
2.1 lnleiding 

Hoofstuk 2 

DIE RASIONAAL VIR DIE KEURING VAN 
UNIVERSITEITSTUDENTE 

Om die doel van die studie te bereik is dit noodsaaklik dat duidelikheid verkry word ocr die 

rasionaal vir keuring. Die oogmerk is daarom om in hierdie hoofstuk te besin ocr faktore 

wat aanleiding gee tot en 'n invloed uitoefen op die keuring van universiteitstudente. 

Ter bereiking van bovermelde oogmerk word spesifiek op die universiteit gefokus. Die 

faktore wat aanleiding gee tot en 'n invloed uitoefen op die keuring . van universiteitstu

dente, mag eweneens geld vir ander hoeronderwysinrigtings, soos byvoorbeeld techni

kons, onderwys- en tegniese kolleges. Laasgenoemde hoeronderwysinrigtings is egter nie 

die fokus van die hoofstuk en die studie nie. 

Die begrip keuring en belangrike verbandhoudende begrippe word in paragraaf 2.2 

omskryf. In paragraaf 2.3 word aanleidende oorsake tot die keuring van universiteitstu

dente gestel en die noodsaaklikheid van keuring in paragraaf 2.4 beredeneer. Die invloed 

van eksogene faktore op die keuringsproses, dit wil se faktore waaroor voornemende 

studente geen beheer het nie, word in paragraaf 2.5 bespreek. 

2.2 Begripsomskrywing 

Verskeie begrippe is nou verweefd met en onderliggend aan keuring en verdien toeligting 

alvorens die begrip keuring omskryf word. 

2.2.1 Toeganklikheid en toelating 

Toeganklikheid en toe/ating tot universiteitstudie is begrippe wat moeilik skei- en on

derskeibaar is. · 

Toegang (toeganklikheid) verwys na "die reg om binne te gaan" of verwys na 

"oopstaande vir" of "bereid om te aanvaar'' (HAT, 1972:889). Binne die konteks van hoer 

onderwys behels toeganklikheid die vermoe van of mate waarin lede van 'n spesifieke 

bevolking (of subgroepe van die bevolking), toegang as volwaardig ingeskrewe studente 

tot universiteitsonderwys verkry (Harman 1994:315). In veral Iande met 'n heterogene 

bevolkingsamestelling blyk toegang en toeganklikheid verband te hou met die sosiale 
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samestelling van die studentekorps en die mate waarin lede van verskillende subgroepe 

toegang tot hoer onderwysinrigtings verkry. 

Toelating word gedefinieer as die "handeling van iets/iemand te /aat binnekom" of 

"om ver/of of toestemming te ver/een tot ... " (HAT, 1972:890). Toelating dui dus op 

die formele aanvaarding tot 'n onderwysinrigting en/of tot 'n bepaalde studierigting of 

kursus. In hoer onderwysverband behels die begrip toelating egter 'n proses wat op 

dreef kom sodra 'n potensiele student begin belangstel om na 'n universiteit of 'n ander 

hoeronderwysinrigting toe te gaan, tot op die stadium dat inskrywing by 'n bepaalde 

hoeronderwysinrigting en vir 'n spesifieke kursus plaasvind (Harman, 1994:318). 

Perkins (1989: 13) heg 'n omvangryker betekenis aan die beg rip toelating, naamlik dat 

toelating 'n omvattende sosiale proses is wat reeds by geboorte begin en afhanklik is 

van faktore soos die land van herkoms, kultuur, onderwysvlak van ouers, mate van in

tellektuele stimulering en oak voorbereiding op formele onderwys in die huisgesin, sosio

ekonomiese status, geslag en velkleur. Toelating word volgens Perkins (1989:15) deur 

die sosiale em individuele omstandighede van die student bepaal, asook deur die rol wat 

die primere en sekondere skoal speel om sommige individue uit te skakel en ander vir 

toelating voor te berei. Dit blyk uit Perkins se omskrywing dat etlike faktore binne sowel 

as buite die individu werksaam is wat 'n invloed op sy moontlike toelating kan uitoefen. 

Eksogene faktore, oftewel faktore buite die individu wat 'n invloed uitoefen op 

toeganklikheid, toelating en keuring, word in paragraaf 2.5 bespreek. 

Samevattend kan gestel word dat toeganklikheid en toelating komplekse prosesse im

pliseer en daarom moeilik eenduidig omskryf kan word. Dit blyk dat dinamiese prosesse 

en kragte op verskillende vlakke werksaam is: vanaf konsepsie tot geboorte; in die 

huisgesin; op primere en sekondere skoolvlak asook op hoer onderwysvlak. Toelating, 

net soos in die geval met toeganklikheid, blyk verder verband te hou met heersende 

sosio-politiese en sosio-ekonomiese omstandighede. 

2.2.2 Toelatingsvereistes 

Toelatingsvereistes verwys na neergelegde reels en regulasies vir studentetoelating 

(Page & Thomas, 1977: 12) oftewel die minimum standaarde of eise waaraan 'n applikant 

moet voldoen alvorens toelating tot 'n universiteit verleen word. Die standaard het 

gewoonlik betrekking op die skoolopleidingsvlak of globale skolastiese prestasie en/of 

individuele vakprestasiepeil van die applikant. 

Volgens Burn (1985:2179) kan toelatingsvereistes en -prosedures in drie bree kategoriee 

geklassifiseer word, te wete: 

L________j___t -
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(a) die suksesvolle voltooiing van 'n universiteitsvoorbereidende sekondere skoolloop

baan; 

(b) hoer onderwys of universiteitstoelatingseksamens; en 

(c) 'n kombinasie van sekondere skoolgegewens, prestasie en/of aanlegtoetse, per

soonlike verwysings en ander data, insluitende vorige ervaring en werkprestasie. 

Hoewel bogenoemde kategorisering moontlik 'n oorvereenvoudiging is, kom variasies 

binne elkeen van die genoemde kategoriee voor (Burn, 1985:2179; vergelyk Kallen, 

1992:1551). Toelatingskriteria en -vereistes verskil daarom ook van land tot land (kyk 

paragrawe 3.4.1 tot 3.4.4) en van universiteit tot universiteit (kyk paragrawe 3.5.1 tot 

3.5.6). 

