
Hoofstuk 4 

FAKTORE WAT AKADEMIESE PRESTASIE OP UNIVERSITEIT 
BE"iNVLOED 

4.1 lnleiding 

In hoofstuk 3 is gehandel oar keuringsmodelle, keuringsproblematiek en billike keuring. 

Om die doel met die studie te bereik, naamlik om daardie veranderlikes of baste kom

binasie van veranderlikes te identifiseer wat maksimaal tussen studente onderskei ten op

sigte van graadvoltooiing in die minimum tyd al dan nie, is die oogmerk met hierdie 

hoofstuk om 'n oorsig te kry van faktore wat akademiese prestasie op universiteit 

be"invloed. 

Om die doel met die hoofstuk te bereik word 'n begripsomskrywing van akademiese pres

tasie in paragraaf 4.2 verstrek. In paragraaf 4.3 word 'n oorsig gebied van faktore wat 

akademiese prestasie be"invloed, terwyl besondere aandag geskenk word aan die invloed 

van kognitiewe (paragraaf 4.3.1), nie-kognitiewe (paragraaf 4.3.2) en omgewingsfaktore 

(paragraaf 4.3.3) op akademiese prestasie. Die hoofstuk word met 'n samevatting afge

sluit. 

4.2 Begripsomskrywing 

4.2.1 Akademiese prestasie 

Die begrip akademiese prestasie verwys na die prestasievlak of -peil wat 'n persoon 

bereik en verteenwoordig die produk of eindresultaat van 'n poging om leerinhoude 

te bemeester (vergelyk Lavin, 1965:18; Monteith, 1988b:23). 'n Syfer- of simbool

waarde dien as 'n aanduiding van die mate waartoe geleer is, of die mate waartoe leer

inhoude bemeester is (Van der Westhuizen, 1987:6). 

Akademiese prestasie word uitgedruk as punta wat behaal word in of gestandaardi

seerde toetse of nie-gestandaardiseerde toetse soos die wat deur 'n onderwyser of 

dosent opgestel word (Wood, 1986:31). In beida gevalle word die toetse gebaseer op 'n 

voorgeskrewe sillabus van 'n kursus op primere, sekondere of tersiere onderwysvlak. 

Skolastiese prestasie (akademiese prestasie op skoolvlak) word meestal geassosieer 

met die resultate wat in 'n eindeksamen behaal word. Bevordering na 'n volgende 
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standerd is relatief eenvoudig deurdat 'n leerling 'n standerd "ten valle s/aag" of "ten 

valle druip" (Fourie, 1992a:41). 

4.2.2 Akademiese prestasie op universiteitsvlak 

I 

I sa 

Akademiese prestasie op universiteit (universiteitsprestasie) vvord breedweg beskou as 

die resultaat van die vermoe wat 'n student openbaar om binne die minimum 

tydperk aan die vereistes ter vervulling van 'n graad of diploma aan 'n universiteit 

te,voldoen (Fourie, 1992a:41). 

In teenstelling met skolastiese prestasie kan universiteitsprestasie egter moeilik in terme 

van 'n punt of simbool uitgedruk of gemeet word, omdat algemeen geldende norme 

waarvolgens die beoordeling van akademiese prestasie kan plaasvind, ontbreek (Fourie, 

1992a:40). 

Die bepaling van 'n kriterium vir akademiese prestasie skep probleme, omdat die term 

"akademiese prestasie" eweneens na verskillende prestasie-aspekte soos slaag/druip; 

oor- of onderprestasie of na akademiese vordering aan 'n universiteit kan verwys. 

Verder geld ingewikkelder bevorderingskriteria op universiteit in vergelyking met die 

relatief eenvoudige uitkomste van "ten volle s/aag" of ''ten volle druip" op skool. 'n Stu

dent ontvang byvoorbeeld erkenning vir individuele vakke geslaag, al sou hy/sy nie tot 'n 

volgende jaarvlak bevorder word nie. Benewens die probleem van die daarstelling van 

'n kriterium vir die beoordeling van universiteitsprestasie skep die uiteenlopendheid van 

verskillende studierigtings en die verskillende vereistes en standaarde binne 'n bepaalde 

fakulteit, en tussen fakulteite onderling, bykomende probleme waarmee rekening gehou 

meet word (Fourie, 1992a:41). Die kriterium wat in hierdie studie vir universiteits

prestasie aangele word, word breedvoerig in paragraaf 5.5.2 bespreek. 

Uit die voormelde begripsomskrywing van akademiese prestasie blyk dit dat akademiese 

prestasie 'n komplekse, veelsydige verskynsel is wat 'n hele aantal verskillende aspekte 

omvat en daarom moeilik eenduidig omskryfbaar of definieerbaar is (vergelyk Fourie, 

1992a:40). 

Faktore wat met akademiese prestasie verband hou 

Dit blyk uit die literatuur dat 'n verskeidenheid faktore akademiese prestasie be"invloed. 

Omdat akademiese prestasie, soos aangedui in paragraaf 4.2.1 en vera! op univer

siteitsvlak (paragraaf 4.2.2), 'n komplekse en veelsydige verskynsel is, is dit gevolglik 

moeilik om 'n totale en volledige beeld te vorm van die invloed van aile moontlike faktore. 

Verskeie navorsers het groepe faktore ge"identifiseer en dan 'n studie gemaak van die ver

band daarvan met akademiese prestasie (Bloom, 1976; Touron, 1983; Fraser eta/., 1987). 
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Vir die doel van hierdie studie word volstaan met die groepering van faktore in drie bree 

kate!~oriee, te wete kognitiewe, nie-kognitiewe en omgewingsfaktore (vergelyk 

Monteith, 1988b:23; Von Mollendorf & Sauer, 1990:33). 

Vervolgens word 'n bondige bespreking gebied van die invloed van faktore behorende tot 

elk van die drie bree kategoriee, op akademiese prestasie. 

4.3.1 Di~:l invloed van kognitiewe faktore op akademiese prestasie 

Kognisie verwys na die intellektuele funksionering van 'n individu en word gekenmerk 

de1..1r retensie (dus die geheue), verstaan,· fokus (of konsentreer), aandag, denke en in

ligtingsverwerking (Babbs en Moe, 1983). Kognitiewe handelinge soos waarneming, 
~ . 

herkenning, verbeelding, redenering, beoordeling, herinnering, leer en dink, blyk van die 

gei'ntegreerde kognitiewe handelinge te wees wat by intellektuele funksionering betrokke 

is (Gouws eta/., 1979:18). 

Kognitiewe veranderlikes wat verband hou met akademiese prestasie, sluit in vorige 

pre~stasies, bekwaamheid, aanleg, intelligensie asook spesifieke vermoens soos lees

beqrip, getallebegrip, ruimtelike vermoe en ander intellektuele veranderlikes wat 'n aan

duiding bied van die vermoens en vaardighede van 'n leerder (Entwistle, 1992:1956-

19!57; Van der Westhuizen, 1987:1 04; Monteith, 1987a:5; Du Plessis, 1993:36). 

Dit blyk uit die navorsing van Bloom. (1976) dat kognitiewe v~randerlikes die enkele 

gmep veranderlikes is, in vergelyking met aile ander veranderlikes, wat die grootste ver

band met akademiese prestasie toon. Sodanige veranderlikes verklaar ongeveer 50 

persent van die variansie in akademiese prestasie (Bloom, 1976:48). Aangesien Bloom 

(1976) se bevindings ook deur verskeie ander navorsers se bevindings ondersteun word, 

is dit daarom geensins vreemd nie dat daar soveel klem op kognitiewe faktore geplaas 

word wanneer akademiese prestasie ter sprake kom. Koanitiewe veranderlikes in die 

alg~~meen word daarom as die beste voorsoellers van akademiese orestasie beskou 

(Kotze, 1994:35). 

Vervolgens word 'n bondige bespreking gebied van die invloed van intelligensie, aanleg 

en vorige prestasie op akademiese prestasie. 

