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OPSOMMING
In 2006 is Uitkomsgebaseerde Onderwys (UGO) die eerste keer in Graad 10 (as deel van die
VOO-band) ingevoer.

Vir die Graad 10-Geskiedenisonderwyser het die nuwe onderrig-

benadering veranderde assesseringspraktyke veronderstel, wat nuwe eise en uitdagings gestel
het. Dit het 'n gewysigde assesseringstrategie meegebring waardeur die fokus van formele
assessering verplaas is na 'n interaktiewe en leerdergesentreerde benadering van die "doen"
van Geskiedenis eerder as dat slegs "feite" geassesseer word.
assessering

(UGA)

betekenisvol

uitgevoer

word, word

Of uitkomsgebaseerde

bepaal deur die Graad

10-

Geskiedenisonderwyser se vermoe om leer- en assesseringstrategiee te ontwikkel wat die
kritieke uitkomste, die ontwikkelingsuitkomste, die leeruitkomste en die assesseringstandaarde
sinvol kan integreer met die fasilitering van die historiese inhoud.
Oorkoepelend gesien, was die doel van hierdie navorsing om die assesseringspraktyke van
Geskiedenisonderwysers in Graad 10 te ondersoek.

Dit is binne die raamwerk van 'n

uitgebreide literatuurstudie oor UGO en UGA as onderwysprosesse - internasionaal en
nasionaal - onderneem.
Ten einde die assesseringspraktyke van Graad 10-Geskiedenisonderwysers te bepaal, is 'n
empiriese

ondersoek

onderneem

wat

op

beide

kwantitatiewe

en

kwaiitatiewe

navorsingsmetodes berus het, met die oog daarop om:
•

vas te stel in watter mate die Graad 10-Geskiedenisonderwysers die riglyne/voorskrifte
van UGA gevolg het;

•

die Graad 10-Geskiedenisonderwyser se kennis, houdings en vaardighede ten opsigte
van UGA te bepaal;

•

leemtes en probleme te identifiseer wat die Graad 10-Geskiedenisonderwyser daarvan
weerhou om UGA doeltreffend te implementeer; en

•

'n

'n UGA-model vir die Graad 10-Geskiedenisonderwyser te ontwerp.

Ewekansige

steekproef

van

skole

is

nasionaal

getrek.

Aan

die

Graad

10-

Geskiedenisonderwysers van hierdie skole [n = 424] is 'n gestruktureerde vraelys gestuur
waarvan 122 in totaal terug ontvang is. Die resultate is kwantitatief en kwalitatief geanaliseer
en die volgende is enkele van die bevindinge van hierdie navorsing:

•

Die meeste onderwysers het positief teenoor UGA gestaan omdat dit daarop gerig is om
die leerder in sy geheel te ontwikkel.

•

Die meeste onderwysers het genoeg kennis gedra van die assesseringsdokumente wat
aan hulle beskikbaar gestel is, en dit was verstaanbaar.
ii

•

Die meeste onderwysers was daarvan oortuig dat die opleiding wat hulle ontvang het,
hulle professioneel gesproke nie toereikend bemagtig het vir die implementering van
UGA nie.

•

Die meeste onderwysers het 'n behoefte uitgespreek aan meer ondersteuning van die
Onderwysdepartement ten opsigte van beter indiensopleidingsprogramme,

meer

ondersteuning van vak- en kurrikulumadviseurs en die beskikbaarstelling van meer
hulpbronne en leer- en onderrigsteunmiddele.
•

Die meeste onderwysers se teoretiese kennis van UGA was in die algemeen goed,
maar hulle het meer en langer praktykgerigte indiensopleiding in besondere aspekte
rakende UGA verlang.

Op grond van die resultate wat uit die navorsing voortspruit, is aanbevelings aan die hand
gedoen ten einde die praktiese implementering van UGA in skole te bevorder. 'n Holistiese
UGA-gehaltemodel vir die onderrig van Geskiedenis is ook ontwerp wat die Graad 10Geskiedenisonderwyser sal bemagtig om UGA doeltreffend te kan implementeer om dan veral
die kritieke uitkomste te komplementeer.

Sleutelwoorde vir indeksering: Uitkomsgebaseerde onderwys (UGO), Uitkomsgebaseerde
assessering (UGA); assesseringstrategieeV-instrumente; probleme/uitdagings met betrekking
tot UGA, Geskiedenisonderrig; Geskiedenisdidaktiek; Kurrikulum 2005.

ABSTRACT
In 2006, Outcomes Based Education (OBE) was introduced into Grade 10 (as part of the FET
band) for the first time. For the Grade 10 History teacher, this new teaching approach implied
modified assessment practices, setting new demands and challenges.

It brought about an

adjusted assessment strategy through which the focus of formal assessment was shifted to an
interactive and learner-centred approach of "doing" History rather than "facts" simply being
assessed. Whether outcome based assessment (OBA) is executed meaningfully, is determined
by the Grade 10 History teacher's ability to develop learning and assessment strategies that can
integrate the critical outcomes, the development outcomes, the learning outcomes and the
assessment standards meaningfully with the facilitation of the historic content.
The overarching aim of this research was to investigate the assessment practices of History
teachers in Grade 10. It was undertaken within the framework of an extensive literature study
on OBE and OBA as teaching processes - internationally and nationally.
In order to determine the assessment practices of Grade 10 History teachers, an empirical
investigation was undertaken that was based on both quantitative and qualitative research
methods, with a view to:
•

establish to what extent the Grade 10 History teacher followed the guidelines/
prescriptions of OBA;

•

determine the Grade 10 History teacher's knowledge, attitudes and skills regarding OBA;

•

identify deficiencies and problems that prevent the Grade 10 History teacher from
implementing OBA effectively; and

•

design an OBA model for the Grade 10 History teacher.

A random sample of schools was drawn nationally. A structured questionnaire was sent to the
Grade 10 History teachers of these schools [n = 424], of which a total of 122 was received back.
The results were analysed quantitatively and qualitatively and the following are but a few
findings of this research:
•

Most of the teachers were positively inclined towards OBA because it is aimed at
developing the entire learner.

•

Most of the teachers had sufficient knowledge of the assessment documents made
available to them, and it was comprehensible.

•

Most of the teachers were convinced that the training they had received, had not
sufficiently empowered them professionally speaking for implementing OBA.
IV

•

Most of the teachers expressed the need for more support from the Department of
Education concerning better in-service training programmes, more support from subject
and curriculum advisors and more resources and learning and teaching support material
being made available.

•

Generally speaking, the theoretical knowledge of OBA of most of the teachers was good,
but they desired more and longer practice oriented in-service training in specific aspects
regarding OBA.

Based on the results proceeding from the research, recommendations were made in order to
promote the practical implementation of OBA in schools.

A holistic OBE quality model for

teaching History was also designed that will empower the History teacher to implement OBA
effectively to then especially complement the critical outcomes.
Key words for indexing: Outcomes Based Education (OBE), Outcomes Based Assessment
(OBA); assessment strategies/instruments; problems/challenges with regard to OBA, History
teaching, History Didactics; Curriculum 2005.
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HOOFSTUK 1
INLEIDING, ORIENTERING EN PROBLEEMSTELLING
1.1

INLEIDING

Kurrikulum 2005 met 'n uitkomsgebaseerde onderwys (UGO)-benadering was 'n poging van die
regering om die ongelyke Suid-Afrikaanse onderwysstelsel van die apartheidsbewind te
herstruktureer. Dit het die herskikking van die onderwyskundige struktuur as doel gehad ten
einde gelykberegtiging vir die verskillende bevolkingsgroepe te verseker (DoE, 1997d:1-2).
UGO is nie 'n resente ontdekking nie (Kudlas, 1994:32;

Spady, 1994:30).

Tog bly die

historiografie daarvan in Suid-Afrika op sigself 'n strydvraag. So byvoorbeeld is die presiese
datum en die opeenvolging van gebeure wat in 1998 tot die inwerkingstelling van UGO gelei
het, nie duidelik nie. Die UGO-benadering moet eerder gesien word as die resultaat van 'n
verskeidenheid voorgestelde kurrikulumaltematiewe wat in mindere of meerdere mate bygedra
het daartoe om 'n UGO-proses in Suid-Afrika van stapel te stuur (vgl. Jansen, 2001 b:42;
1999:3, 4-7; Kraak, 1999:21, 22, 32, 37-39).
Een so 'n kurrikulumvoorstel het byvoorbeeld reeds neerslag gevind in die verslag van die Raad
vir Geesteswetenskaplike Navorsing oor onderwysvoorsiening in Suid-Afrika (ook bekend as die
De Lange-verslag) wat op versoek van die regering in 1981 gepubliseer is (Terblanche,
1989/1990:44). Hierin is voorbrand gemaak vir 'n meer gedifferensieerde stelsel van beroepsen/of loopbaangerigte onderwys wat sou kon voorsien in die gedifferensieerde arbeidsbehoeftes van Suid-Afrika.

