsing. 

 

4. KRITIEK TEEN NARRATIEWE NAVORSING 
 

Elke tipe navorsing beskik oor sy eie kriteria vir nougesetheid of wetenskaplike 

strengheid en elk beantwoord verskillende tipes vrae. So beskik elke 

navorsingstipe ook oor sy eie beperkings ten opsigte van veralgemeenbaarheid, 

die tipes vrae wat daardeur ondersoek kan word en die aard van insigte wat dit 

kan bied. Alle tipes navorsing en veral dan ook kwalitatiewe en spesifiek 

narratiewe navorsing, moet dus versigtig benader word. 
 

Atkinson en Silvermann (1997), soos aangehaal deur Riessman (2000), waarsku 

byvoorbeeld dat narratiewe metodes nie geskik is vir die bestudering van groot 

getalle naamlose, gesiglose subjekte nie. Die benadering is pynlik stadig en 

noukeurig en vereis besondere aandag aan subtiele aspekte soos onder andere 

spraaknuanses, die organisering van response, die verhouding tussen navorser 

en subjek, asook sosiale en historiese kontekste. 

 

Verder is kennis, wat gebaseer is op mense se persoonlike stories of vertellinge, 

dikwels verdag in ander mense se gedagtes. Soos Cizek (1995) tereg vra: “As 

alle kennis ’n persoonlike konstruksie is ... kan enige interpretatiewe aansprake 

ooit verwerp word”? Die kwessie of narratiewe navorsing misleidend is al dan nie, 

word ook weerspieël in Fenstermacher (1994) se vraag: “Hoe, in die gebruik van 

stories en vertellings, word probleme soos self-bedrog, valse aannames en 

verwronge persepsies gekonfonteer en opgelos”? Hierdie vrae staan sentraal in 
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die debat en kritiek teenoor narratiewe benaderings, veral ten opsigte van die 

vraagstukke wat ontstaan rondom subjektiwiteit, waarheidsaannames en 

verteenwoordiging. 

 

Die behoefte om ’n onderskeid te tref tussen wat vir ons oënskynlik voorkom as 

die werklikheid en wat in der waarheid “werklikheid” is, is reeds sedert antieke tye 

deel van die mensdom se soeke na waarheid en sekerheid (Rubin & Rubin, 

1995). In die gedwonge wetenskaplike opvatting dat dit noodsaaklik is dat ’n 

afstand gehandhaaf word tussen die navorser as kenner en dit wat geken kan 

word, of die verband tussen iemand se persoonlike oriëntasies en die 

wetenskaplike projek, toon skrywers vanuit die wetenskaplike, empiriese tradisie 

weinig geduld met narratiewe benaderings. Oor die algemeen beskou hulle 

interaksie tussen die navorsers en die navorsingsdeelnemers as potensiële 

bronne van verwringing en vooroordeel (Jansen & Peshkin, 1992). Linda 

Kaufman (1993) waarsku byvoorbeeld dat, aangesien daar “’n fatale 

aanloklikheid in persoonlike getuienis” in outobiografiese werke voorkom, dit ons 

verplig om versigtig te wees vir selfbekoring.  

 

Hierdie opvatting van outobiograwe se beweerde narsissistiese neigings word 

egter uitgedaag deur vakkundiges wat simpatiek staan teenoor die idee dat 

“outobiografiese refleksie nie ’n simptoom is van, maar eerder ’n oplossing is tot 

kontemporêre psigososiale probleme” (Casey, 1995). Soortgelyk stel Pinar 

(1988:150) dit dat: “begrip vir of van die self is nie narsissisme nie; dit is eerder ’n 

voorvereiste vir en ’n gepaardgaande vereiste met begrip van andere”. Alhoewel 

hierdie nie ’n outobiografiese studie is nie, is die vroue se persoonlike kennis en 

begrip van hulself, hul wêrelde en die magsverhoudinge binne hierdie wêrelde 

tog belangrik ten einde insig te verkry in die effek wat hierdie magsverhoudinge 

op hulle het. 

 

In hierdie opsig is ek dan geneig om my te skaar by die sosiaal-konstruktiewe 

benadering, soos verduidelik deur Riessman (2000), oor die kwessie van wat 
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‘waarheid’ is. Hiervolgens is die verifiëring van die ‘feite’ van lewens minder 

pertinent as die begrip van die veranderende betekenis van gebeurtenisse vir die 

betrokke individue – en hoe hierdie gebeurtenisse, om die beurt, gesitueerd is in 

geskiedenis en kultuur. Persoonlike narratiewe is, in kern, betekenismakende of 

skeppende eenhede van diskoers. Dit is van belang juis omdat die vertellers die 

verlede deur middel van stories interpreteer, eerder as om die verlede te 

reproduseer presies soos wat dit was. Die waarhede in persoonlike narratiewe lê 

dus nie in hul getroue representasie van ’n verlede wêreld nie, maar in die 

veranderende konneksies wat dit smee tussen die verlede, die hede en die 

toekoms. 

 

Alle tipes navorsing voorsien dus aan ons belangrike lense waardeur ons kritiese 

onderwysvraagstukke en -kwessies kan ondersoek en bestudeer. Omdat hulle 

verskillend is, bied elke navorsingstipe aan ons unieke antwoorde en insigte.  

 

5. WAAROM DIE NARRATIEWE BENADERING IN HIERDIE STUDIE? 
 

Foucault (1980) stel dit dat daar in elke samelewing ’n verskeidenheid van 

magsverhoudinge is wat die samelewing deurvloei, karakteriseer en dit 

konstitueer as ’n sosiale liggaam en dat hierdie magsverhoudinge nie op sigself 

gevestig, gekonsolideer of geïmplementeer word sonder die produksie, 

akkumulering, sirkulasie en funksionering van diskoers nie. Daar kan geen 

uitoefening van mag wees sonder ’n sekere ‘ekonomie’ van diskoerse wat 

opereer deur en op die basis van hierdie assosiasie nie.  

 

Die interpretatiewe benadering, waaronder kwalitatiewe onderhoudvoering 

resorteer, is ’n benadering wat erkenning gee aan die analise van diskoerse ten 

einde begrip oor situasies of mense te ontwikkel. Hierdie benadering erken dat 

betekenis ontwikkel of geskep word deur interaksie en nie gestandaardiseer is 

van plek tot plek of persoon tot persoon nie (Rubin & Rubin, 1995). Veel eerder 

 40



beklemtoon dit die belangrikheid daarvan om die oorkoepelende teks van ’n 

onderhoud te verstaan en, meer nog, om betekenis binne konteks te sien. 

 

Uit bogenoemde kan afgelei word dat kwalitatiewe onderhoudvoering as ’n 

metode dien om uit te vind wat andere voel en hoe hulle dink oor hul eie wêrelde. 

Dit is dus ’n metode om die heersende diskoers(e) in bepaalde kontekste te 

ondersoek. Deur middel van kwalitatiewe onderhoudvoering kan begrip ontwikkel 

word vir ander se ervarings en kan gebeure gerekonstrueer word, sonder dat jy 

self daaraan deelgeneem het. Deur dit wat jy hoor en leer, kan jy jou intellektuele 

en emosionele reikwydte oor tyd, klas, ras, geslag en geografiese skeidings 

sprei. 

 

Binne die veld van opvoedkunde is dit belangrik om ’n stem te gee aan al die 

partye betrokke in die onderwysstelsel, veral aan gemarginaliseerde groepe. In 

haar artikel oor die rol van kwalitatiewe navorsing in onderwyskwessies, 

argumenteer Victoria Purcell-Gates (2000) dat streng beperkings op die tipe 

navorsing wat gebruik word om bepaalde onderwyskwessies te ondersoek, kan 

veroorsaak dat navorsers dikwels kritiese aspekte mis wat deur kwalitatiewe 

navorsing aan die lig sou kom. ’n Duidelike gevaar wat ontstaan weens die 

beperking van navorsingsmetodes is die vestiging van idees in die koppe van 

befondsers en gebruikers van die navorsing, dat slegs eksperimentele en kwasi-

eksperimentele navorsing antwoorde kan verskaf op onderwysprobleme of 

-vraagstukke. Purcell-Gates voer haar argument verder deur te sê dat daar geen 

kans is dat onderwysprobleme opgelos sal word indien navorsers en 

beleidmakers hulle slegs tot hierdie spesifieke navorsingsmetodologieë beperk 

nie. Veel eerder kan opvoeders en beleidmakers, asook die ingeligte of besorgde 

publiek, deur middel van deurdagte en geregverdigde gebruik van ’n 

verskeidenheid van metodologieë wat streng toegepas en intelligent 

saamgevoeg is, hoop om werklike vordering en hervorming in die 

onderwysstelsel te maak. 
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Daar is vele onderwysvraagstukke en probleme wat baie duidelik navorsing 

vereis wat op ’n verskeidenheid perspektiewe, benaderings en prosedures 

gebaseer is. As onderwyskundiges, navorsers en beleidmakers weet ons 

eenvoudig net nie genoeg van die kompleksiteite van die proses van leer in 

skole, ten einde effektiewe eksperimentele studies te ontwerp ter oplossing van 

al die onderwysprobleme nie. Ek skaar my dus by Purcell-Gates (2000) en Rubin 

en Rubin (1995) wanneer hulle sê dat ons metodologieë benodig wat veral vir 

ons as navorsers en beleidmakers sal toelaat om vir insigte, vir nuwe inligting te 

soek, alvorens ons enigsins daaraan kan dink om ons navorsingstudies te beperk 

tot eksperimentele, hipotese-toetsende benaderings (Rubin & Rubin, 1995). 

 

Hierdie studie is juis níé gebaseer op die toetsing of bevestiging van ’n bepaalde 

hipotese of eksperiment nie, maar soek doelbewus na ‘nuwe’ of oorspronklike 

inligting ten opsigte van die betrokke gevallestudies. Die doel is juis om die 

inligting of data wat verkry word, te interpreteer binne hierdie spesifieke vroue se 

kontekste. Ek is dus van mening dat die uiteindelike interpretasie nie gelei word 

deur ’n voorafgaande hipotese-stelling nie, maar dat dit in die kontekstuele 

inhoud, soos weergegee deur die twee vroue, berus. Juis daarom het ek besluit 

om van kwalitatiewe navorsing, veral narratiewe navorsing, gebruik te maak. 

 

Die betekenis van lewensgebeurtenisse is nie ’n konstant nie, maar ontwikkel 

onder invloed van daaropvolgende lewensgebeurtenisse. Mishler (soos 

aangehaal deur Riesmann, 2000) stel dit soos volg: “Soos ons blootgestel word 

aan en sin maak van gebeurtenisse en ervaringe in ons verlede en hoe hierdie 

gebeurtenisse verband hou met ons huidige self, verander ons hul betekenisse”. 

Persoonlike narratiewe – die stories wat ons aan onsself, aan andere en aan 

navorsers vertel – bied dus 'n unieke venster tot hierdie betekenisformasies en 

-herformasies.  
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Narratiewe analise is dus ’n nuttige toevoeging tot die kookpot van sosiaal-

wetenskaplike metodes en bring ’n kritiese geur na vore wat andersins verlore 

sou wees (Riesmann, 2000). Dit maak die sistematiese studie van persoonlike 

ervaringe en betekenisgewing moontlik en stel navorsers in staat om die aktiewe, 

selfvormende kwaliteit van menslike gedagtes, die mag van stories om 

persoonlike identiteit te skep en omvorm, te bestudeer. Persoonlike narratiewe 

verskaf dus vensters waardeur gekyk kan word na die lewens van veral diegene 

wat die beperkinge van hul omstandighede moet konfronteer. Aandag aan 

persoonlike narratiewe in onderhoudvoering skep dus daardie diskursiewe 

ruimtes aan navorsingsdeelnemers, waar hulle in hul eie woorde hul sienings van 

bepaalde aspekte van hul lewens kan gee en hul stemme sodoende gehoor kan 

word. Juis daarom is daar in hierdie studie besluit om van narratiewe as 

navorsingsmetode gebruik te maak. 

 

6. SAMEVATTING 

 

Ten spyte van die genoemde moontlike beperkinge rondom kwalitatiewe 

onderhoudvoering is daar, vanweë die uiteindelike doel van hierdie spesifieke 

navorsingsprojek, naamlik om aan die geselekteerde vroue hul eie stem te gee, 

juis op hierdie metode besluit. Ten einde insig te verkry in hoe hierdie vroue hul 

wêrelde ervaar en interpreteer, was ek oortuig dat die vroue self die beste bron 

van inligting sou wees. Geen teorie kan opsigself beskryf hoe hierdie vroue voel, 

dink en betekenis gee aan hul omstandighede sonder om die vroue self in ag te 

neem nie. Dit was dus noodsaaklik dat die vroue se eie stemme gehoor word en 

daarom is persoonlike, semi-gestruktureerde onderhoude met die vroue gevoer. 

As opvolg moes die vroue ook elk ’n vraelys, bestaande uit vrae wat met die 

onderhoude verband gehou het, voltooi. 

 

Vanweë die beperkte omvang van die studie is besluit om slegs twee vroue, wat 

as lede van skoolbeheerliggame dien by sekondêre skole in Upington, Noord-

Kaap, te selekteer. Die keuse van die geografiese area en skole het 
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voortgespruit uit my verbintenis (as navorser) met een van die betrokke skole as 

oud-onderwyser tussen 1995 en 1998. Alhoewel die twee geselekteerde vroue 

nie persoonlik aan my bekend was nie, het my vroeëre verbintenis met die skole 

toegang tot die vroue vergemaklik.  

 

Bowendien is die streek gekies juis vanweë die plattelandse aard daarvan en 

omdat magsverhoudinge tussen mans en vroue nog sterk op die tradisionele 

basis geskoei is, waar vroue in leierskapsposisies nie noodwendig ’n 

vanselfsprekende of algemeen aanvaarde verskynsel is nie. Die twee skole is 

dan ook gekies met die doel om variasie in terme van agtergrond en 

omstandighede tussen die twee skole en veral ook tussen die twee vroue, te 

verkry. Die twee skole is uiteenlopend van aard wat sosiale konteks betref. Skool 

1 is geleë in ’n tipies agtergeblewe, milieu-gedepriveerde omgewing, waar 

akademiese geletterdheid (veral onder die ouer geslag), ’n lae profiel handhaaf 

en werkloosheid en misdaad ’n geweldige groot probleem is. Skool 2, aan die 

ander kant, is geleë in ’n meer gegoede woonbuurt, waar daar ’n relatief hoër peil 

van akademiese geletterdheid onder die ouers heers en ook hoër 

lewenstandaarde gehandhaaf word. Die feit dat albei vroue as voorsitters van die 

betrokke skoolbeheerliggame gedien het ten tyde van die studie, was heel 

toevallig. 

 

Omdat die studie nie ten doel gehad het om ’n veralgemeenbare interpretasie te 

maak van hierdie vroue se ervarings of betekenisgewings aan bepaalde aspekte 

van hul wêrelde nie, is besluit om die studie te beperk tot slegs twee vroue. Die 

gebruik van narratiewe het ditself uitstekend geleen tot hierdie soort studie, 

aangesien narratiewe juis daarop ingestel is om te fokus op wat 

navorsingsdeelnemers vir die navorser sê of skryf – hul werklike woorde – en juis 

dan ook omdat hierdie metode ditself leen tot die bestudering van kleiner gevalle-

studies, eerder as die gesiglose massas (Atkinson & Silvermann, 1997, soos 

aangehaal deur Riesmann, 2000). 
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Verder is die hoofdoel van hierdie studie om meer uit te vind oor die bemagtiging 

van vroue voortspruitend uit hul lidmaatskap aan skoolbeheerliggame. Daarom is 

besluit om persoonlike onderhoude met die vroue te voer, waar vrae gerig was 

op die vroue se eie begrip van die konsep van ‘mag’ en hoe hul posisies op die 

skoolbeheerliggame hul eie bemagtiging beïnvloed het. Hierdie soort inligting kan 

nêrens anders as by die vroue self verkry word nie en die gebruik van 

kwalitatiewe onderhoude en narratiewe was dus ’n onontbeerlike komponent van 

die navorsing. 

 

Omdat mense egter dikwels ontsenu word in onderhoudsituasies, selfs ten spyte 

van die navorser se pogings om hulle so ver as moontlik op hulle gemak te stel, 

is besluit om die persoonlike onderhoude op te volg met die voltooiing van ’n 

vraelys, wat natuurlik verband gehou het met die onderhoude. Die vroue kon die 

vraelys in die gemak en privaatheid van hul eie omgewings (woning of kantoor) 

voltooi. Met die voltooiing van die vraelys kon die vroue dan ook meer tyd benut 

om oor die vrae en uiteraard hul antwoorde daarop, te dink en dus meer 

beredeneerde antwoorde neer te skryf. Met hierdie metode is dan gepoog om 

ryker beskrywings of response uit die vroue te lok, maar om as’ t ware ook as ’n 

kontroleringsmeganisme te dien, aangesien dit die moontlikheid skep om 

vergelykings te tref tussen dit wat die vroue die navorser meegedeel het tydens 

die persoonlike onderhoude en dit wat hulle op die vraelyste ingevul het. 

 

In die volgende hoofstuk sal die twee geselekteerde vroue as gevallestudies, se 

interpretasie van hul magte en/of bemagtiging dus geanaliseer word aan die 

hand van die persoonlike onderhoude en voltooide vraelyste. 
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HOOFSTUK 4 
 

DATA-ANALISE EN INTERPRETASIE 
 

1. INLEIDING 
 

In hoofstuk 1 is een van die hoofdoelstellings van hierdie studie 

weergegee as die doel ‘om beleidsimplementering te ondersoek aan die 

hand van hoe die betrokke vroue betekenis aan die konsep van mag gee’. 

Ten einde hierdie doelstelling na te kom, moes die navorser haar dus na 

die vroue wend as eerstehandse bronne van inligting of data. Daar is dus 

’n persoonlike, semi-gestruktureerde onderhoud met elkeen van die vroue 

gevoer. Die onderhoude is opgevolg met ’n vraelys, wat ook bestaan het 

uit vrae spesifiek gerig op die kernnavorsingsvrae van die studie, wat deur 

die vroue voltooi moes word. Die vrae wat in die onderhoude gestel is, 

was daarop gemik dat die antwoorde wat die vroue sou verskaf, die 

nodige data vir die beantwoording van die kernnavorsingsvrae van hierdie 

studie sou verskaf. Aangesien hierdie studie deel vorm van ’n groter 

vergelykende studie tussen Suid-Afrika en Indië, is die vraelys wat 

opgestel is deur die projekleier aan Indiese kant, dr. YJ Yazali, as basis 

benut. Dr. Yazali se vraelys is vanuit Engels in Afrikaans vertaal en in ’n 

baie geringe mate aangepas vir die doel van hierdie studie. 

 

Die data wat verkry is uit die onderhoude en vraelyste sal dan in hierdie 

hoofstuk geanaliseer en geïnterpreteer word ten einde groter begrip te 

verkry van hoe hierdie vroue betekenis gee aan die konsep van mag. 

Weereens word dit beklemtoon dat die data nie geïnterpreteer word met 

die doel van veralgemening nie, maar hoofsaaklik om hierdie twee 

spesifieke vroue se wêrelde beter te verstaan. 
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Soos vroeër in hierdie studie genoem, is die vroue se konseptualisering 

van mag ook gesetel in hul individuele kontekste. Daarom sal elke vrou se 

persoonlike profiel, insluitend hul sosiaal-ekonomiese kontekste, op 

beperkte wyse geskets word aangesien dit ’n groot rol speel in hoe hierdie 

vroue mag en magsverhoudinge ervaar, verbaliseer en interpreteer, asook 

in hoe die navorser die data sal interpreteer. 

 

Ian Dey (1993:94) sê ons moet data interpreteer om dit te kan analiseer. 

In teenstelling met hoe ek aanvanklik daaroor gedink het, is analise en 

interpretasie dus nie noodwendig altyd twee aparte of opeenvolgende 

prosesse nie, maar is dit eerder een verweefde en/of wederkerige proses. 

Ten einde data te interpreteer moet dit geanaliseer word en ten einde ’n 

analise van die data te kan maak moet dit so georganiseer word dat die 

data wel op ’n sinvolle wyse geanaliseer kan word, sodat dit in die 

behoeftes van die studie (die kernnavorsingsvrae) kan voorsien. Hierdie 

organisasie van die data sluit alreeds ’n mate van interpretasie in. Om dus 

die data in ’n sinvolle dokument te vervat, wat sal bydra tot ’n beter begrip 

van hoe hul betrokkenheid by skoolbeheerliggame hierdie vroue se 

bemagtiging beïnvloed het, sal die data eers op bepaalde wyse 

georganiseer word en daarna as geheel geïnterpreteer word.  

 

Om so ’n sinvolle organisasie, analise en interpretasie van die data te kan 

maak, kan ons konseptuele instrumente (kategorieë) skep ten einde die 

belangrikste of essensiële eienskappe van die verskynsel of fenomeen 

wat bestudeer word, te klassifiseer en vergelyk. Dit behels ’n proses 

waarvolgens daardie gedeeltes van die data wat meer pertinent is vir die 

doel van die studie, onttrek word vanuit die magdom detail en 

kompleksiteit van die totale data. Die kategorieë wat hiervolgens geskep 

word, word dan die basis vir die organisering en konseptualisering van die 

data. Ook in hierdie studie sal die data wat ingewin is met die onderhoude 

en vraelyste in kategorieë georganiseer word ten einde dit so te analiseer 
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en interpreteer, dat groter insig en begrip verkry word in hoe hierdie vroue 

betekenis gee aan die konsep van mag en die effek wat hierdie vroue se 

rolle op die skoolbeheerliggame op hul eie bemagtiging gehad het. 

 

2. SOSIAAL-EKONOMIESE PROFIELE VAN DIE VROUE 
 

Mev X is ’n middeljarige, geskeide vrou met ’n hoogste skoolkwalifikasie 

van standerd 8 of die hedendaagse graad 10. Sy het een dogter en drie 

seuns. Alhoewel sy haar beroep as huisvrou aandui, doen sy vryskut-

spyseniering waarmee sy ’n inkomste verdien. Sy het dus ook relatief baie 

tyd tot haar beskikking om op die skoolbeheerliggaam te dien. Mev X 

praat in ’n baie sterk streeksaksent en maak gebruik van talle woorde of 

frases wat eie is aan die dialek wat in hierdie streek gebesig word. Ten 

tyde van die onderhoud was dit haar eerste jaar as lid en voorsitter van die 

skoolbeheerliggaam en was sy nog ietwat teruggetrokke. Sy was nog 

nooit werklik voorheen in so ’n leiersposisie nie en het altyd daarvan 

teruggedeins, omdat sy nooit geglo het dat sy dit sou kon behartig nie 

(sien onderhoud). 

 
Mev Y is ’n middeljarige, getroude vrou met ’n BA-graad in Maatskaplike 

Werk. Sy het twee dogters en een seun en staan, ten tyde van die studie, 

nie in ’n permanente betrekking as maatskaplike werker nie. Daarom het 

sy dan ook die tyd tot haar beskikking om op die skoolbeheerliggaam te 

dien. Mev Y maak gebruik van meer gestandaardiseerde Afrikaans, 

alhoewel sy steeds met ’n tipiese streeksaksent praat. Ten tyde van die 

onderhoud was dit reeds haar vierde jaar op die skoolbeheerliggaam, 

waarvan die laaste jaar as voorsitter en sy praat met groot selfvertroue en 

ervaring. Haar selfvertroue kan waarskynlik te danke wees aan haar 

blootstelling aan tersiêre opleiding en ook die soort werk wat sy gedoen 

het as maatskaplike werker. Sy verwys in die onderhoud daarna dat 

mense haar “Die Tier” noem.  
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3. ANALISERING VAN DIE DATA  
 

Desentralisasie is in hoofstuk 2 gedefinieer as die oordrag van mag of 

gesag vanaf ’n hoër na ’n laer vlak van regering, ten einde openbare 

aktiwiteite of funksies te verrig en bestuur. Binne die onderwys word 

hierdie proses gesien as die verspreiding van mag vanaf die nasionale 

onderwyssentrum van ’n land na owerhede nader aan die plaaslike 

gemeenskap. In hierdie studie word dan spesifiek verwys na die oordrag 

van magte aan skoolbeheerliggame, as wetlik gekonstitueerde liggame 

waardeur ouers en die plaaslike gemeenskap inspraak kan hê in die 

beheer en bestuur van hul skole. Mag behels dus ’n sekere mandaat wat 

aan die houers van die mag sekere regte toeken en wat sekere 

verpligtinge op hulle plaas teenoor diegene oor wie mag uitgeoefen word. 

 

Soos ook in hoofstuk 2 aangedui, kan die konsep van mag vanuit 

verskillende perspektiewe en aan die hand van verskillende teorieë 

beskou word. Vanuit die bepaalde teorieë soos bespreek in hoofstuk 2, is 

dan afgelei dat mag gesetel kan wees in strukture (met ander woorde, dit 

is in ’n persoon se posisie in bepaalde strukture waardeur hy/sy mag 

verkry), maar ook binne die individu/agent self, wat oor bepaalde 

kapasiteit beskik om sy/haar magte op bepaalde wyses uit te oefen 

(kapasiteit van die individu/agent). In aansluiting hierby, word mag ook 

uitgeoefen in mense se interaksies met mekaar deurdat bepaalde aksies 

bepaalde effekte uitoefen. Mag word dus uitgeoefen binne sosiale 

strukture, waar dit neerslag vind in die verskillende verhoudinge tussen 

individue of groepe asook in hul aksies en interaksies ten einde bepaalde 

uitkomste te lewer. Dikwels is dit die struktuur (middele of hulpbronne) wat 

die magsverhoudinge reguleer, maar dit word daarmee saam ook deur die 

individu se eie interpretasie of betekenisgewing (denk-, praat- en 

leefpatrone) beïnvloed. Binne hierdie studie sal gefokus word op die 
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kapasiteit van die twee geselekteerde individue om daardie mag of invloed 

uit te oefen, na aanleiding van hoe hulle, as vroue, self betekenis gee aan 

hul magte. In die ontleding en interpretasie van die data wat verkry is uit 

die onderhoude en vraelyste, sal gevolglik gefokus word op hoe hierdie 

geselekteerde vroue die magte wat aan hulle toegeken is, vanweë hul 

posisies op die skoolbeheerliggame, aanneem en uitoefen op grond van 

hul betekenisgewing aan die konsep van mag. Die data sal dus verwerk 

word met die fokus op hoe die vroue hul magte aanneem, hoe hulle dit 

interpreteer en verbaal betekenis daaraan gee, asook hoe hulle dit 

uitoefen. In hierdie proses sal daar dan ook gefokus word op die 

identifisering van situasies waarin die vroue bemagtig voel, asook die 

teenoorgestelde, naamlik situasies wanneer hulle ontmagtig voel en 

watter faktore aanleiding gee tot gevoelens van bemagtiging of 

ontmagtiging, met die hoop om omstandighede te kan identifiseer wat 

bydrae tot vroue se ervaring van bemagtiging (sien doelstelling (d) in 

hoofstuk 1).  