4.3.1.1 lntelligensie 

'n Eenduidige omskrywing van die begrip intelligensie is 'n moeilike taak vanwee die 

multi-dimensionele aard daarvan (Renzulli, 1985:2). 

Vir die doel van hierdie studie word intelligensie omskryf as: 
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"CCie vermoe van 'n individu om abstrakte begrippe effektief te hanteer en toe te pas; 

verbande in te sien en nuwe /eerstof te bemeester en effektief by nuwe omstandighede 

'Jf yituasies aan te pas" (Gouws eta/., 1979: 135). 

Die vraag oor hoe intellektuele vermoe akademiese prestasie be·invloed, word vervol

gens kortliks toegelig. 

Die bevindings van verskeie ondersoeke dui daarop dat studente met 'n hoe IK beter 

op universiteit presteer het as studente met 'n lae IK (Louw, 1984; Elshout en 

Veenman, 1992). Die korrelasies tussen IK en leersukses varieer tussen 0,14 en 0,49. 

In 'n ondersoek wat deur Nel en Fourie (1990:40) op eerstejaarstudente uitgevoer is, is 

gevind dat intelligensie 'n belangrike bydrae lewer tot die onderskeid tussen die leer

profiele van toppresteerders en die van nie-toppresteerders. Daar word tot die slotsom 

gekom dat die toppresteerder oor 'n betekenisvolle hoe verbale IK en beter re

deneervermoe en insig in verwantskappe beskik, in vergelyking met die nie-toppres

~er. 

Hoewel intelligensie as een van die belangrikste veranderlikes beskou word wat 

akademiese prestasie be"invloed (Monteith, 1987a:5), waarborg 'n hoe IK of 

"hoeveelheid intel/igensie" per se, nie noodwendig akademiese sukses op universiteit 

nie (Von Mollendorf & Sauer, 1990:47). lntelligensie vorm slegs een van verskeie in

teP/erbandhoudelike veranderlikes wat akademiese prestasie bei"nvloed, en daarom 

moet die invloed van intelligensie op akade~e....~J!.Y_<Li!~~ehang met 

ander kognitiewe ve anderlikes soos aa le ori-Qe.._prestasie en metakognisie beskou 

word (Monteith, 1983:9) . 

. 3.1.2 Aanleg 

Tn teenstelling met intelligensie, wat op 'n algemene of globale vermoe dui, is aanleg 

meer spesifiek van aard. Aanleg dui ook op verskillende verstandelike vermoens wat 

relatief onafhanklik van mekaar is (Anastasi, 1988:378). 

Gouws eta/. (1979:2) beskou aanleg as die verskillende verstandelike vermoens van 'n 

persoon wat deur genetiese en verworwe kwaliteite bepaal word en meebring dat 'n 

persoon in 'n besondere leertaak, studie- of beroepsrigting suksesvol kan wees. 

Fouche en Verwey (1978:2) omskryf aanleg as die potensiaal waaroor 'n persoon 

beskik en wat die persoon in staat stel om 'n bepaalde vaardigheids- en bekwaam

heidsvlak te bereik met 'n gegewe hoeveelheid opleiding en oefening. 
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Samevattend kan gestel word dat aanleg 'n aangebore potensiele vermoe is om spesi

fieke vaardighede aan te leer. Die ontwikkeling van potensiaal word bepaal onder an

dere deur onderrig en opleiding. 

:f:]aar is 'n verskeidenheid spesifieke aanlegte waaroor 'n persoon kan beskik. Louw 

(1984:14) stel dat daar Jan groot aantal onderskeibare aanlegte bestaan en die besit 

van sekere aanlegte of kombinasie van aanlegte daartoe sal bydra dat 'n student in 

een studierigting sukses kan behaal en in 'n ander misluk". Een so 'n aanleg is 

akademiese aanleg waarna Zietsman en Gering (1986:34) verwys as "nie aileen die 

vermoe om te manipuleer en te memoriseer nie, maar ook die vermoe tot volgehoue 

motivering om vir lang tye te studeer en om gereelde en akute akademiese druk te 

,verwerk". 

Navorsingsresultate dui onder andere op 'n positiewe verwantskap tussen taalaanleg 

en akademiese sukses (Von Mollendorf & Sauer, 1990:50-53). So byvoorbeeld is 

bevind dat suksesvolle eerstejaardamestudente onderskei word van onsuksesvolles 

aan die hand van verbale begrip (SAT1), terwyl dit nie by eerstejaarmans die geval is 

nie; akademiese presteerders vaar betekenisvol beter in die 8-toets (begripstoets) as 

onderpresteerdes by die Universiteit van Stellenbosch. Die gevolgtrekking word ge

maak dat onderpresteerders nie begryp wat hulle lees nie en hulle nie lank genoeg 

hulle aandag aan een saak kan wy nie - dus gebrekkige konsentrasievermoe. 

Jardine (1986:57-63) bevind dat die onvermoe om taalvaardighede te hanteer die 

grootste probleem is wat akademies kwesbare studente ervaar en beveel aan dat 

hoofsaaklik taalgerigte toelatingseksamens vir keuringsdoeleindes deur universiteite 

oorweeg behoort te word. 

Ter samevatting kan dus gestel word dat taalaanleg deurslaggewend is vir akademiese 

sukses. 

4.3.1.3 Vorige prestasie 

Vorige prestasie dui op die mate van kennis en vaardighede ten opsigte van 'n spesi

fieke studie- of vakterrein waaroor leerders op 'n gegewe tydstip beskik (Bloom, 

1976:39). In samehang hiermee kan akademiese prestasie beskou word as die niate 

van sukses ·wat na afloop van onderrigleer bereik is (Van der Westhuizen, 1987:7). 

Akademiese prestasie (of die eindresultaat van onderrigleer) word gemeet deur 

gestandaardiseerde of nie-gestandaardiseerde toetse en word as simbole of syfer

waardes uitgedruk (Schutte, 1994:12). 

Die vorige akademiese prestasie van derdejaarstudente verwys gewoonlik na die 

akademiese prestasie wat studente in die voorafgaande studiejare op universiteit be-
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haal het, terwyl vorige akademiese prestasie van eerstejaarstudente gewoonlik op 

matriek- 6f skooleindprestasie dui wat in die matrikulasie of ander gelykwaardige ek

samen behaal is. Matriekprestasie daarenteen, verwys na leerlinge se prestasie wat in 

die matrikulasie- of skooleindeksamen behaal is (Scholtz, 1985: 15). In aansluiting 

hierby stel Mouton, soos aangehaal deur Kotze (1994:69), dat vorige prestasie 'n 

indeks vorm van 'n leerling (of student) se huidige kennis soos dit in toetse en ek

samens geoperasionaliseer word. In die geval van matrikulante dien die indeks van 

skoolprestasie as 'n belangrike toelatingskriterium vir studie aan Suid-Afrikaanse uni

versiteite. 

Navorsingsresultate dui daarop dat skooleindprestasie direk verband hou met akade

miese prestasie op universiteit, veral wat die eerste studiejaar betref (Du To it, 1972:11; 

Allen et a/., 1983:43; Von Mollendorf & Sauer, 1990:56; Fourie, 1991: 190). Volgens 

Monteith (1988b:23) is vorige akademiese prestasie 'n beter voorspeller van akade

miese sukses as onder andere intelligensie en aanleg. Behr (1985:109) rapporteer dat 

minstens 72% van die sukses van eerstejaarstudente aan die Universiteit van Durban

Westville direk herleibaar is na kennis en ervaring wat studente reeds op skool opge

doen het. Die navorsingsresultate van Nel en Fourie (1990:36) op eerstejaars wat as 

toppresteerders kwalifiseer, toon aan dat die matrikulasie-eksamen die beste enkele 

voorspeller van akademiese sukses op universiteit is. Hierdie resultate word bevestig 

deur Bokhorst eta/. (1992:64) en Badenhorst eta/. (1990:44). 

