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HOOFSTUK 7 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS 

7.1 Inleiding 

Hierdie hoofstuk is die gevolgtrekking van die studie getiteld “Onderwys-

voorsiening aan akademies begaafde leerders in die intermediêre skoolfase in 

Suid-Afrika”. In die formulering van die navorsingsprobleem is daar verskillende 

aspekte in ag geneem. Eerstens is die unieke kenmerke van akademies begaafde 

leerders in die intermediêre fase ontleed. Die huidige stand van onderwys aan 

hierdie leerders is bespreek binne die Suid-Afrikaanse konteks van produktiewe 

onderwys en op internasionale vlak. Verder is die interne en eksterne 

determinante wat onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders in die 

intermediêre fase beïnvloed, bespreek. Vierdens is daar gefokus op die 

beplanning van die kernaspekte van ‘n mini-onderwysstelsel ten einde 

produktiewe onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders te voorsien. 

Laastens is gefokus op die aanbieding van ‘n onderwysprogram vir akademies 

begaafde leerders op ‘n produktiewe wyse. 

Die doel van die navorsing is om deur middel van ‘n empiriese, kwalitatiewe 

ondersoek vas te stel hoe daar op onderwysproduktiewe wyse voorsien kan word 

in die unieke behoeftes van akademies begaafde leerders in die intermediêre 

skoolfase in Suid-Afrika. Die navorsingsdoelwitte van die studie kan soos volg 

opgesom word (vgl par 1.3): 

 Om die unieke kenmerke en onderwysbehoeftes van die akademies 

begaafde leerders te bepaal; 

 Om die huidige stand van onderwysvoorsiening aan akademies begaafde 

leerders in Suid-Afrika te bepaal en wel binne die konteks van produktiewe 

onderwys en onderwysvoorsiening aan hierdie leerders in ander lande; 

 Om die determinante ten opsigte van produktiewe onderwysvoorsiening 

aan akademies begaafde leerders in die intermediêre skoolfase te bepaal; 
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 Om die moontlike vervlegting van ‘n toegespitse mini-onderwysstelsel, vir 

akademies begaafdes, en die nasionale onderwysstelsel te ondersoek en 

om sodoende moontlike wyses of modelle van produktiewe onderwysvoor-

siening aan akademies begaafde leerders te ontwikkel; en 

 om ‘n program spesifiek bedoel vir akademies begaafdes op produktiewe 

wyse in hierdie mini-onderwysstelsel te beplan en die implementering-

sukses daarvan te bepaal. 

Die studie het die kwalitatiewe navorsingsontwerp gevolg (vgl par 1.4) en daar is 

deur middel van die literatuurstudie, asook individuele onderhoude en fokus-

groepe inligting ingesamel. 

7.2 Inhoud van die studie en die bereiking van die 

navorsingsdoelwitte 

Die studie se eerste navorsingsdoelwit (vgl par 1.3) was om die unieke kenmerke 

en onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders (vgl par 2.3) te bepaal. 

‘n Algemene definisie wat in hierdie studie vir akademies begaafde leerders 

afgelei is, is dat hulle die leerders is wie se intellektuele vermoëns so goed 

ontwikkel is en so ver gevorderd is bo dié van hulle portuurgroep, dat ‘n skool 

addisionele leergeleenthede moet voorsien wat hierdie geïdentifiseerde intellek-

tuele vermoëns ontwikkel, bevorder en uitbrei (vgl par 2.2). Die breë kenmerke 

van akademies begaafde leerders wat in die studie geïdentifiseer is sluit in dat die 

akademies begaafde leerder akademies vinniger ontwikkel (vgl par 2.3.2), die 

akademies begaafde leerder unieke kreatiwiteit openbaar (vgl par 2.3.3), die 

leerder bo-gemiddelde akademiese en intellektuele vermoëns besit (vgl par 2.3.4), 

die akademies begaafde leerder taakgeoriënteerd en doelgeoriënteerd is (vgl par 

2.3.5), die leerder goeie leierskapsvaardighede in probleemoplossing besit (vgl 

par 2.3.6), goeie taalbeheer by akademies begaafde leerders voorkom (vgl par 

2.3.7), die leerders onafhanklik werk (vgl par 2.3.8), die leerders van lees hou (vgl 

par 2.3.9), akademies begaafde leerders ‘n onversadigbare nuuskierigheid het 

(vgl par 2.3.10) en dat hulle nie omgee om alleen te wees nie (vgl par 2.3.11). Die 

studie het ook vasgestel dat die identifisering van akademies begaafde leerders 

nog ‘n uitdaging is (vgl par 2.4). Belangrike rigtingwysers wat vir die identifisering 