 
 Die data, soos verkry vanuit die onderhoude en vraelyste, sal vervolgens 

georganiseer word aan die hand van die volgende vier vrae of kategorieë: 

 

i) Wat beskou die vroue as hul magte op die skoolbeheerliggaam? 

ii) Hoe neem die vroue hul magte aan en hoe oefen hulle dit uit? 

iii) In watter opsigte voel die vroue bemagtig? 

iv) In watter opsigte voel die vroue ontmagtig? 

 

Die vraagnommers tussen hakies verwys na die vroue se response in die 

onderhoude. 
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3.1 Wat beskou die vroue as hul magte op die skoolbeheerliggaam? 

 

Mev X antwoord in vrae 28 tot 32 tydens die onderhoud dat “gewone lede 

het nié soveel magte nie, want hulle word nie so baie betrek soos die 

voorsitter nie. As voorsitter word ek elke dag benodig by die skool – om te 

help met probleme, tjeks wat geteken moet word, as voorsitter het die 

skool my nodig in alles wat gedoen moet word en wat hulle op die skool 

wil hê. Hulle moét alles met my bespreek”. Volgens haar lê haar magte 

hoofsaaklik in besluitnemingsprosesse – ook besluite “t.o.v. aanstellings, 

dissiplinêre aangeleenthede”, ens. Dit blyk dus dat sy mag sien in die sin 

van direkte betrokkenheid by aktiwitweite wat verband hou met die 

daaglikse beheer en bestuur van die skool. Sy dui verder in die onderhoud 

aan dat sy “nie weet of sy ander magte as hierdie het nie”. Ook in die 

vraelys noem sy dat sy nog nie heeltemal seker is oor wat al haar magte 

op die skoolbeheerliggaam is nie.  

 

Mev Y (sien vrae 14, 15, 20) voel dat, alhoewel sy in sekere opsigte wel 

bemagtig voel, sy as voorsitter nie juis magte het nie – “omdat ek glo aan 

’n inklusiewe benadering en dat die besluite wat geneem word, nie net my 

besluite moet wees nie, maar almal op die SBL s’n”. Dit blyk dus dat mev 

Y ook die konsep van mag koppel aan die reg tot besluitneming. In die 

vraelys noem sy dat sy, as voorsitter, wel “abolsute mag het in die beheer 

en bestuur van die vergaderings” van die skoolbeheerliggaam. Sy het ook 

mag in terme van haar “beslissende stem” wat sy as voorsitter kan 

uitoefen – daarmee “lei ek soms die vergadering tot die ‘korrekte’ besluit”. 

Sy sien dus haar magte hoofsaaklik in ’n struktureel-funksionele lig, in die 

sin dat sy voel dat sy mag het om sekere funksies binne die struktuur van 

die skoolbeheerliggaam (byvoorbeeld in vergaderingsprosedures) te verrig 

vanweë haar posisie as voorsitter.  

 

3.2 Hoe neem die vroue hul magte aan en hoe oefen hulle dit uit? 
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Mev X het in haar onderhoud aangedui dat sy nie ten volle seker is van 

wat al haar magte as lid en voorsitter van die skoolbeheerliggaam behels 

nie. Sy voel dan ook dat sy nog nie werklik haar magte uitoefen nie, maar 

sy beskou haarself ook nie as ’n passiewe lid nie. Soos reeds vroeër 

genoem, sien sy haar magte hoofsaaklik in besluitnemingsprosesse. Sy 

het wel al by verskeie geleenthede vir die hoof of ondervoorsitter gevra om 

besluite namens haar te maak. Sy het ook al in baie gevalle self besluite 

geneem op die skoolbeheerliggaam, soos onder andere “oor die tydelike 

aanstelling van skoonmakers”, omdat sy die behoeftes van die mense in 

die woonbuurt (dus die ouer-gemeenskap) goed ken. Hierdie besluite van 

haar was dan as sodanig uitgevoer, al was daar mense wat nie gelukkig 

was met haar besluite nie. 

 

Wat die verloop van besluitnemingsprosesse betref, sê mev X (vrae 38, 

40, 41) dat hulle skoolbeheerliggaam “gewoonlik bymekaar sal kom en ’n 

eenparige besluit neem”. Volgens haar het alle besluitnemingsprosesse 

tot op daardie stadium nog glad verloop – “ons het tot sover nog nie sulke 

groot besluite geneem nie; meestal kleiner besluite oor behoeftes wat by 

die skool geïdentifiseer is… en dit was alles werklike behoeftes by die 

skool en daarom was daar nie onderlinge verskille nie”. Daarom kon hulle 

eenparig besluit. Volgens haar is dit ook nie ’n geval dat die hoof “sal 

inkom en sê watter besluite geneem of goedgekeur moet word nie”. Die 

hele SBL besluit saam oor wat die behoeftes is en hoe om dit aan te 

spreek. Dit is haar mening dat almal aktief deelneem aan hierdie 

besluitnemingsprosesse – “almal neem deel in alle gesprekke. Niemand is 

teruggetrokke om vrae te vra nie – hulle neem almal deel”. Ook die vroue 

neem aktief deel – hulle is nie bang om te praat nie. Sy noem hulle 

“bekkig”, m.a.w. hulle praat graag en sê maklik hoe hulle voel oor sake. 

“Hulle laat hulle nie oorheers (deur die mans) nie”. In mev X se geval blyk 

dit dus dat die SBL in die meeste gevalle eenparige besluite neem 
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wanneer dit kwessies raak wat as werklike nood by die skool 

geïdentifiseer is. Wat egter die meer kontensieuse sake soos die 

aanstelling van tydelike werkers betref, sal sy egter nie skroom om haar 

besluite af te dwing in belang van bepaalde gemeenskapslede nie. 
 

Mev Y voel dat sy wel haar magte uitoefen deur “ferm en op die punt af, 

met die nodige respek vir mede-lede, op te tree”. Sy beskou nie haarself 

as ’n passiewe lid nie – “’n voorsitter kan nooit passief wees nie”. Sy was 

ook nie as gewone lid passief nie. Volgens haar “oorheers sy egter nooit 

die samesprekings nie”, maar behou wel haar standpunt wanneer sy voel 

dat sy reg is. Sy het al by geleentheid haar magte oorgedra aan die 

ondervoorsitter, waneer hy in haar afwesigheid die vergaderings moes lei. 

Sy het ook al self besluite geneem op die skoolbeheerliggaam, maar 

volgens haar “slegs in gevalle of situasies waar die SBL nie tot ’n besluit 

kon kom nie. Dan het ek hulle gelei tot ’n besluit. Hierdie besluite is dan 

uitgevoer omdat dit uiteindelik gesien is as die skoolbeheerliggaam se 

besluit”. 

 

Wat besluitnemingsprosesse op haar skoolbeheerliggaam betref, sê mev 

Y (vrae 21, 23, 24) dat die wyse waarop besluitnemingsprosesse 

plaasvind afhang van dít waaroor daar besluit moet word. “Normaalweg 

sal iemand met ’n voorstel kom en dan sal die volle SBL kyk na die voor- 

en nadele. Indien ons nie konsensus oor ’n besluit kan bereik nie, dan 

gooi ons dit terug na die onderwyskorps toe, met sekere aanbevelings. 

Die onderwyskorps kom dan terug met ’n besluit, so in hierdie gevalle is 

dit aan die einde van die dag nie ’n besluit wat deur die SBL geneem is 

nie”. Hulle sal ook die leerderraad betrek om te help met besluitneming ten 

opsigte van sake wat die leerders direk raak, byvoorbeeld “die meisies wat 

langbroeke wou dra skool toe”. Volgens haar maak sy ook seker dat almal 

op die SBL deelneem aan die besluitnemingsprosesse. As lede nie 

openlik hul standpunte wil stel nie, sal sy hulle “soort van dwing om te sê 

 53



hoe hulle voel, deur individueel op elkeen te fokus”. Vir haar is dit 

belangrik dat besluite in belang van die skool geneem word, ongeag of dit 

háár aan die einde van die dag onpopulêr maak. Sy voel ook dat die 

onderwysgeledere op die SBL dikwels hul besluite wil afdwing. Maar as dit 

volgens haar nié in die beste belang van die skool is nie, sal sy dit 

teenstaan met haar beslissende stem as voorsitter. Dit het haar dan, in 

haar opinie, veral by die onderwysers ongewild gemaak. Sy probeer egter 

om so ver as moontlik nié van haar beslissende stem gebruik te maak nie. 

Volgens haar “het die SBL die mandaat van almal wat hulle ingestem het 

om op die SBL te dien en as sulks moet hulle die besluite kán neem”. Sy 

dink die onderwysers het soms ’n probleem hiermee. Vir haar is dit 

belangrik dat die mense op die SBL “besluite móét kán neem – hulle 

moenie voete sleep nie”. Op die stadium van die onderhoud het sy gevoel 

dat die huidige vroue op haar SBL nié tot dieselfde mate deelneem aan 

die besprekings en besluitnemingsprosesse nie: “Die huidige dames is 

nog nuut op die SBL en dus nog teruggetrokke. Ek mis die vorige vroue 

wat op die SBL gedien het, want hulle was nie bang om te praat en 

besluite te neem nie”. Volgens haar probeer die mans op “slim maniere vir 

die vroue sê dat hulle nie eintlik weet waarvan hulle praat nie” en dit plaas 

natuurlik ’n demper op die nuwe vroue se bereidwilligheid om te praat en 

hul opinies te lug. Sy hoop egter dat sy tóg mettertyd die vroue só sal kan 

motiveer dat hulle meer aktief betrokke sal raak. Dit is egter volgens haar 

“’n groot taak”! 

 

Vervolgens word daar gekyk na hoe die vroue hul magte uitoefen in terme 

van hul funksies op die skoolbeheerliggaam, hul rol in die ontwikkeling van 

onderwys by hul skole en ook hul rol in die mobilisering van hulpbronne. 

 
 
 
3.2.1  Funksies op die skoolbeheerliggaam 
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Wat haar funksies op die skoolbeheerliggaam betref, is mev X se 

antwoorde in die vraelys hoofsaaklik gefokus op die “goeie verhoudinge 

en bande wat daar tussen haar, die skoolhoof, onderwysers en ouers” 

heers. Sy noem nie spesifiek hoe hierdie goeie bande bydrae tot die 

vervulling van haar bepaalde funksies as lid van die skoolbeheerliggaam 

nie, maar wek tog die indruk dat hierdie goeie verhoudinge wel bydrae tot 

beter algemene funksionering van die skool, ondersteuning aan die hoof 

en onderwysers, asook om die ouers se samewerking te bewerkstellig.  

 

Wat haar demokratiese regte op die skoolbeheerliggaam betref, het mev X 

niks hierop op die vraelys ingevul nie. Dit kan egter wees omdat daar nie 

voldoende ruimte op die vraelys gelaat is vir die antwoord hierop nie. 

Tydens die onderhoud egter, gee sy wel ’n aanduiding dat sy voel sy het 

die reg om haar standpunte te lig op die skoolbeheerliggaam en dat ander 

nie vir haar besluite moet neem of haar in die besluitnemingsproses moet 

misken nie (sien vrae 12, 14 en 18 in onderhoud). Wat fondsinsamelings 

betref, noem sy dat sy “gereeld saamwerk om sulke insamelingsfunksies 

te reël”, maar dat die ouers se samewerking in hierdie verband swak is. 

 

Mev Y is meer spesifiek in die beantwoording van hierdie afdeling van die 

vraelys en ook tydens die onderhoud. In die onderhoud (vraag 9) dui sy 

aan dat sy aanvanklik nie geweet het wat die funksies van die 

skoolbeheerliggaam was nie en dat “nuuskierigheid om meer hieroor uit te 

vind”, een van die redes was waarom sy haarself aanvanklik beskikbaar 

gestel het om op die skoolbeheerliggaam te dien. In die beantwoording 

van hierdie afdeling in die vraelys, dui sy spesifieke funksies aan as haar 

bydrae wat sy ten opsigte van die genoemde aspekte lewer. Sy noem 

byvoorbeeld dat sy, wat algemene funksionering van die skool betref, ’n 

bydrae lewer “deur adviserend op te tree in alle aspekte van skoolbeheer 

asook tot ’n mate in die bestuur daarvan”. Verder gee sy totale 
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ondersteuning aan die hoof wat betref “aankope van leermateriale, die 

aanstel van onderwysers en advies in gevalle van leerder- en 

opvoederprobleme”. Sy help ook die onderwysers “met dissiplinêre 

probleme en probeer ouerbetrokkenheid aanmoedig deur die hou van 

ouervergaderings en die rig van skrywes aan ouers om hulle in te lig van 

funksies, probleemgedrag van leerders”, ensovoorts. Wat 

fondsinsamelings betref, “word ’n jaarlikse begrotingsvergadering gehou 

waartydens sulke fondsinsamelingsgeleenthede bespreek word”. 

 

3.2.2  Rol in die ontwikkeling van onderwys by die skool 

 

Mev X dui in haar vraelys aan dat sy die onderwysprobleme in haar skool 

verstaan en dui die grootste probleem aan as “die probleme van die 

kinders”. Met ander woorde, volgens haar het die grootste probleme by die 

skool betrekking op probleemgedrag van die leerders. Sy brei nie veel 

verder hieroor uit in die vraelys nie, maar het tog in die onderhoudsituasie 

by vrae 8, 9 en 10 genoem dat die leerders “ongeskik en onmanierlik is” 

en dat hulle geen respek vir ouer mense het nie. Volgens haar is die 

meeste probleemkinders diegene wat enkelouers het of wat uit baie armer 

wonings kom. Sy sien hul probleemgedrag as hulle manier om ’n bietjie 

aandag te kry – soos sy dit stel: “om die kollig op hulle te kry”. Sy probeer 

egter om hierdie probleem aan te spreek deur met die kinders te praat en 

dit onder hul aandag te bring “dat hulle nie by die skool is ter wille van hul 

ouers nie, maar ter wille van hul eie toekoms”. Sy probeer dus om hulle 

positief te motiveer. Volgens haar kon sy dan ook al ’n geringe mate van 

houdingsveranderings by van hierdie leerders bespeur. Sy noem ook 

verder in die vraelys dat sy probeer om die onderwys by die skool te 

verbeter deur met verskillende klasgroepe te praat en ook ander vorme 

van hulp in te roep. 
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Mev Y beskryf die onderwysprobleme in haar skool as “onderwysers wat 

gedemotiveerd is, leerders wat dros, asook ernstige probleemgedrag in 

die klaskamer”. Sy probeer om hierdie soort probleme op te los en die 

onderwys by haar skool te verbeter deur ondersteuning te gee aan 

onderwysers “deur middel van advisering in gevalle van herhaalde 

probleemgedrag, die toespreek en aanspreek van leerders wat dros, 

asook verwysings van leerders na sielkundiges, maatskaplike werkers en 

selfs die SAP om leerders en opvoeders te help”. Dit blyk dat haar 

opleiding as maatskaplike werker ’n groot rol speel in haar wyse van 

hantering van die probleme by haar skool. 

 

3.2.3  Die mobilisering van hulpbronne 

 

Wat betref die mobilisering van hulpbronne is mev X meer gefokus op die 

reël van kleiner fondsinsamelingsfunksies. Volgens haar is beide die mans 

en vrouens gewoonlik betrokke by die tref van reëlings vir die funksies, 

maar dit is gewoonlik die vroue wat die meeste werk doen by die fisiese 

uitvoer van die takies tydens sulke funksies (vrae 57, 58 en 59). Sy is nie 

gelukkig met hierdie situasie nie en voel eintlik dat die vroue eerder aan 

die spits van die reëlings moet wees : “Ek wil nie hê onse vrouens moet 

net daar wees om die saal reg te maak, die kos reg te maak nie – ons 

moet eintlik oorvat om die reëlings te tref. Want ek glo ook as óns die 

reëlings tref, gaan dit beter wees. Om terug te dink – op ’n stadium was 

daar reëlings getref om die einste tee-drink te reël, wat toe nie afgekom 

het nie. En dit was mans wat aan die spits was – en dit het nooit afgekom 

nie. Dit was vir my rêrig ’n teleurstelling en ek het na die hoof toe gegaan 

en vir die hoof gesê: In die vervolg, moet ons vroue dit maar reël en ek 

kan vir u belowe dit sal ’n sukses wees. En ek gló dit sal ’n sukses wees”. 
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Verder dui sy op die vraelys aan dat sy nog nie die konsep van finansiële 

bestuur en die struktuur van skoolfooie heeltemal verstaan nie, tog dui sy 

aan dat sy dit sal kan verander. 

  

Mev Y dui met oortuiging aan dat sy in staat is om sekere bydraes te lewer 

ten einde sake waarvoor sy baklei in ’n bepaade rigting te stuur. Sy 

antwoord met oortuiging in vraag 15: “Ja, absoluut! Soos ek sê, ek is 

heethoofdig. Ek wóu eintlik die mense tot ’n optog mobiliseer – die ouers – 

dat ons na die departement toe gaan… Okay, ons saal is ook nou nie 

wonderlik nie, maar as jy kyk en terugdink – daai tyd was dit 

selfbevredigend, die feit dat ék daar gewees het, dat ék die voorstel 

gemaak het en daai voorstel is deurgevoer. Dít was vir my goed om op die 

SBL te wees. As vrou – mmm – dis lekker om die mans stof in die oë te 

skop! (sê dit met groot genoegdoening op haar gesig)… Maar dit was 

lekker wanneer daar beweging in die SBL was – daai was nou vir my ’n 

pluspunt…Ek dink dit is ook iets waar die SBL’e regtigwaar meer mag 

moet kry, om wanneer ’n besluit geneem word op provinsiale vlak of op 

nasionale vlak, dat die SBL se siening in ag geneem moet word. En jy kry 

nie dat dit werklik in ag geneem word wanneer sekere wette gemaak word 

(rondom die skool en dissiplinestelsel en so meer) nie”. 

 

Sy dui aan dat sy wel oor die vermoë beskik om fondse vanuit die 

gemeenskap te mobiliseer en dat sy die konsep van finansiële bestuur, 

asook die struktuur ten opsigte van skoolfooie, verstaan soos dit deur die 

onderwysdepartement voorgeskryf is. Sy beskou dit egter nie binne haar 

vermoë om die struktuur van skoolfooie te verander nie, aangesien sy voel 

dat dit, “wetlik gesproke, ’n funksie van die gesamentlike SBL-rade sal 

moet wees”. 
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3.3 In watter opsigte voel die vroue bemagtig? 

 
Mev X beskou haar rol op die skoolbeheerliggaam oorkoepelend as die 

verantwoordelikheid om toe te sien dat die skool reg bestuur word. Wat 

opleiding betref, dui mev X in beide die onderhoud (vraag 26) en vraelys 

aan dat sy geen opleiding ontvang het in wat haar rol, funksies en magte 

op die skoolbeheerliggaam sou wees nie. Sy het haarself van haar rol as 

voorsitter vergewis deur boeke hieroor te lees wat deur die 

onderwysdepartement beskikbaar gestel is. Sy noem wel in die onderhoud 

dat die skool self een keer ’n werkswinkel gereël het, maar dat sy dit nie 

kon bywoon nie weens verpligtinge wat sy in ’n ander stad gehad het. 

Daarom het sy haar eie navorsing gedoen.  

 

Ten opsigte van bemagtiging, dui mev X (vrae 54-56) aan dat sy “gegroei 

het as mens en vrou”. Omdat sy by baie besluitnemingsprosesse betrokke 

is, voel sy dat dit haar as persoon “ook meer verstandiger gemaak het”. Sy 

het ook meer selfvertroue gekry. Voorheen was sy nie gemaklik om voor 

gehore te praat nie, maar in haar posisie as voorsitter “móés ek leer om 

voor ’n gehoor te staan en hard en duidelik te praat” – sy het dus meer 

selfvertroue in hierdie verband ontwikkel. Sy voel ook sy “het baie 

bygeleer oor hoe om na mense se probleme te luister” en ook om dan 

advies daaroor te gee of besluite daaroor te kan neem. Sy voel “dit het 

van my ’n ander mens gemaak. Dit het sommer my optrede by die huis 

ook verander”. Sy voel dat sy, met die ervaring wat sy opgedoen het as lid 

en ook as voorsitter van die SBL, “in enige ander leiersposisie sal kan 

instap”, met die selfvertroue dat sy dit sal kan behartig. Sy is dus meer 

gereed vir en ook gewilliger om uitdagings te aanvaar en die hoof te bied. 

Sy sal dus nie meer in die toekoms “terugdeins” as sy verkies word in 

leiersposisies soos sy in die verlede gedoen het nie. Omdat sy as 

voorsitter van hierdie SBL kon dien, sal “niks meer vir my te moeilik wees 

om aan te pak nie, want my voorsitterskap het my geleer om dinge te kan 
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hanteer”. Ander vaardighede wat sy ook aangeleer het, is finansiële 

bestuur – “hoe om met geld te werk, hoe om beplanning te doen” selfs met 

min geld (dus finansiële bestuur en begroting). Sy sal egter graag wil hê 

dat hulle ook rekenaaropleiding moet kry. 

 

In die vraelys beskryf mev Y haar take op die skoolbeheerliggaam as alles 

wat betrekking het op die rol van die voorsitter. Sy het wel ’n een-dag 

werkswinkel bygewoon wat deur die Departement van Onderwys gereël is. 

Hierdie opleidingsprogram was veronderstel om die rol en funksie van die 

ampsdraers en addisionele lede, asook die samestelling, magte en pligte 

van die skoolbeheerliggaam te dek. In haar onderhoud dui sy egter aan 

(vraag 12) dat die werkswinkels nie werklik voorsien het in haar skool en 

sy beheerliggaam se behoeftes nie. Hulle wou meér opleiding hê oor wat 

die magte, pligte en funksies van SBL’e is. In plaas daarvan het die 

onderwysdepartement hulle “kom oplei in vergaderingsprosedures”, 

waarvan sy gevoel het sy alreeds genoeg weet en ervaring van het. Sy het 

dus op ’n stadium gevoel dat sy haar tyd mors op die SBL, “omdat dit nie 

altyd duidelik was wat jou pligte is, hoe ver jou magte strek en wat jy kán 

of nié kan doen nie”. Sy het ook gevoel dat die onderwysdepartement 

eerder net húl SBL individueel moes kom oplei, sodat hulle sekere interne 

sake kon bespreek en aanspreek. 

 

Ten opsigte van bemagtiging, voel mev Y (29-30) dat die SBL haar wel 

bemagtig het in die sin dat mense haar “nou kop toe vat” – met ander 

woorde, sy word deur ander gerespekteer – leerders, ouers en selfs ook 

sommige opvoeders. Komende vanuit ’n maatskaplike werker se 

agtergrond, was die onderwys vir haar ’n nuwe terrein. Sy voel sy het baie 

oor die onderwys geleer. Sy voel as vrou het sy geleer om uitdagings die 

hoof te bied en selfs mense op hoër professionele vlakke (bv. die MEC 

van Onderwys) aan te vat oor sekere sake. Sy het geleer dat “hoe meer 

mense jy by ’n saak betrek, hoe meer sukses gaan jy behaal” – dus moet 
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samewerking so ver moontlik bewerkstellig word. Vir haar was dit goed om 

sake te dryf, dat mense op hoër vlakke binne die onderwysdepartement 

daarvan moes kennis neem en dat hulle kwessies dan aangespreek moes 

word. Vir haar was dit ’n leerproses en in terme van bemagtiging, voel sy 

dit het haar goed gedoen dat sy mense kón mobiliseer om sekere goed te 

kan uitvoer of regkry tot voordeel van of in belang van die skool en sy 

aktiwiteite.  

 

Ook in haar onderhoud antwoord mev Y onder vrae 14, 15 en 20 dat sy as 

gewone lid bemagtig gevoel het “in die sin dat [sy] ’n verskil kon maak in 

die funksionering van die skool”. Volgens haar was sy redelik 

“heethoofdig”. Sy antwoord met oortuiging dat sy “as individu sekere dinge 

kon regkry of om sake in ’n bepaalde rigting te stuur”. So byvoorbeeld kon 

sy dit regkry om die ouers tot ’n optog te mobiliseer ten einde die 

onderwysdepartement sover te kry om ’n saal vir die skool te bou. Dit 

verskaf haar genoegdoening om “stof in die mans se oë te skop”! Dit was 

vir haar lekker wanneer daar “beweging in die SBL was” – met ander 

woorde, wanneer hulle druk uitgeoefen het om sekere goed te laat gebeur. 

 
3.4 In watter opsigte voel die vroue ontmagtig? 

 

Mev X noem in die vraelys dat sy nog nie heeltemal seker is oor wat haar 

magte op die skoolbeheerliggaam is nie. Sy is nie so verbaal eksplisiet in 

die uitdrukking van wanneer sy ontmagtig voel nie. Sy voel wel dat sy nog 

nie werklik haar magte uitoefen nie, maar sy beskou haarself ook nie as ’n 

passiewe lid nie van die SBL nie. 

 

Mev Y voel dat skoolbeheerliggame “rubberstempels vir prinsipale geword 

het – dat die SBL nie genoeg besluitnemingsregte het ten opsigte van 

onderwysgerigte sake soos die ure van die skooldag en bekragtiging van 

permanente aanstellings van onderwysers nie”. Sy voel dat die SBL die 
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reg moet hê om byvoorbeeld ’n onderwyser wat op proef aangestel is, se 

permanente aanstelling nié te bekragtig indien die onderwyser se werk of 

dienste nie na wense is nie. Volgens haar het die skoolhoofde nog die 

meeste sê in sulke aangeleenthede en kan die SBL nie regtig die hoof 

teengaan in sulke onderwysgerigte sake nie.  

 

Sy is gefrustreerd met die onderwysdepartement, maar spesifiek veral die 

skoolhoofde, in die funksionering van die SBL omdat sy voel dat “die SBL, 

soos wat hulle huidiglik funksioneer, weggehou word van die werklike 

magte en pligte en wat SBL’e kán en nié kán doen nie” (vraag 30). 

Volgens haar word SBL’e net gebruik wanneer dit absoluut noodsaaklik is, 

soos “die teken van tjeks of wanneer sekere besluite geneem moet word, 

of wanneer mense op Hemelvaartdag verlof wil hê” (vraag 30). Volgens 

haar is prinsipale die grootste probleem. Hulle staan volgens haar “met 

albei voete aan die kant van die Departement en moet die Departement se 

wense uitvoer. Indien die SBL dan ongelukkig is met sekere aspekte van 

die Departement, dan is dit moeilik vir die prinsipale om sulke situasies te 

hanteer – om te kies tussen die Departement en die SBL”. Sy voel die 

SBL’e moet groter mag hê sodat hulle ook druk kan uitoefen op of 

bepaalde eise kan stel aan die onderwysdepartement. 