Aspekte wat ook as "vorige prestasie" gekategoriseer kan word en wat in ondersoeke 

na bepalers van moontlike akademiese sukses uitgewys is, behels onder andere 

gemiddelde matriekprestasie en prestasie in spesifieke matriekvakke (Von 

Mollendorf & Sauer, 1990:58-60). So byvoorbeeld is bevind dat: studente wat hul 

eerste studiejaar suksesvol afgele het, oor betekenisvolle hoer matrieksimbole as die 

onsuksesvolle studente beskik het; eerstejaarstudente met 'n C- of hoer gemiddelde 

(60% plus) in die matrikulasie-eksamen dieselfde waarskynlikheid gehad het om hul 

eerste jaar te slaag - ongeag die fakulteit waarin studeer is; prestasie in bepaalde 

matriekvakke, byvoorbeeld Rekeningkunde, Natuur- en Skeikunde, Biologie en 

i/viskunde, oor beter voorspellingswaarde beskik as ander. 

Ofskoon verskeie navorsers saamstem dat matriekprestasie die beste enkele voorspel

ler is van akademiese sukses op universiteit, bevraagteken navorsers soos Skuy eta/., 

(1996:116); Schochet (1994:208), Miller (1992:103), Potter (1990:205), en Mitchell en 

Fridjhon (1987:555-559) die betroubaarheid en geldigheid van skoolprestasie as voor

spellers vir sukses op universiteit, veral in die geval van swart studente. In 'n verge

lykende studie wat by die Universiteit van die Witwatersrand uitgevoer is, het Schochet, 

soos aangehaal deur Badenhorst eta/. (1990:40), gevind dat matriekprestasie slegs vir 
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!!fJevoorregtes" (blanke studente) 'n betekenisvolle voorspeller van akademiese pres

tasie is. Vir minderbevoorregtes (swart studente) het hy 'n korrelasie van slegs 0,15 

tussen skool- en universiteitsprestasie gevind. Selfs in kombinasie met ander faktore 

het matriekprestasie geensins 'n verbetering in voorspelling teweeggebring nie. Soort

gelyke bevindings is ook deur Potter (1990:205) gerapporteer. 

Dit wil dus voorkom dat vorige akademiese prestasie 'n beter voorspeller van univer

siteitsprestasie vir blankes as vir swartes is (vergelyk Schochet, 1986:44). 

Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat daar oor die algemeen 'n positiewe 

verband tussen vorige prestasie en akademiese prestasie op universiteit bestaan maar 

dat hierdie verband tussen bevolkingsgroepe verskil. 

4.3.2 Die invloed van nie-kognitiewe faktore op akademiese prestasie 

Nie-kognitiewe faktore dui op faktore wat nie met 'n persoon se rasionele denkprosesse 

te doen het nie maar wat benewens kognitiewe faktore (byvoorbeeld vorige prestasie en 

kognitiewe vermoens) 66k 'n invloed op akademiese prestasie uitoefen (Malan, 1987:48; 

Jacobs, 1988:1 00). 

Nie-kognitiewe faktore wat met akademiese prestasie verband hou, behels aspekte van 

persoonlikheid, houding, belangstelling, gemotiveerdheid, studiegewoontes, selfbegrip 

asook sekere biografiese faktore (vergelyk Monteith, 1987a:5; DuPlessis, 1993:36). 

Vir die doel van hierdie studie word aandag geskenk aan enkele aspekte van persoon

likheid, aanpassing, belangstelling en studiemetodes en -houdings en die verband daar

van met akademiese prestasie. 

4.3.2.1 Persoonlikheidsfaktore 

Globaal beskou, dui die begrip persoonlikheid op die gei"ntegreerde en dinamiese or

ganisasie van 'n individu se psigiese, sosiale, morele en fisiese eienskappe soos dit in 

wisselwerking met die omgewing, en vera! met ander persone, tot uiting kom (Louw, 

;J 987: 132). 

Verskeie navorsers het bevind dat daar 'n verband bestaan tussen persoonlikheids

faktore en akademiese prestasie (Entwistle · & Wilson, 1977:25; Walberg et a/., 

1986: 138). Dit is vera! sogenaamde tweede-ordefaktore soos introversie, ekstroversie 

en angs wat redelik wyd nagevors is (Entwistle, 1992: 1957). 

Ondersoeke wat Smit (1971), Gerber (1979) en Schoeman (1981) op universiteitstu

dente gedoen het, het positiewe maar relatief swak verbande opgelewer tussen in

troversie en akademiese sukses. Die neiging dat introverte meer suksesvol is op 

universiteit as ekstroverte, is waarskynlik daaraan toe te skryf dat introverte· minder 
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sosiaal geneigd is, meer tyd aan studie bestee en sodoende hulle kans op akademiese 

sukses verhoog. [Bevindings van Entwistle en Wilson, soos aangehaal deur Entwistle, 

1992: 1957) dui egter daarop dat die voormelde verband indirek van aard is deurdat 

ekstroverte met effektiewe studiemetodes eweneens suksesvol is op universiteit.] 

Angs verwys na akute spanning (Gouws eta/., 1979:19) en kan beskryf word as 'n 

pynlike ervaring wat 'n belewing van bedreiging (spanning) meebring (Du Plessis, 

1982:9). 

Teenstrydige bevindinge word in die literatuur gerapporteer betreffende die uitwerking 

van '@op akademiese prestasie. 

Navorsers soos Cope en Hannah (1975:28), Grobler, (1973:76) en Coetzee (1977:117) 

bevind onderskeidelik dat angs 'n positiewe verband toon met akademiese prestasie, 

dat studiestakers minder geneigd is tot angs, en dat angs en akademiese prestasie nie 

'n liniere verband toon nie. Die voormelde teenstrydighede is waarskynlik te wyte ·a an 

die feit dat angs 'n differensiele uitwerking op akademiese prestasie het (Entwistle, 

~S92: 1957; Smit, 1971:22) en aftlanklikjs van oersoonlikheid. aeslaa en die aard van 

die l~iOI:lQud (vergelyk Gerber, 1979:244). Agar en Knopfmacher eta/., 1995:123) 
--....__/ -""' 

konstateer_dat-aA§S~--.groter invloed het op damestudente as manstudente - dames 
~0 ~---~~---~~~---,"'~..-=.-.=--==~~~=-,~~ ...... ---=-=--==--'-===-~"'~---=--===--==-=~~-..-=---=· 

is waarskynlik minder konformer~od .. ex·Lg§!e minder aan oorreding toe, terwyl mans 
--~~.,,_=-<,._..,_-.-~-"""""'""•-•.,=>,--"'>"~--'=oe---c-"-"<'----- '- __ .,_,>e-.,._'"";=,,.~.=..,.,.---<=<-=....,..=o.=--"=-,=,_.,.-,,_.,,-,-:·~-"<'"'_.r,o~.,.,.,."'"'"'·->-=.to400~-'""'-~"-=~--="·""""-=-=*=...-,. 

emosioneel meer stabiel en minder sensitjef is vir angs. 'n Verhoogde angsvlak (en 
.-.----~ -'=-'---=----'='""-='~~"'"' .. ===~---==="-~==-=~""-""~-:..-->~---"""·""'-~c-,.-~=o=~~"'"~ 

l
ntroversie) blyk verder prestasie in 'n vak soos Afrikaans positief te be'invloed, terwyl 'n 

ak soos Wiskunde negatief deur verhoogde angs (maar positief deur introversie) 

. be'invloed word (Gerber, 1979:244). 

Uit bostaande beskrywing wil dit voorkom dat daar oor die algemeen wisselende ver

bande tussen persoonlikheidsfaktore en akademiese prestasie bestaan. IQ!:roversie 

t~ verband-me.lJ:![liy__er~teit~y_ks~_s,..J_§J:t!YL9l~lQ'l!2.§S:LYC!.Q_~~!~o~::_~~~

inc:lir~J5J:>!Ylle...wee&.- Dit blyk verder dat verskillende vakke verskillend deur persoon-
.---.;----~,~-

likheidsfaktore be'invloed word. 

