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HOOFSTUK 5 

DIE BEPLANNING VAN DIE MINI-ONDERWYSSTELSEL 

TERWILLE VAN PRODUKTIWITEIT IN ONDERWYSVOORSIENING 

AAN AKADEMIES BEGAAFDE LEERDERS 

5.1 Inleiding 

Die mini-onderwysstelsel is die logistieke raamwerk gerig op die spesifieke 

onderwysbehoeftes van ‘n identifiseerbare groep mense binne ‘n staatsterritorium 

(Steyn et al., 2002:59). Die vierde navorsingsdoelwit moet binne hierdie konteks 

verstaan word, naamlik om die moontlike vervlegting van ‘n toegespitse mini-

onderwysstelsel vir akademies begaafde leerders en die ondersteuning van 

akademies begaafde leerders in die nasionale onderwysstelsel te ondersoek en 

om sodoende moontlike wyses of modelle van produktiewe onderwysvoorsiening 

aan akademies begaafde leerders te beplan. Die mini-onderwysstelsel moet dus 

in die verskillende komponente beplan word. Die struktuur wat beplan moet word, 

kan soos volg voorgestel word: 
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Figuur 5.1 Die struktuur van die mini-onderwysstelsel (Steyn et al., 

2002:60) 

 

Die oogmerk van die navorsing beteken dus dat kern-aspekte van ‘n mini-

onderwysstelsel beplan moet word, sodat daar op produktiewe wyse voorsien kan 

word in die unieke onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders in die 

intermediêre fase in Suid-Afrika. Die geïdentifiseerde komponente en elemente 

(vgl par 1.4.4.2) word in hierdie hoofstuk beplan ooreenkomstig die drie fases van 

die strategiese beplanningsraamwerk (vgl par 1.4.5). Die drie fases sluit die 

volgende in, naamlik die voorbereidingsfase, die die fase van beplanningsanalise 

en die fase van beplanningsoperasionalisering. Die werksdokument vir die 

ontwikkeling van die strategiese plan bedoel vir ‘n onderwysstelsel sal as 

toepassingsinstrument gebruik word (vgl par 1.4.4.2) sodat onderwysprogramme 

op skoolvlak aan akademies begaafde leerders gelewer kan word. Die 

werksdokument word voltooi deur gebruikmaking van indikatore of kort stellings 

om die inligting op hanteerbare wyse weer te gee (vgl par 1.4.5). Die verskillende 

fases wat die beplanning deurloop het word aan die hand van die werksdokument 

verduidelik, en die inligting wat versamel is, word bondig ontleed sodat die 
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gekondenseerde inligting gebruik kan word om in die derde fase die planne te 

maak. Alhoewel die inligting in indikatorformaat uitgevoer word, word die volledige 

skopus van beskikbare inligting steeds teen die agtergrond vir verdere detail en 

gebruik gehou (vgl 1.4.5). 

Die werksdokument (vgl par 1.4.5) dien dus as administratiewe riglyn vir die 

toepassing van die strategiese beplanningsraamwerk in die ontwikkeling van mini-

onderwysstelsel met die doel om in samewerking met die nasionale onderwys-

stelsel, in die unieke onderwysbehoeftes van Suid-Afrika te voorsien. In die 

werksdokument word die fases en die meegaande stappe van elke fase van die 

beplanningsverloop aangetoon en hanteer. Die werksdokument verskaf ook die 

administratiewe raamwerk om die tersaaklike inligting, soos wat dit uit die 

versamelde data onttrek is, in die formaat van indikatore in die relevante 

paragrawe te orden. Direk langs die kolom waar die indikatore gelys is, is ‘n 

ruimte vir aantekeninge deur die navorser/beplanner. Die aantekeninge word 

gemaak, soos nodig, ter wille van byvoorbeeld die besinning of oorweging van 

opsies ten opsigte van die planne wat gemaak moet word. Daarna word die 

planne wat gemaak is in die formaat van besluite neergeskryf. Dit is dus moontlik 

om aan die einde van die werksdokument ‘n oorsig van die breë strategiese plan 

te gee deur die besluite as geheel saam te vat. 

5.2 Fase 1:  Voorbereidingsfase van die strategiese beplan-

ningsraamwerk 

Gedurende die voorbereidingsfase is die volgende stappe afgehandel, naamlik die 

motivering vir die strategiese beplanning van ‘n mini-onderwysstelsel wat op 

produktiewe wyse voorsien in die onderwysbehoeftes van akademies begaafde 

leerders in die intermediêre fase, die samestelling van die beplanningspan, die 

geprojekteerde uitkomste van die studie en die metode van data-insameling (vgl 

par 1.4.5.2). 
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5.2.1 Werksdokument:  Voorbereidingsfase 

Stap 1 

Motivering vir die strategiese beplanning Aantekeninge 

Die situasie 

Akademies begaafde leerders besit unieke kenmerke (vgl 
par 2.3). 

Akademies begaafde leerders besit unieke kognitiewe, 
affektief-sosiale en skeppend-ontdekkende behoeftes (vgl 
par 2.5). 

Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel voorsien nog nie 
kwaliteit onderwys aan akademies begaafde leerders nie (vgl 
par 3.6). 

Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel het ‘n lae produktiwi-
teitsvlak (vgl par 3.7). 

Unieke onderwysvoorsiening, 
met ‘n hoë produktiwiteitsvlak 
sodat die onderwys haalbaar, 
volhoubaar en bekostigbaar is, 
vir akademies begaafde leer-
ders wat hierdie leerders se 
unieke kenmerke en onder-
wysbehoeftes in ag neem, is 
nodig. 