2.2.3 Keuring 

In wese dui die begrip keuring op metodes wat in hoer onderwys gebruik word om 'n 

keuse te maak oor wie en wie nie toelating tot studie verkry (Rowntree 1981 :275). 

Binne hoer onderwysverband word egter twee vertolkings aan die begrip keuring geheg. 

In 'n engere sin verwys keuring na die meganismes wat aangewend word om 'n keuse te 

maak uit kwalifiserende kandidate wanneer die vraag na toelating die aanbod ten op

sigte van beskikbare plekke oorskry (Harman, 1994:316; Beswick, 1987:6). Andersyds, 

en in 'n breer sin, word keuring vertolk as aile besluitneming (beide in skoolonderwys en 

met toetrede tot hoer onderwys) wat 'n invloed op die toelating van 'n persoon uitoefen, 

en indien toegelaat, tot welke hoer onderwysinrigting, studierigting en kursus toelating 

verkry word (Harman, 1994:316). 

Op grond van 'n literatuuroorsig blyk dit dat keuring 'n proses is wat die onderstaande 

elemente bevat: die aanwesigheid van 'n oorkoepelende strategie en/of beleid wat 

rigtinggewend vir besluitneming oor die toelating al dan nie van applikante is (Beswick, 

1987:9-10); 'n model waarvolgens die strategie ten uitvoer gebring of inligting oor die 

applikante geprosesseer word (Petersen & Novick, 1976:3); kriteria, maatstawwe, me

ganismes of prosedures binne die model, aan die hand waarvan applikante wat kwali

fiseer, se geskiktheid vir 'n bepaalde studierigting en/of kursus beoordeel word (De Block 

& Velema, 1974:169-170); 'n rangorde van applikante opgestel en afsnypunte 

bepaal word, afhangende van die aantal beskikbare plekke (Harman, 1994:316; 

Beswick, 1987:6); aanvaarding of verwerping van die applikant (Rowntree, 1981:275 

Petersen & Novick, 1976:3); amptelike toelating en prestasie van die student (met 

ander woorde, slaag of druip) na toelating (Petersen & Novick, 1976:3). 
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Harman (1994:316) beklemtoon die kompleksa tegniese aard van die keuringsproses, 

veral betreffende metodologiese keuses en beoordeling van die effektiwiteit van die ver

skillende metodes van keuring. Die polities sensitiewe aard1 van keuring val ook op, 

omdat die metodologie te eniger tyd op beide tegniese sowel as sosiale en ekonomiese 

gronde bevraagteken kan word (Harman, 1994:316). 

2.2.4 Keuringsprosedures 

Keuringsprosedures verwys na die werkwyse wat tydens die keuringsproses gevolg 

word. Die werkwyse word saamgevat in en bepaal deur objektiewe en subjektiewe 

keuringskriteria wat byvoorbeeld vorige studierekords, psigometriese toetsgegewens en 

individuele persoonlike beoordelings soos onderhoude kan insluit (vergelyk Louw, 

1996:195; De Block & Velema, 1974:170). 

Keuringsprosedures tree in werking wanneer toelating deur vasgestelde kwotas beperk 

word (Beswick, 1987:6). Keuring is hiervolgens die resultaat van onderlinge mede

dinging waar 'n oormaat applikante aan die toelatingsvereistes voldoen en slegs 'n 

beperkte aantal toelating verkry. Keuringsprosedures is egter nie uitsluitlik tot vas

gestelde-kwota-situasies beperk nie. Situasies waar geen getallebeperkings geld nie, 

staan as kwota-vrye seleksie bekend, terwyl gevalle waar slegs 'n vasgestelde ver

houding applikante toegelaat word, byvoorbeeld ten opsigte van mans, dames en/of 

bepaalde bevolkingsgroepe, as beperkte seleksie getipeer word (Petersen & Novick, 

1976:4). 

Onderskeid tussen genoemde seleksieprosedures is belangrik, omdat dit bepalend is vir 

die keuse van 'n geskikte statistiese model waarvolgens inligting geprosesseer en uitein

delike besluitneming op gebaseer word (vergelyk Whitney, 1989:518). Verskillende 

statistiese modelle wat toepaslik is in vasgestelde-kwota-, kwota-vrye- en beperkte

seleksie-situasies, word in paragraaf 3.7.2 bespreek. 

2.2.5 Keuringstoetse (alternatief plasing-, voor- en/of toelatingstoetse) 

Keuringstoetse verwys na toetse wat gebruik word om students vir toelating tot univer

siteite, of universiteitskursusse te selekteer of in spesifieke kursusse of gepaste kursus

volgordes te plaas (byvoorbeeld aanvanklike remedierende kursusse of direk in gevor

derde kursusse) (Dunn, 1966:62). Keuringstoetse is gewoonlik algemeen verkrygbare 

Hierdie aspek hou besondere implikasies in ten opsigte van die probleemstelling in paragraaf 1.2 asook vir universiteite in die algemeen. 
Huidige konsepwetgewing, te wete Artikel 37(2) van die Draft White Paper on Higher Education (1997:63), bepaal onder andere dat 
..... "The admission policy of any public higher education institution must not unfairly discriminate in any way". Toelatingsbeleid, 
waaronder ook keuringsprosedures, sal hierdie toets moet deurstaan. 

~ j" __ 
Hoofstuk 2 - Die rasionaal vir die keuring van Universiteitstudente 



gestandaardiseerde toetse (Doblin, 1978:831) of toetse wat ontwikkel is om aan die be

hoeftes van individuele universiteite of departemente te. voldoen (Edge & Friedberg, 

1984:137). 

Die vier bekendste voorbeelde van keuringstoetse wat wydverspreid in die VSA vir die 

keuring en plasing van voornemende studente gebruik word, is onder andere die Scho

lastic Aptitude Test (SAT); die Academic Tests van die American College Testing Pro

gram (ACT); die Graduate Record Examinations (GRE) en die Miller Analogies Test 

(Anastasi, 1988:328-334). 

2.2.6 Keuringsverhouding 

Volgens Plug eta/. (1987:317) verwys die keuringsverhouding (seleksieratio) na die ver

houding van die getal persone wat ooreenkomstig 'n bepaalde prosedure gekies is, tot 

die getal waaruit gekies kon word, byvoorbeeld die getal applikante wat toegelaat is, 

gedeel deur die getal applikante. 