14.3.2.2 Aanpassing 

2 

~lgens Fouche en Grobbelaar (1983:4) kan aanpassing omskryf word as "die di

namiese proses waardeur 'n persoon deur midde/ van vo/wasse, doeltreffende en 

gesonde response street om sy eie inner/ike behoeftes te bevredig en terselfdertyd 

omgewingseise suksesvol te hanteer om 'n harmonieuse verhouding tussen die 

§elf en die omgewing te bewerkstellig". Dit val op uit die voormelde beskrywing dat 

aanpassing 'n voortdurende interaksie behels tussen 'n persoon en sy omgewing en 

tussen 'n persoon en homself. Seide intra- en interpersoonlike verhoudinge kom 

Hoofstuk 4 - Faktore wat akademiese prestasie op universiteit beiilvloed 



dus hiermee in die spel waarin 'n individu voortdurend voor innerlike en uiterlike eise 

te staan kom wat deur 'n proses van aanpassing versoen moet word (vergelyk Meller, 

1965:120). 

In die geval van 'n eerstejaarstudent blyk dit enersyds dat verskeie uiterlike eise in 'n 

universiteitsomgewing op beide sosiale en akademiese gebied aan hom/haar gestel 

word. Andersyds verwag ouers en ander persone sekere teenprestasies. lndien die 

innerlike verwagtinge van die student self nie met die uiterlike eise ooreenstem of wan

neer die innerlike eise onderling in konflik met mekaar is, word 'n besondere aan

passingsvermoe vereis (vergelyk ScholtZ, 1985:22). 

Dit blyk uit die voorafgaande dat daar 'n noue verband bestaan tussen aanpassing en 

persoonlikheid. Derhalwe kan verwag word dat aanpassing, net soos verskeie per

loonlikheidsfaktore, 'n invloed behoort uit te oefen op akademiese prestasie. 

Uiteenlopende en soms teenstrydige bevindings oor die verband tussen aspekte van 

aanpassing en akademiese prestasie word in die literatuur aangetref. So byvoorbeeld 

verwys Vander Watt (1982) na verskeie ondersoeke waarin geen beduidende verband 

tussen aanpassing en akademiese prestasie gevind is nie. 

Kotze (1994:112-116) verwys egter na verskeie ondersoeke waar wei 'n positiewe 

verband tussen aspekte van aanpassing en akademiese prestasie gevind is. . Enkele 

van die bevindings tersaaklik vir die doel van hierdie studie kan kortliks soos volg 

saamgevat word: 

Swak emosioneel aangepaste studente het, in teenstelling met emosioneel goed 

aangepaste studente, akademies nie ooreenkomstig hul vermoens presteer nie 

·(Marais, 1970). 

• Hoe hoer 'n student se tellings op die persoonlik-emosionele skaal, hoe geringer 

die kans dat die studente hul studie sal staak. Studente wat in hul eerste studiejaar 

goeie aanpassing toon, is in hul finale studiejaar tot besture van stu

denteverenigings verkies - dit bevestig die veronderstelling dat studente wat in hul 

eerste studiejaar suksesvol aanpas, beter in hul latere studiejare aanpas (Baker en 

Syrik, 1984). 

Studente wat akademies swak presteer, word gekenmerk deur emosionele labiliteit, · 

verdedigende houdings en 'n gebrek aan warmte teenoor ander. Hierteenoor het dit 

geblyk dat genoegsame selfvertroue en 'n goeie selfkonsep bevorderlik was vir 

akademiese prestasie (Joubert, 1980). 

Scholtz (1985) verduidelik in die verband dat 'n student met 'n positiewe selfbeeld 

en dus met genoegsame selfvertroue, take meer doelgerig en vreesloos sal aan-
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/ pak-,., Die studente behoort ook akademies beter te presteer as studente met min 

selfvertroue. 

Laasgenoemde word verder bevestig deur Scott (1991) wat konstateer dat 'n posi

tiewe selfbeeld en 'n beperkte teenstrydigheid tussen ge'idealiseerde selfbeeld en 

die gemanifesteerde selfbeeld tot positiewe studiegewoontes, verhoogde mo

tivering en goeie akademiese prestasie lei. 

F>ersone met gebrekkige selfvertroue vind selfhandhawing en realisering van eie 

potensiaal moeilik en presteer akademies swakker (Klepper, 1984). Onderpres

teerders ervaar gevoelens van onvermoe om take suksesvol af te handel, is minder 

gretig om te studeer, beskik oor minder selfvertroue en is minder ambisieus (Van 

sfen Berg, 1979). 

• 'n Betekenisvolle verskil is gevind tussen suksesvolle en nie-suksesvolle studente 

betreffende hul vermoe om 'n balans te handhaaf tussen akademiese verpligtinge 

en sosiale aktiwiteite (Erens, 1977). 

Ter samevatting kan afgelei word dat aanpassing in die algemeen, maar ook spesifieke 

samehangende aspekte van aanpassing soos emosionele aanpassing, selfkorisep, 

selfvertroue en sosiale aanpassing, 'n opvallend positiewe verband met akademiese 

prestasie toon. 

4.3.2.3 Belangstelling 

r4 

Verskeie definisies van die begrip belangstelling word in die literatuur aangetref. Die 

gebrek aan 'n eenduidige oroskrywing van belangstelling kan waar$~kynlikJpegeskryf 
~ '---"' ~"~,~~ . -~-~~- ------------
wor~!~skillengg __ yorme--V~[I __ ~~~mg~tel!l!J_g_b~!rg~ is (Entwistle, 

1992: 1957); verskillende psigologiese veranderlikes soos motivering, aandag, hou

dings, waardes en gevoelens aan belangstelling gekoppel word; en verskillende na

vorsers verskillende aspekte van belangstelling beklemtoon (vergelyk Kotze, 1994:80-

83). 

Volgens Fouche en Alberts (1981 :4) kan belangstelling omskryf word as 'n relatief 

konstante positiewe of negatiewe gerigtheid teenoor 'n bepaalde aktiwiteit en wat op 

die totale persoonlikheid gebaseer word. Kotze (1994:83-84) konstateer dat 'n posi

tiewe gerigtheid gepaard gaan met voortdurende aandaggewing (voorkeur) aan 'n 

bepaalde aktiwiteit vanwee die bevrediging van 'n bepaalde persoonlike behoefte en 

dat gevoelens van sinvolheid en betekenisvolheid 'n persoon se gedrag in 'n bepaalde 

rigting motiveer of rig en tot die formulering van bepaalde doelstellings aanleiding gee. 

Aangesien die totale persoonlikheid by belangstelling betrokke is, kan tot die slotsom 
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gekom word dat: belangstelling 'n rigtinggewende aspek van die persoonlikheid is; en 

entiteite soos houdings, waardes, motivering en aanleg waarskynlik van deurslag

gewende belang sal wees by die ontwikkeling van belangstelling. 

In 'n ondersoek na die verband tussen die belangstelling, aanleg en persoonlikheid van 

matriekleerlinge het Le Roux (1994:28-33) positiewe dog oorwegend lae korrelasies 

tussen die velde en faktore van die voormelde konstrukte gevind soos onderskeidelik 

gemeet deur die 19-VBV, die SAT en HSPV (Hoerskoolpersoonlikheidsvraelys). 

Hierdeur is aangetoon dat die voormelde konstrukte binne die totale persoonwees van 

die mens funksioneer en gesamentlik beskou, 'n bydrae kan lewer tot die finale 

beroepskeuse van 'n persoon. 

Dit- is verder ook nie vreemd dat verskeie navorsers 'n positiewe verband tussen 

belangstelling en akademiese prestasie rapporteer nie - "studente wat in hu/ studie 

belangstel, presteer beter as studente wat nie in hul studies belang stel nie" (Garbers & 

Faure, 1972:141; Monteith, 1983:4; Gouws, 1985:15). Navorsingsresultate van 

Oosthuizen (1985) en Van der Watt (1982) bevestig hierdie positiewe verwantskap 

tussen belangstelling en akademiese prestasie ook in fakulteitsverband. Korrelasie

koeffisiente van 0,4 en 0,59 is respektiewelik gevind tussen belangstelling en akade-
I 

miese prestasie by B.Com.- en B.Sc.-eerstejaarstudente (Van der Watt, 1982:244) en 

0,86 by B.Juris-studente (Oosthuizen, 1985:107-111). 
I 
I 
I 

Samevattend kan gestel word dat dit blyk dat belangstelling 'n beduidende invloed op 

akademiese prestasie uitoefen. Die invloed van belangstelling op akademiese pres

tasie moet egter deurgaans in samehang met ander konstrukte soos aanleg, moti

vering, houdings en waardes beskou word. 