184 

van sulke leerders uitgewys is in die studie (vgl par 2.4) is dat die kenmerke van 

akademies begaafde leerders (vgl par 2.3) nie as finale voorvereistes vir die 

keuring van akademies begaafde leerders gestel kan word nie, want hulle word 

juis ook deur hulle unieke eienskappe en optrede gekenmerk. Toegespitste 

onderwysprogramme bedoel vir akademies begaafde leerders kan in hierdie opsig 

as ‘n relevante interne keuringsomgewing gebruik word. Die leerders moet 

aantoon tot watter mate hulle aan die eise van intellektuele uitnemendheid, 

kreatiwiteit en taaktoewyding voldoen (vgl par 2.3.12). Sonder ‘n komplekse 

vooraf-toelatingsvereiste tot die program vir akademies begaafde leerders sal die 

sogenaamde ‘slim leerders’ met hoë akademiese prestasie wat aan die program 

deelneem ook baat. Hulle sal ook aspekte van die genoemde bevoegdhede kan 

verwerf. Dit lyk of die akademies begaafde leerders eerder aan die hand van 

bewese afgehandelde werk in die program vir akademies begaafde leerders 

geïdentifiseer moet word as aan die hand van moontlike potensiaal soos bewys in 

vooraf-onderwysprogramme met ‘n ander doel. 

Daar is ook in die bereiking van die eerste navorsingsdoelwit aandag gegee aan 

die uitdagings wat akademies begaafde kinders ervaar en hulle kognitiewe, 

sosiaal-affektiewe en skeppend-ontdekkende behoeftes (vgl par 2.5). Die 

kognitiewe behoeftes wat akademies begaafde leerders ervaar (vgl par 2.5.1) sluit 

in om hulle basiese denkvermoëns vroeër as die gewone gemiddelde kind te 

ontwikkel, om ‘n breër algemene kennis op te doen, om probleemoplossings-

metodes te ontwerp, om selfstandig te studeer, en om meer, vinniger, op ‘n hoër 

vlak, met meer aandag en in groter diepte te leer. Die akademies begaafde 

leerders se sosiaal-affektiewe behoeftes (vgl par 2.5.2) sluit in dat hulle ‘n sterk 

motivering het om hulle spesiale akademiese en intellektuele vaardighede te 

ontwikkel, dat akademies begaafde leerders soek na stimulering wat maats met 

dieselfde intellektuele of artistieke vermoëns kan bied, dat hulle hulleself wil sien 

as individue met superieure vermoëns of talente en nie as iemand wat “snaaks” is 

nie, dat hulle nie verwerp wil voel omdat hulle nie soos die res van hulle 

portuurgroep is nie en dat akademies begaafde leerders op soek is na hulle eie 

uniekheid en nie wil konformeer nie. Die skeppend-ontdekkende behoeftes (vgl 

par 2.5.3) sluit in dat hulle met nuwe, kreatiewe idees vorendag wil kom, hierdie 

leerders verlore wil raak in hulle eie fantasiewêreld, akademies begaafde leerders 
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gewoonlik op soek is na ‘n verhewe doel, sulke leerders die kompleksiteit van die 

lewe ervaar, maar nie altyd emosioneel volwasse genoeg is om dit te hanteer nie, 

wat lei tot angstigheid en spanning en hulle moet geleer word hoe om dit te 

hanteer. Benewens die kenmerke van akademies begaafde leerders, het hierdie 

leerders in die intermediêre fase ook hulle eie kenmerke (vgl par.2.6) wat in die 