Verder het die verslag ook 'n pleidooi gelewer vir gelyke

onderwysgeleenthede wat gelyke standaarde vir almal, ongeag ras, kleur, geloof of geslag
ingesluit het.

Die regering het in 1981 en 1983 in twee afsonderlike Witskrifte hierdie

fundamentele vertrekpunte ten opsigte van onderwysvoorsiening aanvaar, maar was nie bereid
om een onderwysdepartement vir alle bevolkingsgroepe in die land in te stel nie.
Vanwee die betreklik omstrede aard van die aanbevelings het die De Lange-verslag stukrag
verloor wat teen 1985 die weg gebaan het vir People's Education (Van der Walt, 1991:3-6).
Laasgenoemde was primer 'n politieke beweging wat die skoolklaskamer wou misbruik in sy
stryd teen apartheid. Die belangrikheid van hierdie beweging - in 'n poging om die oorsprong
van UGO na te vors - le daarin dat dit radikale kurrikulumaltematiewe voorgestel het wat onder
andere die volgende ingesluit het: Gelyke onderwysgeleenthede vir almal, die ontwikkeling van
kritiese denke by leerders in plaas van papegaaiwerk (rote learning), interdissiplinere
kurrikuluminhoud, leerdergesentreerdheid, deelnemende onderwysmetodes (bv. groepwerk),
die betrokkenheid van die gemeenskap by die skoolbestuur en die kurrikulum asook om formele
onderwys met die werkplek te verbind (Kraak 1999:22-23). People's Education is egter deur die
1

NP-regering uit die Departement Onderwys en Opleiding se (swart) skole verbied nog voordat
enige kurrikulummateriaal ontwikkel kon word (Sedibe, 1998:2; Christie, 1991:287).
Die jaar 1990 word allerwee as die kritieke keerpunt in die proses van transformasie van die
apartheidskurrikulum beskou. Op 2 Februarie 1990 het president FW de Klerk in die parlement
aangekondig dat die ANC en ander politieke organisasies ontban is en politieke gevangenes
(insluitend Nelson Mandela) vrygelaat sou word. In afwagting van die eerste demokratiese
verkiesing het daar in hierdie tyd 'n aantal rolspelers tot die onderwysarena toegetree wat hulle
geposisioneer het vir die ontwikkeling van 'n alternatiewe onderwyskurrikulum (Jansen, 1999:4;
Badat, 1997:15, 22; Parker, 1993:222).
Van die Nasionale Party-regering self het gekom die publikasie van die twee verslae in 1991 as
deel van sy Educational Renewal Strategy (ERS) waarin die aanbevelings van die De Langeverslag as't ware herontdek is (Van Zyl & Bondesio, 1992:339). Dit was weereens 'n poging om
onderwysgelykheid vir almal te verseker en daardeur apartheidsonderwys finaal te begrawe
(Badat, 1997:11). In die daaropvolgende jaar is dit opgevolg met die Curriculum Model for
Education (CUMSA) waarmee die regering horn weereens verbind het tot die beginsel van
differensiasie in die onderwys deur nie op grond van ras, kleur, geloof of geslag te diskrimineer
nie. Alhoewel daar nie spesifiek verwys word na 'n UGO-stelsel nie, le die belangrikheid van
hierdie kurrikulummodel verder daarin dat van die kurrikulumhervormingspogings wat hierin
voorgestel word (bv. die vermindering van sillabusinhoude, leerareaspesifikasies, en die
verbinding van die onderwys met ekonomiese ontwikkeling deur klem te le op wetenskap- en
tegnologie-onderwys) wel na die 1994-verkiesing deur die ANC-regering in die UGO-benadering
vervat is (Jansen, 1999:5-6; Sedibe, 1998:3).
'n Ander belangrike rolspeler wat in hierdie tyd teenoor die regering gestaan het, was die
Nasionale Onderwys Koordinerende Komitee met sy projek bekend as die National Education
Policy Investigation (7VEP/)-kurrikulumgroep. Hierdie groep, wat hul opdrag in 1992 afgehandel
het, het 'n alternatiewe onderwyskurrikulum voorgestel (NEPI, 1992:vii, 1).

In die geheel

gesien, behoort NEPI nie beoordeel te word as bloot nog 'n onderwysgroepering wat deur
middel van weerstandpolitiek die regering wou aanval nie. Dit was eerder 'n eerbare poging om
die onderwyskundige struktuur te transformeer (Badat, 1997:22; Parker, 1993:222). Alhoewel
daar geen melding gemaak is van UGO in die A/EP/-beleidsdokumente nie, le die belangrikheid
van NEPI daarin dat dit 'n basisdokument opgestel het waarop heelwat van die beginsels van
Kurrikulum 2005 uiteindelik gebou sou word. NEPI het 'n bree demokratiese onderwysraamwerk vir 'n post-apartheid Suid-Afrika in die vooruitsig gestel, wat gebou sou wees op die vyf
beginsels van nie-rassisme, nie-seksisme, demokrasie, 'n unitere onderwyssisteem met 'n
enkele kurrikulum vir almal en om die ongelykhede wat deur apartheidsonderwys meegebring
is, reg te stel (Jansen, 1999:4-5; Chetty etal., 1993:49; NEPI, 1993:6-7; Davis, 1992:30).
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Na die 1994-verkiesing het die nuutverkose ANC-regering hulle verder daarvoor beywer om die
ongelyke apartheidsonderwyspraktyk van die voorafgaande jare te transformeer. In sy soeke
na die onmiddellike oorsprong van UGO is Jansen (1999:6; 1998:2) die mening toegedaan dat
dit in 'n groot mate gesetel is in die bekwaamheidsdebatte wat in Australie en Nieu-Seeland
gevoer is, wat op hul beurt opleidings- en ontwikkelingsgesprekke binne die vakbond COSATU
aangemoedig het en wat uiteindelik neerslag gevind het in die beleidsdokumente van die
Nasionale Opleidingsraad.

Die Nasionale Inisiatief vir Opleidingstrategie was een so 'n

dokument wat in 1994 gepubliseer is en waarin 'n ge'integreerde benadering vir onderwys en
opieiding voorgestel is. Die bekwaamheids- of bevoegheidsgerigte onderwysbeweging was 'n
reaksie op die bevraagtekening van skole se vermoe om leerders op hul lewensrolle voor te
berei (Wilkinson, 1997:154). Die gevolg was die implementering van 'n Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR) wat die twee terreine onderwys en opieiding en gevolglik die konsepte kennis
en bekwaamhede moes versoen (EIC, 1996:6).

Die term bekwaamhede is later in UGO

herdoop tot uitkomste waarvolgens 'n leerder oor die vermoe moet beskik om sy kennis en
vaardighede in alledaagse situasies te kan toepas (De Clercq, 1997:138).
In Maart 1995 publiseer die regering sy Witskrif oor Onderwys en Opieiding wat onder andere
" 'n ge'integreerde benadering tot onderwys en opieiding" in kurrikulumontwikkeling voorstaan.
Dit vereis 'n "nuwe, buigsame en gepaste" kurrikulum vir leerders waar kennis en vaardighede
nie van mekaar geskei word nie en stel as 'n verdere voorvereiste "standaarde" wat gedefinieer
moet word ooreenkomstig "leeruitkomste en gepaste beoordelingspraktyke". Dit sou nie net
verseker dat die leerervaring sinvoller beleef word nie, maar ook dat leerders beter toegerus is
vir die lewe (Witskrif, 1995:15, 26).

Die Witskrif van 1995 is opgevolg met die Nasionale

Departement van Onderwys se Consultative Forum on the Curriculum (CFC) wat in Augustus
1995 in die lewe geroep is.