4.3.2.4 Leer, leerstrategiee, studiegewoontes en -houdings 

Alvorens die invloed van studiegewoontes en -houdings op akademiese prestasie 

bespreek word, is dit noodsaaklik om enkele verbandhoudende begrippe kortliks toe te 

lig. 

0 Leer 

Du Plessis (1993:33-36) omskryf leer as 'n proses wat plaasvind wanneer kennis en 

vaardighede vermeerder. Leer is 'n aktiewe, konstruktiewe, doelgerigte en ku

mulatiewe proses waartydens inligting deur die leerder tot kennis verwerk word. 

Volgens Mayer (1989:45) is leer 'n veelsydige en komplekse handeling bestaande 

uit kognitiewe en motiveringsprosesse, met as eindresultaat sekere uitkomste en 

produkte. Hiervolgens sluit leer sekere verstandelike prosesse in wat tot bepaalde 

leeruitkomste lei en in leerprestasie of leerprodukte manifesteer. Schunk (1991:1) 
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beklemtoon dat leer benewens die verwerwing en modifiering van kennis ook 

bepaalde vaardighede, strategiee, oortuiginge en gedrag op verskillende 

kompleksiteitsvlakke behels. 

D Leerstrategiee 

Leerstrategiee verwys na aktiwiteite wat 'n leerder tydens leer uitvoer met die doel 

om sy leer te verbeter (Mayer, 1994:5829). Le~e.gieeLkar:Loolcbesko.u,wor:d~ClS 

die wy_s~_W~§IQR __ 'n beso_nd~f~Je~r-taak aangepak worct JQycBiessis1 1-993~B8}~wat 
~~;:;;,J.e:_;~;-:c;,;--"--~-- --'---~------~-.....---E==......::..~_.. __ . ____ ~--------...:.:.::::_--;: __ - -~,_:- ::_:_~--~;;,-~·~::::.....;::_02;~~~~:0:!(1•-:;-:::-~•~ -- • ~ 

handelinge of gedagtes insluit wat voortspruit uit georganiseerde planne om die 

integrering en herroeping van kennis te bevorder (Weinstein, 1988:291). Die 

voormelde aktiwiteite of handelinge sluit onder andere in herhaling- of repetering-, 

uitbreiding- en organiseringstrategiee. Die suksesvolle toepassing van leer

strategies is verder afhanklik van die metakognitiewe kennis en -vaardighede van 

die student wat beheerprosesse insluit soos oorhoofse studiebeplanning, -moni

tering, -evaluering, -regulering en hulpbronbestuur (Du Plessis, 1993:33-34). 

D Studiegewoontes 

Binne die konteks van die "Opname van studiegewoontes en -houdings" (OSGH) 

wat as meetinstrument in hierdie studie aangewend is, kan studiegewoontes beskou 

word as die mate waartoe 'n student sy leertake stiptelik afhandel, die uitstel van 

opdragte vermy en nie geneig is tot onnodige tydverkwisting nie (Du Pree2;·, 1977:9). 

Studiegewoontes dien verder vir die doel van hierdie studie as sambreelbegrip 

waaronder algemene studiebeplanning, organisasie en werkwyse wat met diE7. 
,, 

uitvoering van die leertaak verband hou, ingesluit word. Die begrip studiemetodes 

hierteenoor, dui op spesifieke metodes soos die repetering van leerinhoud en die 

maak van aantekeninge en/of opsommings tydens die uitvoer van die leertaak 

{vergelyk Engelbrecht, 1986:26). 
' 
Studiehoudings 

Volgens Van Niekerk, soos aangehaal deur Engelbrecht (1986:28), dui die studie

houding van 'n student op 'n bepaalde studiegerigtheid of -ingesteldheid. Dit blyk 

vera! dat aspekte soos die belangrikheid wat aan studie geheg word, die aandag 

wat daaraan gegee word asook die mate van bevrediging en genot wat met studie 

gepaard gaan, die ideale wat met studie gekoester word en doelstellings wat 

nagestreef word, hierby inbegrepe is. 

Uit die bostaande sinoptiese omskrywing van leer, leerstrategiee, studiegewoontes en -

houdings, kan tot die slotsom gekom word dat 'n student se vermoe om inligting tot 
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kennis te verwerk afhanklik is van beide kognitiewe en nie-kognitiewe prosesse 

asook bepaalde vaardighede, strategiee, oortuiginge en gedragsaspekte. 

Na aanleiding van die voorafgaande kan die verwagting gestel word dat die produk van 

'n student se houding teenoor studie, sy belangstelling en motivering tot studie, sy 

studiemetode (met ander woorde metakognitiewe, algemene en vakspesifieke leer

strategiee) en gedragsaspekte tydens studie, 'n invloed op akademiese prestasie be

hoort uit te oefen. 

Dit val op in die literatuur dat verskeie navorsers onvoldoende, gebrekkige of swak 

studiemetodes en -gewoontes (leemtes in die leerprogram) as 'n oorsaak van druiping 

uitwys en aantoon dat dit 'n bepalende faktor ten opsigte van akademiese prestasie is 

(Appelgryn, 1985:90-91; Watkins, 1986:202; Thuysman, 1989:72-73 Sct::loeman eta/., 

)990:183; Entwistle, 1992:1957). 

Vervolgens word 'n bondige samevatting gebied van enkele navorsingsbevindings ra

kende die verband tussen aspekte van studiegewoontes en houdings en akademiese 

prestasie. 

•t Appelgryn (1985:84) het gevind datal sewe die OSGH-skale statisties betekenisvol 

korreleer met akademiese prestasie. Die bevindings dui daarop dat stiptelikheid 

waarmee leertake uitgevoer word, effektiewe studiemetode, 'n gunstige houding 

teenoor dosente en die aanvaarding van eie onderwysideale en -doelstellings 'n 

positiewe korrelasie met akademiese prestasie van universiteitstudente toon. 

•~ Na aanleiding van 'n ondersoek waarby 701 eerstejaarstudente vanuit ses fakulteite 

betrek is, rapporteer Thuysman (1989:72) dat: nagenoeg 40% van die 

eerstejaarstudente !)let 'n lae (ondergemiddelde) studie-orientasie (som van die 

studiegewoontes en -houdingskomponente van die OSGH) hulle eerste studiejaar 

gedruip het; manstudente swakker studiegewoontes en -houdings openbaar as 

damestudente en dat daar 'n beduidende. verband tussen studiegewoontes en 

houdings en die verskillende studierigtings bestaan. Die voormelde bevindings 

bevestig soortgelyke resultate gevind deur Appelgryn (1985). 

f' Verskeie meta-analises dui op 'n positiewe verwantskap tussen aspekte van studie

a,ewoontes en -strategiee soos lokus van beheer, motivering; leerstrategiee en 

akademiese prestasie (Van Overwalle, 1989:289-291 ). 

'n Meta-analise van 32 studies deur Findley en Cooper, soos aangehaal deur Van 

Overwalle (1989:289), het 'n relatief swak korrelasie van 0,14 tussen lokus van be

heer en universiteitsprestasie opgelewer. Die relatief lae positiewe verband dui 

daarop dat studente wat verantwoordelikheid aanvaar vir dinge wat met hulle ge-
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beur, tipies hoer akademiese prestasies behaal het as studente wat glo dat ge

beure aan ek~terne faktore toe te skryf is. 