  
 
4. WAT KAN UIT DIE DATA AFGELEI WORD OOR WAT DIE VROUENS 

AS HUL REG TOT MAG BESKOU? 
 

4.1 Mev X 

 

Dit blyk dat mev X mag sien as gesetel in die aksies of handelinge wat jy 

kan uitvoer of verwag word om uit te voer vanweë jou posisie as lid of 

voorsitter van die SBL. Vir haar lê haar magte daarin dat sy betrek word 

by besluitnemingsprosesse op ’n daaglikse basis. In vraag 28 in die 
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onderhoud sê sy: “Ek dink tog dit (sy verwys hier na mag) verskil so ’n 

bietjie van die magte van ’n gewone lid, want , ek weet nou nie van ander 

skole nie, maar ek word verskriklik baie ingetrek… ek is amper elke dag 

by die skool. Ek kan amper ’n kantoor vra om hier te wees elke dag, want 

die hoof het my elke dag nodig. Daar is elke dag probleme – dis miskien 

tjeks wat geteken moet word, dinge wat besluit moet word, miskien 

aankope by die skool. En regtigwaar, die hoof erken my in dit alles. So ek 

moet maar gereeld hier wees. En as voorsitter, sien ek, is ’n meer 

belangrike taak as om ’n gewone lid te wees, want die skool het my meer 

nodig as voorsitter in alles wat gedoen moet word en wat hulle wil hê op 

die skool, moét hulle saam met my bespreek”. Sy dui dan ook in vrae 29 

en 30 aan dat haar magte hoofsaaklik lê in besluitnemingsprosesse. In 

vraag 31 noem sy verder dat sy betrokke moet wees by alles wat by die 

skool besluit word: “As hulle met mense aanstellings wil maak – werkers 

hierso of onderwysers – alles wat hier gedoen moet word, word ek maar in 

ag geneem”. 

 

Mev X se beskouing van mag en haar reg tot mag neig, in my opinie, ’n 

meer struktureel-funksionele beskouing te wees. Vanweë haar posisie as 

voorsitter word sy daagliks betrek by besluitnemingsprosesse wat 

betrekking het op die beheer en bestuur van die skool. Uit haar perspektief 

het jy dus mag as jy betrokke is by funksies soos die teken van tjeks, 

aanstellings van werkers of onderwysers en die dissiplinering van 

leerders. 

 

Onder vraag 43 verwys mev X na ’n situasie wat by die skool geheers het 

waar ’n volwasse man ’n verhouding met een van die minderjarige 

skoolmeisies gehad het en sy ingetree het om die verhouding stop te sit: 

“En toe moes ek nou my regte gebruik”. Sy beskou dit dus as haar reg om 

in te gryp in situasies wat nie tot voordeel van die skool of sy leerders is 

nie en dit op te los tot positiewe bydrae van die skool en sy leerders. Dit 
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plaas haar dus in ’n bepaalde magsposisie. Haar beskouing van mag 

behels dus ook ’n transformerende kapasiteit. Sy ag dit haar plig om sulke 

soort situasies op te los of in ’n nuwe, positiewe rigting te stuur. Haar mag 

lê dus dan ook daarin dat sy oor die reg en die vermoë beskik om 

situasies op so ’n wyse te beïnvloed of ‘stuur’. In vraag 45 brei sy dan 

verder hieroor uit: “… maar omdat ek die voorsitter van hierdie skool se 

beheerliggaam is, vir alle kinders wat hier is moet ek ook ’n plig bydra. En 

dit gaan nie by my omdat die vorige mense dit nie kon regkry nie. Ek wil 

my werk doen en ek is jammer… as die mans te sleg was om dit te doen, 

sal ek my as vrou bewys”. Sy beskou dit dus as haar reg om in te gryp in 

situasies wat ’n negatiewe impak op die skool of sy leerders kan hê en dit 

in ’n positiewe situasie te transformeer. 

 

4.2 Mev Y 

 
Uit die onderhoud en vraelys is dit duidelik dat mev Y ’n ander aanslag het 

as mev X. Sy praat in ’n meer formele, gestandaardiseerde Afrikaans, wat 

waarskynlik voortspruit uit haar opleiding en werk as maatskaplike werker. 

Vir haar is die belangrikste aspek dat lede moet weét wat die rol, pligte en 

funksies van die SBL is, sodat hulle kan doen wat van hulle vereis word 

volgens die beleidsraamwerk. Haar vraelys is dan ook ’n bietjie meer in 

detail beantwoord, alhoewel die meeste van die data tog ook uit haar 

onderhoud verkry is. 

 

Wanneer dit kom by haar magskonsep, blyk dit dat mev Y nie baie waarde 

heg aan aktiwiteite soos die teken van tjeks en aankope vir die skool nie. 

Vir haar maak hierdie soort take of aktiwiteite bloot net ’n rubberstempel 

van die SBL, want dit is in elk geval noodsaaklike aktiwiteite in die 

daaglikse beheer en bestuur van die skool. Sy kry meer bevrediging uit 

aksies wat op hoër of meer strategiese vlak uitgeoefen word (sien vraag 

15 van die onderhoud). In haar vraelys antwoord sy onder die vraag oor 
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wat sy as haar magte op die SBL beskou: “Absolute mag wat betref 

beheer en bestuur van vergadering. Beslissende stem – lei vergadering tot 

die ‘korrekte’ besluit”. Dit blyk dus dat sy voel dat sy mag het wanneer sy 

situasies kan beïnvloed of in ’n ander rigting kan stuur, soos sy in vraag 14 

sê: “Kom ek sê dat mag of bemagtig in die sin van dat jy ’n verskil maak 

met die funksionering van die skool”. Daaglikse aktiwiteite soos die teken 

van tjeks, is nie vir haar noodwendig die kern tot beter funksionering van 

die skool nie en daarom beskou sy dit nie as ’n mag nie. Vir haar is hierdie 

soort aktiwiteite basiese uitvloeisels of noodsaaklikhede in die daaglikse 

funksionering van die skool. Onder vraag 30 sê sy byvoorbeeld: “Weet jy 

man, ek is gefrustreerd met die SBL’e soos wat dit huidiglik funksioneer. 

Dit is asof ons nog steeds weggehou word van die werklike magte en 

pligte en wát ’n SBL kán doen en nié kan doen nie. Jy weet, as wat jy nou 

net moet kom na wanneer die skool moet begin en wanneer die skool 

moet uitkom, die kinders moenie dros nie en die kinders moet vorder op 

die skool… Daar ís dinge mos wat belangrik is wat óok tot die SBL se 

voordeel is. En ek dink hulle word net gebruik wanneer dit ’n absolute 

nodigheid is, soos byvoorbeeld my handtekening op ’n tjek, of ’n besluit 

wat geneem moet word as mense nie wil, byvoorbeeld op Hemelvaart, 

werk nie en mense moet aansoek doen vir verlof”. Mev Y voel dus dat die 

SBL en sy as voorsitter, groter mag moet hê om insae te kan lewer ook in 

kurrikulêre of onderwysgerigte sake, nie net kleiner funksies soos die 

teken van tjeks nie. Dit word ook bevestig in vraag 11, waar sy sê dat die 

SBL “beskik nie oor die mag om ’n onderwyser aan te spreek as hy dronk 

sou wees op skool nie” en ook in vraag 20: “Jy kry nie dat die SBL 

werklikwaar daai mág het om byvoorbeeld te kan sê die skool moet op 

daai stadium nou uitkom nie, jy weet. Jy gaan nie daai besluit neem om te 

sê maar die skool móét nou op daai uur uitkom of begin nie, jy weet”. Sy 

voel dat die SBL slegs erken word wanneer dit oor ekstra-kurrikulêre sake 

gaan, maar wanneer dit kom by kurrikulêre of meer onderwysgerigte 
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aangeleenthede, dan kry die SBL nie regtig geleentheid om inspraak te 

lewer nie.  

 

Mev Y wil dus eerder hê dat die SBL meer mag en inspraak moet hê 

wanneer dit gaan oor strategiese aspekte, soos wetgewing en 

beleidsaspekte. Die SBL moet dus nie net magte of funksies op 

struktureel-funksionele gebied hê nie, maar ook ten opsigte van sake soos 

die kurrikulum en ure van die skooldag. Vir haar lê haar reg tot mag en die 

uitoefening daarvan dus veel eerder op ’n strategiese, transformerende 

vlak. 

 

5. WAT KAN UIT DIE DATA AFGELEI WORD OOR HOE HIERDIE VROUE 
SE REG TOT MAG IN ONDERLINGE VERHOUDINGE UITGEOEFEN 
WORD OF NA VORE KOM? 

 
5.1 Mev X 

 

Mev X kom vir my voor as ’n raakvatter-vrou, die tipiese ‘sout-van-die-

aarde’-vrou, wat aktief betrokke wil wees by dinge wat veral haar 

gemeenskap raak. So was sy dan ook op politiese gebied bedrywig 

voordat sy voorsitter van die SBL geword het. Alhoewel sy aanvanklik ’n 

baie skugter mens was wat teruggedeins het as ander haar in 

leiersposisies wou verkies, het sy tog hierdie uitdaging van die 

voorsitterskap van die SBL aanvaar. In hierdie proses het sy dan soveel 

gegroei in selfvertroue, dat sy nou kans sien om enige soortgelyke 

uitdagings te aanvaar. Sy is nie meer bang om voor ander mense te praat 

nie en sy het vertroue in haarself dat sy goeie besluite kan neem. Daarom 

wil sy nie voorgesê word of net slaafs ander se besluite en wense navolg 

nie. 
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Sy kom vir my ook voor as ’n baie trotse vrou. As daar verwagtinge aan 

haar gestel word, wil sy dit na die beste van haar vermoë doen, soos sy 

dan ook in vrae 12 en 27 in haar onderhoud aandui. Sy het ook die 

selfvertroue om aksie te neem wanneer nodig, selfs al moet dit teen haar 

eie vriende wees, soos in die geval van die ouer man wat ’n verhouding 

met een van die skoolmeisies gehad het. Dit wil ook voorkom asof sy 

ietwat van ’n feministiese streep in haar het. Sy dui in vrae 19, 36, 37, 46 

en 51 aan dat sy graag wil hê dat vroue moet opstaan en hul regmatige 

plek moet volstaan. 

 

Wat betref die uitoefening van haar magte as voorsitter, voel mev X dat sy 

as vrou tog aanvanklik anders behandel was, nie net deur die mans nie, 

maar veral ook deur ander vroue. Sy noem byvoorbeeld in vraag 15 dat 

“mans nie eintlik wil hê dat vrouens hul eie standpunte moet inneem nie”, 

veral as dit teenstrydig is met dié van die mans nie. In vrae 17, 20, 21, 22 

en 36 dui sy verder aan dat sy van die vroue se kant af teenkanting of 

negatiwiteit ontvang het, omdat hierdie vroue haar aanvanklik nié as 

voorsitter wou erken nie, juis omdat sy ’n vrou is. Dit blyk dus in mev X se 

geval dat sy nie net teen die ‘manlike bestel’ moes veg nie, maar dat sy 

eintlik veel harder moes werk om haar vroulike mede-SBL-lede te oortuig 

dat vrouens ook leiersposisies kan beklee en ook suksesvol kan wees. Na 

aanleiding van haar ervaring, glo sy dat dit makliker is om mans te oortuig 

dat vrouens die werk van ’n SBL-voorsitter suksesvol kan doen, as vir 

vrouens (sien vraag 47). In vrae 50 en 51 noem sy dan ook dat daar meer 

respek by die mans te bespeur is vir vroue wat in leiersposisies is, as by 

ander vroue en dat sy meer teenkanting van die vrouens se kant af kry. 

 

Soos vroeër ook genoem, kom mev X baie trots voor en laat sy haar nie 

so maklik onderkry deur hierdie soort uitdagings nie. Sy skroom selfs nie 

om die skoolhoof aan te spreek as sy voel dat sy die reg ontneem word 

om haar magte uit te oefen nie (sien vrae 18 en 19). Daar was dan 
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volgens haar tog al ’n mate van verandering in die mans se houdings, 

soos sy in vraag 18 sê: “Hulle probeer dit aanvaar”.  

 

Oor die algemeen voel sy wel dat vroue tog harder daaraan moet werk om 

hulself te bewys, soos sy in vraag 46 aandui: “Ja, ek dink so. Want die 

rede hoekom ek so voel, ek wil graag hê dat die ander vrouens moet sien 

onse vrouens kan vooruit kom, ons kan bereik wat mans nie kan bereik 

nie, ons kan meer dinge regkry. Dit is mos wat daai man gesê het – ek 

moet eintlik met hom saamstem; ek wíl as vrou nou dinge bietjie beter 

maak, ek wíl vir die mans wys óns kán dinge doen wat hulle nie kan doen 

nie”. 

 

Dit blyk dus dat mev X baie sterk gedryf word daardeur om te kan wys dat 

vroue ook suksesvol kan wees in leiersposisies, sodat dit ook die pad vir 

ander vroue in die toekoms makliker kan maak. Dit kom egter voor dat die 

stryd om ander vrouens hiervan te oortuig, amper groter is as om mans 

daarvan te oortuig (sien vraag 51). 

 

5.2 Mev Y 

 
Mev Y herinner aan ’n vuurvreter, amper aktivistiese tipe vrou. Sy verwys 

dan ook soms na haarself as “heethoofdig”. Sy voel veral goed oor 

haarself wanneer sy mense op hoër vlakke in die onderwysdepartement 

kan aanvat en die gemeenskap kan mobiliseer om sekere goed te kan 

regkry tot voordeel van die skool. Sy is nie iemand wat hou van voete-

sleep nie en verkies dat sake vinnig en doeltreffend gehanteer en 

afgehandel moet word.  

 

Dit lyk nie asof mev Y soveel probleme met geslagskwessies het nie. Sy 

dui nêrens aan dat sy voel dat sy anders gehanteer word omdat sy ’n vrou 

is of dat sy veel teenkanting van die ander vroue op haar SBL ontvang nie. 
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Dit kan dalk wees omdat sy ten tyde van die studie alreeds ’n geruime tyd 

op die SBL gedien het en mense al aan haar gewoond was. Dit blyk vir 

haar belangriker te wees dat daar meer gefokus word op die magte, pligte 

en funksies van die SBL’e (sien vraag 11 van die onderhoud). Sy is meer 

ingestel op wat die magte van die SBL is, in terme van die mate waarin 

hulle ’n verskil kan maak aan die funksionering van die skool (vraag 14). 

Volgens haar sal die SBL’e mag hê as hulle dinge kan doen ter 

“verandering of bevordering van die skoolopleiding van kinders” (vraag 

11), iets wat wat sy ten tyde van die onderhoud voel nie werklik die geval 

is nie. Sy dui verder in vraag 11 aan dat sy in ’n stadium gevoel het dat sy 

haar tyd op die SBL mors, omdat “jy nie werklik weet wat jou pligte is en 

hoe ver jou magte strek nie en wat jy kan en nie kan nie”. Sy sien as’ t 

ware die SBL as ’n magtelose liggaam omdat die SBL slegs in 

noodsaaklike dag-tot-dag take soos die teken van tjeks erken word, maar 

dat hulle nie die mag het om insette te lewer in onderwysgerigte sake soos 

kurrikulum, tydsduur van die skooldag en die dissiplinering van 

onderwysers nie (sien vrae 11, 15 en 20). Sy dui byvoorbeeld ook in vraag 

12 aan dat sy navorsing gedoen het oor die funksies van SBL’e en gevind 

het dat “nie die helfte van die goed wat daar gesê word, word werklikwaar 

uitgevoer nie”. Hierdie stelling van haar dui daarop dat daar waarskynlik ’n 

groot gaping is tussen wat in beleidsraamwerke as beleidsteks staan en 

dit wat werklik in die praktyk plaasvind. Dit blyk vir my as navorser dat 

hierdie gaping moontlik daaraan te wyte kan wees dat die beleidsteks te 

vaag is en te veel ruimte laat vir interpretasie wanneer dit kom by die 

praktiese implementering. Hierdie afleiding word ondersteun deur mev Y 

se antwoord in vraag 11, waar sy aandui dat SBL’e nie regtig weet hoe ver 

hul magte strek nie. 

 

Mev Y oefen dan haar magte uit deur veral te probeer om in situasies in te 

gryp wat transformerend kan inwerk op die funksionering van die skool. Sy 

raak dus meer betrokke by sake en besluitnemingsprosesse wat 
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uiteindelik tot nuwe maniere van doen of nuwe reëls of beleid binne die 

skool aanleiding sal gee. So byvoorbeeld was sy aktief betrokke by onder 

andere die aksie om die onderwysdepartement sover te kry om ’n 

skoolsaal te bou, die wysiging van toelaatbare skooldrag vir dogters en die 

hantering van swanger leerders.  

 

Verder dui sy op nog ’n gaping in die beleidsproses, waar sy in vraag 15 

sê dat die onderwysdepartement allerhande wetgewing en beleid instel, 

maar dat hulle nie kyk na die praktiese realiteite nie: “maar hulle kyk nie 

na die hoe en waar, die praktiese reëlings nie”. Sy spreek dan ook die 

wens uit dat die SBL’e op beleidsvlak meer mag en insae moet hê: “Ek 

dink dit is ook iets waar die SBL’e regtigwaar meer mag moet kry, om 

wanneer ’n besluit geneem word op provinsiale vlak of op nasionale vlak, 

dat die SBL se siening in ag geneem moet word”. 

 

Dit blyk dus dat die uitoefening van mag vir mev Y veel eerder ’n strategie 

is, waar jy deur middel van jou insette en/of aksies sake só kan beïnvloed 

dat dit die gewenste uitkoms sal hê en tot beter funksionering van die 

skool sal lei. Sy sal selfs op relatief slinkse wyse mense manipuleer ten 

einde die uitkoms te verkry wat sy graag wil hê (sien vraag 28). Mev Y se 

uitoefening van haar reg tot mag herinner sterk aan Giddens se verwysing 

na mag as onder andere die kapasiteit van die agent en ook Foucault se 

verwysing na mag as strategie, soos in hoofstuk 2 bespreek. 

 

6. OPSOMMING 
 

In die voorafgaande bespreking van die data wat ingewin is, blyk dit dus 

dat daar beide ooreenkomste en verskille tussen die twee vroue se 

konseptualisering van mag en hoe hulle mag ervaar, aanneem en 

uitoefen, bestaan. In die hieropvolgende hoofstuk sal dan ’n samevattende 

oorsig hieroor gegee word. 
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HOOFSTUK 5 
 

SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING 
 

1. INLEIDING 
 
Die oorhoofse doel met die aanvang van hierdie studie, soos ook vervat in die 

titel van die studie, was om die effek van vroue se deelname aan 

skoolbeheerliggame op hul bemagtiging te ondersoek. Daar is dus gepoog om 

ondersoek in te stel na hoe mag versprei word deur middel van 

beleidsimplementering, asook hoe die betrokke vroue die konsep van mag 

interpreteer. Die verwagting was dat die vroue se betekenisgewing aan die 

konsep ’n groot rol sou speel in die mate waartoe hulle hul deelname aan 

skoolbeheerliggame as bemagtigend al dan nie, sou ervaar en ook in hoe hulle 

hul magte sou uitoefen. Narratiewe of persoonlike vertellinge is as 

navorsingsmetode gebruik ten einde insig te verkry in die bemagtigingseffek van 

skoolbeheerliggame op vroue. 

 

In hoofstuk 3 is daar verwys na die beperkinge asook moontlikhede van 

narratiewe navorsing, waar dit uiteengesit is waarom die narratiewe 

navorsingsmetode, ten spyte van die kritieke daarteen, in hierdie studie gebruik 

is. Verder is daar ook genoem dat hierdie studie deel vorm van ’n groter 

vergelykende studie tussen Suid-Afrika en Indië. Ten einde by te dra tot die 

bevordering van sodanige vergelykende analise binne die groter studie, is daar 

binne hierdie spesifieke deel van die studie besluit om die navorsingsgevalle tot 

slegs twee vroue te beperk. Dit sluit aan by MacLean (2003) se stelling dat die 

beperking van navorsing tot gevalle wat dieselfde basiese eienskappe deel en 

ook die beperking van die navorsing tot ’n sekere aantal gevalle, daartoe bydra 

om vergelykende analise te fasiliteer. Verder was veralgemening nooit die 

oorspronklike doel van die studie nie, maar eerder om hierdie vroue binne hul 

bepaalde kontekste beter te verstaan deur aan hulle ’n eie stem te gee. Soos 

 71



vroeër genoem, skep narratiewe navorsing daardie nodige diskursiewe ruimte 

waar hierdie vroue in hul eie woorde hul betekenis aan die konsep van mag kon 

gee. 

 

Daar is dan bepaalde doelstellings in hoofstuk 1 geïdentifiseer, aan die hand 

waarvan gepoog sou word om data te versamel wat uiteindelik vir ons ’n beter 

blik sou gee op hierdie vroue se konsep van mag en hul magsposisies, hoe hulle 

dit uitoefen en in watter mate hulle hul rolle op die skoolbeheerliggame as 

bemagtigend ervaar. ’n Literatuurstudie van beperkte omvang, ’n gestruktureerde 

vraelys en ’n semi-gestruktureerde onderhoud met elkeen van die vroue, is 

gebruik as metodes om data in te samel ten einde groter insig te verkry in die 

bemagtigingseffek wat skoolbeheerliggame op vroue kan hê. Belangrike aspekte 

waarna in hierdie studie ondersoek ingestel moes word, was onder andere of dit 

wat as teks in beleidsdokumente (in hierdie studie word spesifiek na die SA 

Skolewet van 1996 verwys) gestel word as verwagte uitkomste, werklik so 

realiseer in die praktyk. In die aanhef van hierdie wet word dit byvoorbeeld gestel 

dat dit ten doel het om “demokratiese transformasie van die gemeenskap te 

bevorder, seksisme te bekamp, die regte van alle leerders, ouers en opvoeders 

te handhaaf en hul aanvaarding van verantwoordelikheid vir die organisasie, 

beheer en finansiering van skole in vennootskap met die Staat te bevorder...” 

(RSA, 1996b). Die vraag is dus: ervaar die vroue dit wel so dat hulle substansiële 

mag op plaaslike vlak in die verskeie aspekte van die onderwys uitoefen, soos 

kenmerkend behoort te wees van gedesentraliseerde stelsels? Verder ook, in 

hoe ’n mate dra die reeds gevestigde, histories ontwikkelde plaaslike netwerke 

van magvershoudinge, waarbinne hierdie vroue leef en funksioneer, by tot hul 

bemagtiging? Lei gedesentraliseerde deelname in hierdie vroue se gevalle tot 

groter gelykheid en bemagtiging, of vergroot dit die risiko tot elitistiese toe-

eiening van mag en die versterking van reeds bestaande ongelykhede op 

plaaslike vlak? Met ander woorde dus, hoe vind magsverhoudinge binne die 

verskillende gemeenskappe neerslag, hoe ervaar die vroue die 
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magsverhoudinge en hoe beïnvloed dit hul eie verstaan en uitoefening van hul 

regte en magte? 

 

Die vraagstuk wat dus binne hierdie studie ondersoek word, is of desentralisasie 

ook in Suid-Afrika die antwoord is op ’n meer gelyke verspreiding van magte 

binne die onderwysstelsel, veral ten opsigte van vroue. Omdat die SA Skolewet 

van 1996 nie eksplisiet bepaalde magte spesifiek aan vroue toeken nie, maar 

eerder aan lede van skoolbeheerliggame in die algemeen, is verwag dat hierdie 

beleidsdokument nie noodwendig rekening sou hou met die struikelblokke of 

uitdagings wat vroue dikwels moet oorkom in die uitoefening van hul magte nie. 

 

Vervolgens sal ’n samevatting van die navorser se bevindinge gedoen word, aan 

die hand van die hoofdoelstellings van die studie soos uiteengesit in hoofstuk 1. 

 

2. BEVINDINGE TEN OPSIGTE VAN DIE TWEE GEVALLESTUDIES 
 
2.1 Die verspreiding van mag met spesifieke verwysing na 

skoolbeheerliggame 

 

Die SA Skolewet van 1996 ken bepaalde magte en funksies aan 

skoolbeheerliggame toe, wat as ’n mandaat dien vir lede wat tot sulke liggame 

verkies word. Soos vroeër in die studie genoem, kan dit relatief maklik wees om 

so ’n lys van funksies of magte op te stel, maar dat dit ver van volledig sou wees. 

Die werklike aard van skoolbeheerliggame se magte en funksies is dikwels 

onduidelik omdat dit in menige gevalle oop is vir interpretasie. Hierdie wet bepaal 

byvoorbeeld dat die skoolbeheerliggaam die “beste belange van die skool 

bevorder en poog om die ontwikkeling daarvan te verseker deur die voorsiening 

van onderwys van gehalte aan alle leerders in die skool”. Terme soos “beste 

belange” en “onderwys van gehalte” word egter nie verder gekwalifiseer nie en 

daar word ook nie aangedui hoe die skoolbeheerliggame te werk moet gaan om 

hierdie werksaamhede uit te voer nie. Dit is dus onderhewig aan die betrokke 
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skoolbeheerliggame en -lede se eie interpretasies van hoe hulle hierdie 

werksaamhede tot uitvoer sal bring. Lede van skoolbeheerliggame sukkel dus 

soms om hul magte te verstaan omdat dit nie eksplisiet en volledig uiteengesit 

word nie (sien ook MacLean, 2003). Ook die twee geselekteerde vroue in hierdie 

studie het aanduidings gegee dat hulle nie altyd seker was wat hul magte op die 

skoolbeheerliggame alles behels nie. Mev X beskryf byvoorbeeld haar magte as 

alles wat te doen het met die bestuur van die skool. Sy verwys na spesifieke 

funksies soos die teken van tjeks, die aanstel van werkers of onderwysers, die 

dissiplinering van leerders en deelname aan die neem van sekere besluite. Sy sê 

dan ook in haar onderhoud dat sy nie weet of sy ook ander magte as hierdie het 

nie. Sy verwys op geen stadium na aspekte soos onderwysbeleid of enige 

kurrikulêre of onderwysgerigte sake nie, wat die indruk gewek het dat sy dit nie 

as deel van die magte en funksies van die skoolbeheerliggaam beskou nie. Sy 

noem wel dat sy meer magte as gewone SBL-lede het, omdat sy as voorsitter 

meer funksies moet verrig, soos die teken van tjeks. Sy ervaar dus wel haar 

deelname aan die skoolbeheerliggaam as bemagtigend, veral omdat sy betrokke 

is by ’n verskeidenheid van funksies, sy bepaalde vaardighede aangeleer het en 

in selfvertroue gegroei het. Dit is skynbaar nie vir haar so belangrik om betrokke 

te raak by beleidsaspekte en breër uitoefening van magte soos uiteengesit in die 

Skolewet nie. Vir haar blyk dit voldoende te wees om betrokke te wees en erken 

te word in daaglikse funksies of besluitnemingsprosesse. Vir haar is die 

afwenteling van bepaalde funksies vanaf die sentrale Onderwysregering na die 

plaaslike vlak, dus wel ’n vorm van magsverspreiding. 