Stap 2 

Beplanningspan Aantekening 

Die beplanningspan is saamgestel en is verteenwoordigend 
van alle betrokke individue en belangegroepe en sluit 
verskillende kundighede in (vgl par 1.4.5). 

Die span het uit die volgende lede bestaan (vgl par 1.4.5): 

Een verteenwoordiger van die skoolbestuurspanne van ‘n 
laerskool en ‘n hoërskool respektiewelik. 

Een onderwyser van ‘n laerskool en ‘n hoërskool respek-
tiewelik. 

Een ouer van ‘n laerskool en ‘n hoërskool respektiewelik. 

Die navorser en navorsingsleier het ex officio op die be-
planningspan gedien. 

‘n Voorsitter en sekretaris is uit die geledere gekies. 

Die beplanningsgroep was verantwoordelik daarvoor om 
advies te gee ten opsigte van die verskillende implemente-
ringstappe van die beplanningsraamwerk en om toesig te 
hou oor die implementering en voltooiing van die beplanning, 
asook oor die haalbaarheid van die beplanningsuitkomste 
(vgl par 1.4.5). 

Die beplanningspan, met lede 
uit verskillende belangheb-
bende groeperings, het beïn-
druk met hulle entoesiastiese, 
kreatiewe en volgehoue deel-
name en het ‘n besondere 
positiewe bydrae in die berei-
king van die uitkomste gelewer  

Stap 3 

Geprojekteerde uitkomste Aantekeninge 

Die geprojekteerde uitkomste is in terme van die navorsings-
doelwitte van hierdie studie saamgevat, met die klem op die 
op vierde en vyfde doelwitte, naamlik om: 

die unieke kenmerke en onderwysbehoeftes van die akade-
mies begaafde leerders te bepaal (vgl par 2.3); 

die huidige stand van onderwysvoorsiening aan akademies 
begaafde leerders in Suid-Afrika te bepaal en wel binne die 

Die navorsingsdoelwitte het 
goed gewerk om die geprojek-
teerde uitkomste saam te vat 
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konteks van produktiewe onderwys en onderwysvoorsiening 
aan akademies begaafde leerders in ander lande (vgl par 3.5 
en par 3.6); 

die determinante ten opsigte van produktiewe onderwysvoor-
siening aan akademies begaafde leerders in die intermediêre 
fase te bepaal (vgl hoofstuk 3 en hoofstuk 4); 

om die moontlike vervlegting van ‘n toegespitse mini-onder-
wysstelsel, vir akademies begaafde leerders, en die onder-
steuning van akademies begaafde leerders in die nasionale 
onderwysstelsel te ondersoek en om sodoende moontlike 
wyses of modelle van produktiewe onderwysvoorsiening aan 
akademies begaafde leerders te beplan; en 

om ‘n program spesifiek bedoel vir akademies begaafdes op 
produktiewe wyse in hierdie mini-onderwysstelsel te beplan. 

Uit die stappe van die voorbereidingsfase het die volgende na vore gekom: 

 Die beplanning is gerig deur die oortuiging dat unieke en produktiewe 

onderwysvoorsiening ooreenkomstig die akademies begaafde leerders se 

unieke kenmerke en onderwysbehoeftes uiters nodig is. 

 Die entoesiastiese, kreatiewe en volgehoue deelname van die 

beplanningspan het die positiewe bereiking van die uitkomste ondersteun. 

 Die geprojekteerde uitkomste van die beplanning is duidelik en effektief 

deur die doelwitte van die navorsing saamgevat. 

Die voorbereidingsfase het die grondslag gelê vir die implementering van die fase 

van beplanningsanalise. 

5.3 Fase 2:  Fase van beplanningsanalise van die strategiese 

beplanningsraamwerk 

Tydens hierdie fase is die fokus daarop geplaas om die tersaaklike inligting te 

versamel en in hanteerbare eenhede saam te vat. Die stappe van die 

beplanningsanalise is die volgende: die identifisering van die teikengroep, die 

analise van die interne determinante, die ordening van die inligting uit die eksterne 

determinante en die SWGB-analise as finale stap (vgl par 1.4.5.3). 

Die metodes wat gebruik is vir die inligtinginsameling was die volgende: 
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5.3.1 Werksdokument:  Wyse van inligtinginsameling 

Inligtinginsameling Aantekeninge 

Literatuurstudie (vgl par 1.2) 

Individuele onderhoude met hoofde, onderwysers en ouers 
van akademies begaafde leerders (vgl par 1.4.7.1). 

Groeponderhoude met onderwysers, akademies begaafde 
leerders en die ouers van akademies begaafde leerders (par 
1.4.7.2). 

Bepaalde inligtinginsamelings-
metodes is volgens die be-
hoefte gebruik. 

Gedurende die fase van beplanningsanalise is die volgende stappe gevolg ten 

einde die nodige inligting in sinvolle eenhede te orden: 

Stap 1 

Teikengroep en hul onderwysbehoeftes Aantekeninge 

Die teikengroep is akademies begaafde leerders in die 
intermediêre fase in Suid-Afrika (vgl par 1.4.5). 

Die onderwysbehoefte is om kwaliteit onderwys op ‘n 
produktiewe wyse aan akademies begaafde leerders in die 
intermediêre fase te lewer (vgl par 2.8.2.1). 

Daar word nie genoeg unieke ondersteuning aan akademies 
begaafde leerders voorsien nie (vgl, parr, 3.6 & 2.8.2.1). 

Die teikengroep is duidelik 
identifiseerbaar as leerders, uit 
die intermediêre skoolfase.  

Die akademies begaafde leer-
ders uit hierdie fase het beslis 
behoefte aan unieke onder-
wysondersteuning. 