Uguroglu en Walberg, soos aangehaal deur Van Overwalle (1989:288), rapporteer 

gemiddelde korrelasies van 0,31 tussen prestasiemotivering (poging gewy aan 

studie), intrinsieke motivering (spontane vakspesifieke belangstelling) en akade

miese prestasie na aanleiding van 'n meta-analise van 18 studies. 'n Gemiddelde 

korrelasie van 0,40 is verder tussen akademiese selfbeeld (studente se evaluering 

van eie akademiese vermoens) en akademiese prestasie gevind. 

• Die bevindings van 8~1990:183) dui op 'n positiewe verband tussen 

studiegewoontes en -houdings van skoliere en aspekte van hul aanpassing en 

akademiese prestasie. Matriekleerlinge met 'n hoe studie-orientering (som van 

studiegewoontes en -houdingskomponente van die OSGH) blyk oor die algemeen 

beter as leerlinge met 'n lae studie-orientering aangepas te wees ten opsigte van al 

vier verhoudingskomponente van die PHSF-vraelys. Die verwagting word gestel dat 

'n soortgelyke tendens moontlik ten opsigte van universiteitstudente aangetref 

behoort te word. 

r'volgens Entwistle (1992:1957) toon suksesvolle studente positiewe houdings 

teenoor studie en beskik hulle oor georganiseerde studiemetodes en effektiewe 

ty,dbestuursvaardighede. 

• Britton en Tesser (1991 :405-410) rapporteer 'n positiewe verband tussen houdings 

teenoor tyd asook tydbestuursvaardighede en universiteitsprestasie. Die navorsers 

het gevind dat korttermynbeplanning en houding teenoor tyd, betekenisvolle 

voorspellers is van kumulatiewe vakgemiddelde. Houding teenoor tyd blyk grootliks 

ooreen te stem met 'n gevoel van selfdoeltreffendheid. Suksesvolle studente 

rapporteer 'n gevoel van ''in beheer wees van" hul eie tyd. Hulle is in staat om NEE 

te se aan ander mense en staak sinlose roetines of aktiwiteite. Bandura, soos 

aangehaal deur Tesser ( 1991 :409), konstateer dat 'n gevoel van selfdoel

treffendheid effektiewer kognitiewe prosessering, positiewer houdingsresponse en 

volhardende gedrag ondersteun. 

Ter samevatting kan gestel word dat daar 'n duidelike verband blyk te wees tussen 

studiegewoontes en -houdings, studiemetodes en akademiese prestasie. Dit kom voor 

dat students wat oor doeltreffende studiegewoontes, 'n positiewe studiehouding en 

effektiewe studiemetodes beskik, akademies beter presteer as die students wat nie oor 

hierdie hoedanighede beskik nie. 
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4.3.3 Die invloed van omgewingsfaktore op akademiese prestasie 

Omgewingsfaktore, ook bekend a~ eksogene, ekstrinsieke of milieufaktore, sluit faktore 

in wat verband hou met akademiese prestasie maar wat buite die student gelee is en 

waaroor hy/sy geen beheer het nie (vergelyk Thuysman, 1989:38; Von Mollendorf & 

Sauer, 1990:5). 

Die verskillende omgewingsveranderlikes wat akademiese prestasie beTnvloed, kan in 

drie bree kategoriee verdeel word, naamlik die faktore wat onderskeidelik met die huis

gesin, die skool en die universiteit verband hou. 

D Gesinsfaktore 

Dit val op in die literatuur dat verskeie gesinsfaktore verband hou met akademiese 

prestasie (vergelyk Engelbrecht, 1986:14-18; Monteith, 1987b:13-14; Schutte, 

1994:43-49; MacDonald, 1995:14). 

ifc)orbeelde van enkele gesinsfaktore is onder andere: gesinsgrootte; geboorteorde 

\(posisie in die kinderry); sosio-ekonomiese status (SES); inkomste en beroep van die 

~ader, onderwyspeil van ouers, aspirasievlak wat ouers vir kinders stel; leesge-· 

woontes en opvoedingspraktyke; ouer-kindverhouding; waarde geheg aan onderwys, 

~ryetydsbesteding en sosialisering. 

""'Die resultate oor die mate waarin die voormelde faktore akademiese prestasie 

beTnvloed, varieer, en teenstrydige asook selfs omgekeerde verwantskappe met 
-' 

/ akademiese prestasie blyk uit ondersoeke. 

Walberg eta/., (1986:137) bevestig 'n positiewe verband tussen SES en akademiese 

prestasie op hoerskool. Kinders van hoer SES presteer akademies beter as kinders 

van laer SES, waarskynlik weens verskille in beide kwalitatiewe en kwantitatiewe 

onderrigleergeleenthede (Schutte, 1985:86). @te (1994:44) wys egter op 

te~..b..evindinge ten oe~gte van SES in 'o d.e..r9ewereldkonteks .. 'n 

Swak tot geen verband tussen SES en akademiese prestasie is deur Olivier, soos ---- -
aangehaal deur Schutte (1994:44), by Medunsastudente gevind. Worthington en 

Grant, soos aangehaal deur Engelbrecht (1972:164), rapporteer dat gesinsgrootte 'n 

omgekeerde verwantskap to~n met akademiese prestasie. Die navorsers bevind dat 

goeie presteerders meer dikwels uit kleiner gesinne kom as uit groter gesinne. 

Volgens Thuysman (1989:38-39) beskik 'n student wat met universiteitstudie begin, 

oor 'n bepaalde akademiese ingesteldheid wat tot 'n groot mate in die huisgesin vas

gele is en daarom 'n bepalende invloed sal uitoefen op sy vermoe om by die univer

siteitsmilieu in te skakel. Gesinsfaktore soos voortdurende konflik, gesinsdis

harmonie, finansiele probleme asook onrealistiese ouerverwagtinge ten opsigte van 
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prestasie in 'n studierigting waarin 'n student geen belangstelling toon of aanleg het 

nie, kan meewerk dat universiteitstudie en -prestasie negatief be"invloed word. 

Louw (1984:25) vat die invloed van ouer-kindverhouding en ander gesinsfaktore op 

akademiese prestasie treffend saam: 

"Ouers se beg rip van en belangstelling in hul kind en sy/haar aktiwiteite vorm 'n es

sensiele motiveringskomponent vir prestasie. Vanwee individue/e verskil/e in reaksie 

op omgewingsfaktore bestaan daar egter nie 'n enke/voudige reg/ynige verband 

tussen aile gesinsfaktore en akademiese prestasie nie". 

D Skoolfaktore 

Skoolfaktore dui op daardie faktore wat uit die skoolsituasie voortspruit en wat 'n 

invloed op akademiese prestasie mag he (Engelbrecht, 1986: 19). 

Verskeie navorsers het aangedui dat daar 'n verband bestaan tussen skoolfaktore en 

akademiese prestasie (vergelyk Engelbrecht, 1986: 19-25; Fraser et a/., 1987:155-

164; Van Overwalle, 1989:288-291; Monteith, 1987b:15-17; Schutte, 1994:49-53) .. 

Skoolfaktore wat met akademiese prestasie verband hou soos gerapporteer deur 

bogenoemde navorsers, kan kortliks soos volg saamgevat word: skoolsamestelling, 

met ander woorde gemengd of enkelgeslag; ligging van skool; skoolgrootte; skool

klimaat; onderwyser-leerling-verhouding; kwalifikasie en ervaring van onderwyser(s); 

skool-affek; motivering; skoolverwisseling; sosiale verhoudinge; klasgrootte; aard van 

die leerinhoud; onderrigmetodes, aantal kere gedruip en fisiese fasiliteite. 

Vir die doel van hierdie studie word vervolgens na die verband van enkele onderrig

faktore binne die skoolopset verwys, vanwee die moontlike implikasie daarvan vir 

universiteitstudie. 

'n Korrelasie van 0,5 tussen die kwaliteit van onderrig en leersukses gerapporteer 

deur Bloom ( 1976: 129), bevestig waarskynlik die belangrike invloed van onderrig

faktore op leerlingprestasie. 