Whitney (1989:517) beskryf die keuringsverhouding van 'n universiteit, fakulteit of spesi

fieke kursus as die verhouding van die applikante tot die aantal beskikbare plekke, of 

anders gestel, as die getal applikante wat toegelaat is, tot die totale aantal applikante 

(Holburn, 1991 :11). 'n Kursus wat jaarliks 1000 aansoeke ontvang en slegs 100 ap

plikante toegelaat word, het 'n keuringsverhouding van 10:1 (0, 1). 'n Kursus (of univer

siteit) met 'n 10:1 seleksieratio word volgens Whitney (1989:517) as relatief selektief. 

beskou. 

2.2. 7 Gelykheid 

Volgens Harman (1994:318) verwys gelykheid na die billikheid en regverdigheid (etiek) 

van keuring en toelatingsprosesse, asook die resultate daarvan. Die etiek van keuring 

word in paragraaf 3.5 bespreek. 

Die aanname onderliggend aan gelykheid veronderstel dat elke persoon (ongeag ras, 

geslag of bepaalde persoonskenmerke) gelyke toegang tot hoer onderwys het, met dien 

verstande dat aan die gestelde akademiese kriteria voldoen word (Harman, 1994:318; 

Kotze, 1994:12). 

2.3 Aanleidende oorsake tot keuring in die RSA 

Die keuring van voornemende studente het die afgelope aantal jare besondere momentum 

in die RSA verkry. Afgesien van keuring wat normaalweg in die sogenaamde prestige-
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studierigtings plaasvind, soos byvoorbeeld medies, tandheelkunde, veeartsenykunde en 

ingenieurswese, word toenemend besin cor maatreels wat as growwe sif kan dien om 

studente met die beste kans op universiteitsukses te identifiseer. Van die belangrikste 

aanleidende oorsake tot studentekeuring word in onderstaande paragrawe saamgevat. 

2.3.1 Groeiende vraag na hoer onderwys en styging in studentegetalle 

2 

Die getal leerlinge en studente in die skool- en kollegesektore in die RSA, te wete Open

bare Gewone, Buitengewone en Private Gewone skoolonderwys asook Tegniesekol

legeonderwys, toon 'n stygende tendens cor die afgelope aantal jare. Die gemiddelde 

jaarlikse groei in die inskrywing van leerlinge en studente in die voormelde sektore was 

4,21% cor die tydperk 1986 tot 1992 (NASOP 02-300, 1993:9). 

Nadere ontleding van die groeikoers dui op 'n negatiewe groei ten opsigte van Blanke 

leerlinge (-0,26%) matige groei ten opsigte van lndier- (0,58%) en Kleurlingleerlinge 

( 1, 13%) en 'n drastiese groei ten opsigte van Swartleerlinge in onderskeidelik die 

"eertydse" Selfregerende Gebiede en die Res van Suid-Afrika (respektiewelik 5,66% en 

6,01%) (NASOP 02-300, 1993:9). Die groeipatrone word ook in die aantal matrikulante 

weerspieel wat jaarliks matrikulasievrystelling verwerf en gevolglik vir toetrede tot uni

versiteit kwalifiseer (NCHE, 1996:63; NASOP 02-216, 1994:50). 

In 1996 studeer ongeveer 380 184 studente aan die 21 universiteite (nagenoeg 43,7% 

van die hoer onderwyssektor) en 179 801 aan die 15 technikons .(20,7% van die hoer 

onderwyssektor) (NCHE, 1996:31). Die gemiddelde jaarlikse groeikoers in studen

tegetalle aan universiteite vir die tydperk 1986 tot 1993 was ongeveer 5% en ten opsigte 

van technikonstudente ongeveer 18% (NASOP 02~300, 1993:10). lndien die huidige 

studentegetalle getransponeer word na 'n getal per duisend van die onderskeie bevol

kingsgroepe, studeer nagenoeg 31 Blankes, 21 Asiers, 6 Kleurlinge en 5 Swartes per 

duisend van die onderskeie bevolkings aan Suid-Afrikaanse universiteite (NASOP 02-

300, 1993:72). 

Bestaande tersiere instellings in die RSA kan die voorsiene studentegroei nie akkom

modeer sender om onderrigkwaliteit en uiteindelik akademiese standaarde in te beet nie 

(Smit, 1992:5). Die groot uitdaging vir universiteite is gevolglik om deur omsigtige 

keuringsprosedures toelating te bied aan studente vanuit aile bevolkingsgroepe wat ocr 

'n redelike kans beskik om sukses in hulle studie te behaal (vergelyk Saunders, 1992a:6; 

File eta/., 1995:137). 
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2.3.2 Krimpende staatsfinansiering en stygende koste van hoer onderwys 

Vanaf die installing van die subsidieformule as grondslag vir die finansiering van uni

versiteite in 1984, het die Staat in gebreke gebly om die formula ten volle te befonds 

(Kiopper, 1994:76; KODH, 1991:75) en word dit ook as wensdenkery beskou dat volle 

befondsing van die formula ooit sal realiseer (Nel eta/., 1992:2). 

Sedert 1988 was daar 'n voortdurende jaarlikse daling van die staatsbydrae tot die uni

versiteitsektor. Uitgedruk as 'n persentasie van die ideale befondsingsvlak, het die 

staatsbydrae van 84,7% in die 1987/1988 finansiele jaar, tot 66,7% in die 1993/1994 fi

nansiele jaar afgeneem - 'n daling van nagenoeg 20% (NASOP 02-300 1993:33). Die 

besnoeiing in staatsubsidie het dit moeilik gemaak om begrotings aan universiteite te laat 

klop, omdat universiteite vir die grootste deel van hul inkomste van staatsubsidies 

afhanklik is (Melck, 1990:58). Subsidiebesnoeiings bring noodwendig mee dat finansiele 

tekorte onder andere uit klasgelde en ander bronne aangesuiwer moet word. Dit is 

daarom geensins vreemd dat klasgelde jaarliks ook met ongeveer 20% toeneem nie en 

die punt spoedig bereik sal word dat die universiteit vir baie voornemende studente on

bekostigbaar sal word (Grobler, 1994:S3; Odendaal, 1992:27; Sippel, 1991:1 0). 