Stap 2 

Interne determinante (vgl hoofstukke 2 & 3)  

Tersaaklike teoretiese riglyne as interne determinant van 
opvoedkundige aard 

Aantekeninge 

Die kenmerke en eienskappe van die akademies begaafde 
leerders is duidelik genoeg om effektiewe onderwys ooreen-
komstig hulle unieke onderwysbehoeftes te voorsien (vgl par 
2.3) 

Die teorie insake die mini-onderwysstelsel verskaf die raam-
werk om die onderwysvoorsiening aan akademies begaafde 
leerders te voorsien (vgl par 3.3). 

Die intermediêre skoolfase is duidelik gedefinieer en kan as 
fase vir akademies begaafde leerders gebruik word (vgl par 
2.6) 

Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel het ‘n lae produktiwi-
teitsvlak en daar is wyses om die produktiwiteit te verhoog 
(vgl par 3.7 & 3.8). 

‘n Geskikte kurrikuleringsmodel vir die ontwerp van die 
programme vir akademies begaafde leerders is beskikbaar 
en riglyne bestaan vir die ontwerp van studiegidse wat 
gebruik kan word om leerders te ondersteun (vgl par 
3.3.3.2). 

Tersaaklike teoretiese riglyne 
bestaan om die onderwysvoor-
siening aan akademiese be-
gaafde leerders binne die 
raamwerk van ‘n mini-onder-
wysstelsel wat met die nasio-
nale onderwysstelsel korreleer 
te beplan. Hierdie riglyne moet 
op tersaaklike plekke in die 
beplanningsverloop gebruik 
word. 
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Die ‘onderrigleerstrategie vir self-bestuurde, interaktiewe 
leer’ is spesifiek ontwikkel ten einde verhoogde produktiwiteit 
in die onderwys te ondersteun en kan aangewend word om 
onderwys vir akademies begaafde leerders af te lewer (vgl 
par 3.9). 

Stap 3 

Eksterne determinante  

Demografiese tendense Aantekeninge 

Daar is ‘n jaarliks ‘n toename in die getal akademies be-
gaafde leerders, ook in die intermediêre skoolfase (vgl par 
4.3). 

Akademies begaafde leerders is oor die hele land versprei 
(vgl par 4.3). 

Die groei in die aantal leerders 
en die verspreiding van die 
leerders oor die hele land 
noodsaak afstandsgebaseerde 
programme vir hulle onder-
steuning. 

 

Ekonomiese en tegnologiese tendense Aantekeninge 

Die hoogste gemiddelde inkomste per huishouding is in 
Gauteng (vgl par 4.4). 

Die grootste persentasie van die bevolking verdien onder 
R12000 (vgl par 4.4). 

Die onderwysprogramme moet bekostigbaar wees (vgl par 
4.4). 

Daar is ‘n toename in die aantal huishoudings met toegang 
tot tegnologie (vgl par 4.5). 

Die onderrigstrategie vir self-bestuurde, inter-aktiewe leer 
berus sterk op tegnologie (vgl par 4.5). 

Die onderwysprogramme moet ‘n bydrae lewer tot onder-
wysproduktiwiteit (vgl par 3.4). 

Bekostigbaarheid in die onder-
wys vir akademies begaafde 
leerders is ‘n uitdaging en 
daarom sal finansiering van 
armer leerders gevind moet 
word. 

Tegnologie-gebruik in die on-
derrigstrategie sal gedifferen-
sieer moet word aan alle huis-
houdings en leerders nie oor 
dieselfde vlakke van tegnolo-
giegebruik beskik nie. 

 

Maatskaplike, politieke en taaltendense Aantekeninge 

Afrikaans en Engels is tans die akademiese tale wat 
hoofsaaklik in SA gebruik word (vgl par 4.3). 

Verskillende politieke partye het verskillende sienings aan-
gaande die wyse waarop daar in die onderwysbehoeftes van 
akademies begaafde leerders voorsien word (vgl par 4.6). 

Voor 1994 het Suid-Afrika betekenisvolle vordering in 
onderrig vir begaafde kinders gemaak (vgl par 4.6). 

Die situasie het ná 1994 vererger toe alle sentrums vir 
akademiese begaafdheid gesluit is (vgl par 4.6). 

Akademies begaafde leerders is gestereotipeer as ‘n “elite” 
groep (vgl par 4.6). 

Meer klem word nou op gelyke onderwysvoorsiening vir 
almal geplaas (vgl par 4.6). 

Die taal van onderrigleer sal 
(veral aan die begin) Afrikaans 
en Engels moet wees. 

Belanghebbendes sal van die 
belangrikheid oortuig moet 
word om unieke onderwys aan 
akademies begaafde leerders 
te aanvaar. 
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Wetlike en institusionele faktore Aantekeninge 

Die volgende Suid-Afrikaanse wette beklemtoon dat alle 
leerders en hulle onderwysbehoeftes in die onderwys 
ingesluit behoort te word (vgl par 4.6): 

Die Grondwet (Suid-Afrika, 1996). 

Handves van Menseregte (Suid-Afrika, 1996). 

Wet op Kinderregte (Suid-Afrika, 2008). 

Die inklusiewe onderwysbeleid (Departement van Onderwys, 
2001). 

Onderwys moet alle leerders (insluitend leerders wat 
akademies-begaafd is) se diverse vlakke van vermoë op 
verskillende toepaslike maniere ondersteun (vgl par.4.6). 

Die moontlikhede wat in beleid 
bestaan om gedifferensieerde 
onderwys vir akademies 
begaafde leerders te voorsien, 
moet gebruik word. 