beplanning van onderwys vir akademies begaafde leerders in ag geneem moet 

word. Die sewe sleuteleienskappe wat ‘n suksesvolle program vir akademies 

begaafde leerders bepaal (vgl par 2.7) is dat die seleksie van onderwysers 

noukeurig gedoen moet word en die opleiding van onderwysers van ‘n goeie 

gehalte moet wees, ‘n kurrikulum wat intellektuele, emosionele en kreatiewe 

vaardighede in ag neem ontwikkel moet word, ‘n verskeidenheid siftings- en 

identifiseringsmetodes ten opsigte van die identifisering van akademies begaafde 

leerders beskikbaar moet wees, doelwitte wat die gedifferensieerde behoeftes van 

begaafde leerders ondersteun in plek moet wees, onderwysers en ander 

personeel georiënteer moet word om positiewe samewerking tussen al die 

belanghebbendes te verseker, ‘n evaluasieplan om die programme te monitor in 

plek moet wees en ‘n uiteensetting van die verwagtinge en pligte van al die 

belanghebbendes in plek moet wees. Daar is laastens in die bereiking van die 

eerste navorsingsdoelwit op kwalitatiewe wyse, deur middel van individuele 

onderhoude met skoolhoofde en fokusgroeponderhoude met onderwysers, 

akademies begaafde leerders en hulle ouers by vier skole in die Gauteng en 

Noordwesprovinsie (vgl par 1.4.6.1) vasgestel wat die onderwysbehoeftes van 

akademies begaafde leerders is en op watter wyse produktiewe onderwys-

programme aan hierdie leerders gebied kan word. 

Op grond van die eerste navorsingsdoelwit van die studie is die volgende 

bevindings gemaak: 

 Dit is nodig om die bogenoemde kenmerke van akademies begaafde 

leerders in ag te neem by die beplanning van ‘n mini-onderwysstelsel (vgl 

par 1.3) vir akademies begaafde leerders, asook by die ontwikkeling van 

onderwysprogramme (vgl par 1.3) binne hierdie mini-onderwysstelsel. Die 

onderwysprogramme vir akademies begaafde leerders moet hulle toelaat 

om teen hulle eie tempo te werk en hulle bo-gemiddelde akademiese en 
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intellektuele vermoëns te ontwikkel. Dit moet ook hulle probleemoplos-

singsvermoëns, leierskapsvaardighede en taalvaardighede ontwikkel en 

hulle kreatiwiteit en nuuskierigheid prikkel. Die onderwysprogramme sal 

duidelik uiteengesit moet word en duidelike doelwitte moet hê, sodat die 

akademies begaafde leerders onafhanklik kan werk. (vgl par 2.3.12). 

 Weens die unieke uitdagings om akademies begaafde leerders te iden-

tifiseer vir toelating tot unieke onderwysprogramme kan die identifisering/ 

keuring van leerders vir toelating tot onderwysprogramme vir akademies 

begaafde leerders op die volgende basis geskied (vgl par 2.4): Akademiese 

skoolprestasie, byvoorbeeld ŉ gemiddeld van 90%, gedurende die 

voorafgaande skooljaar of skool-semester kan as ŉ keuringsvereiste vir 

toelating gebruik word. Indien ŉ bepaalde leerder nie aan die vooraf-

lopende prestasie-vereiste voldoen nie, kan hy/sy op grond van ŉ 

gemotiveerde portefeulje wat sy/haar akademiese begaafdheid uitbeeld, 

toelating verwerf en die interne keuring, vir voortgang in die onderwys-

program, vind dan plaas op grond van die prestasies in die program. 

Keuring vir voortgang geskied dus aan die hand van die bepaalde vlakke 

van intellektuele vermoëns, kreatiewe insette en taaktoewyding wat vereis 

word. Sodoende kan die unieke kenmerke van akademies begaafde 

leerders verreken word sonder dat vooraf uitsluiting tot begaafde onderwys 

op grond van unieke omstandighede van die akademies begaafde leerders 

toegepas word. 

 By die beplanning van ‘n mini-onderwysstelsel (vgl par 1.3) vir akademies 

begaafde leerders, asook by die ontwikkeling van onderwysprogramme (vgl 

par 1.3) binne hierdie mini-onderwysstelsel is dit belangrik dat hierdie 

kognitiewe, affektief-sosiale en skeppend-ontdekkende behoeftes in ag 

geneem sal word (vgl par 2.5). 

 ‘n Onderwysprogram (vgl par 1.3) moet binne hierdie mini-onderwysstelsel 

vir akademies begaafde leerders ontwikkel word wat aan die bogenoemde 

sewe sleuteleienskappe en vereistes voldoen (vgl par 2.7). 