 

Mev Y daarenteen, voel dat sy nie werklik magte het nie, want sy beskou nie die 

daaglikse funksies wat deur skoolbeheerliggame uitgeoefen moet word in die 

beheer en bestuur van die skool, noodwendig as magte nie. In teenstelling met 

mev X, voel sy dat funksies soos die teken van tjeks en besluite oor aankope vir 

die skool in elk geval uitvloeisels in die daaglikse beheer en bestuur van skole is 

en dat dit as’ t ware “rubberstempels” van skoolbeheerliggame maak. Volgens 

haar word skoolbeheerliggame net gebruik of erken in sulke noodsaaklike 
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situasies. Wanneer dit egter kom by beleidsake of onderwysgerigte kwessies, 

word skoolbeheerliggame volgens haar grotendeels misken. Sy stel dit dan ook 

eksplisiet so in haar onderhoud. Volgens haar is die afwenteling van sekere 

funksies vanaf die sentrale Onderwysregering na die plaaslike vlak glad nie ’n 

vorm van magsverspreiding nie. In haar opinie is dit veel eerder ’n vorm van 

misbruik van die skoolbeheerliggaam wanneer noodsaaklik. In mev Y se opinie 

het jy mag wanneer jy só kan ingryp in situasies dat jy die situasie op so ’n wyse 

kan beïnvloed dat jóú gewenste uitkomste bereik of besluite geneem word. 

Daarom beskou sy nie aktiwiteite soos die teken van tjeks as bemagtigend nie, 

maar beskou wel haar “beslissende stem” in die beheer en bestuur van 

vergaderings en uiteindelike besluitnemings as ’n mag, omdat sy daarmee stuur 

kan gee aan sekere gebeure of besluite. 

 

Uit bogenoemde blyk dit dus dat die twee vroue verskillende sienings het oor die 

verspreiding van mag en wat as magte beskou kan word. Hul interpretasie van 

die beleidsteks is dus verskillend, wat aansluit by Sayed (2002:45) se verwysing 

na die beleidsgaping. Ook in hul betekenisgewing aan die konsep van mag, 

verskil die twee vroue se konseptualiserings in sekere opsigte. Hulle albei 

beskou wel aktiewe deelname aan besluitnemingsprosesse as ’n mag, maar wat 

strukturele funksies, soos die teken van tjeks betref, verskil hul interpretasies 

lynreg met mekaar. Waar mev X sulke funksies as magte beskou, beskou mev Y 

dit as blote rubberstempel-aktiwiteite en is desentralisasie in hierdie opsig nié ’n 

vorm van magsverspreiding ter bevordering van gelykheid nie.  

 

Wat die verspreiding van mag en betekenisgewing aan die konsep betref, blyk dit 

dus dat vroue as geslagsgroep beleidsteks nie net verskillend as mans kan 

interpreteer nie, maar dat hulle ook onderling verskillende konseptualiserings 

daarvan kan hê. So verskil mevv X en Y se opinies van wat hulle as hul eie 

magte beskou, ten spyte daarvan dat hulle albei voorsitters van 

skoolbeheerliggame is en dus tegnies gesproke, dieselfde magte behoort te hê. 

Hierdie verskil in opinies kan moontlik toegeskryf word aan die twee vroue se 
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verskillende agtergronde. Omdat hulle in verskillende tipes gemeenskappe, met 

verskillende eienskappe en kwaliteite leef en funksioneer en ook verskillende 

opvoedkundige agtergronde het, dra dit waarskynlik by tot hul verskillende 

interpretasies van dieselfde konsep. 

 

2.2 Die verskillende konsepte van mag en hoe dit in verband gebring kan 

word met die desentralisasie van skoolbeheermagte 

 

Soos vroeër in die studie reeds genoem, is daar ’n wye verskeidenheid van 

prosesse en kontekste betrokke in desentralisasiehervormings. In die verlede het 

die meeste navorsing ten opsigte van ‘vroue in die politiek’ gefokus op die 

nasionale toneel (MacLean, 2003). Politieke desentralisasie, in kombinasie met 

administratiewe en sektorale desentralisasie, plaas egter meer klem op die 

plaaslike vlak en daarom het die fokus op vroue se kwessies rondom deelname 

in plaaslike politiek gegroei. Talle aktiviste en beleidmakers het die plaaslike vlak 

van regering begin sien as die strategiese plek vir die bevordering van 

geslagsbelange. Daarom was dit in hierdie studie ook noodsaaklik dat die 

navorsing fokus op die spesifieke politieke, historiese en kulturele kontekste van 

die twee betrokke vroue. 

 
In hoofstuk 2 is gefokus op die aard en omvang van desentralisasie in die 

verspreiding van mag binne die onderwysbeheerstelsel deur ’n beperkte 

literatuurstudie te doen van die verskillende konseptualiserings van mag en hoe 

dit in verband gebring kan word met die desentralisasie van skoolbeheermagte. 

Internasionale studies, soos dié van MacLean (2003) en Raab (1994:8) het 

getoon dat desentralisasie nie altyd die verwagte uitkomste van groter gelykheid, 

’n meer gelyke verspreiding van welvaart en, binne die onderwys, ’n groter 

verspreiding van magte vanaf nasionale onderwyssentra na die plaaslike vlak, 

teweegbring nie. Inteendeel, hierdie studies het juis gevind dat desentralisasie in 

sommige gevalle as’ t ware tot groter ongelykheid of versterking van die ongelyke 

status quo kan lei. 
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Navorsers en/of sosioloë soos Giddens, Foucault en Parsons het aangedui dat 

mag op verskillende wyses gekonseptualiseer kan word. Binne hierdie studie is 

gevind dat daar aspekte van die magte van en magsverhoudinge op 

skoolbeheerliggame in elk van hierdie navorsers of sosioloë se teorieë of 

aannames voorkom. Vir die navorser in hierdie spesifieke studie is daar egter ’n 

sterker verband tussen die magte en magsverhoudinge van skoolbeheerliggame 

en die strukturasieteorie van Giddens, waar Giddens mag op tweeledige wyse 

beskou. Lede van skoolbeheerliggame ontleen hul magte aan die wetlike 

struktuur van skoolbeheerliggame deur hul verkiesing tot sodanige liggame, maar 

dit is ook in hul verhoudinge met mekaar en binne hul onderskeie kontekste, dat 

hulle hul magte op verskillende wyses konseptualiseer en uitoefen. Waar mense 

dus, net soos die navorsers en sosioloë na wie vroeër verwys is, mag op 

verskillende wyses kan interpreteer, net so kan hulle die beleidsteks wat hul 

magte omskryf, verskillend interpreteer en as sulks ook verskillend ervaar en 

uitoefen. Die desentralisasie van skoolbeheermagte vanaf die nasionale 

onderwyssentrum na plaaslike vlakke, met die doel om groter inspraak te gee 

aan ouers en gemeenskapslede in die beheer en bestuur van hul skole, kan dus 

verskillend realiseer in verskillende kontekste en praktiese realiteite. Die impak 

van desentralisasie kan dus verskillend neerslag vind in verskillende 

gemeenskappe of kontekste en dus ook verskillende uitkomste lewer. Ook binne 

hierdie studie is gevind dat die twee vroue verskillend betekenis aan die konsep 

van mag gee. Wat die een as ’n mag beskou, word byvoorbeeld deur die ander 

een bloot as ’n rubberstempel-aktiwiteit beskou.  

 

Wat die staat dan beskou as die desentralisasie of afwenteling van magte na die 

plaaslike regeringsvlak, kan anders deur diegene op plaaslike vlak geïnterpreteer 

word. Waar, soos ook vroeër in hierdie hoofstuk onder 2.1 aangedui is, mev X 

byvoorbeeld hierdie soort afwenteling sien as die verspreiding van magte aan 

haar as lid van ’n plaaslike forum, sien mev Y dit bloot as die afwenteling van 

sekere take of funksies na die plaaslike gemeenskap. Op grond van mev Y se 
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response kan mens dus as’ t ware aflei dat sy hierdie soort desentralisasie sien 

as bloot ’n wyer werksverdeling en nie as magsverdeling nie. 

 

Dit sluit aan by Bryld (2001) se kritiek dat desentralisasie nie noodwendig tot die 

bemagtiging van vroue lei nie. Aansienlike navorsing oor vroue in plaaslike 

regering het gefokus op die Indiese situasie, waar ’n stelsel van gereserveerde 

sittings vir vroue gevestig is in samehang met desentralisasie-hervormings wat 

mag afgewentel het na die landelike Panchayats, of dorpsrade en stedelike 

munisipaliteitskorporasies (Bryld, 2001). Hierdie kwotastelsel het gelei tot ’n 

toename in die aantal vroue in plaaslike regering, maar die impak van hul 

teenwoordigheid was egter minder duidelik. Erik Bryld argumenteer verder dat 

desentralisasie in die Indiese geval die mag van tradisionele, patriargale elites op 

die plaaslike vlak versterk en dat die gereserveerde sittings vir vroue min gedoen 

het om die houdings oor vroue of vroue se politieke deelname te verander, nog 

minder om plaaslike beleid te beïnvloed. Bryld se navorsing suggereer dat vroue 

wat verkies word tot hierdie gereserveerde sittings, ontbreek aan die hulpbronne, 

soos geletterdheid/opvoeding, welvaart of respek, ten einde hul funksies 

doeltreffend uit te voer; dat hulle nie ernstig opgeneem word deur hul manlike 

kollegas of die gemeenskap wat hulle veronderstel is om te dien nie; en dat hulle 

dikwels net simboliese verteenwoordigers is, met hul manlike eweknieë wat die 

werklike mag uitoefen. 

 

Oor die algemeen is daar konsensus dat, hoewel kwotas, vroue-vriendelike 

verkiesingsreëls en ander institusionele reëlings om vroue se deelname te 

bevorder, wel hulpvol is, is dit nié genoeg om werklike, effektiewe deelname deur 

vroue te verseker nie (Goetz, soos aangehaal deur MacLean, 2003). Opleiding 

en ander vorme van ondersteuning is ook noodsaaklik, maar meer navorsing is 

nodig om uit te vind presies watter soort ondersteuning die beste sal werk, onder 

watter omstandighede en om te leer uit suksesvolle (én ook onsuksesvolle) 

eksperimente op die grondvlak – veral eksperimente onderneem deur vroue op 
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die grondvlak self (Jaeckel, 2002). Daarom is daar dan juis ook in die vorige 

hoofstuk van hierdie studie gefokus op vrae soos: 

 

v) Wat beskou die vroue as hul magte op die skoolbeheerliggaam? 

vi) Hoe neem die vroue hul magte aan en hoe oefen hulle dit uit? 

vii) In watter opsigte voel die vroue bemagtig? 

viii) In watter opsigte voel die vroue ontmagtig? 

  

2.3 Die betekenis wat vroue aan die konsep van mag gee en hoe dit hulle 

beïnvloed in die uitoefening van hul eie magte op die skoolbeheerliggame 

 
Uit die semi-gestruktureerde onderhoude en die vraelyste is data of inligting 

bekom wat aan die navorser groter insig gegee het in hoe hierdie twee vroue 

betekenis gee aan die konsep van mag en hoe hierdie betekenisgewing hul 

daaglikse uitoefening van hul magte beïnvloed. Daar is reeds in hierdie studie 

gevind dat die twee vroue verskillend betekenis gee aan die konsep van mag, 

waarskynlik vanweë hul verskillende kontekste ten opsigte van die 

gemeenskappe waarin hulle leef, hul akademiese skoling, ens. Op grond hiervan 

word dus verwag dat die twee vroue dan ook hul magte op verskillende wyses 

sou uitoefen. 

 

Dit blyk dat albei vroue ’n struktureel-funksionele siening van mag huldig – met 

ander woorde hulle sien hul magte in bepaalde funksies en 

besluitnemingsprosesse wat hulle moet verrig vanweë hul posisies op die 

skoolbeheerliggaam. Waar mev X egter mag sien in bepaalde funksies of 

aktiwiteite soos die teken van tjeks, sien mev Y dit glad nie as ’n mag nie. 

Volgens mev Y het jy slegs mag in situasies waar jy self die besluite kan neem of 

die situasie in ’n rigting volgens jou keuse kan stuur: “… Kom ek sê dat mag of 

bemagtig in die sin van dat jy ’n verskil maak met die funksionering van die skool” 

en “… as voorsitter nie juis magte het nie omdat ek glo aan ’n inklusiewe 

benadering en dat die besluite wat geneem word, nie net my besluite moet wees 
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nie, maar almal op die SBL s’n” (mev Y se response onder vrae 14, 15, 20 

tydens haar onderhoud). Beide vroue is dit dus wel eens dat jy mag het as jy die 

besluite kan neem of aktief betrokke is in die besluitnemingsprosesse. Vir mev Y 

is dit egter belangriker dat jy nie net in die alledaagse besluitnemingsprosesse en 

funksies betrokke moet wees nie, maar dat jy eintlik mag besit en uitoefen 

wanneer jy dinge doen of besluite kan neem wat tot “beter funksionering van die 

skool” kan lei. Jy het dus mag wanneer jou aksies of besluite ’n transformerende 

effek het. Sy is daarom meer ingestel op hoërvlak-besluitnemingsprosesse of -

funksies as net die teken van tjeks en aankope vir die skool. Sy verwys in haar 

onderhoud dat sy eerder sou wou hê dat die skoolbeheerliggaam meer betrokke 

moet wees en meer magte moet hê ten opsigte van onderwysgerigte sake soos 

die kurrikulum en onderwysbeleid. Sy raak dan ook graag betrokke by 

kontensieuse kwessies soos die beleid rondom swanger leerders, die behoefte 

aan groter magte aan skoolbeheerliggame en skoolbeheerliggame se rol in die 

dissiplinering van opvoeders. Dit is dan ook in hierdie soort situasies waar sy 

gevoel het dat daar “beweging” in die skoolbeheerliggaam was, met ander 

woorde wanneer die skoolbeheerliggaam na haar mening ’n werklike bydrae tot 

beter funksionering van skool gelewer het. Mev Y blyk dus ’n meer aktivistiese en 

strategiese benadering tot haar rol op die SBL te hê. Sy probeer dikwels om op 

strategiese en soms selfs slinkse wyses, situasies te manipuleer ten einde haar 

gewenste uitkomste te bereik. Dit is my opinie dat mev Y se tersiêre opleiding en 

die soort kennis en vaardighede wat sy tydens haar opleiding en diensjare as 

maatskaplike werker opgedoen het, haar skerper ingestel het op goed soos 

beleidsaangeleenthede en sosiaal-pedagogiese aspekte en ook waarom sy kans 

sien om persone op hoër vlakke binne die onderwysdepartement te konfronteer. 

Ter ondersteuning van hierdie afleiding, verwys ek na Bennet (1983) wat 

argumenteer dat geletterdheid analitiese, lineêre denke bevorder, wat gebruik 

kan word om te breek met bepaalde tradisies wat verandering teenstaan, of om 

tradisies af te breek deur dit aan analitiese ondersoek te onderwerp. Dit kan dus 

verduidelik waarom mev Y soveel kritiese vrae het ten opsigte van die magte van 

skoolbeheerliggame en beleidsaspekte. Mev Y se akademiese agtergrond en  
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blootstelling het dus waarskynlik van haar ’n sterker persoonlikheid gemaak in 

die aanspreek en oplossing van sosiale kwessies, waaronder onderwys dan ook 

resorteer. Alhoewel sy dus nie spesifieke onderwysgerigte opleiding gehad het 

nie, word haar uitoefening van haar magte sterk beïnvloed deur die kennis en 

ervaring wat sy as maatskaplike werker opgedoen het. Dit is waarskynlik dan ook 

daarom dat sy eerder fokus op meer strategiese aspekte van onderwysbeheer en 

bestuur, soos onderwysbeleid en kurrikulêre aangeleenthede. 

 

Mev X aan die ander kant, is meer geneë om haar magte uit te oefen in aksies 

soos die teken van tjeks, besluite oor aankope vir die skool en die dissiplinering 

van leerders. Sy blyk dus ’n meer pragmatiese benadering te hê ten opsigte van 

funksionele verrigtinge op die SBL en fokus dus meer op daaglikse funksies met 

betrekking tot skoolbeheer. Dit kan moontlik daaraan toegeskryf word dat sy nie 

ten volle seker is van wat al haar magte op die skoolbeheerliggaam behels nie 

(soos sy aangedui het tydens haar onderhoud) dat sy hoofsaaklik op hierdie 

soort funksies konsentreer.  

 

2.4 Kan politieke devolusie werk vir vroue onder bepaalde toestande? 

 
Uit die twee vroue se response, veral in hul onderhoude, blyk dit dat hul rolle op 

die skoolbeheerliggame wel ’n bepaalde bemagtigingseffek op hulle gehad het. 

Die bemagtigingseffek verskil egter in aard tussen die twee vroue, met ander 

woorde, die twee vroue se ervaring van bemagtiging verskil van mekaar. 

 

Mev X het aangetoon dat sy bemagtig voel in die sin dat sy as mens en vrou 

ontwikkel het ten opsigte van die aanleer van sekere vaardighede (bv. openbare 

toesprake, finansiële bestuur, probleemoplossing, ens) en ook in die toename in 

haar selfvertroue. Die geleenthede tot groei en ontwikkeling wat haar rol en 

deelname op die skoolbeheerliggaam haar gebied het, het dus in haar opinie 

bygedra tot haar bemagtiging. In mev X se geval dus, kan politieke devolusie 

werk in omstandighede waar vroue toegelaat word of die geleentheid gebied  
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word om aktief betrokke te wees by funksies of pligte waardeur hulle bepaalde 

vaardighede kan aanleer en/of ontwikkel. 

 

Mev Y daarenteen, ervaar geen bemagtigingseffek in die uitvoering van sekere 

take of funksies soos verbonde aan die rol van die voorsitter van die 

skoolbeheerliggaam soos uiteengesit in die Skolewet nie. Sy voel wel bemagtig 

wanneer sy mense of situasies só kan mobiliseer of manipuleer ten einde 

bepaalde uitkomste te bereik of die situasie in ’n bepaalde rigting te stuur. Vir 

haar lê bemagtiging dus in die geleenthede wat bestaan of gebied word waarin 

veral vroue ’n verskil kan maak in die funksionering van die skool. As jy dus 

sekere dinge kan regkry of sake in bepaalde rigtings kan stuur, dán het jy mag. 

As vroue dus die geleentheid kan kry om aktief betrokke te wees en deel te neem 

aan situasies waar hulle ’n daadwerklike en positiewe verskil op strategiese of 

beleidsvlakke kan maak, dan sal dit volgens mev Y kan lei tot die bemagtiging 

van vroue. Die blote toekenning of afwenteling van bepaalde funksies of take is 

volgens haar nie noodwendig bemagtigend nie, maar om ’n verskil te kan maak 

deur dít wat jy doen of die besluite wat jy neem, is wel bemagtigend. 

 

Uit bogenoemde blyk dit dus dat die toestande waaronder politieke devolusie kan 

werk vir vroue ook kan verskil van vrou tot vrou. Dit hang in ’n groot mate af van 

die betekenis wat die vroue aan die konsep van mag gee, met ander woorde wat 

hulle as magte beskou. Die betekenis wat die vroue aan die konsep van mag gee 

sal dus bepaal watter toestande hulle as bevorderlik vir hul bemagtiging sal 

beskou. 

 

Vroue se politieke deelname in gedesentraliseerde stelsels en veral vroue in 

plaaslike regering, is ’n area waarin daar alreeds ’n poel van navorsing en 

gedokumenteerde ervarings bestaan, soos reeds genoem. Uit bogenoemde blyk 

dit egter dat daar ’n behoefte bestaan aan navorsing wat verder strek as net die 

blote aantal vroue in plaaslike politiek, om ook die omstandighede en 

beleidsimplikasies van hul deelname te ondersoek (MacLean, 2003).  
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Desentralisasie is veronderstel om die staat nader aan die plaaslike gemeenskap 

te bring. Daarom is dit belangrik om die geslags-aard van 

deelnemingsmeganismes en prosesse geassosieer met desentralisasie te 

bevraagteken. Sodanige navorsing kan ondersoek instel na óf en hoe 

desentralisasie – beide polities en administratief – die kapasiteit van vroue in die 

algemene samelewing affekteer sodat hul stemme gehoor kan word en hulle 

aktief en doeltreffend betrokke kan wees by besluitnemingsprosesse. 

 

3 GEVOLGTREKKING 
 
Uit al die data wat versamel, geanaliseer en geïnterpreteer is, blyk dit dus dat 

daar nie een klinkklare antwoord is op die vraag of die desentralisasie van 

skoolbeheermagte wel lei tot groter gelykheid en die bemagtiging van veral vroue 

nie. Alhoewel hierdie soort desentralisasie van skoolbeheermagte nié in die twee 

geselekteerde vroue se gevalle eksplisiet daarop dui dat dit lei tot groter mags-

ongelykheid tussen mans en vroue nie, is daar tog aanduidings dat dit ook nie 

noodwendig groter gelykheid en bemagtiging bevorder nie. Terwyl die SA 

Skolewet van 1996 die bevordering van die demokratiese transformasie van die 

gemeenskap en die regte van ouers en die gemeenskap in die beheer van hul 

skole pertinent as doelstellings uitspel, kom dit in hierdie studie na vore dat die 

vroue se ervarings nie altyd strook met hierdie doelstellings nie. Dit hét na vore 

gekom dat vroue wel eiesoortige uitdagings moet oorkom in die uitoefening van 

hul magte, onder andere die aanvanklike stryd ter oortuiging van mans en selfs 

ander vroue dat hulle wel bekwaam is om leiersposisies in te neem, wat nie 

noodwendig in die beleidsraamwerk in ag geneem word nie. Dit kom voor dat die 

veronderstelling van die sentrale Onderwysregering se kant af was dat 

bemagtiging sou plaasvind indien sekere funksies afgekanaliseer sou word na 

gemeenskappe op plaaslike vlak, soos dan gedoen is met die konstituering van 

skoolbeheerliggame. In hierdie studie is vasgestel, aan die hand van die twee 

vroue se response, dat die afwenteling van funksies wel in sommige gevalle ’n 
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bemagtigingseffek kan hê, maar dat dit afhang van hoe vroue die konsep van 

mag interpreteer. Waar die Onderwysdepartement die verspreiding van funksies 

en verantwoordelikhede in essensie beskou as magsverspreiding, kan sommige 

vroue (soos mev Y) dit sien as ’n blote werksverdeling, of die wyer verspreiding 

van take vanaf die sentrale regering tot op die plaaslike vlak. Hierdie 

moontlikheid van gedifferensieerde betekenisgewing aan die konsep van mag 

word glad nie binne die beleidsteks in ag geneem nie en neem dus ook nie die 

verskillende kontekste waarbinne die beleid toegepas moet word in ag nie. Indien 

die onderwysdepartement sukses wil behaal in die bereiking van doelstellings 

soos die bevordering van groter gelykheid en bemagtiging, sal aspekte soos 

verskillende kontekste en mense se verskillende interpretasies en 

konseptualiserings in sodanige beleidsraamwerke geantisipeer moet word. 

 

Hierdie bevinding sluit aan by wat Karlsson, McPherson en Pampallis (2001:140) 

bedoel wanneer hulle sê dat die herverdeling van outoriteit om besluite te neem 

en die funksionele analise van hierdie reg tot mag, insigself ’n komplekse analise 

veronderstel, wat verskillende betekenisse in verskillende kontekste kan 

aanneem. Dit kom dus daarop neer dat die (her)verdeling van die reg tot mag 

deur die Nasionale Onderwysdepartement nie noodwendig sal lei tot die 

gewenste uitkomste of effek, in hierdie geval die bemagtiging van vroue, nie. Bo 

en behalwe die beskouing van desentralisasie as die reg tot mag, impliseer die 

vergelyking van vroue se bemagtiging dat die invloede op hul identiteite ook 

vanuit ’n bemagtigingsperspektief ondersoek moet word. Groter fokus op hoe 

identiteit verband hou met die vroue se begrip en ervaring van mag, kan dus 

groot waarde inhou vir verdere bestudering van die onderwerp van 

desentralisasie in onderwys. Berkhout (2006) stel dit dat, indien ons denke bly 

fokus op die vroulike begrip van en kennis gekonstrueer volgens kategorieë 

verteenwoordigend van die sentraal-toegekende reg tot mag, sal dit nié 

noodwendig bydra tot die konstituering en skepping van bemagtiging nie. 
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Volgens Berkhout (2006) ontbloot die SA Skolewet van 1996, wat ‘mag’ 

gedesentraliseer het na plaaslike skoolbeheerliggame, kommerwekkende 

dimensies van onbevoegdheid en ’n onvermoë om die beginsel van 

demokratiese deliberasie vas te lê. Bo en behalwe dat desentralisasie of 

bemagtiging slegs gesien word ten opsigte van die gemarginaliseerde of die 

ontmagtigde, word mag beskou as iets wat ‘gegee’ kan word aan iemand, hetsy 

in terme van toegang tot kapitaal, verhoogde strukturele posisies of deur iemand 

met vaardighede toe te rus. Die redusering van die idee van bemagtiging tot die 

toekenning van die reg tot kapitaal of ’n stem (verteenwoordiging) in ’n bepaalde 

komplekse arena gekonstrueer in terme van nasionale beleid, verwyder die 

kategorieë van geskiedenis, politiek, ekonomie en klas van dié van kultuur en 

mag en dra sodoende by tot die ondermyning van die verontregtes se vermoë 

om hulself te bevry. Dit misken die invloed wat reeds gevestigde plaaslike 

netwerke van magsverhoudinge op die bemagtiging van vroue kan hê. 

 

MacLean (2003) toon ook aan dat die geskiedenis van vroue-bewegings en 

geslagsvoorspraak ten opsigte van ontwikkeling een is van konstante stryd om 

seker te maak dat vroue se stemme en behoeftes mee rekening gehou word – 

nie slegs deur regerings en donateurs nie, maar ook deur sosiale aktiviste. Binne 

die gevestigde desentralisasiediskoers, word navorsing oor geslag en 

desentralisasie waarskynlik gekenmerk in terme van ‘geslagsimpak/effek’. Binne 

die alternatiewe diskoers kan sodanige navorsing egter baie sterker 

gekarakteriseer word deur die eksplorering van die ‘geslagsdimensies’ van 

desentralisasie, soos MacLean dit stel. Die navorsingsagenda binne die 

alternatiewe diskoers is eerder transformerend as tegnies. Met ander woorde, dit 

is nie slegs daarop gemik om inligting te genereer wat sal help in die meer 

suksesvolle implementering van desentralisasiebeleide binne die bestaande 

politiek-ekonomiese raamwerk nie, maar dit poog eerder om by te dra tot die 

bevordering van desentralisasie as deel van ’n oorkoepelende strategie om 

fundamentele veranderinge te bring – ten gunste van geregtigheid, bemagtiging 

en volhoubaarheid binne sodanige raamwerk. Daarom het hierdie studie gefokus 
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op aspekte soos uiteengesit van 2.1 tot 2.4 vroeër in hierdie hoofstuk, met die 

hoop dat dit sal bydra tot positiewe transformering in belang van gelykheid en 

bemagtiging. 