 

Mededingers en medewerkers Aantekeninge 

Mededingers (vgl par 4.7) 

Verskillende skole is betrokke by akademies begaafde 
leerders en hulle kan die programme as kompetisie sien. 

Instansies wat soortgelyke programme aanbied kan mede-
dingers wees. 

Politieke en ander groeperinge bestaan wat die onderwys 
aan akademies begaafde leerders ag as slegs bedoel vir die 
‘elite’ en dit in beginsel teenstaan. 

Medewerkers (vgl par 4.7) 

Verskillende skole wil betrokke raak by die programme. 

Verskillende gemeenskapsgroeperinge wil saamwerk. 

Verskillende universiteite wil ‘n bydrae tot die onderwys-
voorsiening aan akademies begaafde leerders lewer.  

Mededingers vir die dienste 
wat deur die voorgestelde 
mini-onderwysstelsel gelewer 
moet word, is ander instellings 
wat reeds poog om akademies 
begaafde leerders te 
ondersteun en daardie groepe 
wat die akademies begaafde 
leerders as elitisties beskou. 

Die medewerkers is alle 
belanghebbendes wat wil 
bydra om unieke 
onderwysondersteuning aan 
akademies begaafde leerders 
te voorsien. 

Stap 3 

Geleenthede en bedreigings Aantekeninge 

Geleenthede 

Kreatiewe oplossings kan gevind word om op ‘n onder-
wysproduktiewe wyse in die onderwysbehoeftes van 
akademies begaafde leerders te voorsien. 

Die ontwikkeling van akademiese bevoegdhede asook per-
soonlike ontwikkeling en geleentheid tot beroepsverkenning. 

Bedreigings 

Politieke invloede. 

Gebrekkige samewerking deur belangegroepe en skole. 

Ander spelers op die terrein. 

Die feit dat die akademies begaafde leerders in akademiese 
snobs kan ontwikkel. 

Die belangrikste geleentheid is 
daarin geleë dat genoeg 
inligting beskikbaar is om ‘n 
mini-onderwysstelsel te ont-
werp wat in samewerking met 
die nasionale onderwysstelsel 
in die unieke onderwysbe-
hoeftes van akademies be-
gaafde leerders kan voorsien. 

Die grootste bedreiging is die 
negatiewe sienings insake 
unieke onderwysvoorsiening 
vir akademies begaafde 
leerders. 
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Na aanleiding van die bogenoemde is besluit dat spesifieke onderwysprogramme 

en ondersteuningsdienste op ‘n afstandsgebaseerde basis aan akademies 

begaafde leerders in die intermediêre fase aangebied moet word. Sodoende sal ‘n 

bydrae gelewer word om die kwaliteit van onderwys in Suid-Afrika te verhoog. Die 

belangrikste gevolgtrekkings uit die fase van beplanningsanalise kan soos volg 

saamgevat word: 

 Die groei in die aantal studente en die vestiging van die studente oor die 

hele land noodsaak afstandsgebaseerde programme vir hulle onder-

steuning 

 Bekostigbaarheid in die onderwys vir akademies begaafde leerders is ‘n 

uitdaging en daarom sal finansiering vir armer leerders gevind moet word 

 Tegnologie-gebruik in die onderrigstrategie sal gedifferensieer moet word 

omdat alle huishoudings en leerders nie oor dieselfde vlakke van 

tegnologiegebruik beskik nie 

 Die taal van onderrigleer sal (veral aan die begin) Afrikaans en Engels 

moet wees 

 Die moontlikhede wat in beleid bestaan om gedifferensieerde onderwys vir 

akademies begaafde leerders te voorsien, moet gebruik word 

 Besondere aandag moet daaraan geskenk word om goeie samewerking te 

ontwikkel met ander instellings, wat reeds poog om akademies begaafde 

leerders te ondersteun 

 Alle belanghebbendes sal van die belangrikheid oortuig moet word dat 

spesifieke pogings nodig is om unieke onderwys aan akademies begaafde 

leerders te voorsien, en besondere aandag moet geskenk word om veral 

aan daardie groepe wat onderwys aan die akademies begaafde leerders as 

elitisties beskou, van mening te laat verander 

 Genoeg inligting is beskikbaar om ‘n mini-onderwysstelsel te ontwerp wat 

in samewerking met die nasionale onderwysstelsel in die unieke 

onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders kan voorsien 

Die visie en missie van die mini-onderwysstelsel kan dus beplan word. 
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5.4 Fase 3:  Fase van beplanningsoperasionalisering van die 

strategiese beplanningsraamwerk 

In die fase van beplanningsoperasionalisering word die inligting wat in fase een en 

fase twee op gekondenseerde wyse georden is, gebruik om die verskillende 

komponente en elemente van die onderhawige onderwysstelsel beplan. Die 

indikatore soos geformuleer in die eerste twee fases word vir die beplanning van 

elk van die elemente as tersaaklike indikatore gelys. Soos in paragraaf 5.1 

verduidelik, gebeur dit ook dat die tersaaklike indikatore uit die geformuleerde 

indikatore van fases 1 en 2 afgelei word. In die geval van hierdie navorsing word 

slegs bepaalde elemente van die vier komponente (vgl par 3.2) van die 

voorgenome mini-onderwysstelsel beplan. Die elemente is die volgende: die visie, 

die missie, kommunikasielyne, aard van die onderwysprogramme en kurrikula, 

algemene kenmerke van die leerders en onderriggewers, taal van onderrigleer 

asook ondersteuningdienste aan die leerders en onderrigleergebeure. Die rede vir 

hierdie keuse is geleë in die feit dat dit die elemente is wat die algemene aard en 

karakter van die voorgenome mini-onderwysstelsel bepaal en dat die ander 

elemente eers by praktyk-implementering beplan kan word (vgl par 1.4.5.4). Die 

werksdokument is, soos in die geval van die ander twee fases, ook gebruik vir die 

implementering van die fase van beplanningsoperasionalisering. 