 Die bevindinge uit die individuele onderhoude met skoolhoofde en 

fokusgroeponderhoude met onderwysers, akademies begaafde leerders in 

die intermediêre fase en hulle ouers stem ooreen met die literatuur insake 
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die unieke onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders (vgl par 

2.5) en verwys na die verskillende afleweringsmodelle van onderwyspro-

gramme aan hierdie leerders (vgl par 2.7). Dit is duidelik dat daar nog ‘n 

groot leemte is in die onderrigondersteuning aan akademies begaafde 

leerders in die intermediêre fase. Die redes wat hiervoor gegee word, is die 

min tyd wat aan onderwysers toegeken word, die groot hoeveelheid 

leerinhoud wat deurgewerk moet word en die groot hoeveelheid leerders 

wat sukkel in die klas. Al die deelnemers steun onderrigondersteuning aan 

akademies begaafde leerders ten einde hulle volle akademiese potensiaal 

te bereik. Die onderrigondersteuning sluit volgens die deelnemers ver-

rykingswerk in. Daar moet nie net meer werk vir die akademies begaafde 

leerders gegee word nie, maar ekstra, aanvullende en komplekser werk, 

sonder om die volgende graad se werk aan te raak. 

 Uit die menings van die deelnemers is dit ook duidelik dat die programme 

en onderrigondersteuning aan akademies begaafde leerders in die 

klaskamer, sowel as na-ure aangebied moet word. ‘n Moontlike oplossing 

vir die bogenoemde leemte is die onderrigondersteuning aan akademies 

begaafde leerders deur ‘n onafhanklike skoolorganisasie. Al die deel-

nemers steun die idee van afstandsonderwys. 

Die tweede navorsingsdoelwit van die studie (vgl par 1.3) was om die huidige 

stand van onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders in Suid-Afrika, 

met spesifieke verwysing na die intermediêre skoolfase, te bepaal en wel binne 

die konteks van produktiewe onderwys en onderwysvoorsiening aan akademies 

begaafde leerders in ander lande. Die huidige stand van begaafde onderwys in 

Suid-Afrika (vgl par 3.6) en op internasionale vlak (vgl par 3.5) vorm deel van die 

interne determinant van historiese aard. Die spesifieke onderwysprogramme wat 

aan akademies begaafde leerders in Australië, Hong Kong, Kanada, Korea, 

Rusland, Spanje en Denemarke gebied word, is breedvoerig in hierdie studie 

bespreek, want in hierdie lande word akademiese begaafdheid op besondere 

wyses geïmplementeer (vgl par 3.5). Dit is belangrik om kennis te neem van 

begaafde onderwys in ander lande en die sterk- en swakpunte van hierdie 

verskillende onderwysstelsels te oorweeg by die beplanning van ‘n mini-

onderwysstelsel vir akademies begaafde leerders, asook by die ontwikkeling van 
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onderwysprogramme binne hierdie mini-onderwysstelsel in Suid-Afrika (vgl par 

3.5.8). Die studie toon dat begaafde onderwys in Suid-Afrika nog glad nie met 

akademies begaafde onderwys op internasionale vlak vergelyk nie. 

Op grond van die tweede navorsingsdoelwit van die studie is die volgende 

bevindings gemaak: 

 Suid-Afrika se onderwysstelsel het nog nie die probleem opgelos om 

kwaliteit onderwys aan elke individuele leerder, en spesifiek akademies 

begaafde leerders, in die land te voorsien en onderwysproduktiwiteit te 

verhoog nie (vgl par 3.6). Baie van ons akademies begaafde leerders gaan 

dus nog verlore. 

 By die beplanning van ‘n mini-onderwysstelsel vir akademies begaafde 

leerders, asook by die ontwikkeling van onderwysprogramme binne hierdie 

mini-onderwysstelsel is dit dus belangrik dat hierdie bogenoemde leemtes 

in die huidige onderwysstelsel in ag geneem moet word en verbeter moet 

word ten einde produktiewe onderwys aan akademies begaafde leerders in 

Suid-Afrika te bied (vgl par 3.6). 