Krimpende staatsfinansiering en die stygende koste van universiteitsonderwys noop uni

versiteite daarom om hul fisiese en menslike hulpbronne in heroenskou te neem en 

sekere aanpassings te oorweeg ten einde begrotings te laat klop. Een belangrike oor

weging blyk 'n verhoging in toelatingsvereistes en sorgvuldiger seleksie van voorne

mende studente te wees. 

2.3.3 Hoe uitsakking van voorgraadse studente 

Uitsakking verwys na studente wat hulle kursusse vrywillig staak asook studente wat ty

dens registrasie op grond van swak akademiese prestasie in die voorafgaande studie

jaar, te wete druiping, nie deur die universiteit toegelaat word om weer te registreer nie 

(Brink, 1991 :68). 

Die omvang van die uitsakking van voorgraadse universiteitstudente word in tabel 2.1 

ge'illustreer. 
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Tabel 2.1 : Koppetelling van voorgraadse studente in die RSA wat universiteite 
verlaat het sonder om 'n graad-/diploma-/sertifikaatleergang af te 
handel vir die jare geeindig onderskeidelik op 31 Desember 1986, 
1987, 1988 en 1991 

Bronne: 

40 185 

46492 

53 022 

(NASOP 02-219 (91/01), 1991:369 en 374; NASOP 02-
219 (94/02), 1994:329) 

Dit blyk uit Tabel 2.1 dat die uitsakking van voorgraadse universiteitstudente by wyse 

van staking en druiping kommerwekkend hoog is en vir die tydperk 1986 tot 1991 'n sty

gende tendens toon. Die feit dat die subsidieformule vir universiteite gedeeltelik op die 

suksesvolle afstudering van studente gebaseer word, impliseer dat studente wat geen 

kwalifikasie verwerf het nie, individuele universiteite en die land in terme van verbeurde 

subsidie duur te staan gekom het. 

Die sifting van voornemende studente deur die toepassing van strenger toelatingsver

eistes en die implementering van keuringsmeganismes sou dus kon meewerk om uit

sakking te beperk, omdat met 'n geselekteerde groep gewerk word . 

. 3.4 Groeibeperkings op studentegetalle 

Die Departement van Nasionale Opvoeding het in samewerking met die Komitee van 

Universiteitshoofde 'n strategie ontwikkel waarvolgens risikostudente (studente met 'n 

gemiddelde E-matrieksimbool) vanaf 1990 oor 'n tydperk van twaalf jaar deur individuele 

universiteite uitfaseer sou word (vergelyk KODH, 1991:75). Met hierdie strategie is 

beoog om 'n beperkte maar verantwoordelike groeipatroon in die universiteitswese te 

vestig deur studente wat nie oor 'n redelike kans beskik om hu·l studie suksesvol te vol

tooi nie, stelselmatig uit die sisteem te verwyder. As gevolg van 'n resessionere ekono

miese klimaat en gebrek aan voldoende fondse, het die implementering van hierdie 

model egter skipbreuk gely (Anon, 1991 b:3). 

Beperkings op groei in studentegetalle is egter op universiteite geplaas, omdat die staat 

besef het dat volle befondsing van die subsidieformule nie haalbaar is nie. Gedurende 
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1993 is die subsidieformule gewysig en is beperking op groei in studentegetalle ingebou 

van 2% ten opsigte van residensiele universiteite (Klepper, 1994:76). 

Dit blyk dat bovermelde groeibeperkings as katalisator gedien het vir universiteite om 

deur middel van strenger toelatingsvereistes en keuring onverantwoordelike studente

groei te beperk, eerder as om ten opsigte van subsidie gepenaliseer te word vir onver

antwoordelike groei. 

2.3.5 Groeiende simboolinflasie 

Binne onderwyskonteks verwys simboolinflasie na die dalende waarde van matriek

simbole teen die agtergrond van groter deelname van die bevolking aan sekondere on-

derwys ...... "marks no longer mean what they used to mean" (Beswick, 1987:7). 

Demokratisering van die onderwys lei volgens Du Plessis (1989:157) tot groot getalle 

studente wat toelating tot universiteitstudie verkry met relatief swak skolastiese presta

sie. 

Die omvang van nuweling-eerstejaarstudente met relatief swak skolastiese prestasie wat 

in 1985 toelating tot universiteitstudie verkry het, word deur Smit (1988a:4) uitgewys. 

Minder as die helfte van die 1985-nuweling-eerstejaarstudente by ses van die sewentien 

universiteite in die RSA het oor volle matrikulasievrystelling en gemiddelde A-, B-, C- en 

D-simbole beskik. By 'n hele aantal universiteite maak sogenaamde risikostudente 

(gemiddelde E-matrieksimbool) meer as een derde van die studentekorps uit (Smit, 

1988a:4). Die persentasie risikostudente toon verder 'n stygende tendens vir 1987: 

nege uit sewentien universiteite het aan 32% en meer nuweling-eerstejaarrisikostudente 

toelating verleen (vergelyk Brink, 1991 :52). 

Vir die tydperk 1986 tot 1991 het nagenoeg 60% van aile eerstejaar-nuwelinguniversiteit

studente oor D- en E-aggregaatsimbole beskik, terwyl slegs 40% A-, B- en C-ag

gregaatsimbole behaal het (vergelyk NASOP 02-219 (91/01):73 en 79; NASOP 02-219 

(94/02):79). Dit blyk dus dat die meerderheid eerstejaar-nuwelinguniversiteitstudente 

relatief swak gevaar het op skool. 

Du Plessis (1989:157) meld tereg dat daar 'n al groter wordende persentasie studente 

met 'n swak kans op uiteindelike sukses vir universiteitstudie aanmeld. Simboolinflasie 

het meegebring dat matriekresultate nie meer as die enigste aanduider van univer

siteitsukses beskou kan word nie. 
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.3.6 Oordrewe akademiese waardesisteem 

'n Oordrewe akademiese waardesisteem heers in Suid-Afrika, omdat die universiteit ten 

koste van ander hoer onderwysinrigtings as die finale studieplek beskou word. Smit 

(1988a:3) wys daarop dat die aantal universiteite in die RSA binne twintig jaar moet ver

dubbel indien matrikulante soos in die verlede na universiteite stroom. 

