
 

 

 

 

 

Mediaverklaring 

Gauteng se plasing-chaos duur voort 

2019/01/28 

Die Sentrum vir Kinderregte het vandeesweek ‘n verslag bekendgestel waarin daar gekyk word na 

oplossings vir die plasingtekorte wat in Gautengse skole ‘n al hoe groter probleem word. Die verslag 

wys ondermeer daarop dat die GDO oor geen data beskik wat aandui presies hoeveel klaskamers in die 

provinsie beskikbaar is nie. Dit maak die voorsiening van genoegsame spasie in skole byna onmoontlik 

en word vererger deur die chaos wat die aanlyn registrasiestelsel en die plasingsproses daartoe bydra.  

Volgens president Cyril Ramaphosa moet daar ‘n kultuur van verantwoordelikheid in Suid-Afrika 

gekweek word. Hierdie kultuur moet as gegewe dien wanneer dit kom by ons land se jeug. Nie net is 

hulle veiligheid van uiterse belang nie, maar ook hulle opvoeding.  

Die skooljaar is al byna drie weke aan die gang en steeds is plasings van Gauteng-leerders nog nie 

afgehandel nie. Gefrustreerde ouers kry geen antwoorde van die Gautengse Departement van Onderwys 

(GDO) nie en wend hulle nou tot desperate optrede. Skole se akademiese programme word ontwrig en 

leerders wat besig is met klasse word ontneem aan hulle basiese reg tot onderwys, terwyl ander tuis sit 

omdat hulle steeds nie plek in skole kry nie. Leerders stuur tans vreesbevange boodskappe uit hulle 

klasse aan hulle ouers omdat betogers na bewering dreig om skole af te brand. Dit is onaanvaarbaar 

omdat indiwidue se regte en veiligheid aangetas word. 

Die GDO swoeg al geruime tyd met die plasings van leerders aan die begin van skole se akademiese 

jaar. Nuwe skole word nie gebou nie en klaskamers in goeie skole is steeds oorvol. Daarteenoor val 

skole soos Magaliesburg Secondary School naby Krugersdorp uitmekaarval. Dit is tyd dat mnr. 

Panyaza Lesufi, LUR vir Onderwys in Gauteng, sy leë beloftes laat staan en erken dat sy polities-

gedrewe aanlyn toelatingstelsel ’n mislukking is. Skole moet self toegelaat word om hul plasings te 

hanteer, soos in die verlede.  

Melanie Buys, hoof van Ontwikkeling by die Skoleondersteuningsentrum (SOS), sê “Lesufi se volgehoue 

pogings tot die manipulering van sy aanlynstelsel, is ’n kaartehuis is wat reeds inmekaargetuimel het 

en het die afgelope vier jaar nog geen sukses opgelewer nie.” 

 

Medianavrae kan gerig word aan: 

 