5.4.1 Werksdokument: Beplanningsoperasionalisering 

Die Visie Aantekeninge 

Tersaaklike indikatore 

Akademies begaafde leerders word geïdentifiseer op grond 
van hulle hoë intellektuele vermoë, hulle besondere vlak van 
kreatiwiteit en hulle taaktoegewydheid (vgl par 2.2). 

Daar is ŉ groot behoefte by akademies begaafde leerders, 
hulle ouers, onderwysers en skoolhoofde aan haalbare en 
volhoubare onderwysprogramme spesifiek bedoel vir die 
unieke onderwysbehoeftes van akademies begaafde leer-
ders (vgl par 2.5, 2.6 & 2.8.2.1). 

Akademies begaafde leerders moet die geleentheid kry om 
saam met hulle portuurgroep op akademiese vlak te funk-
sioneer (vgl par 2.5). 

In Suid-Afrika word baie min unieke ondersteuning aan 
akademies begaafde leerders op skool- en universiteitsvlak 
verleen (vgl par 3.6). 

Op internasionale vlak word op verskillende wyses en deur 
middel van spesifieke onderwysmodelle in die unieke onder-

 Nis: 
o Akademies begaafd 

o Uniek 

o Afstandsgebaseerd 

o Hoë kwaliteit 

o Suid-Afrika 

o Onafhanklike mini-
onderwysstelsel 
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wysbehoeftes van akademies begaafde leerders voorsien 
(vgl par 3.5). 

Die program moet uniek wees (vgl par 2.7) 

Die gebruik van die onderrigstrategie vir self-bestuurde, 
interaktiewe leer volgens die formaat van nie-kontak-
onderwys om in die unieke onderwysbehoeftes van akade-
mies begaafde leerders te voorsien, is deeglik getoets en 
suksesvol bewys (par 3.9). 

Daar is beslis ŉ haalbare en volhoubare mark vir die voorge-
stelde onderwysprogramme (vgl par 4.3). 

Die teorie insake die mini-onderwysstelsel verskaf die raam-
werk om die onderwysvoorsiening aan akademies begaafde 
leerders te voorsien (vgl par 3.3). 

Die teorie insake die mini-onderwysstelsel verskaf die raam-
werk om die onderwysvoorsiening aan akademies begaafde 
leerders te voorsien (vgl par 3.3). 

 

Op grond van die voorafgaande indikatore kan die visie van die onafhanklike mini-

onderwysstelsel soos volg verwoord word: 

Die visie van die mini-onderwysstelsel is om eiesoortige afstandgebaseerde 

onderwysprogramme van hoë kwaliteit aan akademies begaafde leerders in Suid-

Afrika te voorsien. 

 

Die missie Aantekeninge 

Tersaaklike indikatore 

a) Akademies begaafde leerders word geïdentifiseer op 
grond van hulle hoë intellektuele vermoë, hulle beson-
dere vlak van kreatiwiteit en hulle taaktoegewydheid (vgl 
par 2.2). 

b) ‘n Verskeidenheid siftings- en identifiseringsmetodes ten 
opsigte van die identifisering van akademies begaafde 
leerders moet beskikbaar wees (vgl par 2.7). 

c) Hierdie leerders is versprei oor die hele RSA en gevestig 
in die stedelike en plattelandse gebiede (vgl par 4.3). 

d) Onderwysdienste aan akademies begaafde leerders 
moet haalbaar, volhoubaar en bekostigbaar wees (par 
4.4). 

e) Onderwysproduktiwiteit in Suid-Afrika moet verhoog 
word (vgl par 3.7 & par 3.8). 

f) Akademies begaafde leerders is gestereotipeer as ‘n 
“elite” groep (vgl parr 5.3.3.3 [e] & 5.3.3.6.[c]). 

g) Die ekonomiese en tegnologiese omgewings in Suid-
Afrika het ‘n sterk vraag na hooggeskoolde werkers (vgl 
par 4.4 & par 4.5). 

h) Die kurrikulum is ‘n meer uitdagende en leerdergesen-
treerde kurrikulum (vgl par 2.7). 

i) Die program moet fokus op die totale ontwikkeling van 
die leerder en moet voorsiening maak vir spesifieke 

 Kenmerke bepaal identifisering en 
keuring. 

 Alle akademies begaafdes in die 
hele Suid-Afrika. 

 Haalbare, volhoubare en 
bekostigbare onderwysdienste. 

 Hoë vlak van produktiwiteit in die 
onderwysvoorsiening. 

 Goeie beheer en goeie 
kommunikasie met alle 
belanghebbendes. 

 Afstandsgebaseerd. 

 Uitdagende en gedifferensieerde 
kurrikulum. 

 Taal van onderrigleer Afrikaans en 
Engels. 

 Akademies begaafde 
onderwysers. 

 Ondersteuningsdienste aan 
onderwysers, leerders en 
onderrigleergebeure. 

 Kwaliteitsbeheer nasionaal en 
internasionaal. 
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ondersteuningsdienste aan die leerders. 

j) Die seleksie van onderwysers moet noukeurig gedoen 
word en die opleiding van onderwysers moet van ‘n 
goeie gehalte wees (vgl par 2.7). 

k) Die program moet beplan word sodat dit aan die 
behoeftes van die gemeenskap, land en internasionale 
wêreld voldoen (vgl par 2.7). 

l)  ‘n Uiteensetting van die verwagtinge en pligte van al die 
belanghebbendes moet in plek wees (vgl par 2.7). 

