
Hoofstuk 1 

ORIENTERING, AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING 

1.1 Orientering en agtergrond 

Die keuring van voornemende universiteitstudente het sedert die begin tagtigerjare be

sondere momentum in die RSA gekry. Afgesien van keuring wat geruime tyd reeds in 

prestige-studierigtings soos medies, tandheelkunde, veeartsenykunde en ingenieurswese 

plaasvind, word ook toenemend besin en navorsing gedoen oor maatreels om studente 

met die beste kans op universiteitsukses te identifiseer alvorens toelating tot die meer al

gemene studierigtings gebied word. 

Ondersoeke die afgelope twee tot drie dekades deur instansies soos die Gemeenskaplike 

Matrikulasieraad (GMR}, die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) en die 

Komitee van Universiteitshoofde (KUH) het as katalisators gedien om die klimaat en 

agtergrond te skep waarteen studentekeuring toenemend aktueel geword het (vergelyk 

Gous, 1990:42 en NASOP 02-129, 1987:17-20). 

Studentekeuring geniet besondere prominensie in die KUH-ondersoek na "Makro-aspekte 

van die universiteitswese binne tersiere onderwysverband in die RSA" wat in 1987 gepu

bliseer is. Drie van die dertien vrae wat as riglyne vir die ondersoek gestel is, het direk op 

studentetoelating betrekking gehad (KUH, 1987a:vii). In die KUH-reaksie op die verslag 

van die Hoofkomitee is "strategiee en metodes vir keuring van voornemende studente 

en die identifisering van die potensiaa/ vir sukses" as een van die belangrike areas 

ge"identifiseer wat verdere navorsing vereis (KUH, 1987a:3). 

Die belangrikheid waarmee die KU H die identifisering van akademiese potensiaal van 

voornemende studente en die voorspelling van akademiese sukses van studente aan 

Suid-Afrikaanse universiteite beskou, blyk uit hulle versoek aan die RGN om 'n uitgebreide 

literatuurstudie oor die aangeleentheid te onderneem en meetinstrumente te ontwikkel 

waardeur 'n student se potensiaal bepaal kan word (Anon, 1991 b:6}, sodat "re/evante 

beplanning en se/fs beleidsbepalings" daarop gebaseer kan word (Von Mollendorf en 

Sauer, 1990:1). 

Die relatiewe dringendheid van studentekeuring vind verder spesifiek neerslag in die aan

beveling oor toelatingsvereistes vir universiteit- en technikonstudie wat in die 

besprekingsdokument van die Onderwysvernuwingstrategie (OVS-verslag) vervat is wat in 

Junie 1991 vir kommentaar aan belanghebbendes in die onderwys versprei is, naamlik 

dat: 
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"die praktyk by universiteite om aanvul/ende vereistes vir sekere studieve/de te ste/ uitge

brei moet word in die Jig van die koste van onsuksesvol/e studies vir die land en die man

nekrag wat in bepaalde velde benodig word" en ..... "dat die invoering van hierdie praktyk 

by universiteite waar dit nie reeds bestaan nie, bevorder moet word" (KODH, 1991 :58). 

Enkele van die belangrikste faktore wat in die RSA aanleiding gee tot keuring, is onder 

andere die steeds groeiende vraag na hoer onderwy5 en 'n gevolglike styging in stu

dentegetalle (Smit, 1991 :44-46; Grobbelaar, 1990:2; Du Preez, 1990:2-5; Smit, 1988a:5; 

KUH, 1987a:23); krimpende 5taatsfinansiering enersyds en die stygende ko5te van 

hoer onderwy5 andersyds (Grobler, 1994:S3; Smit P, 1992:1; Odendaal, 1992:26-27; 

Lourens, 1991 :8; Sippel, 1991 :10; KODH, 1991 :61-62; Strydom eta/., 1990:3; De Vries, 

1988:4; KUH, 1987a:35); relatief hoe druip- en uitsaksyfers (NASOP 02-219, 

1991:374-378; Pienaar, 1991:5); 'n beroep van staatswee om risiko5tudente te beperk 

(Gous, 1990:41); groeiende simboolinflasie (Du Plessis S.J.P., 1989:157) en die per

sep5ie by die bree publiek dat die universiteit, ten koste van ander tersiere inrigting5 

5005 byvoorbeeld technikons, as die gewildste en finale plek van 5tudie beskou 

word, omdat 'n universiteitskwalifikasie 'n goeie betrekking en inkomste verseker 

(Grobbelaar, 1992:7; Saunders, 1992a:6; Saunders, 1992b:13; Strydom et a/., 1990:2; 

Frazer, 1990:96; Smit A, 1990:4; Du Plessis S.J.P., 1989:154; Du Plessis A., 1989:11; 

KUH, 1987a:75). Die aanleidende oorsake vir keuring word breedvoerig in paragraaf 2.2 

bespreek. 