 Die volgende riglyne kan as ter sake beskou word (vgl par 3.5.8) as 

begaafde onderwys op internasionale vlak bestudeer word, naamlik dat 

daar vir die verskillende intelligensies van akademies begaafde leerders 

voorsiening gemaak moet word, dat daar vir verskillende programme en 

vakke op buigbare en gedifferensieerde wyse voorsiening gemaak moet 

word en nie net die gewone fokus op Wiskunde en Wetenskap nie, daar 

geleenthede moet wees sodat die leerders hulle selfstandige studeerbe-

voegdhede kan ontwikkel, daar ‘n spesifieke opeenvolgende organisasie 

van programme beskikbaar moet wees en daar gesorg moet word dat die 

onderwys vir akademies begaafde leerders tot voordeel van die leerders en 

die gemeenskap geposisioneer word. 

Derdens is daar gefokus op die tersaaklike interne determinante vir produktiewe 

onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders in Suid-Afrika as derde 

navorsingsdoelwit (vgl par 1.3). Die interne determinante vorm deel van die fase 

van beplanningsanalise van die raamwerk vir strategiese onderwysstelselbe-
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planning. Die interne determinante van ‘n onderwysstelsel verwys na die kragte 

en faktore wat in die onderwysstelsel geleë is, byvoorbeeld waar die een element 

beperkend of stimulerend op die ander inwerk in die wisselwerking tussen die 

verskillende elemente van die onderwysstelsel (vgl par 3.2). Die struktuur van ‘n 

onderwysstelsel (vgl par 3.3), onderwysproduktiwiteit (vgl par 3.7), die ontwikke-

ling van die studiegids (vgl par 3.3.4) en self-bestuurde en interaktiewe leer as 

onderrigstrategie (vgl par 3.9) is as interne determinante van opvoedkundige aard 

uitgelig. ‘n Onderwysstelsel word gedefinieer as die logistieke raamwerk vir 

effektiewe onderwys waardeur in die onderwysbehoeftes van al die inwoners in ‘n 

bepaalde staatsterritorium voorsien word (vgl par 3.3.1) en daar kan onderskei 

word tussen ‘n nasionale onderwysstelsel, mini-onderwysstelsel, onafhanklike 

onderwysstelsel en afhanklike onderwysstelsel (vgl par 3.3.2). Die primêre doel 

van die onderwysstelsel is om in die onderwysbehoeftes van die teikengroep, 

naamlik akademies begaafde leerders, te voorsien. Die onderwysstelsel, ongeag 

die soort onderwysstelsel, bestaan uit vier komponente, naamlik die onderwysstel-

selbeleid, die onderwysstelseladministrasie, die onderwyskundige struktuur en die 

ondersteuningsdienste (vgl par 3.3.3). 

Die onderhawige navorsing fokus op die visie, missie, kommunikasielyne, 

ondersteuningsdienste en onderwyskundige struktuur as kernelemente om die 

aard en funksionering van die voorgestelde mini-onderwysstelsel te verduidelik 

(vgl par.1.4.4.2). Sodoende kan die verlangde samewerking tussen die nasionale 

en die voorgestelde mini-onderwysstelsel realiseer en kan daar op produktiewe 

wyse voorsien word in die unieke onderwysbehoeftes van akademies begaafde 

leerders in die intermediêre fase in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. 

Aangesien in die vyfde navorsingsdoelwit die voorneme gestel word om ‘n 

program spesifiek bedoel vir akademies begaafdes op produktiewe wyse in die 

mini-onderwysstelsel te beplan en die implementeringsukses daarvan te toets, is 

meer aandag aan aspekte van die element kurrikula en differensiasie in die 

onderwyskundige struktuur gegee (vgl par 3.4.2). Die onderskeie kurrikulum-

ontwikkelingsmodelle van Krüger (1980:34), Harden (Van Pletzen, 2006:79-80) en 

Prideaux (2003:270) is met mekaar vergelyk (vgl par 3.4.3.1) en verskeie 

ooreenkomste is tussen hierdie modelle gevind om ‘n bruikbare kurrikulerings-

model (vgl par 3.4.3.2) saam te stel. Die belangrikste elemente wat in die 
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bruikbare kurrikuleringsmodel voorkom is die situasie-analise en die bepaling van 

die leerder se behoeftes, die formulering van doelstellings en uitkomste, die 

seleksie en organisering van leerinhoud, die bepaling van onderrigstrategieë en 

onderrigmetodes, die beplanning van assessering en die evaluering van die 

kurrikulum. 