 

Op grond van die bogenoemde indikatore kan die missie as strewekenmerke van 

die onafhanklike mini-onderwysstelsel soos volg geformuleer word: 

Die missie van die mini-onderwysstelsel sluit die volgende kenmerke in: 

i. Kwaliteit onderwys word aan alle akademies begaafde leerders in Suid-

Afrika voorsien in die intermediêre fase sodat hulle hulleself kan toerus om 

maksimaal in ooreenstemming met hulle begaafdheid te funksioneer. 

ii. Die kwaliteit van die onderwys word bepaal aan die hand van nasionale 

eise en internasionale beste praktyk. 

iii. Die onderwys is haalbaar, volhoubaar en bekostigbaar. 

iv. Die onderwysdienste van die onafhanklike mini-onderwysstelsel dra by om 

onderwysproduktiwiteit in Suid-Afrika te verhoog. 

v. Deurlopende positiewe kommunikasie insake die voordele van onderwys 

aan akademies begaafde leerders en die aard en werk van die mini-

onderwysstelsel word deurlopend met alle belangstellendes gehandhaaf. 

vi. Verrykte afstandgebaseerde onderwysprogramme word afgelewer vir 

akademies begaafde leerders wat met die skoolwerk verband hou. 

vii. Die onderrig word deur middel van die onderrigstrategie vir self-bestuurde, 

inter-aktiewe leer afgelewer. 

viii. Die taal van onderrigleer is (ten minste vir die begin) Afrikaans en Engels. 

ix. Die leerders word aanvanklik op grond van akademiese prestasie gewerf 

en dan deur middel van interne keuring ooreenkomstig hulle intellektuele 

vermoëns, kreatiwiteit en taaktoewyding gekeur. 

x. Die onderwysers moet self akademies begaafd wees en oor die nodige 

bevoegdhede beskik om die akademies begaafde leerders effektief te 

ondersteun. 
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xi. Doelgerigte onderwysondersteuningsdienste word aan die onderwysers, 

die leerders en die onderrigleergebeure gelewer, byvoorbeeld om 

spesialiskursusse vir onderwysers van akademies begaafde leerders af te 

lewer en om besoeke by terreine vir spesialistoepassings af te lê. 

Op grond van die visie en die missie kan die geïdentifiseerde elemente van die 

onderwyskundige struktuur en die ondersteuningsdienste in die formaat van 

kernbesluite beplan word. 

5.4.2 Werksdokument:  Onderwyskundige struktuur 

 

Aard van die onderwysinrigting Aantekeninge 

Tersaaklike indikatore 

a) Die visie van die mini-onderwysstelsel is om 
eiesoortige afstandgebaseerde onderwysprogramme 
van hoë kwaliteit aan akademies begaafde leerders in 
Suid-Afrika te voorsien (vgl par 5.4) 

 Afstandsgebaseerd 

Besluite 

1) Die mini-onderwysstelsel sal as ‘n afstandsgebaseerde onderwysinrigting 

funksioneer. 

Onderwysprogramme en differensiasie Aantekeninge 

Tersaaklike indikatore 

a) Verrykte afstandgebaseerde onderwysprogramme 
word afgelewer vir akademies begaafde leerders wat 
met die skoolwerk verband hou (par 5.4; Missie vi). 

b) Die onderrig word deur middel van die 
onderrigstrategie vir self-bestuurde, inter-aktiewe leer 
afgelewer (par 5.4; Missie vii). 

c) Die kurrikulum is ‘n meer uitdagende en 
leerdergesentreerde kurrikulum (vgl par 2.7). 

 Verryk 

 Uitdagend 

 Gedifferensieerd 

 Leerdergesentreerd 

 Verband met skoolwerk 

 Onderrigstrategie 

Besluite 

2) Die onderwysprogramme hou verband met die jaarvlak van die gewone 

onderwys en sluit verrykte, interessante en uitdagende werk in. 
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3) Gedifferensieerde geleenthede word gebied sodat die akademiese-

begaafde leerders soveel as moontlik ooreenkomstig hulle eie unieke 

onderwysbehoeftes keuses kan maak. 

4) Die onderrigstrategie van self-bestuurde, interaktiewe leer word gebruik. 

Leerders Aantekeninge 

Tersaaklike indikatore 

a) Akademies begaafde leerders word geïdentifiseer op 
grond van hulle hoë intellektuele vermoë, hulle 
besondere vlak van kreatiwiteit en hulle 
taaktoegewydheid (vgl par 5.4.2 [a]). 

b) Die leerders word aanvanklik op grond van 
akademiese prestasie gewerf en dan deur middel van 
interne keuring ooreenkomstig hulle intellektuele 
vermoëns, kreatiwiteit en taaktoewyding gekeur (par 
5.4; Missie i)  

 Kenmerke van leerders 

 Werwing en keuring 

Besluite 

5) Alle leerders moet aan die vereistes van akademiese begaafdheid voldoen. 

6) Werwing en keuring vind in twee fases plaas, naamlik voorafkeuring vind 

plaas op grond van akademiese prestasie en interne keuring vind plaas op 

grond van prestasie, kreatiwiteit en taaktoewyding. Uitsonderings geld ten 

opsigte van voorafkeuring. 

Onderriggewers Aantekeninge 

Tersaaklike indikatore 

Die onderwysers moet self akademies begaafd wees (par 
5.4; Missie x). 

Die onderwysers moet oor die nodige bevoegdhede beskik 
om die akademies begaafde leerders effektief te ondersteun 
(par 5.4; Missie x) 

Begaafd 

Beskik oor nodige bevoegd-
hede 

Besluite 

7) Onderwysers moet gewerf, gekeur en aangestel word op basis van hulle 

eie begaafdheid en beskikbare bevoegdhede. 