, 1.2 Probleemstelling 

Die aantal leerlinge in die RSA wat jaarliks met volle matrikulasievrystelling slaag en 

gevolglik toelating tot graadstudie aan 'n universiteit verwerf, toon 'n stygende tendens oor 

die afgelope aantal jare (NCHE, 1996:63; Smit, 1992:5; Du Pisani et. a/., 1991:14; Smit, 

-1988a:2-3; Behr, 1987:6) In 1982 het 35 289 matrikulante van aile bevolkingsgroepe met 

volle matrikulasievry5telling geslaag (Du Pisani et a/., 1991:14; Du Plessis et a/., 

1989:14), terwyl die syfer vir 1994 88 498 beloop het en projeksies vir die jaar 2005 op 

221 924 gestel word (NCHE, 1996:63). 

Aanduidings bestaan dat hierdie tendens sodanig in omvang toeneem dat universiteite 

(waaronder ook die PU vir CHO) nie in die groeiende vraag na tersiere onderwys kan 

voorsien nie (vergelyk Smit, 1992:1-5; Smit, 1988b:10; Van Vuuren, 1989:2 en 1988:2). 

In die Jig van beperkte staatsfinansiering, beskikbare fasiliteite en bestaande mannekrag, 

oorskry die vraag na universiteitsonderwys toenemend die aanbod. 
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'n Behoefte aan strenger keuring bestaan dus om enersyds ewewig tussen vraag en aan

bod te handhaaf en andersyds om studente wat 'n "suksesrisiko" inhou te identifiseer en 

deur blootstelling aan spesifieke ondersteuningsprogramme te poog om slytasie deur 

druiping en uitsakking te verminder. Weens voormelde realiteite het verskeie universiteite 

gedurende die middel- en -laat-tagtigerjare aangekondig dat valle matrikulasievrystelling 

nie meer noodwendig toelating tot universiteitstudie waarborg nie (vergelyk Anon, 

1989a:9). 

Ondanks die universele gemeenskaplikhede van universiteite in Suid-Afrika verskil hulle 

egter onderling in velerlei opsigte. Enersyds verskil universiteite betreffende hulle missie 

en spesifieke karakter, die kulturele en maatskaplike omgewing waarbinne gefunksioneer 

word sowel as die taal, tradisies, gebruike, geskiedenis, strewes en waarde-oriemtasie van 

hul onderskeie ondersteuningsgemeenskappe. Andersyds verskil universiteite betreffende 

die gehalte van hulle akademiese personeel, die tipe skooleindsertifikate waarmee 

voornemende studente toelating verkry, die gehalte van die matrikulasieaggregaat-simbool 

van voornemende studente, die slaagsyfer van nuweling-voorgraadse studente, diverse 

akademiese programaanbiedings, die gehalte en beskikbaarheid van fasiliteite en verskille 

ten opsigte van akademiese produktiwiteit (vergelyk NCHE, 1996:32-50; Kallen, 

1992:1551; DuPlessis, 1989:152-154; NASOP 02-129, 1987:40-47). 

'n Realiteit waarmee rekening gehou moet word, is dat Suid-Afrika in die algemeen en 

hoer onderwys in die besonder, tans in 'n transformasieproses gewikkel is en in 'n oor

gangsfase verkeer. Tradisioneel was universiteite nie in dieselfde mate toeganklik vir lede 

van aile bevolkingsgroepe nie. Daarom is dit nie vreemd nie dat die Staat aandring op 

grater toeganklikheid van hoer onderwysinrigtings em 'n verhoogde sensitiwiteit van hoer 

onderwys eis (waaronder ook universiteite) betreffende die omsien na die belange en be

hoeftes van die breer gemeenskap (NCHE, 1996:5-6). Binne die konteks van die "nuwe" 

Suid-Afrika dui dit op 'n oorgang van eertydse diskriminasie na 'n demokratiese bestel 

waar gelyke onderwysgeleenthede vir almal moet geld (NCHE, 1996:6). 

Gegewe die aandrang op grater toeganklikheid van veral die bevolkingsgroepe wat tra

disioneel van universiteitstudie ontse is, die beperkte bronne van elke universiteit binne sy 

eie konteks, die hoe koste van universiteitstudie en verwagte dalende staatsbydraes tot 

hoer onderwys, is dit belangrik om studente te keur. Nie noodwendig met die oog op 

uitsluiting nie, maar met die oog op identifikasie van risiko-studente en ook studente met 

potensiaal wat met die nodige akademiese ontwikkelingsprogramme toegerus kan word 

om wei 'n sukses van hul studie te maak. 
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As aanvaar word dat universiteite van mekaar verskil (en daar bestaan voldoende 

stawende gegewens om so 'n aanname te steun) is dit wenslik dat elke universiteit sy eie · 

keuringsmodel, toelatingskriteria, keuringsmeganismes en -instrumente daarstel. 