 

Die substantiewe idee van mag, soos dit verband hou met persone of strukturele 

posisies van wettige mag, blyk die dominante diskoers te wees waarvolgens 

denke oor mag in die literatuur oor desentralisasie begrond word. Ten spyte 

daarvan dat die betrokke vroue nie altyd ten volle bewus was van hul regte tot 

mag nie, het hulle desnieteenstaande dit steeds reggekry om hul besonderse 

invloed uit te oefen op situasies – invloede wat meestal misken word in 

‘deskundiges’ se beskrywing van diegene behoeftig aan bemagtiging. Dit wek 

dus die vraag: “waar kom vroulike mag na vore ten opsigte van skoolbeheer?” 

Wat van dimensies soos die vermoë om terug te veg in moeilike omstandighede, 

deursettingsvermoë, ensovoorts – vorme van krag wat op werklike mag dui in 

omstandighede van teenspoed? 

 

Dit kan dus baie meer openbarend of insiggewend wees om meer uit te vra oor 

wat vroue in werklikheid verwag van die geantisipeerde desentralisasie van 

onderwys. Inagneming van vroue se verwagtinge van hierdie herverdeling of 

verspreiding van mag ten opsigte van onderwys en húl posisie hierin, sal dan ook 

moet openbaar tot watter mate sodanige verdeling in werklikheid verandering sal 

verpersoonlik en of sodanige verandering werklik tot hul voordeel is. Daar is dus 

nog baie ruimte vir en behoefte aan verdere ondersoek van die 

bemagtigingseffek van skoolbeheerliggame op vroue. 
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 BYLAE A 
 
28 MEI 2004; 8H30  
ONDERHOUD MET MEV X, VOORSITTER VAN DIE 
SKOOLBEHEERLIGGAAM VAN SKOOL 2, UPINGTON 
 
(Onderhoud geskied in ’n musiekkamertjie, geleë in weggesteekte hoekie 
op tweede vloer, dus nie regtig steurnisse nie.) 
 
1. Hoe lank dien u nou al op die beheerliggaam? 
 

Van verlede jaar af, so dit kan nou al ’n jaar wees.  
 
2. Is dit nou in totaal? 
 

Ja.  
 
3. So u het op die beheerliggaam gekom as voorsitter? 
 

Ja, ek is gekies om op die beheerliggaam te dien en toe het die 
beheerliggaam my sommer aan die begin gekies as voorsitter. 

 
4. Aan die begin, het u usélf beskikbaar gestel om op die beheerliggaam te dien 

of het iemand anders u voorgestel? 
 

Iemand anders het my genomineer op die beheerliggaam. 
 
5. En hoe het u aanvanklik daaroor gevoel? 
 

Ja, daai tyd toe weet ek nou nog nie ek is die voorsitter nie. Omdat ek 
altyd saam met die kinders gewerk het en saam met die onderwysers, 
het ek gevoel ek wil ook graag deel wees van die skool om te help, maar 
ek het nou nie verwag om die voorsitter te raak nie. 

 
6. Die voorsitter word mos verkies deur die komitee self, né? 
 

Ja 
 
7. Toe u genomineer is om op die beheerliggaam te dien, wat was die redes 

waarom u ingestem het? 
 

Omdat ek self ook kinders het hier by die skool en ek het gesien die 
behoefte hier by die skool. Die hoof het baie op my staatgemaak, op ’n 
tydelike basis, om te help met die probleme by die skool. 
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8. Wat sou u sê is op hierdie stadium die algemene probleme by die skool – 
onder die kinders veral? 

 
Die kinders is baie ongeskik en onmanierlik. Hulle reken nie grootmense 
nie. Sommige van die kinders is maar net hier omdat sy ouers verwag 
hy moet hier wees. Onse kinders is nie hier omdat hulle self hier wil 
wees nie – baie van hulle. 

 
9. Ja, ek het gister ook met een van die onderwysers gepraat en sy sê die 

kinders kom maar skool toe, maar eintlik wil hulle maar net die helfte van die 
dag omkry en dan gaan hulle maar weer. Hulle werk nie regtig vir íets nie. 

 
Ja, maar ek het nou ’n paar van hulle met wie ek gesels het en vir hom 
verduidelik het hy’s nie hier ter wille van die onderwysers of sy ouers 
nie. Hy’s hier ter wille van sy eie toekoms. En ek kan sien van die 
kinders het ’n bietjie ge-‘change’. 

  
10. Ja, ek het ’n paar jaar gelede hier skoolgehou en ek kon agterkom dat baie 

van die kinders wat regtig probleme gegee het, is kinders wat eintlik net ’n 
bietjie aandag soek. Hulle soek net iemand wat wys dat hy omgee vir hulle. 

 
Soos wat ek nou al agtergekom het, die meeste probleemkinders is 
kinders wat nie albei ouers het nie. Dis miskien enkel-ouers se kinders 
en kinders wat dit ook nie so breed het nie. Nou wil hulle probeer om 
hulle net iewers in ’n kollig te kry. Hulle wil net die aandag op hulle 
vestig dat iemand hulle raaksien. 

 
11. Aan die begin, toe u voorgestel is om op die beheerliggaam te dien, is u 

voorgestel deur ’n vrou of ’n man? 
 

Ek is voorgestel deur ’n man. 
 
12. Toe u begin dien het op die beheerliggaam, hoe het u gevoel het die ander 

lede teenoor u opgetree? Het hulle u aanvaar van die begin af? 
 

(Sug) Nee wat, daar was ietsie van ’n probleem partykeer, omdat ek is 
mos ’n mens wat, ek hou nie daarvan om gebruik te word nie en as 
iemand my op iets sit, dan wil ek graag my werk doen. As jy my daar 
gesit het, moet jy weet hoekom jy my daar gesit het – nie om my daar te 
sit om my te verkleinneer nie, maar dat ek die werk waarvoor ek gekies 
is kan doen. En van die mans was daar wat gesê het ek wil nou vir my ’n 
man hou. 

 
13. Het hulle dit direk vir u gesê? 

Ek was dit direk gesê, in my gesig. 
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14. Van een van die mans op die beheerliggaam? 
 

Ja, een van die mans op die beheerliggaam – ook ’n ouer. En hy’t gesê 
ek weet nie hoe om met mans te praat nie. Ek en hy het toe bietjie 
verskil. Ek het vir hom gesê: “Man, dit gaan nie hieroor nie, ek het net 
soveel reg soos wat jy het en dit is die rede hoekom ek gekies is, want 
anders kon ons mos maar ’n man gekies het”. 

 
15. Sou u sê dat hierdie man spesifiek, of dalk ook van die ander mans op die 

beheerliggaam, verwag het dat as u nou op die beheerliggaam is, dat u maar 
redelik passief moet wees? 

 
Ja, hulle wou nie hê jy moet ’n standpunt inneem nie, jy as vrou nie. As 
hy voel die ding is rooi, dan wil hy hê jy moet dit ook so sien. Jy mag nie 
iets anders sê nie. En as jy nou daaroor praat, oor die probleme en jy 
sien nou die ding is reg en nie anders nie, dan voel hy nou net glad nie 
lekker nie… want mans wil nie hê dat vrouens beter as hulle moet wees 
nie. 

 
16. Behalwe u, hoeveel ander vrouens is daar op die beheerliggaam? 
 

Ons is vier vrouens, behalwe my is daar nog drie. 
 
17. So aan die begin, toe u nuut op die beheerliggaam gekom het, sou u sê dat 

die mans anders opgetree het teenoor u as teenoor die ander vrouens op die 
beheerligaam? 

 
(Dink eers) N-e-e, ek sal nie so sê nie, maar kom ek sê so: van die 
vrouens – jy kan mos aan hulle sien ook – hulleself het ook nie 
geloofwaardigheid nie (sy bedoel eintlik hulle het nie vertroue in haar as 
vrou nie). Want dit wil my voorkom of hulle dink die posisie is maar vir 
’n man bedoel. En jy kan sien hulle is nie so rêrig gelukkig nie. Omdat 
tot nou toe is hulle gewoond die skool het nog nooit ’n dame gehad as 
’n voorsitter nie. Hulle is gewoond dat dit ’n man is, want hulle het ook 
op die vorige komitees gedien. 
 

18. Sou u sê, in die bietjie meer as ’n jaar wat u nou op die beheerliggaam is en 
ook as voorsitter, dink u daar was al bietjie veranderinge in terme van mans 
se houdings teenoor vroue, of teenoor u spesifiek? 

 
Ja, ek moet eerlik wees om te sê daar het regtigwaar veranderings 
gekom, hulle probeer dit aanvaar. Ek is mos ’n mens wat baie gou praat. 
Ek het al die hoof aangespreek en gesê: “Meneer, as jy op hierdie 
beheerliggaam is, op die vergaderings, dan moet jy my tog rêrig erken. 
Ek wil nie na ’n vergadering kom waar ek net die program moet lees en 
sien dié een moet dít sê en daai een dát nie. Ek wil hê jy moet my erken 
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as ’n aktiewe lid op hierdie vergadering en as die voorsitter van die 
liggaam. Ek wil nie hê jy moet vir my voorsê nie… ek wil nie hier in kom 
stap en dan kry ek ’n program nie. Ek wil déél uitmaak van wanneer die 
program opgestel word’. In die begin het hulle bietjie verby my gewerk. 

 
19. So aan die begin, sou u sê, het hulle verwag dat húlle vir u sou sê wat gaan 

gebeur en wat die besluite is, ensovoorts? 
 

Ja. Maar omdat ek weet, ek voel as vrou, ek wil nie so behandel wees 
nie. Ek wil deel uitmaak van elke besluit wat hier geneem word op die 
skool. Want op die einde van die dag gaan daar na my toe gekom word. 
Saám met hulle, gaan die probleme na my toe kom. En ek is iemand, as 
ek op ’n ding gesit word of op ’n plek gesit word, wil ek dit rég doen. Ek 
wil nie so behandel wees nie. 

 
20. U het gesê die mans het aanvanklik eintlik net verwag u moet teenwoordig 

wees en nie juis iets sê nie. Hoe sou u sê het die vroue op die beheerliggaam 
u behandel aan die begin? 

 
Omdat ons nie so gereeld bymekaar is nie en ek voel ook, soos wat ek 
reeds tevore gesê het, ons vroue wil ons as ander vrouens nie erken in 
posisies nie, want ons is te gewoond die posisies behoort aan die mans. 
Maar mettertyd moet hulle maar nou net saamgaan. 

 
21. Aan die begin, het hulle dit vir u probeer moeilik maak? 
 

Ja, aan die begin was dit vir my baie moeilik om ’n deurbraak te kry tot 
hierdie vroue, omdat ek kon sien op hulle, hulle is glad nie gelukkig nie. 

 
22. Het hulle byvoorbeeld in woorde daaraan uiting gegee, of kon u dit sien aan 

hul houdings? 
 

Nee, hulle het dit nie in woorde gesê nie, maar ek kon dit sien aan hulle 
houdings en al daai. Oor die algemeen is ek maar ’n mens wat verby kyk 
as ek sien daar is ’n probleem. Ek sal nie maklik gaan vra: Maar hoekom 
maak jy so?” nie. 

 
23. So u sal nie mense sommer maklik konfronteer nie? 
 

Nee-nee, ek is nou nie daai persoon nie. Al het ek soms ook gehoor die 
mense is ongelukkig met my, ek is nie iemand wat sommer sal gaan vra 
wat dit is nie. Dit is vir my moeilik om vir iemand te gaan vra. 

 
24. Hoe sou u sê, aan die begin byvoorbeeld, onder daardie moeilike 

omstandighede, het dit vir u as persoon beïnvloed? 
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U weet, soos ek gesê het, ek is mos ’n mens wat al baie ver in die wêreld 
was (hier bedoel sy eintlik dat sy al baie dinge deurgemaak het). Ek het 
mos nou in die tyd, vyf jaar nou al wat ek my lewe verander het met die 
Meester (sy het tot bekering gekom), het ek begin leer hoe om met 
mense te praat, hoe om situasies te hanteer en ek het net gedink jy kry 
dit maar so onder mense. In hierdie tyd het ek deur baie programme en 
lerings gegaan en dit het my baie versterk om verby hierdie goed te kan 
kom. 

 
25. Sou u sê, heel aan die begin toe u op die beheerliggaam gekom het, het u 

geweet wat van u verwag word en het u vertroue gehad dat u sal kan doen 
wat van u verwag word? 

 
Ja, aan die begin, omdat ek mos baie by die politiek bedrywig was en ek 
het baie mos by die werkswinkels gewees en toe die regering van 
hierdie SBL begin praat het, was dit ook deel van die besprekings daar. 
So ek het eintlik geweet waaroor dit gaan. Ek het ook boeke gelees oor 
wat is my doel as voorsitter en as die beheerliggaam op die skool en dit 
is hoekom ek geweet het wat van my verwag word. 

 
26. As u nou praat van boeke lees ensovoorts, het u op u eie besluit om dit te 

doen of was dit vir u aanbeveel? 
 

Ja, ek het op my eie besluit om dit te doen. 
 
27. Was daar, van die onderwysdepartement se kant af byvoorbeeld, enige 

opleiding vir u om, eerstens, op die beheerliggaam te kan dien, om dit vir u 
duidelik te maak wat is u rol en funksies daar en ook om as voorsitter op te 
tree? Het hulle werkswinkels of iets aangebied? 
 
Aan die begin, hier by hierdie skool, die departement het niks daaraan 
gedoen nie. Die skool self het op ’n stadium hier ’n werkswinkel gehou, 
maar met al my bedrywighede was ek daai keer in Kimberley. So ek het 
maar uit my eie besluit om self navorsing te doen om te weet wat is my 
doel, want ek wil nou rêrig nie soos ’n leek voor ander mense kom staan 
nie. 

 
28. Watter magte sou u sê het u op die beheerliggaam, eerstens as lid van die 

beheerliggaam? En dink u dat dit verskil van u magte as voorsitter? 
 

Ek dink tog dit verskil so ’n bietjie van die magte as ’n gewone lid, want, 
ek weet nou nie van ander skole nie, maar ek word verskriklik baie 
ingtrek… ek is amper elke dag by die skool. Ek kan amper ’n kantoor vra 
om hier te wees elke dag, want die hoof het my elke dag nodig. Daar is 
elke dag probleme- dis miskien tjeks wat geteken moet word, dinge wat 
besluit moet, miskien aankope by die skool. En regtigwaar, die hoof 
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erken my in dit alles. So ek moet maar gereeld hier wees. En as 
voorsitter, sien ek, is ’n meer belangrike taak as om ’n gewone lid te 
wees, want die skool het my meer nodig as voorsitter in alles wat 
gedoen moet word en wat hulle wil hê op die skool, moét hulle saam 
met my bespreek. 

 
29. Sou u sê, wat betref die dinge waarby u gewoonlik betrokke is, as ons nou 

kyk na iets soos mag – sou u sê dat u mag lê in besluite wat geneem word en 
u erkenning daarin en dat u deel is daarvan, of dink u u het ander magte? 

 
Nee, ek weet nou nie of ek ander magte het nie. 

 
30. So u sou sê dit is meestal by die besluitnemingsprosesse? 
 

Ja. 
 
31. Nou as ons daarna kyk, die tipe besluite en die tipe dinge waaroor daar 

besluit word, is dit meestal oor die skool se finansies, byvoorbeeld goed wat 
aangekoop moet word, of is daar ander goed (besluite) waarby u ook 
betrokke is? 

 
Kyk, alles wat by hierdie skool plaasvind, moet ek saam besluit. As hulle 
met mense aanstellings wil maak- werkers hierso of onderwysers, alles 
wat hier gedoen moet word, word ek maar in ag geneem. Die hoof neem 
my in ag. As daar mense kort wat moet tydelik kom werk, sal die hoof dit 
eers met my bespreek. 

 
32. Wat dissipline betref op die skool, veral wat die leerders betref, is u betrokke 

by sulke tipe goed ook? 
 

Ja (sê dit met beklemtoning), ek is by als betrokke, ook by die leerders. 
Die hoof vra my byvoorbeeld om die matrikulante te kom aanspreek en 
vir hulle te verduidelik…en soms kom maak ek maar ’n klein diensie 
(bedoelend godsdienstige byeenkoms). Eintlik word ek gebruik ook 
soms om te kom toesig hou, want die hoof sê sodat ek self die ouers 
kan sê hoe die kinders hulle hul op die skool gedra. So dit is vir hom 
goed as ek so af en toe ’n bietjie toesig kom hou. 

 
33. En hoe voel u, die kinders weet mos nou u is die voorsitter van die 

beheerliggaam, tree hulle anders teenoor u op omdat hulle dit weet? 
 

Ek dink so, want soos die vorige mense wat al toesig kom hou het, kla 
oor die kinders. Maar ek dink die kinders weet ek is die voorsitter van 
die beheerliggaam en nou gedra hulle hulle. Daar is soms van hulle wat 
’n bietjie uit die hand uit is (ongeskik is) maar as ek hulle verduidelik 
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wat en wat, dan sien jy ook die kind luister. Hulle dink seker die vrou 
kan my laat skors. 

 
34. U het mos gesê dat u van die begin af verkies is as voorsitter?  
 

Die eerste sitting wat ons gehad het as beheerliggaam, is ek verkies as 
voorsitter. So dit was eintlik onmiddellik. 

 
35. So vandat u begin werk het op die beheerliggaam, het u gewerk as die 

voorsitter? 
 

Ja. 
 
36. Op hierdie stadium, is daar meer mans op die beheerliggaam as vroue, of 

omgekeerd? 
 

Nee, ek dink daar is meer mans. Eintlik die rede hoekom ek sal sê, ons 
se mense is maar nog in daai stadium wat vrouens kies nie maklik ander 
vrouens nie. Vrouens kies maklik mans en mans kies ook maklik mans. 
Dit is moeilik as jy in vergaderings sit en jy sien hoe vrouens hulle se 
hande vir mans opsteek. Hulle glo nog aan mans, hulle wil nie vir ons as 
vrouens bemagtig nie. 

 
37. Was u verbaas aan die begin toe hulle u sommer gekies het as voorsitter? 
 

Ja, dit het. Ek het ook gedink, nee-wat, iets het seker maar gebeur in 
hierdie mense se hoofde. Of miskien het hulle iets in my gesien. Dit is 
moeilik om ’n vrou sommer te kies en dit is miskien hoekom ek trots 
voel daarop dat iemand my gekies het omdat hy gesien het ek is dit 
werd om voorsitter te wees. Ek meen, ek weet mos nou nie wat die 
persoon gesien het nie. 

 
38. Vir die bietjie meer as ’n jaar wat u nou op die beheerliggaam dien, wanneer 

daar besluite geneem moet word, kan u vir my verduidelik hoe verloop die 
proses? 

 
Ja, wanneer daar besluite geneem moet word, gewoonlik wanneer ons 
bymekaar is, sal ons almal altyd eenparig besluit. Ek weet nou nie in die 
toekoms nie, maar tot dusver was daar nie dat ons verskil het oor ’n 
besluit nie. Alles verloop glad. 

 
39. Goed, sê nou maar daar is ’n saak waaroor besluit moet word, byvoorbeeld 

die skool moet iets aankoop- ek neem aan so ’n behoefte word waarskynlik 
deur die hoof geïdentifiseer? Kom die hoof na die beheerliggaam toe en sê 
die betrokke item moet aangekoop word en dan sê almal ja? Of kom die hoof 
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en vra die insette van al die lede op die beheerliggaam en almal neem deel 
aan die gesprek en daarná word ’n besluit geneem waarby almal betrokke is? 
 
Die klein besluite wat ons al geneem het, was regtig behoeftes by die 
skool en daarom het ons almal eenparig daaroor besluit. Daar was nooit 
’n verskil in die tyd nie. Dis seker ook maar oor ons mos nou nog nie 
lank op die beheerliggaam is nie. Maar miskien lê ons probleme nog in 
die toekoms. Maar huidiglik is daar nog nie probleme tussen ons waar 
ons verskil het oor ’n probleem of wat nie. Tot dusver was dit nog net 
probleme by die skool wat regtig aandag moes geniet het en wat ons 
self ook gesien het as beheerliggaam. Daar is baie ‘changes’ wat ons al 
kom maak het en al die besluite wat ons in die toekoms wil doen, het 
ons eenparig saam besluit (bedoelend dat daar al oor sekere goed 
besluite geneem is – dit moet net nog tot uitvoering gebring word). So 
dit is nog net ons moet die take uitvoer. 

 
40. So sal u sê dat al die lede op die beheerliggaam altyd aktief deelneem aan 

die besprekings, sê hoe hulle voel oor dinge of vrae vra? 
 

Ja-nee, daar word regtigwaar… en ek is iemand wat hou van ’n 
vergadering waar mense vrae vra, want ’n vergadering waar mense nie 
almal aktief betrokke is nie, is net nie vir my reg nie. Dan is daar iewers 
’n fout. Maar ek kan sien dat almal neem deel in alle gesprekke wat ons 
het. Niemand is teruggetrokke om ’n vraag te vra nie. Nee, almal neem 
deel. 

 
41. Sou u sê dat die mans miskien bietjie meer oorheers as die vroue, of 

andersom? 
 

Nee, onse vroue hier op die beheerliggaam is bietjie baie bekkig (hulle 
praat maklik). Hulle is nie bang om te praat nie. Nee, hulle praat. Hulle’s 
eintlik praat-mense. Hulle laat nie vir hulle oorheers nie. 

 
42. Die mans in die gemeenskap oor die algemeen, hoe aanvaar hulle u as 

voorsitter? 
 

Ek moet regtigwaar vir jou jok. Onse mans in (sy noem hier die area se 
naam) is nie mense wat vergaderings loop nie. By onse 
ouervergaderings, al oor ’n hele tydperk, is dit net vrouens wat 
vergaderings loop. So ek sal nie werklik kan sê hoe die mans voel oor 
my as voorsitter nie. Dit lyk dan vir my so hulle stel nie belang in hulle 
se kinders se toekoms nie. As jy in die vergaderings kom en oral, dan is 
dit net die vrouens. Of dit nou gemeenskapsvergaderings of 
skoolvergaderings is, dis maar net vrouens. Dis maar net daai twee of 
drie mans wat daar is en dis ook hulle wat miskien maar geforseer word. 
Maar die hele mans (almal die mans) is onbetrokke by alles.  
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43. En as u nou buite in die gemeenskap is op ’n daaglikse basis, het van die 
mans nog nooit vir u iets gesê of iets gevra oor die feit dat u die voorsitter van 
die skoolbeheerliggaam is nie? 

 
Daar was nou ’n tydjie gelede ’n probleem met iemand. Ons het ’n 
verskriklike probleem op ons skool met onse onderjarige meisiekinders 
wat met groot mans vry. En van onse ouers het dit nou al so in hulle – 
kyk ek is mos iemand wat sommer vreeslik met die kinders kan praat – 
dan kom hulle sommer na my huis toe. Dan is die probleem nou so erg 
met die manne en hierdie keer was dit ’n vriend van my. En omdat ek die 
belang van die kind eerste stel, kom ons vriendskap nou maar seker 
tweede. En toe moes ek nou my regte gebruik. En die man was toe nou 
sommer regtigwaar ontsteld dat ek nou rêrig opgetree het en dit probeer 
hokslaan het. Ek en hy was verskriklik erg bevriend met mekaar en nou 
is dit nou heeltemal uit. 

 
44. Was daar sekere opmerkings wat hy gemaak het of goed wat hy gesê het 

byvoorbeeld? 
 

Ja, ek wil nou as vrou kom maak asof ek kan dinge maak en breek wat 
hulle oor ’n termyn nooit reggekry het nie. Want al hierdie goeterse kom 
al jare aan, want hy noem dit, byvoorbeeld die onderwysers het gevry 
met die skoolkinders, ensovoorts. En nou omdat dit hy is, kom ek nou 
as voorsitter en hou vir my sommer so orig (voorbarig) en ek wil nou ’n 
ding kom stop wat oor jare aangegaan het. 

 
45. So hy het gevoel dat u as ’n vrou gedink het u gaan nou dinge kom regkry 

wat die ander mans voor u nié reg kon kry nie? 
 

Ja, maar dit is nie vir my ’n probleem nie, want vir my gaan dit nou nie 
hier omdat, dit maak nie nou saak of dit my kind is of nie, maar omdat 
ek die voorsitter van hierdie skool se beheerliggaam is, vir alle kinders 
wat hier is moet ek ook ’n plig bydra. En dit gaan nie by my omdat die 
vorige mense dit nie kon regkry nie. Ek wil my werk doen en ek is 
jammer… as die mans te sleg was om dit te doen, sal ek my as vrou 
bewys. 

 
46. Voel u dat u as vrou nodig het om uself meér te bewys? 
 

Ja, ek dink so. Want die rede hoekom ek so voel, ek wil graag hê dat die 
ander vrouens moet sien onse vrouens kán vooruit kom, ons kan bereik 
wat mans nie kan bereik nie, ons kán meer dinge regkry. Dit is mos wat 
daai man gesê het – ek moet eintlik met hom saamstem; ek wíl as vrou 
nou dinge bietjie beter maak, ek wíl vir die mans wys óns kán dinge 
doen wat húlle nie kan doen nie. 
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47. Dink u u sal makliker mans kan oortuig dat vrouens die werk kan doen as wat 
u vroue sal kan oortuig? 

 
(antwoord onmiddellik en met oortuiging) Ek sal makliker mans kan 
oortuig. Ek glo so. 

 
48. Die verhouding tussen mans en vrouens op die beheerliggaam, hoe sou u sê 

kom hulle oor die weg? Is daar enige struikelblokke of so? 
 

Ek sal vir u sê, daar is nie enige struikelblokke nie. En behalwe dit, die 
hele mans en tot die onderwysers by die skool, hulle ken my. En ek 
moet vir u sê, van die mans-onderwysers op die skool is baie bly dat ek 
die voorsitter van die beheerliggaam is. En omdat, oor die algemeen is 
ek nie juis baie met vroue gemoeid elke dag nie. Ek het nooit ook regtig 
daai hegte vriendskappe met vroue gehad nie en ek het nie ’n probleem 
om met mans te praat nie. Ek sien nie dat daar probleme is nie. Hulle 
kom oor die weg met mekaar. 

 
49. As daar verskille is tussen die mans en die vrouens op die beheerliggaam, 

hoe hanteer hulle dit? 
 

Soos wat ek vir u sê, daar was nog nie verskille tussen hulle nie. 
 