Die omvang van die toestroming na vera! universiteite blyk uit 'n jaarverslag van die Na

sionale Mannekragkommissie (1992:58) (kyk tabel2.2). 

Tabel 2.2: Getal na-sekondere studente2 aan hoer onderwysinstellings in die RSA 
vir die tydperk 1988-1991 

286 347 68 318 65 374 52 602 

286 910 83 424 72174 50 084 

308 172 104 652 76 435 54138 

Bron: Nasionale Mannekragkommissie: Jaarverslag 1992:58 

Uit Tabel 2.2 blyk dit dat die universiteit ten koste van ander tersiere instellings soos by

voorbeeld technikons, as die gewildste en finale studieplek beskou word (vergelyk 

Grobbelaar, 1992:7). Die akademiese waardesisteem veroorsaak dat algemene 

akademiese onderwys voorrang geniet bo beroepsgerigte studierigtings van 'n meer 

natuurwetenskaplike en tegniese aard. Betreffende mannekragbehoeftes veroorsaak dit 

'n ooraanbod of storting van mannekrag op die arbeidsmark waarvoor weinig of selfs 

geen behoefte bestaan nie, soos byvoorbeeld ten opsigte van sekere onderwyskwalifi

kasies en B.A.-gegradueerdes (NMK-Jaarverslag, 1992:35), met die gevolg dat hoof

saakliK werksoekers en nie werkskeppers nie, opgelei word (Du Plessis, 1989: 156). 

Die tersiere onderwyssektor in die RSA is struktureel skeefgetrek en die struktuur van 

hoer onderwysprogramme is die teenoorgestelde van wat die samelewing en die 

ekonomie nodig het (SA, 1995:33). Die strukturele wanbalans tree ten duidelikste na 

vore indien die hoer onderwysinrigtings in die RSA volgens getal en soort met die in die 

VSA en Groot-Brittanje vergelyk word (DuPlessis, 1992c:9-11). 

2 Vir 1995 is die getalle na-sekondere studente in die onderskeie hoer onderwysinstellings respektiewelik 380 184 (universiteite), 179 801 
(technikons), 52 320 (tegniese kolleges) en 97 947 ten opsigte van onderwyskolleges (NCHE, 1996:31 ). 
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(A) D-grade - 470. 
(B) Tot M-vlak - 700. 
(C) Tot 8-grade - 830. 
(D) Tweejarige kwalifikasies - 1 300. 

Figuur 2.1: Hoer onderwysinrigtings volgens getal en soort in die VSA 

(A) Universiteite - 46. 
(B) Polytechnics (sedert 1994 ook bekend as universiteite) en Graadtoekennende 

Kolleges - 96. 
(C) Kolleges vir Hoer Onderwys - 475. 

Figuur 2.2: Hoer onderwysinrigtings volgens getal en soort in Groot-Brittanje 

(A) Universiteitstudente - 308 172. 
(B) Technikonstudente - 104 652. 
(C) Onderwyskollegestudente - 54 138. 
(D) Tegniese Kollegestudente (hoer as standerd 10) - 17 000. 

Figuur 2.3: Aantal studente (koppetellings) aan verskillende hoer onderwysinrigtings in die RSA -
1991 

Waar die universiteit die toppunt van die hoer onderwysinrigtings in bovermelde Iande 

vorm en deur ander instellings ondersteun word, word die omgekeerde situasie in die 

RSA aangetref. Keuring asook kanalisering na ander opleidingsinrigtings blyk dus nood

saaklik te wees om die heersende akademiese waardesisteem in die RSA te temper. 
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2.4 Die noodsaaklikheid vir keuring 

Studentekeuring is 'n noodsaaklikheid in enige hoer onderwyssisteem (Harman 1994:312), 

veral ook ten opsigte van universiteitstudente. Die redes en argumente wat aangevoer 

word, val in vyf kategoriee uiteen, te wete ekonomiese, akademies-opvoedkundige, 

psigologiese, politieke en hulpbronoorwegings (vergelyk Badenhorst eta!., 1990:39). On

derlinge afhanklikheid en interaksie van die kategoriee bemoeilik egter eenduidige kate

gorisering. 

2.4.1 Ekonomiese oorwegings 

2.4.1.1 Koste van tersiere onderwys 

Die bedryfs- en instandhoudingskoste van die tersiere onderwyssektor verg jaarliks 

enorme uitgawes. Universiteite behoort daarom 'n doeltreffende opbrengs in terme 

van hoevlakmannekrag vir die land te lewer ten opsigte van suksesvolle af

gestudeerdes (Pienaar, 1991:5; KUH, 1987c:75). Ook die feit dat die gemiddelde per

sentasiegroei van studente beide die ekonomiese groeikoers van die land en die 

bevolkingsgroei oortref (NASOP 02-300 (91/06):31), bring mee dat universiteite weens 

ekonomiese redes gedwing word om slegs vir 'n beperkte aantal studente voorsiening 

te maak (KUH, 1987c:75). Dit is dus die verantwoordelikheid en taak van universiteite 

om binne hul beperkte monetere toewysings die beskikbare plekke op die regverdigste 

manier moontlik aan voornemende studente toe te ken. 

!2.4.1.2 Die finansiele implikasies van druiping 

Studente wat die kursus druip waarvoor hulle ingeskryf is, impliseer verspilde staatsbe

steding teen 'n hoe koers per student (Pienaar, 1991 :5) en 'n vermorsing van kosbare 

nasionale hulpbronne en spesialisfasiliteite (Choppin, 1985:2228). Benewens 

ekonomiese verliese vir die staat impliseer druiping op universiteit ook finansiele ver

liese vir die student self en/of sy ouers sowel as vir die belastingbetaler (vergelyk KUH, 

J987a:75). Slegs die studente met die beste kans op sukses behoort daarom vir toe-

l
; lating tot universiteitstudie goedgekeur te word. 