Hul verslag, getitel " 'n Kurrikulumraamwerk vir Algemene en

Verdere Onderwys en Opieiding", het 'n uitkomsgebaseerde benadering aanbeveel (Vermeulen,
1997:31). Die dokument, getitel "Die Lewenslange Leer deur 'n Nasionale Kurrikulumraam
werk", wat in 1996 verskyn het, was die eerste belangrike kurrikulumverklaring vir 'n demokratiese Suid-Afrika. Dit is onderle deur die beginsels uit die Witskrif oor Onderwys en Opieiding,
die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheidswet (58 van 1995) en die Wet op Nasionale
Onderwysbeleid (27 van 1996). Ooreenkomstig die Witskrif, het dit die behoefte aan belangrike
veranderinge in onderwys en opieiding beklemtoon ten einde leer en onderrig in Suid-Afrika te
normaliseer en te transformeer. Ook het dit die behoefte aan 'n verskuiwing van die tradisionele
doelwitbenadering tot UGO benadruk (DoE, 2002a:4).

In Maart 1997 het die Nasionale

Onderwysdepartement se eerste amptelike dokument oor UGO getitel "Kurrikulum 2005:
Lewenslange Leer vir die Een- en-Twintigste Eeu" verskyn (DoE, 1997d:1-32).
Met die implementeringsdatum Januarie 1998 as "absoluut ononderhandelbaar" is 'n nuwe, nierassige onderwysraamwerk, wat voortaan bekend sou staan as Kurrikulum 2005 en wat
3

voorsiening gemaak het vir 'n UGO-benadering, in die lewe geroep (Jansen, 1998:1). Hierdie
datum is vasgestel ten spyte van die feit dat die NKR wat as basis vir die strukturering van die
kurrikulum sou dien, nog nie in plek was nie. Ook het 'n gekonsolideerde kurrikulumraamwerk
wat in ooreensternrriing was met die NKR en die Witskrif oor Onderwys nog ontbreek
(Sedibe, 1998:6).
Die UGO-benadering beweeg weg van die leerinhoudgebaseerde doelstellings en word in sy
geheel deur leeruitkomste bepaal en gerig. Die beoogde uitkomste bepaal die kurrikulum, die
onderrigstrategie, die assessering van leerders en hul vordering (Dreyer & Booyse, 2004:115).
Uitkomste kan beskryf word as dit wat leerders na 'n reeks leerderaktiwiteite behoort te ken en
te kan doen (demonstreer) (Pretorius, 1999:ix). (In Hoofstuk 2 word die term uitkomste verder
belig).
Assessering vorm 'n integrale deel van enige kurrikulum en is nie 'n resente onderwyspraktyk
wat saam met UGO verskyn het nie. Dit is deel van die onderrig-leergebeure in alle dissiplines
en moet nie gesien word as 'n losstaande handeling wat aan die einde van 'n werkeenheid of
les, voltrek word nie (Brooks, 2002:1).
Assessering binne onderwysverband kan beskryf word as 'n deurlopende en beplande proses
van insameling, interpretasie en aantekening van leerderinligting ten einde leerderprestasie te
meet. Dit veronderstel ook dat 'n oordeel gevel moet word oor leerders se werk en dat dit op
vooraf bepaalde kriteria of standaarde gebaseer is (Orsmond, 2004:235;

Lambert & Lines,

2000:4). Assessering is egter nie net daarop gerig om vas te stel of leerders die gestelde
leeruitkomste bereik het nie, maar ook om deur opbouende terugvoer leiding te verskaf oor hoe
daar te werk gegaan moet word ten einde die uitkomste wel te bereik (Salvia & Ysseldyke,
2001:6; Black, 1998:25). Op sigself bied dit weer aan sowel die leerder as die onderwyser die
geleentheid om nuwe onderrig- en leergebeure te skep (Sieborger & Macintosch, 2004:6-7).
Assessering handel dus oor progressie eerder as oor promosie (Swartz, 2001:3). In Hoofstuk 3
word uitkomsgebaseerde assessering (UGA) volledig bespreek.
UGO het veranderende leerderassesseringstrategiee en -praktyke vereis. Sterk klem word gele
op leeruitkomste wat aan bepaalde assesseringstandaarde gemeet word waaraan die leerder
moet voldoen ten einde kennis, vaardighede en waardes in die alledaagse leefsituasies te kan
toepas en te kan aanwend (vgl. DoE, 2003a: 16-23).

Hierdie kriteriagerigte, en meer

progressiewe holistiese wyse van UGA verskil van die van vorige onderwysbedelings waar sterk
klem op gememoriseerde leerinhoude geval het wat binne rigiede tydskedules afgehandel moes
word, en waar leerderprestasie gemeet is aan formele normgerigte assesseringskriteria soos
toetse en eksamens (Janse van Rensburg, 1999:83).
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UGO en sy veranderende assesseringspraktyke hou bepaalde implikasies vir die onderwyser in,
en dan spesifiek ook vir die Geskiedenisonderwyser.

Dit het noodwendig geweldige eise en

nuwe uitdagings beteken. Onder meer het dit behels; 'n gewysigde metodologie van suiwer
inhoudgerigte onderwys na 'n interaktiewe en leerdergesentreerde benadering waar vir elke
leerder in die klas voorsiening gemaak moet word om teen sy eie tempo en gerig op sy eie
doelwitte te kan vorder na die bereiking van die leeruitkomste (Schoeman & Manyane,
2002:176-177; Kapp, 1997:6). In plaas daarvan om hoofsaaklik net die "feite" te assesseer het
die fokus in formele assessering verskuif na "die doen" van Geskiedenis waarby bepaalde
vaardigheidsontwikkeling betrokke is (Sieborger, 2000:2). As fasiliteerder van die leerhandeling
beteken dit onder andere weer 'n groter mate van individuele aandag, die diagnosering van
bykomstige leerbehoeftes, die ontwerp van verrykende en alternatiewe

remedierende

leergeleenthede wat op hul beurt weer geweldig hoe eise stel om addisionele assesseringsgeleenthede te skep en -metodes te ontwikkel (Berkhout et al., 1998:299). Betekenisvolle UGA
sal afhang van die onderwyser se vermoe om die kritieke uitkomste, die ontwikkelingsuitkomste,
die leeruitkomste en die assesseringstandaarde sinvol in die fasilitering van die historiese
inhoud te integreer (Van Eeden, 2003:1). Volgens Wilmot (2003:313) verg dit alles 'n hoe graad
van kundigheid van onderwysers in die veld van kurrikulumontwerp en -assessering wanneer sy
opmerk dat onderwysers nie net oor die vermoe moet beskik om kriteriagerigte assessering te
beplan, te ontwikkel en te implementeer nie, maar ook om beskrywende matrikse te ontwerp
wat aaneenskakel met die kurrikulumdoelwitte en leeruitkomste. Hierby moet ook nog gepoog
word om die assesseringsprosedures te demokratiseer deur gebruik te maak van self-,
portuurgroep-, ouer- en onderwyserassessering.
1.2

PROBLEEMSTELLING EN MOTIVERING

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat daar sedert 1980 bepaalde inisiatiewe van regeringskant
sowel as van buite-parlementere groepe was om die ongelyke apartheidsonderwys te
transformeer. Tien jaar later het die pogings in momentum toegeneem. Dit was egter eers in
1997 dat die jong ANC-regering UGO, by name Kurrikulum 2005, die eerste keer amptelik
bekendgestel het vir onmiddellike implementering die daaropvolgende jaar. Dit terwyl bepaalde
strukture wat moes meehelp met die uitvoering daarvan nog nie heeltemal gevestig was nie. Dit
verklaar die felle kritiek wat UGO uit 'n verskeidenheid oorde ontvang het en hewige debatte
wat daaroor gevoer is (Botha, 2002:363).
Die ontoereikende bekendstelling en verwarrende implementering van UGO en Kurrikulum
2005, en die ingrypende veranderinge wat dit vir assessering voorgestel het, het in 'n groot
mate daartoe bygedra dat onderwysers dit negatief beleef en weerstand daarteen opgebou het
(Non Incognito, 2004:12; Opgewonde onderwyseres, 2004:12; Christie, 1999:283). Sommige
onderwysers is van mening dat hulle geen aandeel in onderwys-hervorminginisiatiewe gehad
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het nie en gevolglik moes inval by dit wat die burokratiese struktuur namens hulle besluit het
(Rogan, 2000:119;

Soudien & Baxen, 1997:453).