50. Alhoewel die mans uit die gemeenskap nou nie gereeld die vergaderings 

bywoon nie, wat is u gevoel? Dink u daar is respek onder die mans vir vroue 
wat die leiding neem, soos u byvoorbeeld as voorsitter van die SBL? Of voel 
hulle negatief daaroor? 

 
Ek sou nogal sê dat die mans beter optree as die vrouens oor dit. Want 
op ons koshuis byvoorbeeld, die vrouens wat daar werk, is glad nie 
gelukkig met my nie. En dis nie by die mans te bespeur nie. As hulle dit 
seker doen, dan weet ek dit nie. Maar ek kry meer teenkanting van die 
vrouens. 

 
51. Is dit spesifiek oor besluite wat op die SBL geneem word? 
 

Ja, of as my posisie hier. Ek is ’n mens wat as ek weet dat iemand regtig 
swaarkry, dan raak dit my verskriklik. Mense op die skool het oor die 
jare gewoond geraak dat as die skool iemand nodig het, dan gaan haal 
hy sommer sy suster of sy tannie om te kom werk. By my is dit anders. 
By my is dit nie ’n saak van familie nie. Ek wil graag dat ons die 
behoefte van ons gemeenskap moet aanspreek en die behoefte op onse 
skool. Want op onse skool is daar kinders wat regtig swaarkry. En as 
daar ’n ou ‘piece jobbie’ (’n los werkie) is, glo ek om dit maar te gee vir 
daai kind of daai ouer wat dit regtig nodig het. Ek dink daardeur is ek 
besig om vir my vyande op te bou. Ek voel baie van die vroue daar bo 
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(by die koshuis) voel al dat die skool aan hulle behoort en nou kom ek 
as ’n bedreiging. Hulle is al lank hier en ek kom nou en ek wil nou ewe 
skielik dít waaraan hulle gewoond is, kom verander. Maar ek wil graag 
hê daar moet ‘change’ wees. My eerste punt is, ek kan dit nie hanteer as 
ons skool so vuil is nie. Ek wil hê onse vrouens moet hulle werk doen. 
Ek wil hê ons moet mekaar respekteer en nie net hande gevou sit net 
omdat jy ’n vrou is nie. Nee, ek kan regtig voel ek het ’n teenkanting. 
Dinge verloop nie soos die mense dit altyd wou gehad het nie, want die 
vorige voorsitters was mans en hulle het net vir alles ge-ja en ge-amen, 
maar ek kan nie. 

 
52. So u is die eerste vroulike voorsitter? 
 

Ja. 
 
53. Die tyd wat u nou op die SBL is, die ervarings en uitdagings wat u gehad het, 

sou u sê dat dit u as vrou bemagtig het? En indien wel, in watter opsig sou u 
sê? 

 
(Dink eers rukkie) Ja, vir die tydjie wat ek nou hier is, voel ek …. U meen 
my persoonlike gevoel? (Ek antwoord: Ja.) En bemagtiging? (Ek 
antwoord: Ja, bv. voel u dat u voorsitterskap en al die goed wat u nou al 
gedoen het en betrokke by was, of dit vir u as vrou bemagtig het?) Ja, 
ek voel regtigwaar in die tydjie wat ek nou hier is, vir die erkenning wat 
ek gekry het sover, daar is dinge wat… (klein sug) Nee jong, ek weet 
nou nie of ek die vraag reg verstaan nie. Stel maar weer daar vraag. 

 
54. Goed, as u dink aan die tyd wat u nou op die beheerliggaam is, daar word 

mos nou besluite geneem, daar word gepraat oor goed en daar moet 
oplossings gevind word vir probleme en so meer, of daar is uitdagings wat u 
moet oorkom. Hoe sou u sê het dit vir u as vrou beïnvloed? As ons praat van 
bemagtiging dan bedoel ek byvoorbeeld, voel u dat u nuwe vaardighede 
bygekry het, dat u gegroei het, dat u kan sê daar is dinge wat u nou kan doen 
wat u voorheen nie kon nie? 

 
Ja, ek kan sê dat ek gegroei het as mens en as vrou. Omdat ek nou al 
baie by besluite betrokke is, voel ek dat dit my as persoon ’n bietjie 
meer verstandiger gemaak het. Dit het my meer selfvertroue in myself 
gegee. Ek is eintlik ’n mens wat nie so verskriklik ‘like’ om voor mense 
te praat nie, want ek is eintlik iemand wat met iemand by ’n tafel kan sit 
en gesels oor ’n probleem. Maar in die tyd moés ek leer om voor ’n 
gehoor te staan en baie hard en duidelik met mense te praat en luister 
na mense se probleme. En ek kan my regtigwaar inleef in mense se 
probleme, waar ouers probleme het, waar kinders probleme het en ek 
voel regtigwaar ek het in die jaar baie bygeleer as voorheen. 
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55. So, net om saam te vat, u sou sê dit het definitief vir u meer selfvertroue 
gegee, vertroue om voor mense te kan praat, vertroue in uself dat u dinge 
kán doen? 

 
(Antwoord met oortuigende kopknik) Ja en weet jy, as ’n mens by sulke 
tipe van posisies ingesit word, dan maak dit regtigwaar van jou ’n ander 
mens. Jou optrede sommer by jou huis ook, is heeltemal anders en ek 
glo dat dit wat ek as voorsitter hier by die skool geleer het – hoe om met 
mense te praat, hoe om voor mense te staan en te praat en probleme te 
kan bespreek, kan dit vir my miskien in die toekoms by ander plekke 
waar hulle vir my sal nodig hê, sal ek, omdat ek die ervaring hier 
opgedoen het, kan ek by enige ander plek instap as vrou en ek sal 
dieselfde kan doen. Dit gaan my net meer en meer bou. So vir my is daar 
nou meer uitdagings. Dit het my eintlik gemotiveer as voorsitter hier. So 
in die toekoms, as daar iewers ’n nood of posisie is, sal ek nie weer vir 
my terugtrek nie. Dan sal ek myself beskikbaar stel. Die mense het my 
voorheen al as raadslid verkies, maar ek wou nooit vorentoe gaan nie. 
Ek het elke keer bedank of ek het teruggestaan, maar ek glo nou, omdat 
ek hier as voorsitter by die skool gedien het, sal daar nie iets meer vir 
my moeilik wees nie, want in hierdie tydjie het ek geleer om dinge te 
hanteer. En ek glo in die toekoms sal dit nie meer vir my ’n probleem 
wees nie. 

 
56. Sou u sê daar is ander vaardighede ook wat u aangeleer het? Sê nou maar 

soos die gebruik van ’n rekenaar of enige ander vaardighede in terme van 
finansies, of kennis oor sekere goed wat u dink u uitgebrei of opgebou het? 

 
Ja, ek het bietjie meer vaardigheid in hoe dit met geld gewerk moet 
word, want die skool het my kom leer om met daai bietjie wat daar is, 
hoe om die beplanning te doen. En dit het my nou regtigwaar weer in ’n 
ander rigting ontwikkel. As daar in die toekoms ook ander vaardighede 
vir ons as beheerliggaam gegee kan word, soos byvoorbeeld om met ’n 
rekenaar te werk, weet jy, ek sal dit tog so waardeer.  

 
57. Sê vir my, as u dink aan die take op die beheerliggaam, as ek ’n voorbeeld 

kan noem: Sê nou maar die skool wil ’n basaar hou waar hulle ouers hier by 
die skool wil kry en goed verkoop. Sal dit gewoonlik die vrouens op die SBL 
wees wat sulke goed moet organiseer of spring almal in? 

 
Nee, ons beplan almal saam. Maar ons het ’n beplanning van ’n tee-
drink by die skool wat die vrouens meestal organiseer. Die mans het op 
hul eie besluit as mans sal hulle die braai hanteer. Maar op die einde 
van die dag sal ons vroue tóg ook maar by die braaiery wees. (Ek vra: 
En sal die mans dan ook by die tee help?) Nee, hulle sal miskien by die 
tee help, maar ek weet nou nie. Ek glo ook nie hulle sal daar wees nie. 
Maar ek glo, by die braai sal óns vrouens ook help – hulle sal dit nou 
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wel reël, maar op die einde van die dag sal dit ons wees wat die slaaie 
sal maak en die roosterbrood sal braai. 

 
58. So die mans is daar by die beplanning, maar as dit kom by die fisiese werk, 

dan is dit maar die vrouens? 
 

Ja, ek was nou eergister, met die Afrika-dag, ook betrokke by die 
reëlings. Maar op die einde van die dag is dit meestal die vroue wat die 
werk doen. Die vrouens het die saal mooi gemaak, die vrouens sorg vir 
die kos en al daai tipe van dinge. 

 
59. Baie keer dink mense mos byvoorbeeld om iets soos ’n matriekafskeid of 

Afrika-dag te reël, dat vrouens sulke goed sommer natuurlik doen. As u dink 
aan sulke tipe goed wat vrouens doen, soos om ’n saal mooi te maak, dink u 
vrouens beskou dít ook as bemagtigend? 

 
Ek dink onse vrouens dink so, maar wat ek eintlik dink, dit moet nie 
eintlik so wees nie. Ek wil nie hê onse vrouens moet net daar wees om 
die saal reg te maak, die kos reg te maak nie – ons moet eintlik oorvat 
om die reëlings te tref. Want ek glo ook as óns die reëlings tref, gaan dit 
beter wees. Om terug te dink – op ’n stadium was daar reëlings getref 
om die einste tee-drink te reël, wat toe nie afgekom het nie. En dit was 
mans wat aan die spits was – en dit het nooit afgekom nie. Dit was vir 
my rêrig ’n teleurstelling en ek het na die hoof toe gegaan en vir die 
hoof gesê: “In die vervolg moet ons vroue dit maar reël en ek kan vir u 
belowe dit sal ’n sukses wees. En ek gló dit sal ’n sukses wees. 

 
60. Kan ek vir u vra, bietjie meer op ’n persoonlike vlak, is u getroud? 
 

Ek was getroud. Ek is dertien jaar gelede geskei. So ek is op my eie. 
 
61. Het u kinders? 
 

Ja, ek het vier kinders. Toe ek en my man aanvanklik uitmekaar uit is, 
was die oudste een in Sub B. Ek het hulle alleen grootgemaak. Ek dink 
deels is dit ook maar wat my so gemaak het – ek is pa en ek is ma. En ek 
het nou al in dié tyd geleer om die plek van ’n man vol te staan. 

 
62. Hoe sou u sê dat u betrokkenheid by die beheerliggaam – die tyd wat 

daaraan gespandeer word – hoe werk u dit in op die gesin, by die kinders, as 
u nou nie by die huis kan wees nie? 

 
Okay, ek is mos maar ’n mens wat baie besig is. Hierdie is nie al liggaam 
wat ek op dien nie. Ek is maar ’n bedrywige vrou. Maar deurentyd was 
dit nog nie ’n probleem vir my kinders nie… my kinders het nou al 
geleer dat daar soms tye is wat hulle rêrig op hul eie moet klaarkom en 
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hulle is, rêrig ek kan dit vir u sê, dit is nie nodig vir my om ’n grootmens 
te gaan huur of te vra om na die kinders te kyk nie. Ek doen ook soms 
‘caterings’-werke (spyseniering) en dan gaan ek weg vir ’n week of so. 
Dan is my kinders regtigwaar gedissiplineerd. Ek weet nie, ek wil dit nie 
sê nie, maar daar was nog nooit ’n probleem gewees as ek by die huis 
gekom het nie. Hulle het op dié tyd geleer om volwasse te wees. 

 
63. Hoe oud is die oudste een nou? 
 

Die oudste een is nou al 26. Maar hy bly nie by die huis nie. Hy werk nou 
al. My meisiekind maak nou Junie-maand 21 en sy werk ook. Ek het dan 
nou nog die 2 wat in die huis is en ek het sommer my suster se kind 
gaan vat – hulle het ook so swaar gekry- en ook my baba-sustertjie. 
Hulle is nou almal daar.  

 
64. So as u nie by die huis is nie, dan bly hulle viertjies daar? 

Ja, maar my skoonsuster bly net langsaan. 
 
65. So sy kan dan ’n ogie oor hulle hou? 

Ja. 
 
66. Hoe oud is hulle, die viertjies wat in die huis is? 
 

Die oudste ene, die meisietjie wat nou daar is, sy is nou 19. Sy gaan 
skool. Die ander is 15 en my seun is ook 15 en die baba het gister 12 
gemaak. 

 
67. So sou u sê dat die tyd wat u aan die beheerliggaam moet spandeer, dat dit 

nié ’n negatiewe invloed by die huis het nie? 
 

Nee. Al probleem wat ek het, is die seun van my wat 15 is. O, hy’t 
verskriklike probleme! Want die ander kinders by die skool koggel 
(spot) hom nou: “Jou ma is mos die voorsitter van die beheerliggaam!” 
En nou gedurig as daar nou ’n kind is wat probleme het of probleme 
gee, dan word ek mos nou maar ingeroep. O, hy kan dit nie hanteer nie. 
Die kinders bly net sê: “O, jou ma kom mos nou weer met ’n mens 
praat”, of “Is jou ma maar so streng?”. Nou dit lyk vir my hy ‘like’ dit nie. 
 

68. Praat hy met u daaroor? 
Ja, hy praat met my daaroor. En dan verduidelik ek nou vir hom. Ons is 
by die huis baie oop met mekaar. Daar is nie een wat vir die ander een 
geheime hou nie. Ons het nou maar so met die tyd geleer om niks vir 
mekaar weg te steek nie. 

 
69. Is daar enigiets wat u op hierdie stadium wil byvoeg of wil vra? 

(Dink eers). Nee, wat. 
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          BYLAE B 

28 MEI 2004 OM 10H30 
ONDERHOUD MET MEV Y, VOORSITTER VAN DIE 
SKOOLBEHEERLIGGAAM BY SKOOL 2, UPINGTON 
 
(Onderhoud vind plaas in adjunk-hoof se kantoor. Klaslyste word hier gebêre en 
daar was drie geleenthede dat leerders kom klop het en ingekom het om klaslyste te 
kom haal. Dit was dus bietjie steurend. Daar was ook een klasruiling waar leerders 
direk langs die kantoorvenster verby gestap het en redelik geraas het. Mev Y is ook 
bietjie olik, sy is in die beginstadium van griep. Sy het spesiaal skool toe gekom vir 
die onderhoud. Sy werk nie op die oomblik nie en kom so drie dae per week om 
maatskaplike dienste aan leerders te verskaf – sy doen dit vrywilliglik. Sy help ook 
soms met toesighouding oor leerders.) 
 
1. Hoe lank dien u nou al op die beheerliggaam? 
 

Rofweg , so vier jaar. 
 
2. En vir hierdie vier jaar, was u die hele tyd die voorsitter? 
 

Nee-nee, ek het begin as gewone raadslid. Ek het wel gefunksioneer as 
voorsitter van die koshuis-komitee, wat ’n deel is van die SBL. In 2003 het 
ek begin as voorsitter. 

 
3. Heel aan die begin, toe u heel eerste op die beheerliggaam gekom het, het u 

uself vrywilliglik beskikbaar gestel of is u deur iemand genomineer om op die 
komitee te dien? 

 
Ek het myself beskikbaar gestel. 

 
4. Hoekom het u op daardie stadium gevoel dat u u wil beskikbaar stel vir die 

beheerliggaam? 
 

Dis basies my kinders wat gevra het of ek op die SBL wil dien. Ek het ook 
tyd tot my beskikking gehad. So dis hoekom ek toe nou gegaan het en 
sedertdien is ek dan nou deel van die skoolbeheerliggaam. 

 
5. So u het nie aanvanklik op die beheerliggaam gekom om iets spesifiek te doen of 

te verander nie? 
 
Nee, dit was basies maar omdat ek die tyd beskikbaar gehad het en my 
kinders my gevra het. 

6. Wat was u ervaring veral heel aan die begin toe u op die SBL kom, wat was die 
houding of optrede van die ander lede toe u nog ’n gewone lid van die SBL was? 
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In watter sin? 

 
7. Was daar enige konflikte of het u sommer van die begin af goed oor die weg 

gekom? Het u sommer gekliek van die begin af of was daar goedjies wat eers 
uitgestryk moes word? 

 
Nee, ek dink ons het goed saamgewerk reg van die begin. Die lede van die 
SBL, soos byvoorbeeld die destydse voorsitter, was nie ’n onbekende 
persoon nie. Hy was lank aan my bekend. Sommige ander raadslede ook. 
So daar was nooit regtig konflik tussen ons nie. Dit was net toe ek 
voorsitter van die koshuiskomitee geraak het, dat een van die ouer manlike 
lede gevoel het hy behoort eintlik voorsitter te gewees het. Dit was nie 
gemik teenoor my persoonlik nie, maar bloot omdat hy gevoel het hy is al 
lankal deel van die SBL en al wat hy doen is open en afsluit met ’n gebed – 
dit is hoe hy dit self gesê het. Maar toe hy nou werklik een aand in ’n 
komitee-vergadering tot uitbarsting gekom het, het dit tot my 
deurgeskemer dat hy sou wou voorsitter gewees het. 

 
8. Sou u sê, heel aan die begin, voordat u voorsitter geraak het, dat die mans op 

die beheeliggaam u anders gehanteer het of anders opgetree het teenoor u as 
die vrouens op die beheerliggaam? 

 
Nee, die beheerliggaam op daai stadium het mos gekom vanuit die ou 
skoolkomitee. So baie van die mans was lede van die skoolkomitee en kom 
toe nou al ’n lang pad met die beheerliggaam. Dit is nie ’n kwessie dat hulle 
anders opgetree het nie, hulle was nou al redelik, hoe sal ek nou sê, 
slimmer of wou slimmer voorkom as die vroue. So hulle het ook die meeste 
gepraat en by besluitneming was hulle ook die ouens wie se besluite 
aanvaar moes word. Dit was die enigste aanvanklike probleem van my kant 
af. Ek weet nie hoe die ander vrouens dit ervaar het nie, maar vir my was dit 
’n kwessie van wanneer húlle ’n voorstel gemaak het, dan moes dit aanvaar 
word. En dan het jy moeilik gehad om hulle oor te haal dat jou voorstel die 
meer aanvaarbare een sou wees. Maar dit was die enigste probleem. 

 
9. Toe u aan die begin op die SBL gekom het, was u vol vertroue dat u goed gaan 

funksioneer, dat u weet wat om te doen en dat u dinge sal kan regkry op die 
beheerliggaam? 

 
Nee, ag, ek was nuuskierig om te kyk wat werklik op die beheerliggaam 
aangaan en wat werklik die beheerliggaam se funksie was. So vir my – ek 
het nie werklik gekom met ’n doel om sekere goed te verander of om ’n 
sekere doelwit te bereik nie. Basies was dit nuuskierigheid. Ek wou weet 
wat aangaan en watse fúnksie die beheerliggaam gehad het. 
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10. So u wou eers deur daardie leerproses gaan om uit te vind wat aangaan en wat 
presies dit behels? 

 
Ja en dit was frustrerend! 

 
11. In watter opsig bedoel u? 
 

M-m-m, daar was nie werklike opleiding vir die SBL’e nie. Daar was nie – 
hulle lei jou bv. op in vergaderingsprosedures. Nou ek kom uit ’n opset 
waar ek weet hoe vergaderings plaasvind – so dít is frustrerend. Ek wou 
méér weet oor wat is die magte, pligte en funksies van ’n SBL? Wat kán ’n 
SBL doen ter verandering of ter bevordering van die skoolopleiding van die 
kinders? Maar die frustrasie was nie soseer die SBL nie, dit was 
merendeels van die Departement se kant af wat die SBL moet oplei. So vir 
my het dit na ’n tydperk gekom dat ek my tyd mors op die SBL, omdat jy 
nie werklik weet wat jou pligte is en hoe ver jou magte strek nie en wat jy 
kán en nié kan nie. En ek dink die destydse voorsitter was frustrerend. Ek 
het gedink dat hy té lank voorsitter was, met die gevolg is net sodra jy 
warm gedraf raak oor ’n saak, dan sal hy omkom en sê: “Luister, hokaai! 
Ons kan nie verder nie”. Een aspek is dronk onderwysers. Nou, ek het 
gevoel ’n dronk onderwyser kan mos nie my kind opvoed nie. Hy staan 
voor in die klas en ruik na drank. My kind assossieer alkohol met iets wat 
mense naweke of in die aande by die huis mee ontspan. Dan het hy gekom 
en gesê maar die SBL beskik nie oor die mag om ’n onderwyser aan te 
spreek as hy dronk sou wees op skool nie. So dit het ek gevoel, was een 
aspek wat my gefrustreer het – dat ek gevoel het die SBL het nie ’n mag 
nie. 
 

12. So sou u sê, toe u nuut op die SBL gekom het, dat die Departement géénsins ’n 
werkswinkel of énige manier van opleiding gebied het om vir SBL-lede bewus te 
maak van wat hul rol en funksies is nie? 

 
Kom ek sê daar was wel werkswinkels wat gewoonlik deur die voorsitter en 
onder-voorsitter van die SBL bygewoon word en daar verwag word dat 
hulle moet terugkom en terugvoering gee. So wat basies hier gebeur, dat 
die SBL in sy totaal, al die lede bymekaar, gesê word: dít is die magte, dít is 
die pligte en dít is die funksies wat die SBL moet doen. En ek dink dit is 
vandag seker nog redelik frustrerend, omdat goed nie plaasvind soos wat 
dit moet nie. Ek het, toe ek voorsitter word, so bietjie navorsing gedoen oor 
die funksies van SBLe, die boeke wat deur die departement beskikbaar 
gestel word, opgelees. Dan sal ek sê, ek dink nie die helfte van die goed 
wat daar gesê word, word werklikwaar uitgevoer nie. Ek het ’n opname 
gemaak en kort basiese begrippe uitgehaal en aan my SBL-lede versprei en 
toe, op hulle versoek die departement gevra om vir ons opleiding te kom 
gee. Maar nou, was dit vir opleiding in die sin waar hulle óns skool se SBL 
moet kom oplei, sodat jy dan inhuisig sekere goed kan praat. Want as jy, 
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sê, twee skole se SBL’e saamgooi om opleiding te kry, dan kan jy nie oor 
brandende punte praat, soos byvoorbeeld wat maak jy met onderwysers 
wat uit die skool bly sonder voor-af kennisgewing? En dan is daar ’n klomp 
klasse wat sonder toesig sit. In hoeverre kan jy dan nou in daai een aspek 
voorsien, waar die SBL moet sorg dat die kinders goeie opleiding moet kry, 
wat behels dit? Behels dit dan nie dat onderwysers gereeld in die klasse 
moet wees en dat les-ure aangebied moet word nie? En dat onderwysers 
nie onder die invloed van drank of dagga moet wees nie? Toe het dit nie so 
geskied nie. Hulle het wel opleiding kom gee, maar hulle het toe vier  SBL’e 
saamgegooi. So dit was ’n probleem. Dan wil jy gaan kyk na – ons vind toe 
uit ons is ’n seksie 21-skool. Wat nou weereens sê: Wat is ’n seksie 21-
skool? En ons het ’n koshuis gekry wat nie befonds is nie, so dit is die 
goed wat jy kry. Ons soek nou finansiële opleiding. Ons is nou 
veronderstel om die skool se boeke te bestuur en ons wéét nie hoe dit 
gedoen moet word nie. Basies was dit toe weer, wat my betref, ’n 
mislukking want hulle het gekom en, ek dink dit is Securecare, wat as ’n 
nuwe inrigting begin het, se SBL was toe ook bygegooi. So dit was toe 
weer terug na die begin, na goed soos vergaderings-prosedures en sulke 
goed – waarvoor ons amper geloop het. 

 
13. So dit het nie regtig in die behoeftes van u spesifieke skoolbeheerliggaam 

voorsien nie? 
 

Nee. 
 
14. As u nou terugdink, voel u dat u bepaalde magte gehad het op die SBL as 

gewone lid – so dis nou voordat u voorsitter geraak het? 
 

Magte… (dink na- sug). O, dis ’n moeilike een daai. Kom ek sê dat mag of 
bemagtig in die sin van dat jy ’n verskil maak met die funksionering van die 
skool…Op daai stadium het ons baklei vir ’n saal en ekstra klaskamers. Ek 
weet nie of dit beantwoord aan jou vraag nie, maar dit was goed dat dit – 
die wyse waarop ons baklei het – het by die departement uitgekom. Ons het 
toe R800 000 gekry, so dit was vir my goed om te kan sê die SBL het dít 
bereik. So ek was redelik heethoofdig in die SBL. 

 
15. Sou u sê, op daardie stadium, dat u as individu sekere dinge kon doen, of sekere 

bydraes kon maak om sake waarvoor u baklei het, in ’n bepaalde rigting te stuur? 
 