Daar is ook verder in die studie beskryf hoe die beplanning en samestelling van ‘n 

studiegids ‘n belangrike stap in die ontwikkeling en spesifiek die aflewering van ‘n 

bepaalde kurrikulum, die seleksie en ordening van leerinhoud en verdeling in 

haalbare onderafdelings is (vgl par 3.4.4). Self-bestuurde en interaktiewe leer, 

naamlik die digitale boekskyf (DBS), die webgebaseerde onderrigbestuurstelsel 

en die sms-stelsel is as ‘n doeltreffende onderrigstrategie vir akademies begaafde 

leerders as interne determinant van opvoedkundige aard in hierdie studie uitgelig 

(vgl par 3.9). Die DBS is ‘n e-boek en die inhoud word saamgestel uit ‘n 

integrering van die teksbladsye en die verskillende soorte insetsels, byvoorbeeld 

die onderrigvideo, video's, foto's en animasie (vgl par 3.9). 

Die eksterne determinante wat onderwys aan akademies begaafde leerders 

beïnvloed is ook ontleed as deel van die derde navorsingsdoelwit (vgl par 1.3). 

Die eksterne determinante wat onderwysvoorsiening aan akademies begaafde 

leerders beïnvloed sluit in demografie (vgl par 4.3), ekonomie (vgl par 4.4), 

wetenskap en tegnologie (vgl par 4.5), politiek (vgl par 4.6) en die medewerkers 

en mededingers in die onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders 

(vgl par 4.7). Die eksterne determinante vorm deel van die fase van beplannings-

analise van die raamwerk van strategiese onderwysstelselbeplanning. 

Op grond van die derde navorsingsdoelwit van die studie is die volgende 

bevindings gemaak: 

 By die beplanning van ‘n onderwysprogram vir akademies begaafde 

leerders in hierdie studie is dit belangrik om die bogenoemde elemente van 

‘n kurrikuleringsmodel in ag te neem (vgl par 3.4.3.2). 

 ‘n Studiegids orden en struktureer die leerinhoud van ‘n kurrikulum nadat 

die situasie-analise, uitkomste en doelwitte van die kurrikulum oorweeg is 
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en vervat die onderrigstrategieë, onderrigmetodes en assessering wat 

gebruik gaan word om hierdie uitkomste te bereik (vgl par 3.4.4). 

 As hart van die onderwysstelsel is in die beplanning van die voorgestelde 

mini-onderwysstelsel besondere aandag aan die komponent onderwyskun-

dige struktuur gegee (vgl par 3.4). Die verskillende elemente is hanteer en 

het uitgeloop op die kurrikulering van ‘n loodsmodule op graad 4-vlak en 

die voorbereiding van ‘n studiegids vir ‘n bepaalde leereenheid (vgl par 

6.3). 

 Die strategie vir self-bestuurde, interaktiewe leer stel akademies begaafde 

leerders in staat om onafhanklik en teen hulle eie tempo te kan werk (vgl 

par 3.9). 

 ‘n Afstandsgebaseerde program is die ideaal aangesien akademies 

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

 Die aanvraag na onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders is 

groter (vgl par 4.3). 

 Die taal van onderrigleer in programme vir akademies begaafde leerders 

sal waarskynlik, veral vir die begin, in Afrikaans en Engels afgelewer moet 

word (vgl par 4.3). 

 Alhoewel daar genoeg ouers uit die tipiese middelklas is wat die program 

finansieel sal kan ondersteun, veral indien die prys daarvoor redelik is, sal 

spesifieke maatreëls getref moet word (vgl par 4.4). 

 Die strategie vir self-bestuurde, interaktiewe leer (par 3.9) wat in die 

ondersteuning van akademies begaafde leerders gebruik sal word, sluit 

verskillende digitaal-gebaseerde onderrigelemente in, naamlik die digitale 

boekskyf (DBS), die webgebaseerde onderrigbestuurstelsel en die sms-

stelsel. Die gebruik van die televisie, DVD-speler en rekenaar met internet-

toegang is basiese voorwaardes en daarom sal die gebruik daarvan 

spesifiek beplan moet word (vgl par 4.5). 