Ander het weer genoem dat hulle nie

genoegsame opleiding ontvang het om so 'n onderrigskuif te kan behartig nie.

Waar

indiensopleiding wel plaasgevind het, was dit in sommige gevalle te laat geskeduleer, wat
weinig tyd toegelaat het vir deeglike beplanning en voorbereiding om Kurrikulum 2005 te
implementeer. UGO-werkswinkels het "vertelsessies" geword in plaas van "leer deur te doen".
Gevolglik is onderwysers meestal nie toegerus met die kennis en vaardighede ten opsigte van
presies hoe om UGO prakties te implementeer nie, wat meegebring het dat hulle nie presies
geweet

wat

van

hulle

verwag

word

nie.

Verder

het

hulpbronne

en

leer-

en

onderrigsteunmiddele wat noodsaaklik is vir die suksesvolle implementering van UGO nog in
die oorgrote meerderheid skole ontbreek. Ook is gekla oor klasse wat te vol is en die baie
administratiewe werk wat gedoen moet word (Oud-onderwyser, 2007:16;

Louw, 2004:10;

Rademeyer, 2004:2; Van Vreden, 2003:5; Jansen, 2001a:274; Pithouse, 2001:154-157; Le
Grange & Reddy, 2000:24; Rogan, 2000:123).
Wat assessering spesifiek betref, dui resente navorsing daarop dat UGA in die praktyk nog nie
ten voile tot sy reg gekom het nie omdat onderwysers steeds probleme daarmee ondervind om
die komplekse aard en implementering daarvan ten voile te begryp (Basson, 2003:4; Combrink,
2003:51; Malan, 2003:12; Vandeyar & Killen, 2003:133 ). Sommige onderwysers het dit as'n
"papieroorlog" beskryf en meen dat die reeks departementele voorskrifte oor assessering en die
opstel van leerderportefeuljes hulle "verlam". Laasgenoemde aktiwiteit is beskryf as "spoeg-enplakoefeninge" wat 'n mooi indruk van die leerders se vermoens kan wek, maar in werklikheid
weinig bygedra het tot die ontwikkeling van leerders se denke en kreatiwiteit (Rademeyer,
2006:7). In die verband is die Minister van Onderwys, me Naledi Pandor, die eerste om te
erken dat "opregte besorgdheid " bestaan oor die uitwerking en inwerkingstelling van UGO en
dat "duidelike riglyne vir assessering" neergele behoort te word (De Vries, 2004:4).
Teen die agtergrond van bogenoemde is dit noodsaaklik dat 'n indringende ondersoek na UGA
in Geskiedenis gedoen moet word. Die invloed en uitwerking daarvan sal in hierdie studie
beperk word tot Graad 10. In 2006 was die Graad 10-Geskiedenisleerlinge die eerste groep
wat UGO in die VOO-fase ervaar het (Ngqengelele, 2006).
Binne die tradisionele raamwerk van Geskiedenisassessering bestaan daar wel etlike studies
wat in die verlede verskyn het wat waarskynlik aspekte van die hedendaagse UGOassesseringstrategiee onder die loep geneem het.
Een so 'n studie is die van Van Jaarsveld en Rademeyer (1977:138-140, 179-188) wat
voorbrand gemaak het vir alternatiewe vorme van onderrig- en assesseringstrategiee in die
Geskiedenisklas wat gerig is op die selfwerksaamheid van leerders in selfdink- en selfdoenhandelinge. Hulle stel onder andere 'n brongebaseerde benadering tydens formele assessering
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voor, wat bepaalde vaardighede ten opsigte van Geskiedenis by die leerders sal toets. In die
tagtigerjare het vakdidaktiese historici soos Triimpelmann (1983:38, 51), Dreyer (1984:87, 94,
148, 185, 215-217, 232-237) en Stuart en Pretorius (1984:37-39, 103-104) ook die
belangrikheid van die verwerwing van vaardighede ten opsigte van Geskiedenis tydens formele
en informele assessering beklemtoon. Onderrigmetodes soos die aanwend en interpretering
van historiese bronne, projekwerk, veldwerk, groepbesprekings, dramatisering en opvoer van
historiese gebeure, die bou van modelle, kaartwerk en die maak van onderwyshulpmiddele is as
enkele leerderaktiwiteite voorgestel.
'n Moontlike rede wat aangevoer kan word waarom dit so lank geneem het voordat die
brongebaseerde benadering deel uitgemaak het van die metodologie in die Geskiedenisklas,
was die gebrek aan voldoende en geskikte publikasies waarin primere bronne verskyn het
(Stuart & Pretorius, 1984:38).

Mathews et al. (1992:20-58, 61-70, 88-108, 126-127) se

publikasie in die vroee negentigerjare kan daarom as 'n stap in die regte rigting beskou word.
Die waarde van hierdie werk le veral daarin dat dit vaardighede ten opsigte van Geskiedenis,
soos analise, interpretering, sintese en kommunikasie van feite aan die hand van 'n verskeidenheid tipes bronne op praktiese wyse illustreer. Verder het die skrywers ook leerderbetrokkenheid en -werksaamheid in projekwerk voorgestaan. In die hoofstuk oor assessering word Bloom
se taksonomie by vraagstelling aanbeveel en onderskeid word ook getref tussen formatiewe en
summatiewe assessering. Okk in die vroee negentigs verskyn die publikasie van Van der
Merwe et al. (1992:1-151) met die titel Teaching History: A pupil-centred approach. Soos die
titel aandui, bespreek dit onderrigmetodes- en tegnieke wat leerdergesentreerd in aard is.
Mathews et al. en Van der Merwe et al. se werk word opgevolg met 'n post-apartheidpublikasie
van Sieborger et al. (1996:1-48) waarin voorbeelde van primere en sekondere bronne verskyn
wat handel oor die apartheidsjare in Suid-Afrika (1948-1994). Alhoewel dit slegs tot die een
tema van apartheid beperk is, le die waarde van hierdie bronnepublikasie daarin dat dit
eensklaps toegang bied tot 'n verskeidenheid bronne wat die verlede "lewend" voorstel. Die
leerders word individueel en in groepsverband by selfdoen-assesseringsaktiwiteite betrek en in
die proses word belangrike vaardighede ten opsigte van Geskiedenis ontwikkel. Van Eeden
(1999:153-170) se publikasie getitel Didactical guidelines for teaching History in a changing
South Africa tel onder een van die eerstes wat sy verskyning gemaak het kort nadat UGO in
Suid-Afrika in 1998 'n werklikheid geword het. In die tydperk waar onderwysers nie voorbereid
was op hierdie paradigmaskuif nie en hulle dit uiters moeilik gevind het om hulle pad deur die
doolhof van UGO-terminologie te vind (Jansen, 1998:2-3), verskaf Van Eeden praktiese riglyne
vir die implementering van UGO in die Geskiedenisklaskamer.
waardevolle voorstelle vir UGA aan die hand gedoen.
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In die proses het sy ook

Die belangrikheid van hierdie navorsing le daarin dat daar tot op hede geen wetenskaplike
nasionale ondersoek onderneem is om die implikasies van die nuwe UGA-benadering vir
Geskiedenis-onderwys te bepaal nie (vgl. Van Eeden, 2003:1; Report, 2000:14).
Die navorsing wil in die lig van bogenoemde argumente graag antwoorde op die volgende vrae
met betrekking tot die assessering van Geskiedenis in Graad 10 vind:
•

Watter internasionale en nasionale perspektiewe bestaan tans met betrekking tot 'n
UGO-model?

•

Watter internasionale en nasionale ontwikkeling het UGA deurloop?

•

Wat behels die onderrig van Geskiedenis binne die UGO en UGA-konteks in SuidAfrika?

•

In watter mate voldoen die Graad 10-Geskiedenisonderwyser aan die riglyne/voorskrifte
van UGA?

•

Hoe sien die Graad 10-Geskiedenisonderwyser se kennis, houdings en vaardighede ten
opsigte van UGA daar uit?

•

Watter leemtes en probleme bestaan daar vir die Graad 10- Geskiedenisonderwyser wat
die doeltreffende implementering van UGA kortwiek?

•

Hoe sou 'n UGA-model vir die Graad 10-Geskiedenisonderwysers met betrekking tot die
kenmerke en die implementering daarvan daar uitsien?