8) Onderwysers moet aan die hand van die verlangde bevoegdhede bydra tot 

die aflewering van ‘n hoë kwaliteit leergesentreerde onderrigleergeleent-

hede. 
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Onderrigtaal Aantekeninge 

Tersaaklike indikatore 

Die taal van onderrigleer is (ten minste vir die begin) 
Afrikaans en Engels (vgl par 5.4; Missie viii). 

Afrikaans en Engels 

Besluite 

9) Vir die begin sal die programme in Afrikaans en Engels aangebied word na 

gelang van die spesifieke onderwysprogram en module. 

5.4.3 Werksdokument: Ondersteuningsdienste 

Leerders, onderriggewers en onderrigleergebeure Aantekeninge 

Tersaaklike indikatore 

1) Doelgerigte onderwysondersteuningsdienste word aan 
die onderwysers, die leerders en die onderrigleerge-
beure gelewer (vgl par 5.4; Missie xi) 

Ondersteuningsdienste 
volgens behoefte 

Besluite 

10) Die verskillende ondersteuningsdienste sal algaande soos wat die behoefte 

ontstaan, aan respektiewelik die leerders, die onderriggewers en die 

onderrigleergebeure gelewer word 

5.4.4 Werksdokument:  Onderwysadministrasie en -bestuur 

Kommunikasie en bemarking Aantekeninge 

Tersaaklike indikatore 

a) Deurlopende positiewe kommunikasie insake die 
voordele van onderwys aan akademies begaafde 
leerders en die aard en werk van die mini-
onderwysstelsel word deurlopend met alle 
belangstellendes gehandhaaf (par 5.4; Missie v). 

Deurlopende kommunikasie 

file:///E:/Strat%20plan%20Mei%2007/6%20Handleiding.doc%23hand325
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Besluite 

11) Doelmatige afdelings sal as deel van die komponent onderwysstelsel-

administrasie saamgestel word ten einde alle nodige stappe te neem ten 

einde effektiewe kommunikasie met alle belanghebbendes te verseker. 

5.5 Bevinding insake die aard en funksionering van die 

voorgestelde mini-onderwysstelsel 

Op grond van die voorafgaande besluite kan die kerneienskappe en funksione-

ringswyse van die voorgestelde mini-onderwysstelsel saamgevat word. Hierdie 

kernkenmerke is immers ‘n beskrywing van die komponente wat die aard en 

funksionering van die voorgestelde mini-onderwysstelsel uitstippel. Die ander 

elemente van die mini-onderwysstelsel se komponente word eers tydens die 

konkrete implementering van die mini-onderwysstelsel beplan. 

Die visie van die onafhanklike mini-onderwysstelsel wat gevestig moet word, is 

om eiesoortige afstandgebaseerde onderwysprogramme van hoë kwaliteit aan 

akademies begaafde leerders in Suid-Afrika te voorsien. 

Om die visie te realiseer is die volgende missie, as strewekenmerke, van die 

onafhanklike mini-onderwysstelsel die kernkenmerke van die voorgestelde mini-

onderwysstelsel: 

Die missie van die mini-onderwysstelsel sluit die volgende kenmerke in: 

i. Kwaliteit onderwys word aan alle akademies begaafde leerders in Suid-

Afrika voorsien in die intermediêre fase sodat hulle hulleself kan toerus om 

maksimaal in ooreenstemming met hulle begaafdheid te funksioneer. 

ii. Die kwaliteit van die onderwys word bepaal aan die hand van nasionale 

eise en internasionale beste praktyk. 

iii. Die onderwys is haalbaar, volhoubaar en bekostigbaar. 

iv. Die onderwysdienste van die onafhanklike mini-onderwysstelsel dra by om 

onderwysproduktiwiteit in Suid-Afrika te verhoog. 
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v. Deurlopende positiewe kommunikasie insake die voordele van onderwys 

aan akademies begaafde leerders en die aard en werk van die mini-

onderwysstelsel word deurlopend met alle belangstellendes gehandhaaf. 

vi. Die verrykte afstandgebaseerde onderwysprogramme wat met die 

skoolwerk verband hou word afgelewer vir akademies begaafde leerders. 

vii. Die onderrig word deur middel van die onderrigstrategie vir self-bestuurde, 

inter-aktiewe leer afgelewer. 

viii. Die taal van onderrigleer is (ten minste vir die begin) Afrikaans en Engels. 

ix. Die leerders word aanvanklik op grond van akademiese prestasie gewerf 

en dan deur middel van interne keuring ooreenkomstig hulle intellektuele 

vermoëns, kreatiwiteit en taaktoewyding gekeur. 

x. Die onderwysers moet self akademies begaafd wees en oor die nodige 

bevoegdhede beskik om die akademies begaafde leerders effektief te 

ondersteun. 

xi. Doelgerigte onderwysondersteuningsdienste word aan die onderwysers, 

die leerders en die onderrigleergebeure gelewer, byvoorbeeld om 

spesialiskursusse vir onderwysers van akademies begaafde leerders af te 

lewer en om besoeke by terreine vir spesialistoepassings af te lê. 

Op grond van die visie en die missie kan die geïdentifiseerde elemente van die 

onderwysstelseladministrasie, die onderwyskundige struktuur en die onder-

steuningsdienste beskryf word. 

