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Lêerno.:   23/2/13/1Teacher Development Courses and Webinars 

Verwysing: 20220309-526 

 

 

Kaapse Onderrig- en Leierskapinstituutminuut: 0004/2022 

 

Aan: Hoofdirekteure, Direkteure (Hoofkantoor en distrikskantore), Hoofde: Subdirektorate en 

Afdelings (Hoofkantoor), Hoofde: Kurrikulumondersteuning, Hoofde: Bestuur en Beheer, 

Kringbestuurders, Vakadviseurs en Prinsipale van openbare skole 

 

Onderwerp:  Kursusse vir onderwyserontwikkeling en webinars wat in 2022 by die Kaapse 

Onderrig-en Leierskapinstituut aangebied sal word  

 

1. In Kaapse Onderrig- en Leierskapinstituutminuut 0007/2021 van 13 Desember 2021 het die 

Kaapse Onderrig- en Leierskapinstituut (KOLI) aangekondig dat dit weer eens óf tydens 

skoolkwartale óf gedurende skoolvakansies SARO-ondersteunde kursusse vir 

onderwyserontwikkeling, konferensies, webinars en seminare vir prinsipale, 

adjunkprinsipale, departementshoofde en onderwysers sal aanbied. 

 

2. Daar was ook gemeld dat, weens die onvoorspelbaarheid van die impak van COVID-19 

gedurende 2021 en 2022, slegs kursusse vir Kwartaal 1 beskikbaar sal wees en verdere 

bywerking van beskikbare kursusse vir Kwartaal 2 en 3 sal vrygestel word. 

 

3. Die doel van hierdie minuut is om skole en onderwysers in te lig oor alle KOLI-kursusse vir 

onderwyserontwikkeling en webinars wat vir Kwartaal 2 en 3 beskikbaar is (Bylae A.1). 

 

4. Alle kursusse en webinars wat deur die KOLI in Kwartaal 2 en 3 aangebied sal word, sal 

teen 20 Maart 2022 op die KOLI-webwerf beskikbaar gestel word: www.wcedctli.co.za. 

 

5. Onderwysers wat daarin belangstel om hierdie kursusse by te woon, moet via die KOLI-

webwerf aanteken (die intekenings- en registrasieproses word in Bylae B uiteengesit). 

 

6. Kursusse kan op verskillende wyses aangebied word en sal sessies wat van aangesig tot 

aangesig is, gemengde en aanlyn deelnames insluit. Die toepaslike wyse word in Bylae 

A.1 aangedui. 

http://www.wcedctli.co.za/
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7. Waar kursusse van aangesig tot aangesig aangebied word, sal die Wes-Kaap 

Onderwysdepartement (WKOD) aflosonderwysers in diens neem vir die duur van kursusse 

wat gedurende skoolkwartale deur onderwysers by die KOLI bygewoon word, met dien 

verstande dat:  

• daar geen botallige onderwyser by die skool is nie;  

• die onderwyser nie ŉ onderwyser is wat deur die beheerliggaam betaal word nie; 

en/of  

• die onderwyser nie reeds vir ŉ ander onderwyser waarneem nie.  

 

8. Dit is die skool se verantwoordelikheid om ŉ geskikte aflosonderwyser vir ŉ onderwyser wat 

die kursus bywoon, te vind en benoem.  

 

9. Slegs 50 onderwysers sal geregisteer word vir sessies wat van aangesig tot aangesig 

plaasvind vir elk van die kursusse wat gedurende die skoolkwartaal aangebied word.  

 

10. Moet asseblief nie huiwer om met die volgende KOLI-koördineerders in verbinding te tree 

om meer inligting oor 2022 se KOLI-intervensies in Kwartaal 2 en 3 te bekom nie: 

 

Naam Tel. Faksno. E-pos 

Kursusse vir skoolbestuur en leierskapsontwikkeling en professionele 

ontwikkelingsaktiwiteite 

Tamaryn Petersen 021900 5035 021900 5114 Tamaryn.Petersen@westerncape.gov.za  

Brandon Jantjies 021900 5029 021900 5114 Brandon.Jantjies@westerncape.gov.za  

Kursusse vir die grondslagfase 

Magdalena Benn 021900 5016 086 6145151 Magdelena.Benn@westerncape.gov.za 

Kursusse vir die intermediêre en senior fase 

Natasha Fouché 021900 5018 086 4436276 Natasha.Fouche@westerncape.gov.za 

Kursusse vir inklusiewe onderwys 

Liesl Robinson 021900 5020 021900 5013 Liesl.Robinson@westerncape.gov.za 

IKT-integrasie-intervensies 

Christo Davids 021900 5021 086 7316833 Christo.Davids2@westerncape.gov.za 

 

11. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle onderwysers.  
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