1.3

NAVORSINGSDOEL EN -DOELWITTE

Oorkoepelend gesien, wil die navorser die assesseringspraktyke van Geskiedenisonderwysers
in Graad 10 ondersoek. Meer spesifiek wil die navorser bepaal:
•

Die internasionale en nasionale perspektiewe wat tans bestaan met betrekking tot 'n
UGO-model;

•

Die internasionale en nasionale ontwikkeling wat UGA deurloop het;

•

Wat die onderrig van Geskiedenis binne die UGO en UGA-konteks in Suid-Afrika behels;

•

In watter mate die Graad 10-Geskiedenisonderwyser aan die riglyne/voorskrifte van
UGA voldoen het;

•

Hoe die Geskiedenisonderwyser se kennis, houdings en vaardighede ten opsigte van
UGA daar uitsien;

•

Watter leemtes en probleme word ervaar wat die doeltreffende implementering van UGA
in die wiele ry en

•

Hoe 'n UGA-model vir Geskiedenis daar uitsien ten einde die bereiking van kritieke en
ontwikkelingsuitkomste asook leeruitkomste te fasiliteer.
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1.4

BEGRENSING VAN STUDIE

Hierdie studie word beperk tot die uitwerking van die UGA-praktyke op die Geskiedenisonderwyser in die onderrig van Geskiedenis in Graad 10. Die staatskole in die nege provinsies
van Suid-Afrika word geteiken.
1.5

METODE VAN ONDERSOEK

Om bogenoemde doelstellings te bereik is daar op die volgende metodes besluit:
1.5.1

Literatuurstudie

'n Uitgebreide literatuurstudie sal onderneem word waar sekondere en primere bronne
nagevors

sal

word.

Die

sekondere

enersyds,

om

bestaande

historiesgerigte

assesseringspublikasies nasionaal en internasionaal verder te verken. Dan hoofsaaklik primere
bronne andersyds, om UGA sowel as assessering en Geskiedenisonderrig nasionaal deeglik na
te vors. Aan die hand van hierdie teoretiese raamwerk sal die empiriese ondersoek vervolgens
uitgevoer word. Voorlopige soektogte is met behulp van die Internet onderneem waartydens
die elektroniese Tydskrifbasisse EBSCOhost:

Academic Search Premier en ERIC asook

SCIENCEdirect geraadpleeg is. "n RGN-NEXUS- en RSAT-soektog is ook gedoen in 'n poging
om inligting oor toepaslike en verbandhoudende afgehandelde en navorsing wat in die pyplyn
is, te identifiseer.
1.5.2

Empiriese ondersoek

Daar sal hoofsaaklik van opname-navorsing gebruik gemaak word in die ondersoek.

Beide

kwantitatiewe en kwalitatiewe data sal ingewin word.
1.5.3

Populasie en steekproef

'n Verteenwoordigende nasionale steekproef van onderwysers [n= 424] sal uit die populasie van
onderwysers wat Geskiedenis in Graad 10 in staatskole onderrig, getrek word.
1.5.4

Meetinstrument

Daar sal van 'n gestruktureerde vraelys gebruik gemaak word om die inligting onder die deelnemers in te samel. Die vraelys sal hoofsaaklik op die onderwysers se kennis, houdings en
vaardighede met betrekking tot die UGA van Geskiedenis in Graad 10 fokus.
1.5.5

Data-analise

Daar sal hoofsaaklik van beskrywende statistiek gebruik gemaak word om die kwantitatiewe
data te analiseer. Ten einde die moontlike verwantskappe tussen sekere veranderlikes
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(byvoorbeeid kwalifikasies en onderwyservaring) en kennis, houdings en vaardighede van UGA
te bepaal, sal daar van effekgroottes gebruik gemaak word, 'n Kwalitatatiewe metode van dataanalise (oop-kodering) sal gebruik word om die kwalitatiewe data te analiseer.
1.5.6

Etiese aspekte

Toestemming sal verkry word van die Nasionale Onderwysdepartement, die onderskeie
provinsiale onderwysdepartemente, die betrokke skole en onderwysers.

Geen skool of

deelnemer aan die navorsing sal geidentifiseer word nie.
1.5.7

Prosedure

Die volgende prosedure sal gevolg word:
•

'n Literatuurondersoek sal onderneem word.

•

Toestemming van die Nasionale Onderwysdepartement en die onderskeie provinsiale
onderwysdepartemente sal verkry word.

•

Die steekproef sal op 'n sistematiese wyse getrek word.

•

'n Veldondersoek sal onderneem word waartydens vraelyste aan die geidentifiseerde
staatskole se Graad 10-Geskiedenisonderwysers voorsien sal word.

•

Die data sal geanaliseer en ge'mterpreteer word, en

•

Op grond van die navorsingsresultate en die literatuurstudie wat nasionaal en
internasionaal onderneem is, sal 'n UGA-model in Geskiedenis vir Graad 10 ontwerp
word.

1.6

STRUKTUUR VAN DIE NAVORSING

Wat betref die struktuur van die navorsing, sal dit uit sewe hoofstukke bestaan. In Tabel 1.1
word die onderskeie hoofstukke afsonderlik aangedui:
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Tabel 1.1: Die struktuur van die navorsing
HOOFSTUK ;

TITEL

Hoofstuk 1

Inleiding, orientering en probleemstelling

Hoofstuk 2

Die Uitkomsgebaseerde Onderwys (UGO)-model: internasionale en nasionale
perspektiewe

Hoofstuk 3

'n Algemene oorsig oor uitkomsgebaseerde assessering (UGA)

Hoofstuk 4

Die onderrig en assessering van Geskiedenis binne 'n UGO-konteks

Hoofstuk 5

Empiriese ondersoek: navorsingsontwerp en -metodologie

Hoofstuk 6

Resultate, gevolgtrekkings en aanbevelings

Hoofstuk 7

'n Holistiese UGA-gehaltemodel vir die onderrig van Geskiedenis

1.7

BYDRAE VAN STUDIE

Alhoewel daar 'n dringende behoefte bestaan na navorsing oor UGA in Geskiedenis, is geen
goed gefundeerde wetenskaplike ondersoek van hierdie omvang nog onderneem nie. In sy
verslag aan die Ministerie van Onderwys in Desember 2000 meld die Paneel vir Geskiedenis en
Argeologie dat die probleme rakende assessering "groot en kompleks" is, en dat navorsing oor
die implementering van Kurrikulum 2005 in Geskiedenis ontbreek (Report, 2000:1,13-14).
Die bydrae van hierdie studie sal wees dat dit die implikasies van die operasionalisering van
Kurrikulum 2005 in Geskiedenis vir Graad 10 sal navors, die probleme vervolgens sal
identifiseer en aanbevelings in hierdie verband aan die hand sal doen.
1.8

SAMEVATTING EN VOORUITSKOUING

In hierdie hoofstuk is die aktualiteit van die navorsing asook die navorsingsprobleem onder die
vergrootglas geplaas.

Voorts is die navorsingsdoel, die metode van ondersoek asook die

struktuur van die navorsing uiteengesit.
In Hoofstuk 2 wat hierop vo|g sal aandag geskenk word aan enkele internasionale en nasionale
perspektiewe met betrekking tot die Uitkomsgebaseerde Onderwys (UGO)-model, en hoe dit
ook die vak Geskiedenis in die besonder beinvloed het.
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HOOFSTUK 2
DIE UITKOMSGEBASEERDE ONDERWYS (UGO)-MODEL: INTERNASIONALE EN
NASIONALE PERSPEKTIEWE
2.1

INLEIDING

In hierdie hoofstuk word aandag geskenk aan die oorsprong, beginsels, aard en oogmerke van
UGO ten einde die UGO-model in perspektief te plaas.

Vervolgens sal gelet word op die

aanneming en inwerkingstelling van UGO en UGA-praktyke in die VSA, Australie, Engeland,
Nieu-Seeland en Suid-Afrika.