 Die moontlike medewerkers in die onderwysvoorsiening aan akademies 

begaafde leerders sluit in ander skole wat betrokke wil raak by die 

programme, verskillende gemeenskapsgroeperinge wat saamwerk, asook 

die verskillende universiteite wat ‘n bydrae tot die onderwysvoorsiening aan 

akademies begaafde leerders lewer (vgl par 4.7). 
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 Mededingers wat geïdentifiseer kan word in die onderwysvoorsiening aan 

akademies begaafde leerders is die verskillende skole betrokke by 

akademies begaafde leerders wat die bestaan van verskillende programme 

as kompetisie sien. Instansies wat soortgelyke programme aanbied, asook 

verskeie politieke groeperinge wat die onderwys aan akademies begaafde 

leerders ag as slegs bedoel vir die elite, en daarom uit beginsel dit 

teenstaan, word ook as mededingers beskou (vgl par 4.7). 

Die studie se vierde navorsingsdoelwit (vgl par 1.3) was die beplanning van die 

kernaspekte van ‘n mini-onderwysstelsel terwille van onderwysproduktiwiteit. ‘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 geïdentifiseerde komponente en 

elemente (vgl par 1.4.4.2) is 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 fase van beplanningsanalise en die fase 

van beplanningsoperasionalisering. Die werksdokument vir die ontwikkeling van 

die strategiese plan bedoel vir ‘n onderwysstelsel is as toepassingsinstrument 

gebruik (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). Aan die hand van die werksdokument is die 

verskillende fases wat die beplanning deurloop het verduidelik, is die inligting wat 

versamel is bondig ontleed en is die gekondenseerde inligting gebruik om in die 

derde fase die planne te maak (vgl par 5.1). Hieruit is die visie van die mini-

onderwysstelsel saamgestel as die voorsiening van kwaliteit, afstandgebaseerde 

onderwysprogramme aan akademies begaafde leerders in Suid-Afrika, as unieke 

nis. 

Op grond van die vierde navorsingsdoelwit van die studie is die volgende 

bevinding gemaak: 

 Die strategiese beplanningsraamwerk lig uit dat die beplanning van die 

kernaspekte van ‘n mini-onderwysstelsel en die ontwikkeling van onder-

wysprogramme vir akademies begaafde leerders nodig is om op 
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onderwysproduktiewe wyse te voorsien in die unieke behoeftes van 

akademies begaafde leerders in die intermediêre fase in die Suid-

Afrikaanse onderwysstelsel. 

Die vyfde navorsingsdoelwit (vgl par.1.3) was om ‘n program spesifiek bedoel vir 

akademies begaafdes op produktiewe wyse in hierdie mini-onderwysstelsel te 

beplan en die implementeringsukses daarvan te bepaal. Daar is eerstens besluit 

om die Kreatiewe Kommunikasie loodsmodule vir skoolgraad 4 te ontwikkel (vgl 

par 6.3) en ‘n kurrikulumkomitee is vir hierdie module saamgestel (vgl par 6.2). 

Daar is deur die kurrikulumkomitee op vyf temas vir hierdie loodsmodule besluit, 

naamlik ‘n “Wêreld vol prentjies”, “Ek sprei my vlerke”, “Sê jou sê”, “Waarom? 

Daarom...” en “Aksie.net” (vgl par 6.3). Tweedens is daar deur die kurrikulum-

komitee besluit om ‘n “Wêreld vol prentjies” as tema van die Kreatiewe 

Kommunikasie loodsmodule vir skoolgraad 4 volledig te beplan en te ontwikkel 

(vgl par 6.4), aangesien dit baie verrykingsmoontlikhede insluit. Die tema “’n 

Wêreld vol prentjies” in die loodsmodule is dus onderverdeel in ses sub-temas, 

naamlik beeldende kunste, strokiesprente, fotografie, ontwerp van ‘n program, 

advertensies en ‘n graffiti-muur (vgl par 6.4). Daarna is ‘n studiegids vir die 

loodsmodule saamgestel. In die studiegids is eerstens die leeruitkomste van die 

loodsmodule beskryf, die onderrigleerstrategieë wat in die loodsmodule gebruik 

word verduidelik en die vereistes vir die suksesvolle afhandeling van die 

loodsmodule gegee (vgl par 6.4.1). Die studiegids is vir hierdie studie slegs vir 