(Antwoord met oortuiging) Ja, absoluut! Soos ek sê, ek is heethoofdig. Ek 
wóu eintlik die mense tot ’n optog mobiliseer – die ouers – dat ons na die 
departement toe gaan. Op daai stadium het ons kinders flou geraak buite. 
Okay, ons saal is ook nou nie wonderlik nie, maar as jy kyk en terugdink – 
daai tyd was dit selfbevredigend, die feit dat ék daar gewees het, dat ék die 
voorstel gemaak het en daai voorgestel is deurgevoer. Dít was vir my goed 
om op die SBL te wees. As vrou – mmm – dis lekker om die mans stof in 
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die oë te skop! (Sê dit met genoegdoening) Omdat weereens, aan die begin 
het ons mos nou gesit met ou-era tipe mans, wat geglo het aan ’n stadige 
benadering, terwyl ék gevoel het, nee dis nonsens, hierdie pad is nou al 
lank genoeg geloop, so kom ons doen iets anders, jy weet? En ek het net 
die ouers gemobiliseer en by ’n vergadering – my voorsitter het nie eens 
geweet nie – vir die ouers ge’coach’ : “dís wat julle moet sê”, hierdie is 
goed wat gedoen moet word en so meer en toe het die ouers nou sterker na 
vore gekom. Sommige wou die opslaanklaskamers kom afbrand 
het!(skalkse laggie) Toe moet ek nou weer kalm maak en sê dat ons dit 
darem nou nie só bedoel het nie! Maar ek dink die boodskap het 
deurgekom. En dan was ek ook verantwoordelik vir die opstel van die 
verslae en goed wat na die departement moes gaan. Ek dink die 
kringinspekteur op daai stadium is seker nou nog kwaad vir die hoof! Maar 
dit was lekker wanneer daar beweging in die SBL was – daai was nou vir 
my ’n pluspunt. Die ander was goed soos wette ensovoorts wat jou 
gekortwiek het. Byvoorbeeld, swanger kinders. Kyk, jy het mos nou nie die 
reg om kinders die skool te weier nie, maar swangerskap is nog vir my ’n 
sensitiewe ding. Jy weet, vir my persoonlik, as ’n swanger kind skool toe 
kom, dan ondermyn dit amper die skool se hele dissiplinêre stelsel en dit is 
een ding waarin die Noord-Kaap tekort skiet – ’n inrigting waar ongehude 
dogters kan gaan en voortgaan met hul skoolopleiding. So dit was weer ’n 
lang storie – o, ons het vergaderings bo vergaderings gehad! Kyk, ek is 
iemand wat vír skoolopleiding is. Ek glo daaraan dat vroue moét 
skoolopleiding kry, ek motiveer die dogters so ver as wat ek kan : “Moenie 
tevrede wees met wat jy het nie, want môre het jy ’n man wat jou nie 
waardeer nie en dan sit jy met ’n klomp kinders, ’n egskeiding volg”, ens. 
Of baie van die vrouens bly maar by die mans omdat hulle dit nie finansieel 
kan bekostig om op hulle eie te gaan nie. So dit was ’n lang gesprek, maar 
ons het uiteindelik tot ’n beslissing gekom. Maar dit was ook – nou’s die 
mans daar wat nou net voel maar dit is ’n skande Ek sê, goed, dit is ’n 
skande, maar is dit die skool s’n? Want die kind het nie by die skool kom 
swanger word nie, so dis ’n skande wat in die huis is. So ’n mens moet dit 
holisties kyk en toe hét ons besluit dat hoe vroeër dit gerapporteer word, 
hoe beter. Dan kan ons vir die kind werk gee wat by die huis gedoen kan 
word. As die kind val by die skool, kan die kind ’n miskraam kry en dán 
kom dit terug na die skool toe. So ek dink dit was ook een van die 
positiewe goed – dit was báie lang vergaderings en báie stresvol – die een 
pa het ons letterlik by die politici aangekla. En al wat hulle net doen is om 
te sê die kind moet skoolgaan. Maar hulle kyk ook nie na die hoe en waar, 
die praktiese reëlings van so ’n situasie nie. Ek dink dit is ook iets waar die 
SBL’e regtigwaar meer mag moet kry, om wanneer ’n besluit geneem word 
op provinsiale vlak of op nasionale vlak, dat die SBL se siening in ag 
geneem moet word. En jy kry nie dat dit werklik in ag geneem word 
wanneer sekere wette gemaak word rondom die skool en dissipline-stelsel 
en so meer nie. 
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16. Sou u sê dat u reeds van die begin af sommer die vrymoedigheid gehad het om 
u standpunte te stel en deel te neem aan besluitnemingsprosesse en gesprekke 
op die SBL? 

 
Ja. Kyk, ’n mens kyk mos nou maar eers die kat uit die boom. En vir my 
was dit – reg aan die begin het ek maar net gesit en kyk wat sê die mense, 
so nou en dan kommentaar gelewer en huis toe gegaan baie kwaad! As ’n 
mens mos kom uit ’n vergadering, dan is daar mos gewoonlik iets wat jou 
gestres het of ontstel het. En dan het ek besluit maar volgende keer gaan 
ek nou dít of dát sê. En my voorsitter het toe daarvandaan probleme gehad. 
Hy’t so nou en dan vir my gesê: “Mev Y, jy is nou buite orde, jy praat nou ’n 
bietjies te veel”. Maar ek dink dat ek nie iemand is wat toe-mond sit in ’n 
vergadering en eers agterna vir my stres nie. Veral ná my eerste paar 
sessies. 

 
17. Toe u aan die begin op die SBL gekom het, wat was die getallebalans tussen die 

mans en vrouens op die SBL? 
 

Mmm, ek dink die mans was in die meerderheid. 
 
18. Is dit huidiglik nog steeds so? Is die mans nog steeds in die meerderheid? 

 
In die vorige raad was daar ’n redelike balans. Op die huidige SBL is die 
mans weer in die meerderheid. 

 
19. Sou u sê, in u ervaring, dat die ander SBL-lede u anders gehanteer of anders 

teenoor u opgetree in die tydperk voordat u voorsitter geraak het as daarna? 
 

Kyk, toe ek begin het, was mnr O en na hom ’n eerwaarde, daarna mnr D en 
toe gaan mnr D af en toe was ek waarnemend. Ek was onder-voorsitter in 
die tydperk van mnr D. So die oorname of my posisie as voorsitter was nie 
’n vreemde ervaring vir die SBL-lede nie omdat ek waargeneem het. So 
outomaties met die verkiesing van die voorsitter was hulle almal eenparig 
van mening dat ek voorsitter moes wees. Maar nou het jy jou verandering 
aan mans ook gehad op die SBL. So die ouer garde het toe nou 
uitgefasseer met die wetgewing dat wanneer jou kind klaar is met matriek, 
jy nie meer as voorsitter kan dien nie. So dít het gemaak dat meeste van die 
ouer lede toe afgesny is. Dis eintlik ’n probleem vir my, daai wetgewing. 
Want, goed, my kind is nou in Graad 11, so basies kan ek nou nog Gr 11 en 
volgende jaar Graad 12. Maar veronderstel ’n ouer kom op die SBL wie se 
kind in Graad 12 is en dit is werklikwaar ’n positiewe dinamiese persoon, 
wanneer die kind dan klaarmaak met die skool, dan moet die ouer gaan. En 
dan sit jy met ’n leemte, wat eintlik in ons Raad gebeur het. Ek het 
regtigwaar dinámiese vroue op die SBL gehad. Dit was regtig ’n plesier om 
op daai stadium met hulle te werk, want hulle het nie gehuiwer om hulle sê 
te sê nie en as hulle ’n voorstel gemaak het, om te sorg dat dit tot uitvoer 
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gebring word nie. As jy sulke vroue op jou SBL het, dan het jy ’n 
suksesvolle, wérkende SBL, régtigwaar. Nie dat ek negatief is teenoor die 
mans nie, maar jy súkkel. Huidiglik sukkel ek want ek het meerderheid 
mans en ongelukkig nog twee splinternuwe tannies. Ek sê nou tannies, 
omdat die een is ’n huisvrou en die ander doen huiswerk in die dorp. So 
basies is hulle nog van daai soort wat méér moet leiding kry as wat hulle 
sal praat. Nou laat hulle dit oor aan die mans, wat gewoond was daar ís 
positiewe vroue. Dan stres ek my malle verstand af, omdat jy dan nie jou 
funksies regtigwaar van die grond af kry en werklikwaar suksesvol is nie. 
Maar nou is ek alweer van die punt af… 
 
(Ek antwoord): Nee wat, dit is heeltemal in orde. Dit gaan hier absoluut oor 
vrouens se ervarings op die beheerliggame, so as daar goedjies is wat u graag 
wil deel, moet u asseblief vry voel om dit te doen. 

 
20. Wat sou u sê, as u nóu kyk na u posisie as voorsitter, watter magte dink u het u 

op hierdie stadium as voorsitter? 
 

(Suggie!) Daai’s nou ’n mooi een! Kom ek stel dit so – ek dink nie ek het 
vreeslik magte as voorsitter nie, omdat ek glo aan ’n inklusiewe benadering 
– dat ’n besluit wat geneem moet word nie my besluit moet wees nie. Ek 
dink nie, my ervaring nóu, is ek is gefrustreerd as voorsitter van die 
skoolbeheerliggaam, in díé sin dat skoolbeheerliggame nie… ek weet nie of 
dit is omdat ek nou my tweede termyn dien nie, dat ek nou voel dat die rol 
van skoolbeheerliggame is besig om uit te fasseer. Dat ons net ’n basiese 
rubberstempel geword het vir die prinsipale. Jy kry nie dat die SBL 
werklikwaar daai mág het om byvoorbeeld te kan sê die skool moet op daai 
stadium nou uitkom nie, jy weet. Jy gaan nie daai besluit neem om te sê 
maar die skool moét nou op daai uur uitkom of begin nie, jy weet. So, die 
ekstra-kurrikulêre goed is nou die SBL en die ander kurrikulêre goed dan is 
dit weer onderwysgerig, maar tóg is dit vir my belangrik dat kurrikulêr, 
beteken dit mos dat ons moet ook ’n inspraak hê, byvoorbeeld om te sê 
maar waarom word godsdiens in die skool afgeskaf, jy weet? Waarom is 
daar nie ’n sangperiode nie? Waarom ken die kinders nie die skool se lied 
beter nie? Daar is ’n sekere soort van ’n afskaling en ons het nou so ’n 
‘bringing parliament to the people’-ding – ’n openbare verhoor – gehad oor 
wetgewing rondom SBLe, waar die besluit deur die Departement of politici 
was dat die aanstellings van onderwysers wat bedank het uit die beroep 
uit, moet deur die departement hanteer word, sowel as eerste aanstellings 
van die ouens wat van die kolleges of universiteite kom. Dan is daar ook 
die vervroeging van die inname van kinders in die skool. En vir my was dit 
stresvol. Maar die interessante was, daar was ’n SBL-lid van Kakamas wat 
opgestaan het en toe nou vir die mense gesê het, maar hy het ’n groep lede 
op sy Raad wat ongeletterd is en hy is nou die enigste ‘geletterde’ een op 
die SBL en dus dan nou ook die voorsitter. En as die hoof sê “spring”, dan 
spring hulle, jy weet. Wat die indruk begin skep het dat ongeletterde ouers 

 114



kan mens nie meer op ’n SBL toelaat nie, as jy verstaan wat ek bedoel. 
Want dan hardloop die onderwysers met hulle weg. En ek het opgestaan en 
vir die ouens gevra maar waarom ontbind hulle dan nie die SBL’e nie? Ons 
het reeds soveel beperkte mag wat die skool betref. Nie dat ek dit as ’n mag 
beskou nie, maar die besluit oor die aanstelling van ’n onderwyser tot ’n 
skool, ten minste gee dit waardigheid aan jou raad. En toe vra ek nou vir 
díé paneel waarom ontbind hulle nie die SBL’e nie vanweë beperkte mag – 
die feit dat jy sit ure om die voorskrifte, soos opgestel deur die 
departement, uit te voer. Jy het ook ’n waghond in die vorm van die unies 
van die onderwysers, wat deel vorm van die aanstellingspaneel. En dan, as 
jy hom klaár aangestel het, of jy het die voorstel gemaak en hy word 
aanvaar deur die departement, dan het jy nie die reg om te sê daai persoon 
se proefaanstelling kan nie bekragtig word nie. Ek het gevoel dít is ’n 
leemte. Waarom stel ons nie aan, kyk dat die onderwyser reg vorder én het 
dan ’n ínspraak, soveel so dat jy as ’n SBL vir ’n onderwyser kan sê, maar 
jy het in jou onderhoud aangedui dat jy ’n sportiewe ou is wat byvoorbeeld 
rugby betref en nou wil jy nie rugby afrig nie. So, daar is daai soort van ’n 
frustrasie, wat nou vir my laat voel my rol is uitgedien as voorsitter. 

 
21. In u termyn nou, hoe sou u sê, hoe vind besluitnemingsprosesse op u SBL 

plaas? Kom iemand in en sê dís wat ons gaan doen of is daar eers ’n proses van 
besprekings waar almal deelneem? 
 
Man, dit hang af van dít waaroor besluit moet word. Normaalweg as iemand 
kom met ’n voorstel, byvoorbeeld die onderwysers wil ’n sporttoer reël en 
dit kos R22 500, dan sal ons as volle SBL gaan sit en kyk na die voor- en 
nadele. Is daar geld, het die sportouens gewerk om te help betaal aan die 
uitgawes en so meer? Dan sal ons besluit. As daar nie konsensus is oor ’n 
besluit in die SBL nie en dit is iets wat negatiewe gevolge kan hê, dan stuur 
ons dit terug na die onderwyskorps toe. Ons sê dan wat die situasie is op 
die SBL en maak ook sekere aanbevelings of voorstelle. Die 
onderwyskorps kom dan terug na die SBL, so aan die einde van die dag is 
daar nie eintlik ’n voorstel deur die SBL gemaak nie. ’n Ander aspek waar 
die leerderkomponent gekom het met ’n bepaalde versoek (meisies wou 
langbroeke dra) – dít was nou vir jou ’n taai toffie. Daar is toe gaan sit en vir 
die leerders gesê om terug te gaan en ’n opname te maak van hoeveel 
meises wil werklikwaar langbroeke dra en om vergadering te hou met die 
prefekte. Toe kom die kinders nou weer terug en op daai stadium was dit 
die prinsipaal en een van die opvoeders wat absoluut gekant was teen die 
dra van langbroeke deur die meisies! En die ouers op die SBL het nie ’n 
probleem gehad daarmee nie. Ons moes dit baie diplomaties hanteer. Ons 
het ’n hele paar vergaderings gehad, wat ek voel eintlik onnodig was. Op 
die ou einde is daar gestem en ons het toe nou die beslissing gewen – so 
die meisiekinders kán nou langbroeke in die winter dra. 
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22. Sou u sê dat, wanneer daar besluite geneem moet word, al die SBL-lede die 
kans kry om hul standpunte te stel en hulle bydraes te lewer? 

 
Ja, absoluut! 

 
23. En hulle doen dit? 
 

Ja, ek sal wel as’ t ware sê dat ek vir elkeen ’n kans gee om ’n bydrae te 
maak. As ek sien dat niemand openlik wil sê of hulle vír of téén die voorstel 
is nie, dan dwing ek hulle soort van om te sê hoe hulle voel. Want as jy dit 
níé doen nie, dan kry jy agterna mense wat uit ’n vergadering gaan en dan 
versprei hy negatiewe inligting omdat hy nie gelukkig was oor die besluit 
nie. 
Ek het dit in elk geval ook agtergekom met my onderwyskorps op die SBL – 
dat na ’n vergadering waar ons sekere besluite geneem het wat onpopulêre 
besluite was, het van die opvoeders my agterna nie rêrig lekker gegroet 
nie. En ek het begin met ’n houding van: wat is ’n groet in elk geval?. 
Solank die besluit geneem is tot voordeel van die skool, dan het ek nie ’n 
kwaal of iemand nou kwaad is vir my aldan nie. Want as ek wil populêr 
wees, sal ek dit nooit wees nie, want nou neem ek ’n besluit oor één groep 
op die SBL en dan voel die ander groep weer ongelukkig. En waarmee ek 
ook ’n probleem het, is wanneer jou onderwyskorps op die SBL aanvaar 
dat besluite soos geneem is deur die onderwysers, moét eenvoudig net 
deur die SBL aanvaar en deurgevoer word. Ek het ’n héngse probleem 
daarmee en ek dink dit is seker waar ek onpopulêr begin word het as 
voorsitter want ek het mos darem nog my stem waarmee ek dan ’n 
beslissende stem kan wees. Maar ek probeer dit nooit uitvoer nie. Maar ek 
moet sukkel om die onderwysers te laát verstaan, as die onderwysers ’n 
vergadering het as onderwysers alleen en hulle neem ’n besluit, dan moet 
hulle dit nie as die finale besluit beskou nie. As hulle iets wil laat plaasvind, 
moét hulle by die SBL goedkeuring kry. Ek dink dit is waarmee hulle 
sukkel. My uitgangspunt is dat ’n skoolbeheerliggaam het die mandaat van 
almal wat hom op daai SBL geplaas het en as sulks moet hulle die besluite 
kán neem. En ek dink dit is waarmee die opvoeders ’n probleem het. My 
huidige Raad het ook so begin. Een van die opvoeders het gevoel dat sy sit 
nie daar om besluite namens die onderwysers te neem nie. Toe het ek gesê 
sy moet vra dat hulle haar vervang. Want ek soek iemand wat besluite kán 
neem. Want hoe meer jy moet teruggaan om te konsulteer, dan is dit mos 
voete-sleep en dan kom ’n ding nooit reg nie. 

 
24. Op hierdie stadium, as u kyk na die ouer-komponent van die SBL, neem die 

vrouens netso aktief deel aan gesprekke en besluitneming as die mans op die 
SBL? 

 
Nee, ek sou sê, die een dame is nou besig om te begin praat, maar dis nou 
die eerste dat hulle op ’n hoërskool se SBL is en daar is ’n definitiewe 
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verskil tussen ’n primêre skool en ’n sekondêre skool se SBL en die kultuur 
by die skole. So, die huidige dame, wat ten minste nou begin om haar sê te 
sê, praat nou uit ’n primêre skool se oogpunt. Sy sal byvoorbeeld sê, maar 
op daai skool, doen ons dit so… So sy het nou, ek sal nie sê negatief nie, 
maar sy het ’n bietjie ‘resistance’ van die kant van die mans af. Hulle sal 
voel dat díé is mos nie ’n primêre skool nie, dis ’n sekondêre skool en 
dinge word nie meer so gedoen nie. Nou op die SBL het ek ook ’n ou wat 
vanaf die primêre vlak kom, dis nou sy tweede termyn, wat my vise-
voorsitter is. En ek dink hy het ’n onderdrukte weerstand teen die feit dat 
ék wéér voorsitter is – ek sê nou ‘wéér’ want die vorige keer was ons rolle 
ook so dieselfde. Dan sal hy nou, op ’n ‘slim’ manier vir die vroulike lede 
probeer sê hulle weet nou nie eintlik waarvan hulle praat nie, wat so bietjie 
dempend is. Ek hoop in elk geval dat ek die vroue kán motiveer om bietjie 
meer aktief te raak. Maar dit is ’n taák! 

 
 
25. Hoe sou u sê aanvaar die mans van die ouer-gemeenskap, die pa’s van die 

kinders by hierdie skool, u? Aanvaar hulle vir u en respekteer hulle u as die 
voorsitter van hierdie skool se beheerliggaam? 

 
Ja, kom ek sê so – miskien moet ek dit so antwoord. Ek wóu nie werklik 
voorsitter wees nie. Ek het toe nie ’n keuse gehad om die benoeming te 
aanvaar nie, omdat ek nie geweet het in hoe ’n sin mense my gaan aanvaar 
nie. Komende uit ’n welsynsagtergrond, werksgewyse, het ek in elk geval 
wye skakeling gehad met ouers en met mans. Veral toe ek 
huweliksvoorligting en -berading gedoen het, het hulle vir my ‘Die Tier’ 
genoem – die mans – en ek het dit nie geweet nie. As sulks was daar ’n 
bietjie huiwering aan my kant. Maar ek kan vir u sê dat die terugvoering wat 
ek soms kry is dat mense is bly ek is voorsitter. Hulle neem aan dat dit my 
deel-wees van die SBL is wat dinge laat gebeur, soos byvoorbeeld die 
nuwe gebou wat opgerig is, die feit dat die kinders 100% slaagsyfer gekry 
het, die feit dat ek belowe het in ’n ouervergadering dat ons gaan kyk na die 
onderbou vanaf Graad 8 tot Graad 11, want vir my was dit ’n kommer. Toe 
ek nog begin het as lid van die SBL, waarom jy 400 kinders het wat Graad 8 
begin dan het jy 160 wat by Graad 12 uitkom, so wat gebeur tussen-in? En 
ek het op ’n stadium belowe dat ons gaán kyk na die onderbou en ons hét 
gekyk na die onderbou. Ons het die hoof soort van gedruk dat daar sekere 
goed in plek gestel moet word en dan praat ’n mens mos maar met die 
departement se mense – jy kry hulle in die straat en gesels jy sommer en 
as jy kom kry dan praat julle ‘shop’. En daar was ’n absolute verbetering, 
wat ek dink die ouers dink seker maar dis ook te danke aan my daar-wees 
… dan sal ouers sê maar jy kán nie afgaan van die SBL af nie en jy moét 
voorsitter wees. So as sulks kan ek sê dat die mans van gesinne dit eintlik 
waardeer dat ek voorsitter is. Ek het nie negatiwiteit wat hulle betref nie. 
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26. Hoe sou u sê is die verhouding tussen die mans en die vrouens op die SBL? Is 
daar goeie verhoudings of is daar nog skaafplekkies? 

 
Hierdie een (SBL) wat ek nou het is bietjie kort dat ek kan sê daar ís of daar 
is níé skaafplekkies nie, want hulle is mos eers in September verlede jaar in 
plek gestel. So ons het net nog twee vergaderings gehad. Maar kom ek sê 
die mans is gemaklik. Ek dink net dat die vrouens is nog bietjie 
teruggetrokke en het nou nog heelwat leiding nodig. En op hierdie stadium 
is my Raad nog, wat mans betref, sê met een of twee meer – in die ouer-
komponent. En ek het ’n vrou wat haarself beskikbaar gestel het, maar haar 
werk laat haar nie regtig toe om vergaderings by te woon nie. So huidiglik 
is dit nou net ek en nog twee dames, ons drie op die SBL, die res is mans. 

 
27. In u mening, sou u sê daar is spesifieke take op die SBL wat gewoonlik gesien 

word as take wat outomaties aan die vroue toegeken word – dis goed wat die 
vrouens sal kán doen of aanvaar word dis goed waar vrouens betrokke by moét 
wees? 

 
Kom ek sê – funksies. Sodra dit gesê word funksies, dan aanvaar mans dat 
dit is ’n vroue-ding. Ek is ook nou nie lelik as ek sê dat die vrouens dit 
eintlik beter reël as die mans nie. In die vorige SBL was ’n man die funksie-
komitee se voorsitter, maar hy het ’n aktiewe raadslid gehad wat ’n vrou 
was en outomaties het hy net die stoel beklee, maar sy het die dínkwerk 
gedoen. Wat funksies betref, nie dat ek dink dit is net vroue wat funksies 
kan reël nie, maar hulle het die beter idees. Hulle sal byvoorbeeld sê “kom 
ons gaan na die ouers toe en kry fondse”. Terwyl die mans sal sê “kom ons 
gaan die besigheidsplekke toe en ons gaan kry fondse”. Maar dit moet nie 
in ’n negatiewe lig gestel word nie. 

 
 
28. Sou u sê, byvoorbeeld, kom ons vat nou maar iets soos funksies reël en dit kom 

nou maar gewoonlik op die vrouens neer, wat is u opinie? Dink u vroue vroue 
aanvaar dit as iets negatief of dink u dat hulle dit sien as iets positief waar hulle 
ook vaardighede kan aanleer en sekere dingetjies kán doén? 

 
M-m, ek dink nie hulle beskou dit as iets negatief nie. Ek dink net hulle 
beskou dit as iets wat hulle goed kan doen. Of beter kan doen, per sé, as 
mans. En dat die mans dan daar is om rondgestuur te word en ‘mind you’ – 
ons stuur hulle rond! Ons sal byvoorbeeld sê: “mnr so-en so, jy is die 
ideale persoon om dit of dat te doen". Dis ’n lekker taktiek daai! Dis so half 
’n magsposisie. Jy sit met daai en dan sal jy sê, “maar meneer, met jou 
kennis en ervaring van dít, is jy net die aangewese persoon om dít te kan 
doen” en dan aanvaar daai persoon dit ook so. Ons het byvoorbeeld ’n 
dissiplinere komitee wat nou nog nie werk nie, want die persoon wat daar 
die voorsitter is, wou eintlik die voorsitter van die SBL wees. Ek het 
verneem hy’t bedank. Toe hy nie die voorsitter van die SBL kon word nie – 
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dit is hoekom sommige mans op die SBL kom, want hy wil aan die stuur 
staan. En toe hy nie voorsitter van die SBL kon word nie en ek die posisie 
oorneem, het hy, ‘mind you’, sedert daai aand nog nie weer vergaderings 
bygewoon nie, wat ek nou glad nie oor sleg voel nie. So toe wóu hy nie 
eintlik staan vir enigiets nie en toe kyk ek so vir hom en sê: “meneer, jy lyk 
so asof jy wéét hoe dissipline gehandhaaf moet word en jy’t die voorkoms 
ook, ek dink jy’s die aangewese persoon om voorsitter van die dissiplinêre 
komitee te wees”. En toe vra ek vir die ander of hulle nie ook saamstem nie. 
(Giggel-lag) So ons maak sulke voorstelle en dan aanvaar ons dit sommer 
ook! So dít is hoe ek die meeste van die goed gedoen kry. 

 
29. Sou u sê dat u deelname op die SBL en u voorsitterskap, dat dit vir u as vrou 

bemagtig het in sekere opsigte? 
 

M-m, ja ek word nogal kop toe gevat – deur die kinders, deur sommige van 
die opvoeders, m-m, dit het my besig gehou en nog steeds. 

 
30. Sou u sê dat die take wat u verrig en u betrokkenheid by die SBL, dat dit ’n 

sekere groei en ontwikkeling in terme van sekere vaardighede by u gebring het? 
Sê byvoorbeeld iemand wat nie gemaklik is aanvanklik, om voor ander mense te 
praat nie, maar in so ’n posisie inkom en dan later daai vaardigheid ontwikkel. 
Sou u sê dat u sulke bepaalde vaardighede ontwikkel het? Of enige groei wat u 
dink u ervaar het? 