In die besonder word ook gelet op UGO in Geskiedenis en

bepaalde kwessies rakende assessering.
Baie lande regoor die wereld eksperimenteer met UGO (Malcolm, 2001:207). UGO is volgens
Spady (1994a:30), 'n gesaghebbende op die gebied van UGO (Brady, 1996:8;

Brandt,

1992/1993:66), niks nuuts nie, en die oorsprong daarvan kan selfs so ver teruggevoer word as
tot by die handwerkgildes van die Middeleeue. Kudlas (1994:32) onderskryf hierdie siening en
postuleer dat dit "... an age-old, common-sense approach to education" is. Oor die afgelope
dekades heen is die model dikwels as "n universele alternatief voorgestel wanneer kurrikulumhervorming plaasgevind het. Alhoewel die UGO-model in sommige onderwysstelsels van lande
soos Australie, Skotland, Kanada, die Verenigde Koninkryk, Nieu-Seeland en die VSA nie altyd
as sodanig bekend staan nie, is dit tog in ooreenstemming met die beginsels en praktyke van 'n
uitkomsgebaseerde benadering (vgl. Botha, 2002:363-364;

Cross et al., 2002:176;

Brady,

1996:6).
Die wereldwye infasering van 'n UGO-benadering as 'n alternatief vir die tradisionele onderwyskurrikulum kan onder meer toegeskryf word daaraan dat laasgenoemde nie meer aan die eise
van die post-modernistiese wereld voldoen nie (Boschee & Baron, 1994; O'Neil, 1994:8). Die
gevolg hiervan is dat baie leerders die skool verlaat sonder dat hulle oor die kennis en
vaardighede beskik om die uitdagings van veral 'n ekonomies aktiewe lewe die hoof te bied
(Claassen, 1998:34). 'n Snel veranderende wereld eis dus die skep van 'n onderwysstelsel wat
leerders op 'n verantwoordbare wyse sal onderrig ten einde hulle te bemagtig om kreatief en
probleemoplossend te kan dink om so ook hul plek as volwaardige landsburgers vol te staan
(Pretorius, 1999:vii).
Vervolgens sal daar vanuit 'n historiese en teoretiese perspektief gekyk word na die vernaamste
onderrig- en leerbeginsels asook ander dryfkragte wat moontlik 'n rol gespeel het met die
totstandkoming van 'n UGO-model. Daar sal onderskei word tussen die progressiewe onderwysbeweging, doelwitformulering en evaluering, bemeesteringsleer, bevoegdheidgebaseerde of
bekwaamheidgerigte onderwys, kriteriumgerigte assessering asook aanspreeklikheid.
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2.2

DIE OORSPRONG VAN UGO

2.2.1

Die progressiewe onderwysbeweging

Progressiewe onderwys het omstreeks 1890 in die VSA ontstaan. Dit staan soms ook bekend
as "moderne" of "nuwe" onderwys, en word gekenmerk deur bree onderwyshervormings wat
plaasgevind het (Coetzer, 2001:33).

Francis W. Parker (1837-1902) word algemeen as die

vader van progressiewe onderwys beskou, terwyl dit John Dewey (1859-1952) was wat wereldbekendheid verwerf het as die kenner op die gebied van die progressiewe onderwysbeweging
(Deblois, 2002:72-77; Coetzer, 2001:33, 37; Olson, 1999:30-31).
Die progressiewe onderwysbeweging wat tot 1957 voortgeduur het, het deel uitgemaak van 'n
groter reaksie in die Westerse wereld teenoor die magte van industrialisasie, verstedeliking,
migrasie en modernisme wat die fondamente van die tradisionele samelewing sedert die laatnegentiende eeu geskud het. Die progressiewes was niks anders nie as 'n kontra-beweging of
versetgroep teen die onderwyspraktyke van die tradisionele onderwys. Volgens hulle het die
aanhangers van tradisionele onderwys oftewel essensialiste geen bydrae tot die beskawingsontwikkeling gelewer nie aangesien hulle slegs vir die status quo opgevoed het (Coetzer,
2001:33-34).
In die besonder was die progressiewes se kritiek teen die tradisionele onderwys nie gerig teen
die inhoudelike nie, maar die sleurende daaglikse styl van onderwys, naamlik die "daily and
hourly routine, the fixed time-schedules, the strict discipline, rote learning, a curriculum planned
in advance, imposition and examinations on what had been memorized, ..." (Kandel, 1958:177).
Meer kritiek het gekom van William Heard Kilpatrick (1871-1965), 'n invloedryke ondersteuner
van die progressiewe onderwysbeweging, na sy terugkeer van 'n wereldreis kort na die Eerste
Wereldoorlog (1914-1918). Hy het verskeie skole en universiteite besoek, waarna hy tot die
volgende gevolgtrekking gekom het:
immediate environment.

"The schools did not prepare students for life in their

They were formal, bookish, dominated by rigid examinations."

(Tenenbaum, 1951:253, 257).
Met die stigting van die Progressive Education Association (PEA) in 1919 is die bree beginsels
waarop die filosofie van die progressiewe onderwys berus, die eerste keer geformuleer. Dit het
onder meer neergekom op 'n leerdergesentreerde eerder as 'n onderwysergesentreerde
benadering tot die onderrig-leergebeure.

Die onderwyser se rol in die onderrig-leersituasie

moet eerder die wees van inisieerder, waarnemer en raadgewer. Daarom moet die passiewe
vraag- en-antwoordmetode van die tradisionele onderwys plek maak vir die vrye uitruil van
idees tydens groepbesprekings.

Progressiefgerigte skole maak voorsiening vir aktiewe "leer

deur te doen" en bekwaamheidgerigte leerders wie se individualiteit en persoonlikheid dermate
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sal ontwikkel dat dit selfstandige kreatiewe denke sal bevorder (Deblois, 2002:72-77; Coetzer,
2001:35-39,41; Anon., 2000a; Olson, 1999:29).
Die UGO-model is uiteindelik deur die kenmerke en beginsels van die progressiewe onderwysbeweging be'invloed. Hierdie onderwysbeweging was ten gunste van 'n nuwe onderwysbestel
weg van die tradisionele onderrigmetode (Fritz, 1994:79; Manno, 1994:2). Dit staan onder
meer veroordelend teenoor papegaaiwerk (rote learning) en die klakkelose memorisering van
leerinhoud.

Soos in die geval van UGO, beywer die progressiewes hulle ook vir aktiewe

leerdergesentreerde leer wat leerders met leerbekwaamhede en vaardighede sal bemagtig wat
hulle in die werklike lewe kan demonstreer (Brady, 1996:7-8).
2.2.2

Doelwitformulering en evaluering

Die formulering van leerdoelwitte was nog 'n verdere onderrig- en leerbenadering wat 'n invloed
op die UGO-model gehad het. In onderwysterme kan 'n leerdoelwit beskryf word as dit wat 'n
leerder behoort te kan doen ten einde te kan demonstreer of daar aan die verwagte
bevoegdheidsvlak voldoen is (Airasian, 2005:71). Volgens Vermeulen (2000:5) is dit debatteerbaar of daar 'n wesenlike verskil tussen 'n leerdoelstelling/-doelwit en 'n leeruitkoms, en daarom
ook tussen 'n doelsteliing-gebaseerde en 'n uitkomsgebaseerde kurrikulum bestaan.

Arjun

(1998:24) is van mening dat daar nie 'n verskil tussen leerdoelstelling/-doelwit en 'n leeruitkoms
is nie. Vir horn verwys al drie konsepte na dit waartoe die leerder na afloop van 'n bepaalde
onderrig- en leerervaring in staat moet wees.

Al drie begrippe beskryf dus die verlangde

leerresultaat, met ander woorde dit wat met die onderrig bereik wil word (Jacobs, 2006:89;
Airasian, 2005:60-61; Van der Horst & McDonald, 2003:6; Brooks, 2002:32; Van Eeden,
1999:105). Ter bereiking van die leerresultaat kan 'n leerdoelstelling/'n leeruitkoms in spesifieke
korttermyndoelwitte in bedryf gestel word.

