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Skole is nou meer as ooit geldelik in die knyp en dit vererger jaarliks, maar geen 

leerling mag benadeel word omdat ouers nie skoolgeld kan bekostig nie, sê kenners. 

Die meeste openbare skole se finansiële posisie is so benard dat dit ’n wesenlike 

bedreiging vir gehalteonderrig inhou – en die probleem neem beslis toe, sê dr. Jaco 

Deacon, adjunkhoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole 

(Fedsas), wat al in 2014 die finansiële probleme by skole uitgelig het. 

Fedsas het bereken die staat gee R5,88 per kind per dag aan openbare skole wat 

geen skoolgeld hef nie (kwintiel 1 tot 3-skole) en openbare skole wat skoolgeld hef 

(kwintiel 4 en 5-skole), ontvang R1 per leerling per dag. 
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Dr. Jaco Deacon, adjunkhoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-

Afrikaanse Skole (Fedsas). 

Deacon sê laerskole met sportgeriewe en rekenaarlaboratoriums, asook ’n vol 

akademiese, kultuur- en sportprogram, benodig ’n minimum van R37 per leerling per 

dag. 

Dié bedrag sluit ook leermateriaal in. 

Hy sê hoërskole benodig sowat R54 per leerling per dag. 

Navorsing deur Netwerk24 toon skoolgeld by openbare laerskole kan wissel van R5 

000 tot R17 600 per jaar en by openbare hoërskole tussen R11 000 en R28 280. 

“Dit is skokkend dat die land bykans 25% van sy begroting aan onderwys bestee en 

so min geld wel by skole uitkom. 



“Burokrasie is te groot en kos ons te veel – gee daardie geld direk vir skole wat die 

vermoë het om hul eie finansies te bestuur en eis rekenskap van elke sent,” sê 

Deacon. 

Huishoudings vou geldelik; hoe gemaak met skoolgeld? 

Behoort skole daarop geregtig te wees om beslag op ouers se besittings te lê vir hul 

kinders se skoolgeld? 

Dit is die vraagstuk wat in die hooggeregshof in Pietermaritzburg oorweeg word. 

Deacon sê openbare en private skole het die reg om ouers wat versuim om hul 

skoolgeld te betaal, te vervolg. 

Hy sê agterstallige skoolgeld mag egter nie die leerling verhoed om aan 

skoolaktiwiteite deel te neem nie. 

Prof. Elda de Waal, onderwysregkenner aan die Noordwes-Universiteit se Edu-Right-

navorsingsentiteit, sê ’n leerling mag onder geen omstandighede benadeel word in ’n 

saak tussen die ouers en die skool nie. 

“Skole moet baie versigtig te werk gaan in hoe hulle agterstallige geld verhaal. 

Onderhandel met die ouer. Moenie net die ouer se motor, meubels en huis vat nie. 

Waar gaan die kind slaap? Hoe gaan hy of sy by die skool kom?” sê De Waal. 

Volgens Oupa Bodibe, waarnemende woordvoerder van die Gautengse 

onderwysdepartement, is ouers kragtens die Skolewet aanspreeklik vir die betaling 

van skoolgeld tensy die ouers kwalifiseer om van skoolgeld vrygestel word. 

Die onderwysdepartement maan egter ouers wat geldelik sukkel om nie hul kinders 

na ’n skool te stuur waar skoolgeld gehef word nie. 

Volgens Fedsas se berekeninge hef 87,1% van skole in Suid-Afrika geen skoolgeld 

nie en in 2014 was 60% van leerlinge in skole wat geen skoolgeld hef nie. 

Daar is geen makskoleimum bedrag skoolgeld wat openbare skole mag hef nie, sê 

Bodibe. 

“Skoolgeld mag by enige openbare skool gehef word. Die hoeveelheid en of skoolgeld 

gehef moet word, moet by ’n ouervergadering bepaal word waar die meerderheid 

ouers teenwoordig is.” 

Die prentjie by private skole 

Volgens Bodibe bepaal private skole hul eie beleid oor skoolgeld. 

Hy sê egter dit moet in ooreenstemming met die Grondwet wees. 



“Kragtens die Grondwet het elke kind die reg op toegang tot onderrig en mag hy of sy 

nie gestraf word omdat ouers nie skoolgeld kan betaal nie,” sê Bodibe. 

Kragtens artikel 6 (1) (i) van die Gautengse provinsiale Gazette no. 308 in 2013 mag 

geen private skool ’n leerling skors of tydelik skors tydens sy of haar akademiese jaar 

omdat ouers nie die kontraktuele verpligtinge met die skool nakom nie. 

Rapporte mag ook nie weerhou word nie. 

De Waal sê geen private skool mag stappe doen om agterstallige skoolgeld te verhaal 

wat die leerling sal benadeel nie. 

“Daarom sou die moontlikheid om op iets soos ’n huis beslag te laat lê, onaanvaarbaar 

wees,” sê De Waal. 

Volgens haar mag skole, openbaar of privaat, nie eens die brief vir die leerling gee 

wat die ouers inlig van agterstallige skuld nie. 

Bodibe sê egter private skole se direksies mag maatreëls in plek stel om te verseker 

dat ouers hulle kontraktuele verpligtinge met die skool nakom, maar dit mag nie die 

leerling “viktimiseer” nie. 

“Private skole mag regspraktyke nader om die agterstallige geld by die ouers te 

verhaal, solank die kind nie geviktimiseer word nie,” sê Bodibe. 

“Ouers kan hul kinders by ’n ander skool inskryf indien ’n private skool te duur is.” 

Raad aan ouers wat nie skoolgeld kan bekostig nie 

Die onderwysdepartement sê die eerste stap is om aansoek te doen om die vrystelling 

van skoolgeld. 

De Waal sê indien ouers hulself skielik in ’n finansiële penarie bevind, moet die ouers 

met die persoon wat die skoolgeld by die skool hanteer, gaan praat om ’n ooreenkoms 

te beding. 

“Wees oop en eerlik. Neem stawende dokumente saam om die finansiële penarie te 

ondersteun en maak ’n voorstel oor hoe om die saak in die reine te bring,” sê De Waal. 

Sy sê dit moet altyd gaan oor die beste belang van die leerling. 

“ ’n Afbetalingsooreenkoms kan insluit dat ouers ’n diens aan die skool lewer. 

Byvoorbeeld om in die snoepwinkel te werk, die sny van die gras en die verwydering 

van vullis. Dit kan enige aktiwiteit wees wat die ouer kan aanbied,” sê sy. 

Bodibe sê wanneer ouers ’n alternatiewe betalingsooreenkoms met die skool 

aangaan, moet die ouers dit nakom om te sorg dat die skool nie bankrot speel nie. 



“Onderwys vir ons kinders behoort ’n saak van eer te word en te bly, 

desnieteenstaande die finansiële dilemmas wat tans meer ’n werklikheid as ’n 

uitsondering op die reël geword het,” sê De Waal. 