 
Ja, kom ek sê, onderwys was mos nou by my ’n nuwe ding toe ek begin het 
op die SBL. Ek dink ek het baie geleer in die onderwys en ek dink ook vir ’n 
vrou, of vir myself liewer, ek is nie bang om die MEC byvoorbeeld uit te 
daag en te sê as SBL soek ons dít of dát nie. Ek voel ek het geleer dat hoe 
meer mense jy betrek by ’n ding, hoe meer sukses gaan jy kry, ongeag of jy 
die ding gaan verloor aan die einde van die dag. Soos toe die nuwe 
koshuisbeleid in werking kom en ek heelwat probleme daarmee gehad het 
– ek was toe nog nie die voorsitter nie – en ek op die ou einde van die dag 
almal soort van gemobiliseer het om – al die skole mét koshuise se SBL’e – 
het ek toe skrywes aan gestuur, natuurlik met die voorsitter se 
toestemming en ook van die prinsipaal, dat ons het wesenlike probleme 
wat betref die inwerkingstelling van die koshuisbeleid. Ek dink ons het 
verskeie vergaderings gehou. Toe het ons vergadering gehou met die 
kringinspekteur en hy het probleme gehad met die manier waarop ék dit 
gedoen het. Hy het letterlik kom sê ek het hom ’n lae hou toegedien en al 
wat ek gedoen het was om vir hom te sê: “Maar meneer, as jy na ’n 
begrafnis toe gegaan het, kan ek nie sien dat jy nie ’n vergadering wat belê 
was, waarvoor mense van Keimoes af moes kom, jy nie daai begrafnis kon 
kanselleer het of net hierlangs kon gekom het en gesê het jy het ’n 
begrafnis en in jou posisie moét jy dit gaan bywoon, so kan ons hierdie 
vergadering uitstel? En nie net met ’n telefoonoproep dit gedoen het nie”. 
En toe was ek en hy so bietjie in konflik. Maar vir my was dit goed. Jy weet, 
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ons het ’n punt gehad, ons het dit gedryf en hy moes kennis neem van dít 
is hoe ons voel as SBL’e en dat dit nie net ons skool se SBL was nie. En 
ons het die benaming gekry, dat as mense praat, dan vra hulle of ons skool 
betrokke is en dan sê hulle, “dis weer mev Y daai”. (lag) Maar dit was vir 
my lekker en ek dink dit was ’n leerproses vir my gewees en ek dink as ek 
nou rêrig moet kyk na bemagtiging, sal ek sê dat dit het my goed gedoen 
dat ek mense kán mobiliseer dat hulle ’n ding kán uitvoer – en ek bedoel 
nou nie ’n negatiewe ding nie, maar ’n positiewe ding. Ek voel nog in elk 
geval dat ons kan nog beter. Weet jy man, ek is gefrustreerd met die SBL’e 
soos wat dit huidiglik funksioneer. Dit is asof ons nog steeds weggehou 
word van die werklike magte en pligte en wát ’n SBL kan doen en nié kan 
doen nie. Jy weet, as wat jy nou net moet kom na wanneer die skool moet 
begin en wanneer die skool moet uitkom, die kinders moenie dros nie en 
die kinders moet vorder op die skool… Daar ís dinge mos wat belangrik is 
wat óok tot die SBL se voordeel is. En ek dink hulle word net gebruik 
wanneer dit ’n absolute nodigheid is, soos byvoorbeeld my handtekening 
op ’n tjek, of ’n besluit wat geneem moet word as mense nie wil op 
Hemelvaart werk nie en mense moet aansoek doen vir verlof. Maar, ek weet 
nie, ek kan nie praat namens die ander vroue nie, maar ek dink tog dat my 
mees dinamiese vroue is af (dien nie meer op SBL), hulle kinders is mos 
nou klaar (met skool), maar as ek terugdink, dan is meeste van ons 
probleme maar eintlik ook redelik ons prinsipale. Want kyk, hulle is mos 
met altwee voete by die departement en hulle moet die departement se 
goete uitvoer. So wanneer jy nou voel maar die departement is nie korrek in 
daai optrede nie, dan is dit moeilik vir hulle. Maar jy wil ook nou nie mense 
se brood en botter in die gedrang bring nie. So ek dink dit, maar ek weet 
nie of jy weet van die provinsiale SBL-ligaam wat nou ook op nasionale 
vlak is nie – by die departement is nou soort van ’n persoon wat 
verantwoordelik vir die provinsiale SBL-liggaam is – wat nou soort van 
soos die unies werk. Nou my frustrasie met hulle is – hulle is nog nie 
sigbaar nie. En toe hulle bekendgestel is, of met hulle ‘launching’, toe was 
dit hanteer deur die departement. En onmiddellik is my gevoel: in hoeverre 
gaan hulle óns saak baklei soos ’n unie? Ek het die persoon ingekry, 
weereens voortvarend, om vir ons te kom inlig oor die provinsiale SBL-
liggaam – hoe funksioneer hy en waar pas óns in, watse tipe probleme 
hanteer hulle, gaan hulle net universele probleme hanteer of gaan hulle óns 
skool se spesifieke probleme hanteer. En weereens het hulle voete 
gesleep. Hulle het wel toe gekom en gevra of ek nie wil reël dat die ander 
skole ook bykom nie – dit was redelik fataal. Ek moes nou reël dat die 
ander SBL’e optrek na ons skool toe op ’n gegewe tydperk en dan gaan hy 
nou die ou van Springbok kry om dan met ons te kom praat. Want met die 
‘launching’, toe sit hulle mos nou daar by een van die ander skole, maar 
weet jy, wat frustrerend was, was die Engels wat gepraat is! Ek kan nie dink 
dat jy na ’n suiwer Afrikaanse omgewing toe gaan, waar Afrikaans die 
primêre taal van daai skole en omgewing is nie en dan gaan praat jy 
Engels! En toe sit daar nou langs my ’n paar tannies – hoekom ek sê 
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tannies, is van hulle het doeke op hulle se koppe gehad, hulle kan ga (g’n) 
Engels verstaan nie – en sit die jong dametjie nou langsaan my en sy neem 
nou nota’s vir haar ma. Nou ek weet nou nie of hulle een of ander politieke 
organisasie se mense was wat bygewoon het nie of kom hulle van ’n ander 
skool se SBL af nie, maar so halfpad deur sê sy: “Ag vader, hulle praat net 
Engels!” Ek kan nie verstaan nie! Hierdie ou van Springbok praat Engels – 
hy kom uít ’n Afrikaanse omgewing, ná ’n Afrikaanse omgewing en hy kom 
praat hierdie hoë Engels! En dit sê ek nou nie negatief nie, maar met daai 
loodsing van die wet wat ek netnou van vertel het, toe het hulle mos ook so 
ge-Engels. En toe ek nou opstaan en kommentaar lewer – toe sê ek: ‘Ek is 
nou moég na Engels geluister! Ek weet nie eens die helfte van wat julle nou 
gesê het nie’. En toe het ek gesê julle kan nou maar die SBL’e ontbind. Hoe 
ek dit gestel het weet ek nie, maar een van die paneellede het toe nou 
agterna vir my kom sê, hy wil net hê ek moet verstaan dat hulle wil die 
blanke skole dwing om bruin en swart onderwysers in te neem en ook hulle 
SBL’e oop te stel. Toe sê ek vir hulle: “maar julle wil dit dan met wetgewing 
doen, wat ook nie korrek is nie, want dan is dit mos dwang!” En vir my is, 
as jy ’n ding wil rasionaliseer, dan moet jy nie dwang uitoefen met ’n 
wetgewing nie. Ek sê toe vir die ou: “Jong, ek wil nie lelik wees nie, maar 
díé blankes word nie met ’n wet gedwing nie. As jy mooi geluister het wat 
in hierdie openbare verhoor plaasgevind het – dat die swartes het die 
wittes aangeval, die wittes het die wet aangeval en die bruines het 
gatgekruip”. Toe sê ek vir hom, ek sê dit nie dat hy moet sleg voel nie, 
maar dit is hoe ék dit opgesom het. Met die aanval van die wet, het daai 
witmense vir julle mooi gesê: ‘Julle het nie ’n clue (het geen benul) van wat 
aangaan nie”. Daai ou het letterlik, hy’s die voorsitter van die SBL van die 
een blanke skool, hy’t letterlik gegaan en daai wet uitmekaar uitgetrek en 
dan het hy sover gegaan om nog daai paneel te beledig deur te sê daar is ’n 
legio spelfoute in die wet wat maak dat die wet nie korrek verstaán word 
nie! En dit is die ‘expertise’ wat ek van gepraat het wat op jou SBL hoort, 
want hierdie ou het beslis ’n absolute wettiese agtergrond. En hy gaan 
voort deur te sê dat as dit kom by uitstetting van ’n kind uit die skool, sal jy 
nie sy kind uitsit met daárdie wet nie, na aanleiding van paragraaf sus en 
so. En dit was huiswerk wat gedoen was – wat ek dink die ‘expertise’ is wat 
óns kort. Want ek dink ons het nodig dat, voordat ons na ’n ding toe gaan, 
moes ons daai wet deurgegaan het. Want toe sit ek en my vise-voorsitter 
en ek sê:”Jong, ons het nie daai goed gekry wat hierdie mense van praat 
nie”. Maar nou ja, dit is hoe sterk ek voel oor die taal wat gepraat word. Jy 
weet, hulle kom en hou ‘movie-se’ vergaderings – ek het gewonder watter 
verslag gaan gee hulle nou terug? Dat ons ’n vergadering gehou het in 
Upington – nogal by (sy noem hier ’n spesifieke skool) in (noem spesifieke 
area) van alle plekke! – dan praat hulle daai hoë ‘jaw-breaker’- Engels en 
weet nie eens dat ons dit nie kan verstaan nie. Nou goedjies soos daai voel 
ek moet ons SBL’e rêrigwaar die mag hê om te kan sê: ‘Julle kom in ons 
gebied – dít is die taal wat hier gepraat word’. 
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  BYLAE C 
 
SOSIO-EKONOMIESE PROFIEL VAN LID 
 
 
Naam:    Mev X (Vertroulik) 
 
Ras:    Suid-Afrikaanse Burger 
 
Beroep (eie):   Huisvrou 
 
Huwelikstatus:  Ongetroud (Geskei) 
 
Adres:    Verrtroulik 
 
     
Telefoonnommer (s): Vertroulik 
 
Naam van skool waar u op SBL dien:  Skool 1 (vertroulik) 
 
Dorp:       Upington 
 
Posisie wat u op SBL beklee: Voorsitster 
 
Wat is u kwalifikasie(s)? 
 
 Self Eggenoot 
 
Ongeletterd 

  

 
Kan lees en skryf 

 
Ja 

 

 
Laerskool voltooi 

 
Ja 

 

Hoërskool voltooi tot 
Graad 12 

 
Std 8 

 

 
B.A., ens. 

  

 
M.A., ens. 

  

 
Beroep van eggenoot (indien getroud): …---------…………………… 
 
 
Inkomstestruktuur van self en/of gesin: 
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Inkomsteskaal per 
jaar 

Self Eggenoot / ander lid van 
gesin 

R0 – R20 000 --------  
R20 001 – R30 000   
R30 001 – R40 000   
R40 001 & meer   
 
Grootte van gesin: 
 

Grootte van gesin Dogters Seuns 
2 kinders   
3 kinders   
4 kinders 1 3 
5 kinders   
6 & meer   
 
 
U FUNKSIES OP DIE SBL 
 
1. Watter demokratiese regte het u op die SBL? 
 
 
2. Watter bydrae lewer u tot die ontwikkeling van skool-onderwys ten opsigte 

van die volgende: 
 
A. Die algemene funksionering van die skool 
 
Vir my tot dusver gaan dit nog baie goed op ons skool 
 
 
B. Ondersteuning aan die skoolhoof 
 
Ek en ons hoof werk baie mooi saam en hy erken my regtig in alles 
 
 
C. Ondersteuning aan die onderwysers 
 
Die onderwysers en ek het ook ’n baie goeie band. 
 
 
D. Die aanmoediging van ouers om betrokke te raak by hul kinders se  
    skoolopvoeding 
 
Ek bemoedig gereeld ons ouers om betrokke te raak want dit maak 
ons kinders ook meer verantwoordelik. 
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E. Die insameling van fondse vir die skool 
 
Met die fondsinsameling werk ek gereeld saam. Dis net die ouers wat 
nie hulle samewerking gee nie. 
 
 
 

MAGTE TOEGEKEN AAN SBL-LEDE 
 

1. Wat verstaan u as u magte op die SBL? 
 
Nog nie heeltemal 
 
 
2. Voel u dat u werklik u magte uitoefen op die SBL? Indien wel, hoe 

doen u dit? 
 

Nog nie 
 
 
3. Beskou u uself as ’n passiewe lid op die SBL? 

 
Nee 
 
 
4. Het u al ooit u magte oorgedra aan iemand anders, bv. aan die 

skoolhoof  om besluite namens u te maak? 
 
Ja, ek het al baie vir die hoof of ondervoorsitter gevra. 
 
 
5. Het u al ooit self besluite geneem op die SBL? 

 
Ja, in baie gevalle soos  bv. tydelike aanstellings vir skoonmakers. 
Want ek ken die behoefte-bepalings van ons woonbuurt. 
 
 
6. Indien u antwoord by Nr. 5 ‘ja’ was, is u besluit uiteindelik uitgevoer? 
 
Ja, my besluite was uitgevoer. 
 
 
7. Maak ’n kruisie teenoor elk van die onderstaande opmerkings wat op u 

van toepassing is: 
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i) My besluite word nooit erken nie 
ii) My besluite word selde erken 
iii) My besluite word altyd erken  X 
iv) Die skoolhoof is te dominerend 
v) Ek weet nie wat my take op die SBL is nie 
vi) Ek het voldoende opleiding vir my take op die SBL ontvang 
vii) Ek het geen opleiding ontvang nie 
viii) Ek het wel opleiding ontvang, maar dit was nie voldoende nie  

X 
ix) Ek is ten volle ingelig en bewus van my regte as SBL-lid         

X 
x) Ek is nie bewus van my regte as SBL-lid nie 
 
 

OPLEIDING / BEMAGTIGING VAN SKOOLBEHEERLIGGAME 
 

1. Wat sou sê is u take op die SBL? 
 
Deur te sien dat die skool reg bestuur word. 
 
 
2. Was u al ooit ingelig oor u take op die SBL? 

 
Nee 
 
 
3. Deur wie is u ingelig? 
 
Niemand 
 
 
4. Op watter wyse(s) is u ingelig? 

 
Nvt 
 
 
5. Het u enige opleiding ontvang ten opsigte van u rol op die SBL? 

 
Geen 
 
 
6. Indien u wel opleiding ontvang het: 

 
6.1  Wat het die opleidingsprogram behels? 

 
Nvt 
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6.2  Wie was die opleidingsbeampte (bv. die skoolhoof, of iemand van die 

onderwysdepartement) 
 

Nvt 
 
 
6.3  Wat was die inhoud van die opleidingsprogram? 

 
Nvt 
 
 
6.4  Vir hoe lank het u opleiding ontvang? 

 
Nvt 
 
 
6.5  Hoeveel opleidingsprogramme het u deurloop gedurende die eerste ses 

maande van u termyn? 
 

Nvt 
 
 
6.6  Indien u geen opleiding ontvang het nie, hoe vergewis u uself van u rol 

en magte op die SBL? 
 

Deur my eie diskresie 
 
 

ROL VAN DIE SBL-LID IN DIE ONTWIKKELING VAN ONDERWYS 
 

1. Verstaan u die onderwysprobleme in u skool? 
 

Ja 
 
 

2. Wat sou u sê is die grootste probleme in u skool? 
 

Die kinders se probleme  
 
 
3. Het u al ooit probeer om hierdie probleme op te los? 

 
Ja, in baie gevalle 
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4. Watter stappe het u al geneem om die onderwys by u skool te verbeter? 

 
Om met verskillende klasse te praat. Ek het ook al ander hulp 
ingeroep. 

 
 

DIE MOBILISERING VAN HULPBRONNE 
 

1. Het u al gevoel dat u skool addisionele fondse benodig? 
 

Ja 

 
2. Waarvoor was dit benodig? 

 
Ons speelgronde op te knap. 
 
 
3. Kon u dit regkry om fondse vanuit die gemeenskap te mobiliseer? 

 
Ja, deur tee-drink te hou 
 
 
4. Verstaan u die konsep van Finansiële Bestuur? 

 
Nog nie so goed nie 
 
 
5. Verstaan u die struktuur ten opsigte van Skoolfooie? 

 
Nog nie so goed 
 
 
6. Is u in staat om dit te verander, indien u sou wou? 

 
Ja 

 
 

TOEGANG TOT INFORMASIE EN KENNIS 
 

1. Kry u blootstelling aan goeie, of die beste, skole in u omgewing? 
Verduidelik. 
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Nee 
  

 

GESLAGSDISKRIMINASIE 
 
1. Beskryf die ondersteuning wat u van u eggenoot ontvang ten opsigte 

van u pligte op die Skoolbeheerliggaam. 

Ek is ’n enkelouer 

2. Watter invloed het u werkslading by die huis op u deelname aan 

aktiwiteite van die beheerliggaam? 

Dis soos ek gesê het, daar is nie probleme want daar is nie ’n man nie. 
 
 

3. Hoeveel tyd kry u om aan skool-aktiwiteite deel te neem? 
 
Daar is baie tyd. My meeste tyd bestee ek by die skool. 
 
 
4. Het u vryheid om deel te neem aan aktiwiteite van die skool en/of 

skoolbeheerliggaam? Verduidelik. 
 
Ja. Byvoorbeeld ons Afrika-dag. Ek het dit baie geniet, ook die kinders en 
die onderwysers. 

 
 
5. Sou u sê dat die mans in u gemeenskap u respekteer? Verduidelik. 
 
Ja. Daar is baie wat by my raad kom vra. 
 
 
6. In u opinie, sou u sê dat die mans op die Skoolbeheerliggaam u 

respekteer? Verduidelik. 
 
Ja en nee. Daar is die wat dink ek is ’n vrou en ek kan nie vir hulle sê nie. 

 
 

7. In u deelname aan aktiwiteite van die beheerliggaam, voel u gewoonlik 
(merk Ja of Nee): 
 
a) Skaam        Nee 
b) Lae selfbeeld       Nee 
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c) Geen/min vertroue om voor ander te praat   Nee 
d) Geen/min kennis oor die onderwys    Nee 
 

8. Plaas u deelname aan die skoolbeheerliggaam enige druk op u 
verhouding met u eggenoot/belangrike ander (indien ongetroud)? 
Verduidelik. 

 

Nee, dit plaas geen druk op my want dis al vir my soos ’n werk. Al wat ek 

net kort is ’n kantoor om elke dag daar te wees. 
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 BYLAE D 
 

SOSIO-EKONOMIESE PROFIEL VAN LID 
 
 
Naam:    Mev Y (vertroulik) 
 
Ras:    Kleurling 
 
Beroep (eie):   Maatskaplike werker 
 
Huwelikstatus:  Getroud 
 
Adres:    Vertroulik 
 
     
Telefoonnommer (s): Vertroulik 
 
Naam van skool waar u op SBL dien:  Skool 2 (vertroulik) 
 
Dorp:       Upington 
 
Posisie wat u op SBL beklee: Voorstitter 
 
Wat is u kwalifikasie(s)? 
 
 Self Eggenoot 
 
Ongeletterd 

  

 
Kan lees en skryf 

  

 
Laerskool voltooi 

  

Hoërskool voltooi tot 
Graad 12 

  
Gr. 10 

 
B.A., ens. 

 
BA M/W 

 

 
M.A., ens. 

  

 
Beroep van eggenoot (indien getroud): Voertuigbestuurder 
 
 
Inkomstestruktuur van self en/of gesin: 

Inkomsteskaal per Self Eggenoot / ander lid van 
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jaar gesin 
R0 – R20 000   
R20 001 – R30 000   
R30 001 – R40 000 ---------  
R40 001 & meer  R40 000 
 
Grootte van gesin: 
 

Grootte van gesin Dogters Seuns 
2 kinders   
3 kinders 2 1 
4 kinders   
5 kinders   
6 & meer   
 
 
U FUNKSIES OP DIE SBL 
 
1. Watter demokratiese regte het u op die SBL? 
 
(i)  Stemreg – In gevalle van gelyke stemming, ’n beslissende stem 
(ii) Beheer & bestuur samesprekings en beslissings 
 
2. Watter bydrae lewer u tot die ontwikkeling van skool-onderwys ten 

opsigte van die volgende: 
 
A. Die algemene funksionering van die skool 
 
Tree adviserend op in alle aspekte van skoolbeheer asook tot ’n mate 
in bestuur daarvan. 
 
B. Ondersteuning aan die skoolhoof 
 
Gee totale ondersteuning t.o.v. aankope van leermateriaal, aanstel van 
onderwysers, adviseer in gevalle van leerder en opvoederprobleme. 
 
C. Ondersteuning aan die onderwysers 
 
Help met dissiplinêre probleme 
 
D. Die aanmoediging van ouers om betrokke te raak by hul kinders se   
     Skoolopvoeding 
 
Hou van ouervergaderings – rig skrywes aan ouers om hulle in te lig 
van funksies, probleemgedrag van leerders 
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E. Die insameling van fondse vir die skool 
 
Deur middel van begrotingsvergadering word wyse van 
fondsinsameling jaarliks bespreek. 
 
 

MAGTE TOEGEKEN AAN SBL-LEDE 
 

1. Wat verstaan u as u magte op die SBL? 
 
Absolute mag wat betref beheer & bestuur van vergadering. 
Beslissende stem – lei vergadering tot die “korrekte” besluit. 
 
2. Voel u dat u werklik u magte uitoefen op die SBL? Indien wel, hoe 

doen u dit? 
 

Ja – Deur ferm, op die punt af, met die nodige respek vir mede-lede op 
te tree. 
 
3. Beskou u uself as ’n passiewe lid op die SBL? 

 
Nee. ’n Voorsitter kan nooit passief wees nie. Ek was as gewone lid 
ook nie passief nie. Oorheers egter nooit die samesprekings nie. 
Behou standpunt wanneer reg. 
 
4. Het u al ooit u magte oorgedra aan iemand anders, bv. aan die 

skoolhoof om besluite namens u te maak? 
 
Slegs aan ondervoorsitter wat vergaderings in my afwesigheid moes 
lei. 
 
5. Het u al ooit self besluite geneem op die SBL? 

 
Ja – slegs in gevalle / situasies waar die Raad nie ’n besluit kon maak 
nie, was hulle gelei tot ’n besluit. 
 
6. Indien u antwoord by Nr. 5 ‘ja’ was, is u besluit uiteindelik uitgevoer? 
 
Ja – want die besluit was uiteindelik die SBL se besluit. 
 
7. Maak ’n kruisie teenoor elk van die onderstaande opmerkings wat op 

u van toepassing is: 
 

a. My besluite word nooit erken nie 
b. My besluite word selde erken 
c. My besluite word altyd erken    X 
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d. Die skoolhoof is te dominerend 
e. Ek weet nie wat my take op die SBL is nie 
f. Ek het voldoende opleiding vir my take op die SBL ontvang 
g. Ek het geen opleiding ontvang nie 
h. Ek het wel opleiding ontvang, maar dit was nie voldoende nie  X 
i. Ek is ten volle ingelig en bewus van my regte as SBL-lid    X          
j. Ek is nie bewus van my regte as SBL-lid nie 
 
 

OPLEIDING / BEMAGTIGING VAN SKOOLBEHEERLIGGAME 
 
1. Wat sou sê is u take op die SBL? 

 
Alles wat betrekking het op rol van voorsitter 

 
2. Was u al ooit ingelig oor u take op die SBL? 
 
Ja 

 
3. Deur wie is u ingelig? 

 
Deur Departementele verteenwoordiger 

 
4. Op watter wyse(s) is u ingelig? 
 
Werkswinkel, Opleidingsessie 

 
5. Het u enige opleiding ontvang ten opsigte van u rol op die SBL? 
 
Ja 

 
6. Indien u wel opleiding ontvang het: 
 
6.1  Wat het die opleidingsprogram behels? 
 
Die rol en funksie van alle ampsdraers en addisionele lede. 
Die samestelling, asook magte en pligte 

 
6.2  Wie was die opleidingsbeampte (bv. die skoolhoof, of iemand van die 

onderwysdepartement) 
 
Departement Onderwys en Opleiding 

 
6.3  Wat was die inhoud van die opleidingsprogram? 
 
Soos vermeld by 6.1. 

 133



 
6.4  Vir hoe lank het u opleiding ontvang? 
 
Een dag. 

 
 

6.5 Hoeveel opleidingsprogramme het u deurloop gedurende die eerste ses 
maande van u termyn? 

 
Geen – dis tans my tweede termyn as voorsitter 

 
6.6  Indien u geen opleiding ontvang het nie, hoe vergewis u uself van u rol 

en magte op die SBL? 
 

Deur self na te lees – waarneming van optrede van vorige voorsitter. 
Algemene kennis in werk. 
 
 

ROL VAN DIE SBL-LID IN DIE ONTWIKKELING VAN ONDERWYS 
 
1. Verstaan u die onderwysprobleme in u skool? 
 
Ja 
 
2. Wat sou sê is die grootste probleme in u skool? 
 
Onderwysers wat gedemotiveerd is. 
Leerders wat dros, asook ernstige probleemgedrag in die klaskamer. 
 
3. Het u al ooit probeer om hierdie probleme op te los? 
 
Ja 

 
4. Watter stappe het u al geneem om die onderwys by u skool te verbeter? 
 
Ondersteuning aan onderwysers – Adviseer in gevalle van herhaalde 
probleemgedrag, toespreek van leerders wat dros. Verwysings na 
sielkundiges, m/w’s, selfs SAP om leerders en opvoeders te help. 

 
 

DIE MOBILISERING VAN HULPBRONNE 
 
1. Het u al gevoel dat u skool addisionele fondse benodig? 
 
Ja – skoolfooie word nooit deur alle ouers betaal nie. 
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2. Waarvoor was die benodig? 
 
Sportfasiliteite 
Betaling van noodsaaklike ondersteuningsdienste 

 
3. Kon u dit regkry om fondse vanuit die gemeenskap te mobiliseer? 
 
Ja – alhoewel nie soos beplan en nodig vir doeleindes soos bo genoem 
nie. 

 
4. Verstaan u die konsep van Finansiële Bestuur? 
 
Ja – soos voorgeskryf deur die Departement. 

 
5. Verstaan u die struktuur ten opsigte van Skoolfooie? 
 
Soos voorgeskryf deur die Departement. 

 
6. Is u in staat om dit te verander, indien u sou wou? 
 
Wetlik gesproke nee – dit sal ’n funksie van die gesamentlike SBL-Rade 
moet wees. 

 

TOEGANG TOT INFORMASIE EN KENNIS 
 
1. Kry u blootstelling aan goeie, of die beste, skole in u omgewing? 

Verduidelik. 
 

Nee – daar is geen interaksie tussen die voorheen “wit” skole nie. 
  

GESLAGSDISKRIMINASIE 
 
1. Beskryf die ondersteuning wat u van u eggenoot ontvang ten opsigte 

van u pligte op die Skoolbeheerliggaam. 
 
Hy gee alle ondersteuning – maak kos indien vergadering laat aanhou. 
Begryp en verstaan wanneer ek gespanne oor ’n besluit of enigiets wat 
ontstellend in vergadering was, voel. 
2. Watter invloed het u werkslading by die huis op u deelname aan 

aktiwiteite van die beheerliggaam? 
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Kom soms saans laat by die huis, veral wanneer aanstellings gedoen 
word. By funksies moet soms gehelp word deur my gesinslede – maak 
van slaaie vir braaivleis, knip van kaartjies, ensovoorts. 

 
3. Hoeveel tyd kry u om aan skool-aktiwiteite deel te neem? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
4. Het u vryheid om deel te neem aan aktiwiteite van die skool en/of 

skoolbeheerliggaam? Verduidelik. 
 

Ja – Ek word geensins gestrem deur my eggenoot of kinders nie. 
 

5. Sou u sê dat die mans in u gemeenskap u respekteer? Verduidelik. 
 

Ja – As voorsitter het ek ondersteuning en aanmoediging van veral die 
mans gekry. Hulle skryf goeie resultate van skool toe aan my leiding van 
SBL. 

 
6. In u opinie, sou u sê dat die mans op die Skoolbeheerliggaam u 

respekteer? Verduidelik. 
 

Ja – daar is wedersydse respek. My hantering van vergadering maak geen 
onderskeid aan geslag. 
 
7. In u deelname aan aktiwiteite van die beheerliggaam, voel u gewoonlik 

(merk Ja of Nee): 
 

a) Skaam        Nee 
b) Lae selfbeeld       Nee 
c) Geen/min vertroue om voor ander te praat   Nee 
d) Geen/min kennis oor die onderwys    Nee 
 

8. Plaas u deelname aan die skoolbeheerliggaam enige druk op u 
verhouding met u eggenoot/belangrike ander (indien ongetroud)? 
Verduidelik. 

 

Nee. 
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