So byvoorbeeld kan 'n onderwyser 'n bepaalde

assesseringskriterium van 'n betrokke leeruitkoms selekteer sodat sy leerders aan die einde van
'n spesifieke les, kennis, vaardighede en waardes/houdings moet ken en kan toepas
(Vermeulen, 2000:5). Hieruit wil dit vir die navorser voorkom of die verskil wat moontlik tussen
hierdie drie terme bestaan, eerder by die fokus en omvang daarvan le, maar dat al drie steeds
gerig is op die bereiking van die gewenste leerresultate.
Die formulering van doelwitte is geen nuutjie nie. Die Brit, Spencer (1861), het doelwitte in die
19e eeu reeds geformuleer toe hy dit op 'n klassifikasie van menslike aktiwiteite gebaseer het.
Herbart (1924), van Duitsland, het ook die belangrikheid van lesbeplanning en -doelwitte
beklemtoon ten einde leerderaktiwiteite te rig. Die Amerikaanse opvoedkundiges Bobbitt (1918)
en Charters (1923) het die idee van die stel van doelwitte, aan die begin van die 20e eeu in hul
wetenskaplike benadering tot die oplos van onderwysprobleme verder gevoer.
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Op sy beurt het die Amerikaner Tyler (1949), wat 'n student van Bobbitt en Charters was,
verdere stukrag aan die doelwitbenadering verleen toe hy in sy Basic Principles of Curriculum
and

Instruction

die

belangrikheid

van

doelwitformulering

vir

kurrikulumontwerp

en

onderrigpraktyke beklemtoon het. In hierdie werk redeneer hy dat die doelwitte allereers gestel
moet wees, waarna die seleksie van inhoud, metodologie en assesseringstrategiee kan volg.
Hy was ook verder van mening dat goed gestelde doelwitte "... identify both the kind of
behaviour to be developed in the student and the content or area of life in which this behaviour
is to operate" (Tyler, 1949:46-47).
Tyler kan dus as 'n baanbreker op die gebied van die 21e-eeuse UGO-model beskou word
deurdat die doelwitte (uitkomste) die onderrig-leerhandeling so sal stuur dat dit 'n bepaalde
gedrag (vaardigheid) by die leerder sal aanwakker wat in die persoonlike lewe tot sy voordeel
gedemonstreer sal kan word (Prideaux, 2000:168). Die konsep uitkomste veronderstel dus 'n
verskuiwing van doelwitte af wat met die onderrig bereik wil word, na die resultate,
bekwaamhede of uitkomste wat deur die leerders bereik en binne 'n bepaalde konteks
gedemonstreer moet word (Berkhout etal., 1998:289).
'n Ander relatief onbekende aspek van Tyler se werk is dat hy ook waardevolle bydraes op die
terrein van assessering gelewer het. Hy is die skepper van die konsep evaluering en het ook
die term assessering, waarmee hy fyner akkuraatheid in sy evalueringspraktyke wou verseker,
bekendgestel. Tyler het wegbeweeg van die blote memorisering van inhoud en daarom gepoog
om eerder dit wat as doelwitte gestel is, te evalueer (Cordero & Garduno, 2004). Dit is in
ooreenstemming met die UGO-benadering waar die klem verskuif van inhoud af wat behandel
word, na 'n bepaalde leeruitkoms wat nagestreef word. Die wegbeweeg van memorisering en
die formele toets van feite na die bemeestering van uitkomste, en assessering deur gereelde
demonstrasies van die bereiking daarvan was prominent.

Daardeur is vasgestel of die

bepaalde uitkomste wel bereik is (Spady & Marshall, 1991:68). Volgens Du Toit en Du Toit
(2004:9) is 'n punt van kritiek wat teen die kurrikulummodel van Tyler ingebring kan word, die
aanname dat dit slegs voorsiening maak vir die assessering van vooraf

beplande

onderrigdoelwitte, en nie vir onbeplande leer wat telkens in die onderrig-leersituasie voorkom
nie.
Na Tyler is verdere raamwerke voorsien waarbinne onderwysdoelwitte geformuleer kon word.
Onder diegene wat wesenlike bydraes gelewer het, tel Bloom (1956) se taksonomiee van
klassifikasieskemas van doelwitte vir die kognitiewe domein;

Mager (1962) se gedrags-

doelwitte; Krathwohl (1964) as een van die eerste persone met sy taksonomiee van doelwitte
oor die affektiewe domein asook die taksonomiee van doelwitte oor die psigomotoriese domein
(vgl. bv. Harrow, 1972). Binne 'n UGO-konteks word die uitkomste van kennis (kognitiewe
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domein), waardes/houdings (affektiewe domein) en vaardighede (psjgomotoriese domein)
ge'integreerd geassesseer (Du Toit & Du Toit, 2004:22-24; Van der Horst & McDonald, 2003:2).
2.2.3

Bemeesteringsleer

Benjamin Bloom se bemeesteringsleer-model van 1968 wat hy grotendeels op John Carroll se
Model of School Learning (Carroll, 1963:723-733) gefundeer het, het ook in mindere of
meerdere mate 'n invloed op die UGO-model uitgeoefen. Caroll en Bloom het die konsep
bemeesteringsleer wat reeds in die vroee 1920's ontstaan het, maar in die 1940's en 1950's in
onguns verval het, laat herleef (Block, 1970:3-4).
Die oorkoepelende doel van bemeesteringsleer is om te verseker dat elke leerder die
geleentheid gegun word om suksesvol te kan wees in die leerproses.

Dit gaan van die

standpunt uit dat enige leerder, ongeag sy potensiaal, sukses kan behaal indien daar onderrig
van hoe gehalte plaasvind en genoegsaam tyd vir die bemeestering daarvan ingeruim word.
Leerinhoude moet in kleiner eenhede onderverdeel word, en elke eenheid moet eers bemeester
word voordat daar na 'n volgende eenheid gevorder kan word.
belangrike rol in bemeesteringsleer.

Die onderwyser speel 'n

Aandag moet geskenk word aan aspekte soos die

diagnosering van leerprobleme, remediering, verryking en korrektiewe terugvoer nadat veral
formatiewe assessering (kyk Hoofstuk 3) plaasgevind het. Op hierdie wyse word elke leerder
van 'n gedetailleerde voorskrif voorsien ten opsigte van wat nog meer gedoen moet word om
die leeruitkomste te bereik.

Nadat korrektiewe leer plaasgevind het, word daar weer

geassesseer totdat die verlangde leerresultaat bereik is.

Bemeesteringsleer fokus dus nie

soseer op die inhoudelike nie, maar eerder op die proses om die inhoude te bemeester (Van
der Horst & McDonald, 2003:11; Guskey, 1994:34-37; Bloom, 1982:4-5, 22, 35).
Opvoedkundiges huldig uiteenlopende standpunte wanneer die invloed van Bloom se
bemeesteringsleer op die UGO-model onder die vergrootglas kom.
Malan (2000:24) en Evans en King (1994:3; 1991:73-74) is van mening dat bemeesteringsleer
as 'n integrale deel van die UGO-model beskou kan word. Vir ander soos Guskey (1994:37)
hou bemeesteringsleer en UGO konseptueel en teoreties met mekaar verband, maar verskil dit
ten opsigte van hul fokuspunte. Vir Brady (1996:7) is bemeesteringsleer en UGO nie sinoniem
met mekaar nie, maar is bemeesteringsleer net een moontlike manier om prakties uitvoering te
gee aan 'n UGO-bestel. Hy word in sy siening ondersteun deur Zitterkopf (1994:78) wat van die
veronderstelling uitgaan dat bemeesteringsleer in hoofsaak die wyse is waarop UGO beoefen
en onderrig word, maar nie UGO opsigself is nie.
Volgens Spady, in 'n onderhoud met Ron Brandt (1992/1993:66), is daar ook 'n wesenlike
verskil tussen die beginsels van Bloom se bemeesteringsleer en UGO. Spady is van mening
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dat bemeesteringsleer meer daarop fokus om sukses vir alle leerders te verseker, ongeag
watter leerstof deur die individuele onderwysers onderrig word. UGO, aldus Spady, konsentreer
meer op die definiering, nastrewing en versekering van sukses met dieselfde hoevlakeinduitkomste vir alle leerders.
Dat daar wel ooreenkomste tussen UGO en bemeesteringsleer bestaan, is ongetwyfeld waar.
Soos bemeesteringsleer, stel UGO dit as voorvereiste dat leerders eers kennis moet kan
bemeester, wat sal beteken dat 'n leeruitkoms dan suksesvol afgehandel en bereik is. Op
sigself dui dit weer daarop dat die bemeestering van 'n gevorderde vaardigheid wat
gedemonstreer kan word (Fakier & Waghid, 2004:56). UGO gaan van die oortuiging uit dat alle
leerders kan leer; en leerdergesentreerd en resultaatgeorienteerd is (Malan, 2000:23, 24).
Bemeesteringsleer maak nie net hiervoor voorsiening nie, maar sit ook duidelik uiteen dft wat
geleer moet word, naamlik die leerdoelwitte of -uitkomste.