.4.2 Akademies-opvoedkundige oorwegings 

·t4.2.1 
I 

Akademiese waardesisteem 

Soos in paragraaf 2.3.6 uitgewys en bespreek, heers 'n oordrewe akademiese waarde

sisteem in die RSA. Die feit dat die meerderheid matrikulante die universiteit ten koste 
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van die technikon as die enigste en finale studieplek beskou (vergelyk Du Plessis 

1989: 154 ), veroorsaak 'n ongunstige verhouding van nagenoeg drie universiteit

studente vir elke technikonstudent (NASOP 02-300, 1993:1 0). Die akademiese 

waardesisteem moet dus getemper word deur die groei in studentegetalle, veral in 

studierigtings wat nie markgewys in aanvraag is nie, teen te werk (vergelyk KUH, 

1987a:27). 

2.4.2.2 Mannekragtekorte in sekere studierigtings 

Wanneer 'n behoefte in die arbeidsmark bestaan vir die toetrede van meer opgeleide 

persone uit spesifieke studierigtings, kan studente wat nie aan die volle toela

tingsvereistes vir daardie studierigtings voldoen nie, op grond van keuringsresultate 

ge"identifiseer word om spesiale ondersteunings- en/of oorbruggingsprogramme te 

deurloop ten einde tot daardie studierigting toegelaat te word (KUH, 1987c:75-76). 

Deurloping van voormelde programme kan dus meehelp om ondersteuning aan po

tensieel suksesvolle kandidate te bied ten einde afstudering in die skaars studierigtings 

te optimaliseer. 

2.4.2.3 Verskil in voorkennis van studente 

Sillabusafhandeling in voorgraadse studierigtings moet binne 'n bepaalde tydsbestek 

geskied. lndien studente nie naastenby oor dieselfde voorkennis beskik nie, word die 

verwerking van inligting tot kennis asook die bereiking van vakspesifieke leerdoelwitte 

en die ontwikkeling van denk- en motoriese vaardighede binne die minimum tyd moeilik 

haalbaar. Die handhawing van 'n hoe akademiese vakstandaard word gestrem indien 

studente nie naastenby op dieselfde vlak is nie (KUH, 1987c:75). 

2.4.3 Psigologiese oorwegings 

2.4.3.1 Kanalisering en plasing 

Kanalisering en plasing hou verband met die demoraliserende gevolge wat mislukking 

(in die vorm van druiping) vir 'n student se selfbeeld inhou (Badenhorst eta/., 1990:39). 

Tydens keuring behoort daarom 'n aanduiding verkry te word van die algemene in

tellektuele vermoe sowel as die spesifieke vermoens waaroor 'n student beskik, 

teenoor wat deur bepaalde dissiplines en studierigtings vereis word, soos byvoorbeeld 

verbale vermoe, vermoe tot abstrakte logiese denke en kreatiewe vermoe om studente 

in gepaste studierigtings te plaas (KUH, 1987c:7). 
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2.4.3.2 Onvoorbereidheid op universitere studie 

'n Toenemende persentasie van die studente wat deur hoer onderwysinrigtings 

toegelaat word, toon onderontwikkeling ten opsigte van veral algemene taalvaar

dighede, natuur- en skeikunde en wiskunde en beskik oor onvanpaste vakkombinasies 

(SA, 1995:33). 

Deur voornemende studente omsigtig te keur kan benewens potensiaalbepaling ook 

tekortkominge op spesifieke terreine blootgele word, soos byvoorbeeld 'n gebrek aan 

taalvaardigheid in die taalmedium van die universiteit. Die negatiewe effek van taal

vaardigheidstekortkominge op begripsvorming kan so ondervang word, en die nodige 

remedierende of ondersteunende programme en maatreels kan ge·implementeer word 

(vergelyk KUH, 1987c:9). 

2.4.4 Regstellende optrede 

In paragraaf 2.3.1 is aangedui dat die huidige verhouding van universiteitstudente per 

1000 van elke bevolkingsgroep 'n wanbalans toon, naamlik 31 Blankes, 21 Asiers, 6 

Kleurlinge en 5 Swartes per 1 000 van die onderskeie bevolkingsgroepe (NASOP 02-

300, 1993:72). Volgens Nunns en Ortlepp (1994:201) kom universiteite voor die uit

daging te staan om deur regstellende aksies hul studentesamestelling te verander dat 

dit verteenwoordigend is van die breer Suid-Afrikaanse bevolking. Die noodsaak van 

die implementering van billike keuringsprosedures wat vir beide die gemeenskap en 

studente aanvaarbaar is, tree hiermee sterk op die voorgrond (Nunns en Ortlepp, 

1994:201; Schochet, 1994:208). Die aangeleentheid van billike keuring word in para

graaf 3. 7 bespreek. 

2.4.5 Toenemende druk op fisiese en menslike hulpbronne 

Die huidige stand van die landsekonomie en die relatief swak finansiele posisie van uni

versiteite plaas ongekende druk op beskikbare hulpbronne. Realiteite ten opsigte van 

bestaande fisiese ruimtes, fasiliteite en beskikbare personeel noop universiteite om 

voortdurend oorweging aan rasionalisasiemaatreels te skenk. Uiteraard bring dit ook 

herbesinning mee oor die volume nuweling-eerstejaarstudente wat geakkommodeer kan 

word. 'n Herwaardering van toelatingsvereistes en keuringspraktyke vorm derhalwe 'n 

moontlike opsie om druk op beskikbare hulpbronne te hanteer (vergelyk Badenhorst et 

a/., 1990:39; KUH, 1987a:33-41). 
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2.5 Eksogene faktore wat toeganklikheid, toelating en keuring be"invloed 

Tydens 'n besinning oor keuring meet rekening gehou word met eksogene faktore, met 

ander woorde faktore waaroor 'n voornemende student geen beheer het nie en wat die 

toeganklikheid van en toelating tot universiteitstudie asook die identifisering van verkieslike 

of verlangde potensiaal moontlik kan be'invloed (vergelyk Grobbelaar, 1990:6; Von 

Mollendorf en Sauer, 1990:5-6). 

Die volgende faktore is deur Von Mollendorf en Sauer (1990:9-31) ge"identifiseer wat 

deurslaggewend sal wees ten opsigte van wie vir toelating ge'identifiseer en gekeur sal 

word. 

