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Omsendbrief: 0053/2021 

Vervaldatum: Geen 

 

Aan: Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure, Direkteure (Hoofkantoor en distrikskantore), 

Kringbestuurders, Prinsipale en Voorsitters van beheerliggame 

 

Kort opsomming: Toelating van ongedokumenteerde Suid-Afrikaanse of buitelandse leerders 

 

Onderwerp: Toelating van ongedokumenteerde Suid-Afrikaanse of buitelandse leerders  

 

 

1. Die doel van hierdie omsendbrief is om die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) se 

skole in te lig oor beleide en prosedures rakende die toelating van ongedokumenteerde 

Suid-Afrikaanse en buitelandse leerders. Dit is ooreenkomstig die presedent wat geskep is 

in Centre for Child Law and Others v Minister of Basic Education and Others (2840/2017) 

[2019] ZAECGHC 126; [2020] 1 All SA 711 (ECG); 2020 (3) SA 141 (ECG) (12 December 2019) 

(“Phakamisa-hofsaak”) en die Konstitusionele Hofbevel (CCT 19/19) van 15 Februarie 2019. 

 

2. Alhoewel die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996) (SASW), die 

Toelatingsbeleid vir Gewone Openbare Skole, wat op 19 Oktober 1998 ingevolge 

Kennisgewing no. 2432 van 1998 in Staatskoerant 19377 gepubliseer is (die “Nasionale 

Toelatingsbeleid”) en die Wes-Kaapse Beleid oor die Bestuur van Toelating en Registrasie 

van Leerders by Gewone Openbare Skole, die vereistes vir toelating van leerders uiteensit, 

kom skole dikwels voor ŉ dilemma te staan wanneer 'n kind wat nie oor die nodige 

dokumente vir toelating beskik nie (bv. ŉ geboortesertifikaat, studievisum, permanente 

verblyfpermit, visum vir asielsoekers, visum vir vlugtelinge, paspoort of 

identiteitsdokument), aansoek om toelating tot 'n openbare skool doen. Leerders wat nie 

identifikasiedokumente het nie, word as ongedokumenteerde leerders gekategoriseer.  
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3. Artikel 29(1)(a) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (“die 

Grondwet”) waarborg elkeen die reg op basiese onderwys en artikel 7(2) verplig die staat 

om hierdie regte wat in die Handves van Regte uiteengesit is, te respekteer, beskerm, 

bevorder en na te kom. Artikel 29(1)(a) van die Grondwet is onbeperk, onvoorwaardelik 

en op alle persone van toepassing, buitelanders ingeslote. 

 

4. Klousule 15 van die Nasionale Toelatingsbeleid is van toepassing op Suid-Afrikaanse 

kinders wat nie amptelike geboortesertifikate het nie. Volgens hierdie beleid is die 

voorlegging van ŉ geboortesertifikaat binne drie maande ŉ voorwaarde vir toelating van 

Suid-Afrikaanse kinders tot openbare skole, en by gebrek daaraan, sal die kind van die 

ouer wat in gebreke bly van inskrywing uitgesluit word. 

 

5. In die “Phakamisa-hofsaak” het die hof bevind dat klousules 15 en 21 van die Nasionale 

Toelatingsbeleid kinders in werklikheid toegang tot onderwys weier op grond van hul 

gebrek aan dokumente, wat op onbillike diskriminasie neerkom. Dit is bevind dat dit 

teenstrydig met die Grondwet en dus ongeldig is. 

 

6. Die reg op onderwys geld vir almal binne die grense van Suid -Afrika. Die nasionaliteit of 

immigrasiestand van die kind is nie ter sake nie. In die bogenoemde hofsaak het die hof 

bevind dat kinders, óók díe met 'n onwettige status, die reg op onderrig het. 

 

7. Die hof het voorts bevind dat artikels 39 en 42 van die Immigrasiewet, 2002 (Wet 13 van 

2002) skole nie verbied om basiese onderrig aan kinders wat onwettige buitelanders is, te 

gee nie. 

 

8. Hierdie omsendbrief dien dus om skole in te lig dat kinders wat nie amptelike 

identiteitsdokumente besit nie, nie toegang geweier mag word slegs op grond daarvan 

dat die ouer/voog/pleegkind nie bewys van geboorte in Suid -Afrika of in 'n vreemde land 

kan lewer nie. 

 

9. As die ouer/voog/pleegkind nie oor enige van die volgende vereiste dokumente beskik 

nie, moet die leerder by ŉ skool ingeskryf word op voorwaarde dat die 

ouer/voog/pleegkind 'n skriftelike beëdigde verklaring voorlê wat die leerder se 

besonderhede, die ouer se besonderhede en geboortedatum bevestig. Dit is van 

toepassing op leerders sonder ŉ: 

 

9.1 Suid-Afrikaanse geboortesertifikaat/identiteitsdokument 

9.2 Buitelandse paspoort (in die geval van 'n buitelandse leerder) 

9.3 Asielsoekerspermit 

9.4 Vlugtelingpermit 

9.5 Studiepermit 
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10. Prinsipale kan leerders sonder die bogenoemde dokumente inskryf, maar moet ouers 

egter in kennis stel van hul verpligting om die nodige dokumente by die Departement van 

Binnelandse Sake aan te vra. 

 

11. Prinsipale moet die ouer ook in kennis stel dat artikel 31 van die Wet op die Registrasie van 

Geboortes en Sterftes, 1992 (Wet 51 van 1992) bepaal dat dit 'n oortreding is om 'n vals 

verklaring af te lê of aanleiding daartoe gee dat ŉ vals verklaring afgelê word oor die 

ouderdom van ŉ kind. 

 

12. Ouers moet, indien nodig, deur die Departement van Binnelandse Sake of hulle 

buitelandse ambassades werk om die toepaslike dokumente te bekom. 

 

13. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle 

betrokkenes. 
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