leereenheid 1 saamgestel, wat die leermateriaal van die loodstema “’n Wêreld vol 

prentjies” bevat. Aan die begin van die leereenheid is die doelstellings, kennis, 

vaardighede en gesindhede wat deur die akademies begaafde leerders verwerf 

en bemeester moet word, duidelik beskryf. Die verskeie assesseringstrategieë en 

-opdragte wat ingehandig moet word, is ook uiteengesit. Die volgende stap was 

om die DBS wat uit verskillende teksblaaie bestaan saam te stel. Een van die 

laerskoolonderwysers wat een van die lede van die onderrigspan was, het die 

video-insetsels van die DBS gemaak. Hierdie loodstema is deur drie akademies 

begaafde leerders in skoolgraad 4, die beginjaar van die intermediêre skoolfase, 

by die deelnemende skool (vgl par 1.3.5) gebruik en hulle het die effektiwiteit 

daarvan getoets (vgl par 6.4.3). 
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Op grond van die vyfde navorsingsdoelwit van die studie is die volgende 

bevinding gemaak: 

 Uit die individuele onderhoude en fokusgroeponderhoude met hoofde, 

onderwysers, ouers van akademies begaafde leerders en akademies 

begaafde leerders, is dit duidelik dat daar ‘n behoefte by skole is vir ‘n 

onderwysprogram vir akademies begaafde leerders en dat so ‘n program 

suksesvol in skole geïmplementeer kan word (vgl par 6.4.3). 

7.3 Tekortkominge in die navorsing 

Die tekortkominge van die studie is soos volg: 

 Daar is nog baie min in-diepte inligting en bronne oor akademies begaafde 

onderwys in Suid-Afrika beskikbaar. 

 Slegs een tema van die Kreatiewe Kommunikasie module is ontwikkel as 

gevolg van beperkte tyd. 

7.4 Voorstelle vir verdere studie 

Verdere navorsing is nodig in die volgende areas: 

 Kan ‘n onafhanklike kollege gestig word wat kwaliteit onderwysprogramme 

aan akademies begaafde leerders voorsien vanaf graad 4 tot graad 12, 

sodat hulle hulleself kan toerus om maksimaal in ooreenstemming met 

hulle begaafdheid te funksioneer en onderwysproduktiwiteit in Suid-Afrika 

sodoende ook verhoog word? 

 Hoekom dra skole nog so min by tot die onderwysvoorsiening aan 

akademies begaafde leerders, alhoewel die deelnemers aan die studie 

bewus is dat dit ‘n probleem in skole is? 

 Hoe kan akademies begaafde leerders geïdentifiseer word? 

7.5 Samevatting 

Hierdie hoofstuk is die gevolgtrekking van die studie getiteld “Onderwysvoor-

siening aan akademies begaafde leerders in die intermediêre skoolfase in Suid-
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Afrika”. Die hoofstuk toon aan hoe die vyf navorsingsdoelwitte van hierdie studie 

bereik is en die belangrikste bevindings op grond van die navorsingsdoelwitte is 

bespreek. Die tekortkominge van die studie, asook moontlike voorstelle vir 

verdere studie is uitgelig. 

Daar is ‘n groot aanvraag na onderwysvoorsiening aan akademies begaafde 

leerders terwille van onderwysproduktiwiteit in die Suid-Afrikaanse onderwysstel-

sel. Die raamwerk vir strategiese onderwysstelselbeplanning en werksdokument 

vir die ontwikkeling van die strategiese plan bedoel vir ‘n onderwysstelsel kan 

suksesvol gebruik word om ‘n mini-onderwysstelsel vir akademies begaafde 

leerders te beplan, sodat onderwysprogramme op skoolvlak aan akademies 

begaafde leerders gelewer kan word. 

Dit is duidelik dat daar ‘n behoefte by skole, onderwysers, akademies begaafde 

leerders en ouers is vir ‘n onderwysprogram vir akademies begaafde leerders en 

dat so ‘n program suksesvol in skole geïmplementeer kan word. 

 

  