2.5.1 Siening oor die plek en rol van die universiteit 

Deeglike besinning oor die eie plek en rol is 'n noodsaaklikheid vir elke universiteit, om

dat uitsluitsel hieroor bepalend is vir die aard van die beoogde opleiding en die tipe stu

dent wat gewerf en toegelaat sal word (Von Mollendorf en Sauer, 1990:13-14). Van

selfsprekend kan elkeen van die 21 universiteite in die RSA nie alles vir almal wil wees 

nie. Elke universiteit is 'n sosiale installing wat in 'n bepaalde kulturele en maatskaplike 

omgewing funksioneer en sal daarom nie vir elke student aanvaarbaar en/of geskik wees 

nie - al word akademiese meriete buite rekening gelaat (Du Plessis, 1989: 153-154). 

Verskillende sienings oor die plek en rol van die universiteit sal meebring dat by die 

ontwerp van keurings- en toelatingsprosedures klarigheid verkry word oor verlangde po

tensiaal om sodoende weiWing en toelating van students wat aan hierdie vereistes 

voldoen, in die hand te werk. 

2.5.2 Die elitistiese en egalitaristiese beskouings oor universiteitstoelating 

Tydens besinning en besluitneming oor universiteitstoelating is die kernvraag of ener

syds na akademiese uitmuntendheid gestreef word (elitistiese uitgangspunt) en of gelyke 

geleenthede aan aile mense gegun meet word (egalitaristiese uitgangspunt) (DuPlessis, 

1989:154; KUH, 1987a:10-12; Prange et a/., 1982:1-2). Posisionering erens op die 

kontinuum tussen hierdie twee ekstreme benaderings is 'n noodwendigheid, omdat 

stellingname deurslaggewend is vir keuringstrategie, -beleid en metodologiese keuses 

(kyk paragraaf 2.2.3). 

2.5.3 Outonomie van universiteite 

Universiteite is outonome instellings wat alleenseggenskap het oor sake rakende per

soneelaanstellings, kursussamestellings en studentetoelatings (KUH, 1987a:92; KUH, 
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1987c:72; Von Mollendorf en Sauer, 1990:15) Universiteitsrade word statuter ge

magtig3 om studentetoelatings tot sekere kursusse te beperk in ooreenstemming met 

mensekragbehoeftes. Universiteitsrade is ook bevoegdheid verleen om aanvullende 

vereistes in verskillende studievelde te stel ooreenkomstig die intellektuele vereistes wat 

nodig is vir die suksesvolle voltooiing van die graadprogram (KODH-verslag, 1991:57-

58). 

Die outonomie van universiteite as 'n faktor wat die toeganklikheid en toelating tot univer

siteitstudie kan be"invloed, laat universiteite toe om nie noodwendig algemene toela

tingsvereistes toe te pas nie en dat eie onderrig- en vakinhoudelike standaarde vir indi

viduele universiteite geld (Von Mollendorf en Sauer, 1990:14-15). Volgens NASOP 02-

129 (1987:49) impliseer die outonomie van universiteite egter geensins onaantasbaar

heid nie en word die aanspreeklikheid van universiteite aan die gemeenskap daarom 

beklemtoon, ook ten opsigte van keuringspraktyke. 

2.5.4 MensekraQbehoeftes 

Dit is 'n wereldwye tendens dat toenemend van universiteite verwag word om meer 

wetenskaplikes, ingenieurs en bestuurskundiges af te lewer (Perkins, 1989:14). Ook in 

die RSA word aanvaar dat die universiteit 'n bydrae te lewer het in die voorsiening van 

sekere kategoriee hoevlakmensekrag (KUH-verslag, 1987:77) en veral ten opsigte van 

die beroepe waarin mensekragtekorte bestaan (vergelyk NMK-jaarverslag, 1992:35). 

Hoewel dit nie die primere taak van die universiteit is om individue vir spesifieke beroepe 

op te lei nie, is universiteite tog by die opleiding van individue in sekere beroepsgerigte 

studierigtings en bepaalde professies betrokke. 

Toenemende samelewingseise vir mensekragvoorsiening in die sogenaamde skaars 

beroepe sal volgens Von Mollendorf en Sauer (1990:18) nie net identifiseringsaksies 

(keuring) wat akademiese potensiaal moet uitwys, be"invloed nie maar ook die "tipe" stu

dent wat uiteindelik toelating gaan verkry. Die statutere bevoegdheid van individuele 

universiteite om bykomende toelatingsvereistes te stel kan waarskynlik ook veroorsaak 

dat algemene toelatingsvereistes selfs oorbodig raak (Von Mollendorf en Sauer, 

1990:18). 

Geprojekteerde mensekragbehoeftes in die RSA dui op 'n tekort in hoevlakmensekrag 

van ongeveer 288 000 in die jaar 2 000, waarvan die ernstigste tekorte waarskynlik in die 

ingenieurs- en tegnologiese rigtings, wetenskaplike en mediese of gesondheidsper-

Huidige konsepwetgewing, te wete Artikel 37(1) en 37(3a, 3c, 3d en 3e) van die Draft White Paper on Higher Education (1997:63), 
bepaal onder andere dat die Raad van 'n universiteit gemagtig is om toelatingsvereistes met betrekking tot spesifieke programme voor te 
skryf; die aantal studente te bepaal wat ten opsigte van 'n spesifieke program(me) toegelaat word; minimum vereistes neer te le vir die 
hertoelating van 'n student( e) ; hertoelating van 'n student kan weier wat nie aan die minimum toelatingsvereistes voldoen nie. 
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soneelberoepe verwag kan word (NMK-jaarverslag, 1992:35). Studierigtings en/of 

beroepe waarin tans groot surplusse voorkom en waarby universiteite as opleidings

instansies direk betrokke is, is die onderwys (sekere kwalifikasies) en B.A.-ge

gradueerdes (NMK-jaarverslag, 1992:35). Aangesien universiteite statuter gemagtig is 

om studente-innames in studierigtings in ooreenstemming met mannekragbehoeftes te 

beperk (KODH, 1991:58), sou strenger keuring waarskynlik 'n bydrae kan !ewer om die 

ooraanbod teen te werk en werkloosheid onder gegradueerdes te bekamp. 