Dit blyk verder dat onderwysergesindheid in die vorm van 'n negatiewe houding, 

leersukses negatief be'invloed (Brophy & Rohrkemper, 1981 :295) en 'n positiewe 

gesindheid van 'n onderwyser, positief met leerlingprestasie korreleer (McKinney & 

Larkins, 1982:291). Fisiese skoolfasiliteite en onderwysereienskappe in veral 

Westerse Iande is vir 'n klein tot matige proporsie van die variansie in akademiese 

prestasie verantwoordelik (Bloom, 1976:128). Hierteenoor blyk dit dat tot dertig per

sent van die variansie in akademiese prestasie van leerlinge in derdewereldlande 

deur skoolfaktore verklaar word, aldus Niles, soos aangehaal deur Schutte (1994:50). 

In Suid-Afrika het die histories gesegregeerde aard van skole en die klaarblyklike 
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ongelykhede ten opsigte van hulpbronverdeling, spesifiek ten opsigte van skoolfak

tore soos onder andere ontoereikende onderwyserkwalifikasies, gebrekkige fisiese 

fasiliteite en onderrighulpmiddels, grootliks bygedra dat leerlingprestasie by veral 

swart skole negatief be'invloed is (vergelyk Schochet, 1994:208; Nunns & Ortlepp, 

1994:201; Schutte, 1994:51-52). 

Dit blyk uit die voormelde bespreking dat 'n verskeidenheid skoolfaktore akademiese 

prestasie van leerlinge positief en/of negatief kan be'invloed. Die afleiding kan ge

maak word dat die invloed van beide gesins- en skoolfaktore op akademiese pres

tasie nie onafhanklik van mekaar of in isolasie beskou kan word nie. Aangesien leer 

as 'n proses kumulatief en konstruktief is en vorige kennis en ervaring 'n deurslag

gewende rol in die verwerwing van nuwe kennis en insigte speel, skep voornemende 

studente met 'n swak opvoedingsagtergrond en/of swak skoolopleiding 'n dilemma vir 

die universiteit. Du Plessis (1992a:5-6) merk daarom tereg op: 

"agterstande wat van geboorte af strek ten opsigte van stimu/erende studieomgewing, 

asook ten opsigte van gehalte-onderwys, word nie oornag deur 'n paar ekstra k/asse 

of 'n spesiale kursus uitgewis nie". 

0 Universiteitsfaktore 

1Universiteitsfaktore dui op daardie faktore wat uit die universiteitsituasie voortspruit en 

/ wat die akademiese prestasie van ingeskrewe studente be'invloed. I 'n Verskeidenheid universiteitsfaktore wat verband hou met akademiese prestasie, 

word in die literatuur vermeld en sluit aspekte in soos: 

gehalte van die akademiese personee/; gehalte van studente wat vir universiteitstudie 

aanmeld; finansie/e hu/pbronne; beskikbare akademiese fasi/iteite; die relevansie, 

aard en inhoud van /eerinhoude; die wyse van eksaminering; departemente/e of 

programevaluering; internasiona/e skake/ing en b/ootstelling van akademiese 

personee/ asook die kwaliteit en kwantiteit van akademiese uitsette met betrekking tot 

navorsingspublikasies (vergelyk Ayres en Bennett, 1983:516; KUH, 1987a:94-98; 

Von Mollendorf & Sauer, 1990:21; Louw, 1996:194-195). 

l Verskeie navorsers het aangedui dat daar 'n verband bestaan tussen universiteits

faktore, soos onder andere gehalte van ingeskrewe studente, gehalte van akade

miese personeel, sosiale faktore, onderrigfaktore en akademiese prestasie (Ayres en 

, Bennett, 1983:516-532; Snow, 1986:1030; Fraser et a/., 1987:155-164; Entwistle, 
I 

. 1992:1959-1961; Kuh, 1995:148-150). 
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D Gehalte van ingeskrewe studente 

Wankowski, soos aangehaal deur Agar en Knopfmacher, (1995:122), rapporteer 

dat suksesvolle universtiteitstudie verband hou met motivering om te leer, 

selfvertroue, 'n gevoel van leer- of studiebekwaamheid, realistiese toekomsver

wagtinge oor beroeps- en sosiale rolle, emosionele stabiliteit (matige tot lae 

angsvlakke), 'n temperamentele neiging tot introversie, relatiewe onafhanklikheid 

van dosente en 'n aanvaarding van die eise wat deur kurrikulere en studie-aange

leenthede gestel word. Mislukking op universiteit daarenteen, hou met die 

teenoorgestelde verband. 

Aanvullend hiertoe kan gestel word dat 'n student se motivering en sy vermoe om 

geskikte selfgerigte, selfgereguleerde en selfstandige inligtingverwerkings

aktiwiteite tydens die uitvoer van leertake te demonstreer, deurslaggewend is vir 

die kwaliteit van leer, met ander woorde hoe, wat en hoe goed geleer is 

(McCombs & Whisler, 1989:278). 

Die afleiding kan gemaak word dat 'n ingeskrewe student wat gemotiveerd is, 

akademies relatief goed op skool presteer het, oor deursettingsvermoe, effektiewe 

studiegewoontes, goeie intellektuele vermoe, aanleg en belangstelling beskik, 

waarskynlik die gehalte student is wat 'n sukses van universitere studie behoort te 

maak (vergelyk Fourie, 1991:188). 

D Gehalte van akademiese personeel 

Na aanleiding van 'n ondersoek oor die invloed van universiteitsfaktore op die 

akademiese prestasie van onderwysstudente by 15 universiteite, rapporteer Ayres 

en Bennett (1983:524-525) die volgende bevindings: 

• 'n Sterk positiewe verband is gevind tussen dosentkwalifikasies en akade

miese prestasie (0,88). Minder as die helfte dosente het oor 'n doktorsgraad 

beskik by ses kampusse waar die laagste akademiese prestasie gerapporteer 

is teenoor enkele dosente sender 'n doktorsgraad by die kampusse waar die 

hoogste akademiese prestasie behaal is. Die navorsers verklaar dat dit nie die 

kwalifikasie op sigself is wat waarskynlik belangrik is nie maar eerder die 

refleksie van 'n "ander" aspek van dosent- of institusionele gehalte - moontlik 

toewyding en/of hoe suksesverwagtinge. 
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• Dosent-studentverhouding (ratio) het swak gekorreleer met akademiese 

prestasie, waarskynlik vanwee die feit dat die dosent-studentverhoudings 

weinig tussen die kampusse verskil het. 

• Dosentverwagtinge gestel aan studente het merkbaar verskil tussen 

sogenaamde hoerorde- en laerorde-universiteite. Studente by hoerorde-in

stellings het gemeld dat dosente deurgaans hoe verwagtinge gestel het wat 

hulle tot die uiterste van hul vermoens beproef het. Hierteenoor was dosente 

by laerorde-instellings met die minimum tevrede en het weinig aansporing 

gebied vir studente om die minimum verwagtingsvlak te oorskry. 

D Sosiale faktore 

Sosiale faktore verwys na aktiwiteite wat buite die lesinglokaal plaasvind en be

hels aspekte soos: ekstra-kurrikulere aktiwiteite wat sport- en verenigings

aktiwiteite; koshuisaktiwiteite; sosialisering met dosente, portuurgroep en 

teenoorgestelde geslag insluit (Kuh, 1995:124). 

Teenstrydige bevindings word in die literatuur aangetref oor die mate waarin 

sosiale faktore die akademiese prestasie van universiteitstudente be"invloed. 

Enersyds is navorsers dit met mekaar eens dat die verband positief is weens die 

algehele vormingswaarde ten opsigte van persoonlike vaardighede, sosiale 

vaardighede, selfstandigheid, vertroue en waardering van menslike verskeiden

heid (Kuh, 1995:124). Garbers en Faure, soos aangehaal deur Von Mollendorf en 

Sauer, (1990:89) bevestig veral die positiewe verband tussen betrokkenheid by 

die verenigingslewe op universiteit en akademiese sukses. Die navorsers rap

porteer dat meer studiestakings voorkom by die groep mans en dames wat aan 

geen verenigingsaktiwiteite deelneem nie. 