Die vraag is nou hoe so 'n keuringsinstrument as belangrike onderdeel van 'n bree keur

ingsmodel vir die PU vir CHO moet lyk. Dit is daarom belangrik om met die oog op ver

fyning van 'n bestaande keuringsmodel 'n keuringsinstrument of -toets saam te stel. Die 

vraag wat in hierdie studie nagevors word, is egter op welke wyse 'n keuringstoets 

saamgestel kan word om as toelatings- en keuringskriterium te dien. 

1.3 Doel met die ondersoek 

Die doel met die ondersoek is om 'n toets saam te stel vir die keuring van voornemende 

eerstejaarstudente in bepaalde fakulteite aan die PU vir CHO. 

Voortspruitend uit die navorsingsdoel is die volgende doelwitte gestel: 

1.3.1 die bepaling vanuit die literatuur van kognitiewe, nie-kognitiewe en ander veranderlikes 

wat die akademiese prestasie van universiteitstudente be"invloed; 

1.3.2 die aanwending van statistiese tegnieke om: 

• veranderlikes of die beste kombinasie veranderlikes per fakulteit te identifiseer wat 

maksimaal tussen suksesvolle en onsuksesvolle studente onderskei; 

• die ge"identifiseerde stel veranderlikes aan te wend vir die klassifisering van studente 

ooreenkomstig akademiese produktiwiteit; 

• die akkuraatheid van die klassifikasie deur middel van 'n kruisgeldigheidsondersoek te 

bepaal; en 

1.3.3 die daarstelling van 'n besluitnemingsreel(s) aan die hand waarvan voornemende stu

dente geklassifiseer of gekeur kan word. 

1.4 Waarde en uitvoerbaarheid van die ondersoek 

4 

Die samestelling van 'n eiesoortige keuringstoets vir eerstejaarstudente aan die PU vir 

CHO behoort mee te bring dat studente wat oar die potensiaal beskik om 'n sukses van 

universiteitstudie te maak, geselekteer en die wat 'n suksesrisiko inhou, ge"identifiseer 

word om bepaalde ontwikkelingsprogramme na toelating te deurloop. Toepassing van 
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hierdie keuringstoets sal onder andere 'n bydrae lewer om studenteslytasie in terme van 

druiping en/of staking te verminder, die druk op beskikbare plekke en mannekrag verlig en 

kostebesparend wees vir die staat, die Universiteit en ouers van voornemende studente. 

1.5 Program van ondersoek 

Om die doel van hierdie ondersoek te bereik, is dit nodig dat besin word oor wat die begrip 

keuring en verbandhoudende begrippe behels, watter faktore aanleiding gee tot en 'n 

invloed uitoefen op die keuring van universiteitstudente, waarom keuring noodsaaklik ge

word het en watter samelewingsfaktore die keuring van universiteitstudente be'invloed. 

Hieroor word in hoofstuk 2 gehandel. 

Vir die doel van die ondersoek is dit verder ook nodig om kennis te neem van verskillende 

keuringsmodelle en -meganismes, die probleme wat met studentekeuring verband hou en 

die betekenis van die begrip billike keuring. Hoofstuk 3 handel gevolglik oor die wyse 

waarop universiteitstudente in die VSA, enkele Europese Iande en in Suid-Afrika gekeur 

word, aktuele probleme wat met keuring ervaar word en filosofiee wat billike keuring ten 

grondslag le. Laastens word verskillende modelle van billike keuring kortliks geevalueer 

en bespreek. 

Vir die doel van die ondersoek was dit verder van kardinale belang om te bepaal wat die 

begrip akademiese sukses veronderstel. Derhalwe word in hoofstuk 4 'n begripsver

klaring van akademiese sukses gebied en word indringend gekyk na veranderlikes wat 

akademiese sukses op universiteit be'invloed. 

Die voorafgaande 3 hoofstukke, naamlik hoofstukke 2, 3 en 4, is die resultaat van 'n lite

ratuurstudie wat onderneem is. 

Die metode van die ondersoek word in hoofstuk 5 bespreek. Die resultate van hierdie 

ondersoek word in hoofstuk 6 aangebied, en die studie word met hoofstuk 7, waarin die 

samevatting, gevolgtrekking en aanbevelings gestel word, afgesluit. 
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