
‘n Stap-vir-stap-gids: 
 Skryf  ‘n  voorlegging oor die BELA 

Bill 
 
Die sleutel tot ‘n goeie voorlegging is: 
 

 Hou dit kort. 

 Hou dit relevant. 

 Skryf in jou eie woorde. Vormbriewe is van nul en gener waarde nie. In plaas 
van om ‘n vormbrief te skryf, kan jy eerder die meningsopname in Survey 
Monkey doen, wat jy hier kry. Dit word anoniem voltooi. Ons gaan dan ‘n 
verslag oor die meningsopname skryf en dit aan die DBO voorlê.  

 Lees ander voorleggings. Imago Education het ‘n uitstekende voorlegging 
geskryf. Lees dit by https://goo.gl/FYFwzG vir idees en inspirasie.  

 

Jou hulpbronne 
 
Om jou te help om jou voorlegging te skryf, gee ons jou die volgende hulpbronne 
(aangeheg): 
 
1) ‘n Feiteblad, wat basiese inligting oor die BELA Wetsontwerp gee. Onthou dit is 
net ‘n opsomming. Kyk ook weer ‘n keer of twee na Bouwe van der Eems se 
YouTube video. 
 
2) ‘n Stap-vir-stap-gids (dit is die gids wat jy nou lees). 
 
3) ‘n Templaat wat jy as ‘n riglyn kan gebruik vir jou voorlegging. Dit is as ‘n Word-
dokument aangeheg, sodat jy dit self kan wysig. Wanneer jy dit gewysig het, en jou 
persoonlike stempel daarop afgedruk het, bêre dit asseblief as ‘n PDF, en heg dit 
aan by jou e-pos aan Adv. Rudman. 
 
4) ‘n “Summary Sheet” (‘n Samevatting). Dit sal ons help om telling te hou van die 
besware wat gemaak word, en van die klousules waarteen beswaar gemaak word. 
Dit is absoluut noodsaaklik dat ons hiervan rekord hou. Dit beteken ook dat die 
Minister ingelig word oor hoeveel beware teen watter klousules gemaak is. Vul 
asseblief die Summary Sheet in wanneer jy klaar geskryf het, en heg dit voor aan jou 
dokument. Dit is aangeheg as ‘n PDF sodat jy dit kan uitdruk, invul en inskandeer. 
Gebruik dit as die dekblad vir jou voorlegging.  
 

Die inhoud van jou voorlegging 
  
Soos ons in die inleidende notas noem, is die belangrikste aspek van die 
Wetsontwerp waarop ons nou moet fokus nie die Wetsontwerp self nie, maar die 
gebrekkige konsultasieproses. 
 
Daarom moet jy in die eerste deel van jou voorlegging sê of jy voel dat jy genoeg tyd 
gehad het om die Wetsontwerp te bestudeer en te verstaan, en noem watter 
praktiese probleme jou moontlik verhinder het om dit te kon doen. 
 
Jy sal in die Feiteblad sien dat ons net op ‘n paar kwessies in die Wetsontwerp 
konsentreer. 

https://www.surveymonkey.com/r/BELABillImpact
https://www.youtube.com/watch?v=nXGe5Y5TH9U


 
Ons vra dat jy in jou voorlegging op die volgende aspekte fokus: 
 

1. Registrasie 
2. Jaarlikse assesserings op eie koste 
3. Verpligting om aan CAPS te voldoen 
4. Alternatiewe skoolverlatingskwalifikasies verbode vir tuisskolers 

 
Ons het hierdie areas geïdentifiseer as sleutelareas waarin jou praktiese 
ondervinding as ‘n ouer die meeste sal tel. Jy weet wat die impak van hierdie 
bepalings op jou gesin gaan wees, en ons wil hê jy moet dit aan die DBO verduidelik. 
Hierdie areas vereis nie ‘n hoë mate van regstegniese kennis om daarop 
kommentaar te kan lewer nie. 
 
Ons het besluit om “registrasie” by die lysie te voeg, want alhoewel daar nie groot 
veranderinge in die registrasieproses is nie, het die huidige proses nie gewerk nie, 
en kan dit ook nie werk nie. Dit is nodig dat ons dit baie duidelik maak aan die 
Minister.  
 