Andersyds is bevind dat sosiale faktore soos aspekte van die koshuislewe, invloed 

van seniorstudente, liefdeslewe en 'n verskeidenheid vorme van afleiding en 

studentevermaak, akademiese prestasie ernstig kan benadeel (Smith, 1988: 132). 

Ter samevatting kan die afleiding gemaak word dat sosiale faktore op universiteit 

'n besliste positiewe bydrae tot algehele persoonlikheidsvorming en vaardigheids

ontwikkeling van 'n student kan lewer, maar andersyds ook 'n slaggat kan vorm 

wat akademiese prestasie negatief be"invloed en mislukking tot gevolg kan he. 
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0 Onderrigfaktore 

Globaal beskou verwys onderrigfaktore na faktore wat met die dosent se be

planning en uitvoering van onderrig te make het. 

-Bit blyk uit die literatuur dat 'n verskeidenheid onderrigfaktore ge'identifiseer is wat 

die kanse op akademiese sukses kan bevoordeel en/of benadeel. Enkele van 

hierdie faktore wat uitgesonder word, sluit onder andere in: didaktiese sen

sitiwiteit; departementele onderrigklimaat; onderrigbenadering; onderrigmetodes; 

werkstempo; volume leerinhoude; wyse van toetsing en eksaminering; beskik

b~arheid en gehalte van studiemateriaal en studiegidse; anderstalige handboeke; 

vakspesifieke studieleiding en begeleide selfstudie (Kember & Gow, 1994:59; 

Volkwein & Carbone, 1994:163; Du Plessis, 1993:41-42; Entwistle, 1992:1736; 

Von Mollendorf & Sauer, 1990:7-8; Thuysman, 1989:41-43). 

Vervolgens word 'n samevatting gebied van die invloed van enkele onderrigfaktore 

op leersukses - en by implikasie ook die akademiese prestasie - van 

universiteitstudente. 

• Studente aan die PU vir CHO dui aan dat die enkele grootste probleem wat 

hulle in die onderrigsituasie ervaar, verband hou met die hoeveelheid werk wat 

bestudeer moet word (DuPlessis, 1986:19-20). 

• Volgens Du Plessis (1993:41-42) is statisties beduidende verbande gevind 

tussen 'n hoe werkbelading en 'n reproduktiewe leerbenadering. Groot 

volume leerinhoude dwing studente om oppervlakkig en wyd te leer. Gevolglik 

word met memorisering volstaan, terwyl hoerorde-leervaardighede soos ver

bandlegging, integrering van kennistrukture, veralgemening en die toets van 

nuwe denkraamwerke in nuwe situasies, agterwee bly. 

• Snow (1986:1030) toon aan dat "swakker" studente akademies beter presteer 

in onderrigsituasies wat sterk gestruktureerd is, dosente of die onderrig

materiaal beheer uitoefen oor leeraktiwiteite en deurlopende terugvoer gebied 

word. Die teenoorgestelde blyk egter die geval te wees in onderrigsituasies 

wat weinig gestruktureer is en waar onafhanklike en selfstandige aktiwiteite 

geverg word om vir struktuurgebreke te kompenseer. "Beter" studente floreer 

in minder gestruktureerde onderrigsituasies en vind weinig baat by fyn · 

gestruktureerde kontaksituasies. Hieruit blyk dat die mate van struktuur tydens 

onderrigsessies die akademiese prestasie van studente verskillend mag 

be'invloed. 
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• Kember en Gow (1994:67-68) rapporteer positiewe en statisties beduidende 

korrelasies tussen onderrigorientasie1 en die leerbenadering2 wat studente 

volg (gemeet deur die Biggs Study Process Questionnaire [SPQ]). Die 

bevindings dui verder op betekenisvolle negatiewe korrelasies tussen leer

fasilitering en 'n oppervlakkige leerbenadering3 asook tussen kennisoor

drag en 'n diep leerbenadering4. Die navorsers suggereer dat departemente 

waar die oorheersende onderrigorientasie op kennisoordrag gebaseer is, 'n 

afname in die gebruik van diep leerbenaderings by studente gedurende die 

kursusverloop meebring. Hierteenoor blyk dit dat departemente met 'n neiging 

tot 'n leerfasiliteringsorientering die aanwending van oppervlakkige leer

benaderings by studente ontmoedig. · 

Die navorsers kom tot die gevolgtrekking dat die onderrigorientasie 'n sterk 

invloed uitoefen op onderrigmetodes, die aard van leertake, evalueringseise 

en werklading. By departemente waar 'n kennisoordrag-orientasie domineer, 

blyk dit dat die kurrikulumontwerp en onderrigmetodes geneig is om 'n 

ongewenste uitwerking te he op die leerbenadering van studente. In teen

stelling hiermee blyk dit dat departemente met 'n leerfasiliteringsorientering, 'n 

leeromgewing daarstel en kursusse ontwerp wat betekenisvolle leer bevorder. 

• Die wyse van toetsing en eksaminering blyk 'n onderrigfaktor te wees wat 

waarskynlik die sterkste invloed uitoefen op die leerbenaderings van studente 

(Entwistle, ·1992:1736). Opsteltipe vrae, probleemoplossing en projekverslae 

bevorder 'n diep leerbenadering, terwyl feitelik georienteerde kort antwoord- of 

meervoudige keusevrae, oppervlakkige leerbenaderings aanmoedig. 

Uit die voormelde oorsig van die invloed van onderrigfaktore op die leerbe

nadering van studente, blyk dit dat verskeie onderrigfaktore die leerbenade

ring van studente kan be"invloed. Aangesien universiteitstudie van studente 

verg om inligting op 'n dieper vlak as op skool te verwerk, behoort onderrig-

1 Onderrigorientasie dui op twee bree onderrigbenaderings, te wete kennisoordrag en leerfasilitering. Dosente met 'n 
kennisoordragbenadering beskou onderrig as die oordrag van vakinligting aan studente, tree uiters gestruktureerd op in 
onderrigaanbiedings, gebruik by uitstek slegs transparante wat verbatim deur studente afgeskryf word. Dosente met 'n 
leerfasiliteringsbenadering hierenteen, beskou onderrig as 'n leerfasiliteringsgeleentheid en aanvaar verantwoordelikheid om te verseker 
dat leer plaasvind, onderrigaanbiedings word deur dosent-studentinteraksie gekenmerk, en die dosent vervul ook die rol .van 
leermotiveerder (Kember & Gow, 1994:62-64). 

2 Beskouings van leer as: 'n kwantitatiewe kennistoename; leer as memoriseer; leer as die onthou van feite en prosedures vir 
praktykaanwending; leer as 'n vertolkingsproses om tot beter begrip van die werklikheid te kom (Kember & Gow, 1994:59 en 69). 

3 'n Oppervlakkige leerbenadering is kenmerkend van studente wat ekstrinsiek gemotiveerd is en slegs op leertake konsentreer. soos 
deur die dosent neergele. Leerinhoude wat in die eksamen mag voorkom, word derhalwe gememoriseer (Kember & Gow, 1994:66). 

4 'n Diep leerbenadering word deur studente gevolg wat 'n intrinsieke belangstelling in die vak het en daarom ook na 'n persoonlike 
betekenis soek in leeraktiwiteite (Kember & Gow, 1994:66). 
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praktyke juis daarom diep leerbenaderings te bevorder wat op sigelf beter 

akademiese prestasie kan meebring. 

4.4 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is 'n oorsig gebied van faktore wat verband hou met akademiese pres

tasie op universiteit. 

Dit blyk dat kognitiewe, nie-kognitiewe en omgewingsfaktore akademiese prestasie op uni

versiteit be'invloed. 

Dit val op dat die uitwerking van die onderskeie faktore op akademiese prestasie 'n be

sondere onderlinge wisselwerking toon en nie in isolasie funksioneer nie. Dit is daarom 

moeilik om die relatiewe belangrikheid of invloed van afsonderlike faktore te bepaal. 

I 
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