Die elemente bestuurstrukture en finansieringriglyne van die komponent 

onderwysstelseladministrasie kan eers beplan word wanneer die werklike mini-

onderwysstelsel gestig word. Die rede is dat besluite soos die gebruik van 

aandeelhouers en die soort maatskappy wat gestig het die aard en inhoud van die 

elemente organisasiestrukture en finansierings sal bepaal. Dit blyk egter dat as 

‘element kommunikasie’ doelmatige afdelings reg van die begin af saamgestel 

word ten einde alle nodige stappe te neem sodat effektiewe kommunikasie met 

alle belanghebbendes verseker kan word. Sodoende behoort die korrekte 

boodskap insake die belangrikheid van unieke onderwys aan akademies 

begaafde leerders aan alle belanghebbendes uitgedra te word. 
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Ten opsigte van die komponent onderwyskundige struktuur is voorgestel dat die 

mini-onderwysstelsel as ‘n afstandsgebaseerde onderwysinrigting funksioneer. 

Die onderwysprogramme word per jaarvlak georganiseer ooreenkomstig die 

jaarvlak van die gewone onderwys en sluit verrykte, interessante en uitdagende 

werk in. Gedifferensieerde geleenthede ten opsigte van vakke en inhoude word 

gebied sodat die akademiese begaafde leerders soveel as moontlik ooreen-

komstig hulle eie unieke onderwysbehoeftes keuses kan maak. Die onderrig-

strategie van self-bestuurde, interaktiewe leer sal gebruik word om die akademies 

begaafde leerders op afstandsbasis effektief te ondersteun. Vir die begin sal die 

programme in Afrikaans en Engels, na gelang van die spesifieke program en 

module, as taal van onderrigleer gebruik word. 

Ten opsigte van die ‘element leerders’ van die komponent onderwyskundige 

struktuur is daar voorgestel dat alle leerders aan die vereistes van akademiese 

begaafdheid moet voldoen. Die voorstel is verder dat keuring van die leerders in 

twee fases plaasvind, naamlik ‘n voorafkeuring wat plaasvind op basis van die 

akademiese prestasies van die bepaalde leerder en dan ‘n interne keuring wat 

plaasvind op grond van bewese akademiese prestasie, die vlak van kreatiwiteit en 

die mate van taaktoewyding wat die bepaalde leerder in die akademies begaafde 

onderwysprogram demonstreer. Uitsonderings sal geld ten opsigte van vooraf-

keuring sodat leerders byvoorbeeld op grond van spesifieke aanbevelings van 

hulle onderwysers ook tot die programme toegelaat kan word. Ten opsigte van die 

‘element onderriggewers’ is voorgestel dat onderwysers gewerf, gekeur en 

aangestel moet word op die basis van hulle eie begaafdheid en hulle 

bevoegdhede (kennis, vaardighede en gesindhede) ten opsigte van die onderwys 

aan akademies begaafde leerders. Die onderwysers moet aan die hand van die 

verlangde bevoegdhede bydra tot die aflewering van ‘n hoë kwaliteit 

leerdergesentreerde onderrigleergeleenthede. 

Ten opsigte van die elemente ondersteuningdienste aan die leerders, onder-

steuningsdienste aan die onderriggewers en die ondersteuningsdienste aan die 

onderrigleergebeure is die aanbeveling dat hierdie dienste algaande ingestel sal 

word. Soos wat die behoefte ontstaan sal die verskillende ondersteuningsdienste 

voorsien word waar en soos benodig. 
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5.6 Samevatting 

‘n Belangrike deel van die navorsingsdoel is om die vervlegting tussen ‘n 

toegespitse mini-onderwysstelsel vir akademies begaafde leerders en die 

nasionale onderwysstelsel te ondersoek. Die hoofstuk handel oor die beplanning 

van die kern-aspekte van ‘n mini-onderwysstelsel, sodat daar op onderwys-

produktiewe wyse voorsien kan word in die unieke behoeftes van akademies 

begaafde leerders van graad vier tot ses in Suid-Afrika. Die geïdentifiseerde 

komponente en elemente is in hierdie hoofstuk beplan volgens die werks-

dokument vir die ontwikkeling van die strategiese plan bedoel vir ‘n onderwys-

stelsel (vgl par 1.4.4.2). 

Die voorbereidingsfase lig uit dat die beplanning van die kernaspekte van ‘n mini-

onderwysstelsel en die ontwikkeling van onderwysprogramme vir akademies 

begaafde leerders nodig is om op onderwysproduktiewe wyse te voorsien in die 

unieke behoeftes van akademies begaafde leerders van graad vier tot ses in die 

Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. Die besluit is met behulp van die beplanning-

span en op grond van die inligting wat op verskillende wyses versamel is, 

geneem. Nadat die interne en eksterne determinante wat produktiewe onder-

wysvoorsiening aan die teikengroep, naamlik akademies begaafde leerders, 

beïnvloed oorweeg is, is besluit dat spesifieke onderrigprogramme en onder-

steuningsdienste op ‘n afstandsgebaseerde basis aan akademies begaafde 

leerders vanaf graad vier tot graad ses aangebied moet word. 

Die visie van die mini-onderwysstelsel is dus geformuleer as poging om 

eiesoortige afstandgebaseerde onderwysprogramme van hoë kwaliteit aan 

akademies begaafde leerders in Suid-Afrika te voorsien. Ten einde die visie te 

realiseer is elf missiepunte as strewekenmerke van die voorgenome mini-

onderwysstelsel geformuleer. Aan die hand van die visie en die missie is weer elf 

besluite geneem waarvolgens die kern-elemente van die voorgenome mini-

onderwysstelsel gestruktureer moet word ten einde die suksesvolle samewerking 

tussen die mini-onderwysstelsel en die nasionale onderwysstelsel te verseker en 

op hierdie wyse is die vierde navorsingsdoelwit bereik. 

  


