
Transformeer om te Presteer (T2P) se strategiebestuurder, Warda Conrad, is in 

Mei 2019 deur Radio Tygerberg uitgenooi vir ŉ onderhoud in twee aflewerings. 

Die eerste program is op 27 Junie 2019 uitgesaai en die tweede op 04 Julie 2019. 

ŉ Opsomming van sodanige programme word hiermee in twee aflewerings 

weergegee:  

 

OPSOMMING: PROGRAM 1: Radio Tygerberg-onderhoud met Warda Conrad 

 

In die inleidende deel van die onderhoud sit Warda Conrad haar 

verantwoordelikhede as Direkteur van die Direktoraat Besigheidstrategie en 

Belanghebbendebestuur van die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) 

uiteen en hoe dit gebeur het dat T2P ŉ tuiste in haar direktoraat gevind het. 

Voordat sy die strategie self verduidelik, plaas sy nie alleen die strategie en die 

ontstaan daarvan omvattend in konteks nie, maar verduidelik ook die konteks 

van die Wes-Kaap as die logiese tuiste daarvan. Conrad onderbeklemtoon 

geensins die sosioëkonomiese omstandighede van die Wes-Kaap nie, of 

onderspeel op verrassende wyse nie die WKOD se tekortkominge in hulle 

benadering tot onderwys nie. 

Conrad verklaar voorts nougeset presies waaruit die strategie saamgestel is en 

waarom elke komponent (of pilaar) daarvan sorgvuldig geformuleer en 

ontwikkel is, asook op wie in die besonder (watter rolspeler binne die provinsie se 

onderwysspektrum), dit gemik is. Dit is dus nie verrassend dat sy beklemtoon hoe 

belangrik dit is dat “leerderaanvaarding” van kritieke belang vir die sukses van 

die strategie is nie, veral wat Ingesteldheid vir Groei betref. Dit verg dat leerders 

erken dat hy/sy die vermoë het om deur voortdurende oefening te verbeter. 

Gedurende die grootste deel van die laaste gedeelte van die onderhoud word 

daar dan ook gekonsentreer op Ingesteldheid vir Groei, ŉ verskynsel wat 

beproef en goed nagevors is en wat die afgelope paar dekades in omloop is. 

Saam met ander aspekte daaraan verbonde, sit Conrad duidelike riglyne oor 

hoe dit in skole geïmplementeer gaan word, uiteen, en verduidelik wie daarvoor 

verantwoordelik sal wees. Sy brei ook uit oor hoe noodsaaklik dit is om T2P-

kampvegters in skole en distrikte te hê en wat hulle besondere rolle en funksies is. 

Ouerbetrokkenheid en riglyne ontglip ook nie hierdie boeiende eerste 

aflewering van die bespreking oor die T2P-strategie nie.  

  

 