2.5.5 Standaarde 

Die Adviesraad vir Universiteite en Technikons (AUT) het in 1987 'n omvattende onder

seek na akademiese standaarde aan Suid-Afrikaanse universiteite geloods. Daar is tot 

die gevolgtrekking gekom dat standaarde aan universiteite verskil - in sommige gevalle 

selfs wesenlik (NASOP 02-129, 1987:78) en dat die gehalte van die akademiese per

soneel die belangrikste enkele faktor is wat die vasstelling, handhawing en verbetering 

van akademiese standaarde betref (NASOP 02-129, 1987:56). Volgens die KUH 

(1987a:94-98) is medebepalers van universiteitstandaarde aspekte soos personeel

kwaliteit, die peil van toetredende studente, fasiliteite en diensvoorwaardes, die rele

vansie, aard en opbou van onderriginhoud, eksaminering, departementele of pro

gramevaluering, rasionalisasie, internasionale skakeling en uitsette. 

By die beskouing van standaarde as 'n eksogene faktor wat 'n effek op die identifisering 

van akademiese potensiaal (keuringsprosedure) en die voorspelling van akademiese 

sukses uitoefen, moet standaarde van die sisteem waaruit voornemende studente getrek 

word, ook in berekening gebring word. Die grootste enkele probleem blyk die 
\ 

wisselende voorspellingsgeldigheid van die verskillende eksaminerende instansies 

se matriekeksamens4 te wees (vergelyk Mitchell & Fridjhon, 1987:28-44). Volgens Von 

Mollendorf en Sauer (1990:22) "moet seker gemaak word dat wetenskaplik 

verantwoorde metodes van ge/ykstelling van eksamenstandaarde gebruik word". 

2.5.6 Gradueringstendense 

Volgens Von Mollendorf en Sauer (1990:24) behoort die grade wat behaal word verband 

te hou met die areas in die beroepswereld waarvoor daar 'n aanvraag bestaan. Dit blyk 
/ 

tans nie die geval te wees nie. Gradueringstendense dui daarop dat 'n hoe persentasie 

grade in die sosiale wetenskappe en opvoedkunde verwerf word in vergelyking met 

grade verwerf in die ingenieurs-, wiskundige en rekenaarwetenskappe (NMK-Jaar-

4 Ofskoon hierdie probleem histories van aard is en uit die vorige politieke bedeling dateer, kan die eksaminerende instansies.van die 
huidige nege provinsies egter dieselfde probleem skep. 
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,----- --- -- ve~sl~: 1992:38). S:b::orbeeld is daar in 1985 en 1990 onderskeideli:31,1% -en--

33,9% grade in die sosiale wetenskappe en 7,8% en 7,2% onderskeidelik ten opsigte 

van die ingenieurs-, wiskundige en rekenaarwetenskappe toegeken (NMK-Jaarverslag, 

1992:37). 

Die getal studente per duisend van die bevolking wat aan universiteite en technikons 

studeer, toon 'n relatiewe ondervoorsiening ten opsigte van bepaalde bevolkingsgroepe. 

Vir Blankes is die syfer tans 31/1000 vir universiteite en 10/1000 vir technikons; 20 en 6 

vir lndiers; 6 en 2 vir Kleurlinge en 5 en 0,5 vir Swartes respektiewelik (NASOP 02-300, 

1991 :49). 'n Meer eweredige voorsiening en beter kanalisering van studente op die to

tale tersiere onderwysvlak sowel as die verspreiding van studente tussen die verskillende 

nstellings is volgens Von Mollendorf en Sauer (1990:24-25) akuut vir toekomstige 

mannekragbehoeftes. 

Die generering van inligting oor menslike eienskappe wat benodig word vir suksesvolle 

opleiding aan beide die universiteit en technikon is derhalwe onontbeerlik vir effektiewe 

kanalisering (Von Mollendorf & Sauer, 1990:25). 

,2.5.7 Beskikbare geld (finansies) 

24 
, I 

Beskikbare geld oefen 'n direkte invloed uit op studentegetalle wat geakkommodeer kan 

word sowel as die instandhouding uitbreiding, en opgradering van bestaande geboue en 

fasiliteite. Finansies het ook 'n impak op standaardhandhawing ten opsigte van die 

werwing en behoud van kwaliteitpersoneel, biblioteekaanwinste en so meer (KUH, 

1987a:40 en 94). 

Die relevansie vir keuring le daarin dat gebrekkige fondse druk op bestaande hulpbronne 

plaas en onderriggehalte ingeboet word weens onvoldoende geriewe en gebrek aan be

kwame dosente. Hierdie situasie veroorsaak dat beperkte toelatings oorweeg moet word 

om sake te beredder. 

Slotwoord 

Die kernvraag blyk te wees of universiteitstudente gekeur behoort te word al dan nie. Uit 

die oorsig oor faktore wat tot keuring in Suid-Afrika aanleiding gegee het (kyk paragraaf 

2.3) asook die beredenering van die noodsaaklikheid van keuring vanuit 'n ekonomiese, 

akademies-opvoedkundige, psigologiese, politieke- en hulpbronperspektief (kyk para

graaf 2.4), blyk dit dat die keuring van universiteitstudente regverdigbaar is. 

Gegewe die eksogene faktore wat die toeganklikheid, toelating en keuring be"invloed en 

waaroor voornemende studente geen beheer het nie (kyk paragraaf 2.5), moet studente-
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keuring egter deursigtig en met groot omsigtigheid hanteer word. Keuring deur uni

versiteite behoort daarom ook sensitief te wees vir die onderwyskundige agtergrond van 

die voornemende studente wat tradisioneel van universiteitstudie weerhou is. 

2. 7 Samevatting 

Die doel met hierdie hoofstuk was om duidelikheid te kry oor die rasionaal vir keuring. Om 

hierdie doel te bereik is die aanleidende oorsake tot die keuring van universiteitstudente 

gestel en die noodsaaklikheid van keuring vanuit ekonomiese, akademies-opvoedkundige 

en psigologiese oorwegings beredeneer. 

Voorts is kennis geneem van faktore wat die toeganklikheid, toelating en keuring tot uni

versiteitstudie be'invloed en waaroor 'n voornemende student geen beheer het nie. Be

sondere aandag is verle:en aan faktore soos 'n universiteit se siening van eie plek en rol, 

elitistiese en egalitaristiese beskouings oor universiteitstoelating, outonomie van univer

siteite, mannekragbehoeftes, universiteitstandaarde, gradueringstendense en beskikbare 

geld. 
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