Dit is moontlik dat dit nie die bedoeling van die DBO is om tuisleerders te verhoed 
om ‘n alternatiewe skoolverlatingskwalifikasie te verkry nie. Maar op die oog af is dit 
wat die Wetsontwerp verbied, en as ‘n mens dit die voordeel van die twyfel wil gee, is 
dit nogtans dubbelsinnig. Dit is beter om beswaar daarteen aan te teken, sodat die 
DBO hierdie artikel kan herskryf, eerder as om dit net so te laat. 
 
Hierdie kommentaar is net ‘n eerste stap. Jy sal nog bykomende kommentaar kan 
instuur, en ons sal jou daarmee help, indien nodig. Ons beplan om ‘n verskeidenheid 
hulpmiddels te ontwikkel om jou te help om die Wetsontwerp te verstaan.  
 
In jou slotsom van jou voorlegging moet jy jou sleutelopmerkings herhaal, jou 
siening van die Wetsontwerp gee, en voorstel wat hulle kan doen om dit reg te stel.  
 
Dink byvoorbeeld aan die volgende: 
 

 Is die Wetsontwerp prakties uitvoerbaar? 

 Sal tuisskolers voldoen aan die eise van die Wetsontwerp? 

 Wat stel jy voor moet gedoen word? 

 Ons het voorgestel dat Tuisonderwys geskrap word uit die Wetsontwerp, en 
dat daar ‘n behoorlike konsultasieproses plaasvind. Stem jy saam? Onthou 
asseblief dat dit jou eie opinies hierdie is. 

 
As jy graag bykomende opmerkings oor ander afdelings of artikels wil maak, 
oorweeg dit asseblief om te noem dat jy beplan om dit nog te doen. 
 

‘n Belangrike administratiewe taak 
 
Een laaste punt voor jy jou voorlegging skryf: Ons wil graag ‘n rekord hê van elke 
voorlegging wat deur lede en ondersteuners ingestuur word, en ons wil graag weet 
waarteen jy beswaar gemaak het. Ons verwag ‘n groot aantal voorleggings, maar 
ons kan nie op die oomblik al die voorleggings lees nie. Om ons taak te vergemaklik, 
vra ons asseblief die volgende: 
 
1) Stuur ‘n kopie van jou voorlegging aan homeschoolfreedom1996@gmail.com 
sodat ons ‘n bewys het dat jy dit ingestuur het, en dit later kan lees.   

mailto:homeschoolfreedom1996@gmail.com


 
EN 
 
2) Gebruik die Summary Sheet om jou kommentaar en besware mee op te som. Ons 
kan dan met een oogopslag sien wat jou besware is en telling hou daarvan. 
Sodoende kan ons ook nagaan of die DBO hulle werk doen.  

 
 

Tyd om aan die skryf te kom 
 
Noudat jy al die agtergrondinligting het, kan jy wegspring en jou voorlegging skryf.  
 

Volg net hierdie stappe: 
 

Stap 1: Lig jouself in deur die Feiteblad te lees en Bouwe se YouTube 
video te kyk. 
Stap 2: Gaan dink mooi oor die impak wat die Wetsontwerp op jou gesin 
gaan hê. 
Stap 3: Gebruik die templaat as ‘n gids om jou jou voorlegging te help 
skryf. 
Stap 4: Druk die Summary Sheet uit, voltooi dit en maak seker dat dit die 
dekblad van die voorlegging is. 
Stap 5: Stuur jou voorlegging aan Adv. Rudman by 
Rudman.D@dbe.gov.za en stuur ‘n BCC-kopie aan die Trust by 
homeschoolfreedom1996@gmail.com 

OF: As jy ANONIEM jou voorlegging indien, MOET DIT NIE aan 
Adv Rudman stuur nie, maar stuur dit aan: admin@pestalozzi.org 
en BCC aan homeschoolfreedom1996@gmail.com. Skryf asseblief 
ANONIEM in die onderwerp van jou e-pos; dan weet ons dat ons 
jou voorlegging anoniem moet maak voor ons dit aan Adv 
Rudman voorlê. 

 

Baie dankie vir jou tyd en moeite. Dankie dat jy ‘n poging 
aanwend en stry vir jou kinders se reg om in hulle beste 
belange opgevoed te word. 
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