Vordering word deurgaans

gemonitor om vas te stel of die uitkomste bereik is, gebaseer op die demonstrasie van prestasie
wat bemeester is. Tyd word aan leerders gegun en hulp aan hulle verleen ten einde hul
maksimum prestasie te bereik. Onderrig- en assesseringsaktiwiteite word gerig op dit wat vir
die leerder belangrik is om te leer (Towers, 1992:295).
2.2.4

Bevoegdheidgebaseerde of bekwaamheidgerigte onderwys

Die bevoegdheidgebaseerde of bekwaamheidgerigte onderwysbenadering kan ook as 'n
voorloper tot UGO beskou word. Hierdie benadering het in die laat 1960's in die VSA ontstaan.
In hierdie tyd is daar begin om die rol van skole te bevraagteken in hoeverre hulle bekwaam
genoeg is om leerders met die nodige vaardighede toe te rus dat hulle hulle na hul
skoolopleiding in 'n kompeterende wereldekonomie kan laat geld (King & Evans, 1991:74). 'n
Verdere doel van die bevoegdheidgebaseerde /bekwaamheidgerigte onderwys was om te poog
om die skeiding tussen teorie en praktyk te oorbrug (Kerka, 1998:1).
Volgens Van der Horst en McDonald (2003:9) bestaan bevoegdheidgebaseerde/ bekwaamheid
gerigte onderwys uit die volgende komponente:
•

duidelike leeruitkomste met betrekking tot die gevraagde vaardighede wat verlang word
en standaarde waarteen dit geassesseer kan word;

•

'n buigsame tydraamwerk waarbinne hierdie vaardighede bemeester kan word;

•

'n verskeidenheid leeraktiwiteite ten einde leer te fasiliteer;

•

kriteriumgebaseerde assessering van die verlangde uitkomste;

•

sertifisering gebaseer op die gedemonstreerde leeruitkomste; en

•

aanpasbare programme wat optimale leerleiding sal verseker.
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Al hierdie komponente maak deel uit van UGO soos dit tans in Suid-Afrika se onderwysbedeling
daar uitsien. Verder ondersteun die bevoegdheidgebaseerde/ bekwaamheidgerigte onderwysbenadering ook die gedagte dat elke leerder self verantwoordelikheid vir sy vordering moet
aanvaar.
Die basiese verskil, volgens Du Toit en Du Toit (2004:10), tussen die bevoegdheid gebaseerde/
bekwaamheidgerigte onderwysbenadering en die UGO-benadering is dat die bevoegdheidgebaseerde/bekwaamheidgerigte onderwys op spesifieke bevoegdhede of bekwaamhede fokus
wat dikwels slegs 'n vaardigheid in isolasie vereis, terwyl die UGO op uitkomste fokus wat insluit
kennis, vaardighede en waardes/houdings sowel as die toepassing daarvan binne 'n bepaalde
konteks.
Die rede wat kritici aangevoer het vir die feit dat die bevoegdheidgebaseerde/bekwaamheidgerigte benadering aanvanklik in die praktyk nie maklik tot sy reg gekom het nie, was onder meer
dat bevoegdheid/bekwaamheid nie werklik in gedragsterme gekonseptualiseer kan word nie.
Daar is geredeneer dat die kompleksiteit en onbepaalde aard van werklike lewensituasies nie
daarvoor voorsiening maak dat gedragsdoelwitte in die praktyk presies bereik kan word soos dit
in die teorie uiteengesit word nie. Sedert die 1990's het hierdie benadering egter toenemend
veld begin wen, veral in lande soos Brittanje, Wallis, Nieu-Seeland, Australie en die VSA (Kerka,
1998:1-2). 'n Moontlike impetus hiervoor kan voor die deur gele word van die konstruktivistiese
siening van leer wat ontstaan het uit reaksie op die behaviourisme.

Die behavioristiese

onderrigbenadering definieer, bestudeer en verstaan die leerhandeling ooreenkomstig die
gedrag van die leerder.

Dit verduidelik leer as 'n sisteem van gedragsresponse op fisiese

stimuli (Scheurman, 1998:6).

Leer vind plaas wanneer waarneembare veranderinge in die

gedrag of optrede van die leerder voorkom in reaksie op die onderriggewer se kennisoordrag
(Shuell & Moran, 1994:3340).

Die konstruktivisme, daarteenoor, huldig die standpunt dat

mense se gedrag na gelang van 'n bepaalde situasie verander en dat daar in die proses
voortdurend toepaslike en nuttige kennis deur die individu gerekonstrueer word om by die
bepaalde situasie aan te pas (Richardson, 1997:3, 7).
2.2.5

Kriteriumgerigte assessering

"n Verdere rigtinggewer tot die UGO-model was kriteriumgerigte assessering wat in die 1960's
sy ontstaan in die VSA gehad het (Du Toit & Du Toit, 2004:10). In UGO is daar 'n duidelike
klemverskuiwing van normgerigte assessering af, na kriterium- en selfgerigte assessering.
Volgens normgerigte assessering word 'n leerder se bekwaamheid beoordeel deur dit in 'n
bepaalde rangorde te plaas nadat dit met die van ander leerders ('n normgroep) vergelyk is
(Wilkinson, 1997:151-152).

Die persentasies van die leerders word gewoonlik sodanig

aangepas dat die resultate 'n normale verspreidingskurwe ('n simmetriese klokvorm) vertoon
(Lambert & Lines, 2000:15-16). Die nadeel van hierdie tipe assessering is dat die individuele
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vordering van 'n leerder slegs bepaal kan word wanneer sy persentasie met die van 'n ander
leerder vergelyk word (McGaw, 2006:6; Boschee & Baron, 1994).
Kriteriumgerigte onderrig en assessering veronderstel 'n duidelike klemverskuiwing van normgerigte assessering af weg.

Met kriteriumgerigte assessering word die leerresultaat aan

neergelegde kriteria gemeet (Van der Horst & McDonald, 2003:11). 'n Leerder se bekwaamheid word op 'n kontinuum aangetoon wat strek van "geen bekwaamheid" tot "perfekte
uitvoering" (De Bod, 2000:20-21; Malan, 2000:24). Binne die UGO-model kom dit daarop neer
dat 'n aantal leeruitkomste op verskillende vlakke gedefinieer word wat 'n bepaalde standaard
stel wat bereik moet word, 'n Leerder se vordering word in verhouding tot die voldoening aan
die kriteria aangeteken ten einde vas te stel watter bekwaamheidsvlak gedemonstreer is, en dit
word nie met die van ander leerders vergelyk nie (Du Toit & Du Toit, 2004:10;

De Bod,

2000:20). By kriteriumgerigte assessering is die uitkomste wat deur die leerders bereik moet
word, reeds voor die aanvang van die leertaak aan hulle bekend (Lambert & Lines, 2000:17).
Ten slotte toon kriteriumgerigte assessering verder ooreenkomste met die UGO-model deurdat
dit alle leerders toelaat om teen hul eie leertempo te kan vorder om uiteindelik suksesvol te kan
wees in die bereiking van die standaard wat gestel is.
2.2.6

Aanspreeklikheid

(accountaM/tyJ

'n Beginsel van sogenaamde aanspreeklikheid het in die 1970's in die VSA veld gewen, en in
die laat 1980's en vroee 1990's ook 'n invloed gehad in lande soos Australie, die Verenigde
Koninkryk en Nieu-Seeland. Dit het ontstaan uit aanklagte komende van die bree gemeenskap
dat skole nie meer aan hul missie voldoen nie (Codd, 2005:195-196, 201; Burns, 2003:262;
Lee, 2003:74;

Killen, 2000;

Wylie, 1999:181;

Towers, 1994;

King & Evans, 1991:74).

Kommer is veral uitgespreek oor die gebrek aan basiese akademiese en sosiale vaardighede
by skoolverlaters in 'n stelsel wat deur hoe uitsaksyfers asook etniese en ekonomiese
ongelykhede gekenmerk is. Stemme het begin opgaan vir die ontwikkeling van onderwysstelsels wat gebaseer is op wat leerders werklik na voltooiing van hul skoolloopbaan in staat is
om te kan doen.

Die UGO-model was gevolglik ook aan die hand van hierdie beginsel

gemotiveer.
Binne die aanspreeklikheidsbeginsel is van skole geeis dat hulle bewyse moet kan lewer van dit
wat bereik is. Uit hierdie eise van die gemeenskap het nasionale wetgewing gevolg waarin
prosedures vasgestel is waarvolgens aanspreeklikheid van skole gemeet kon word. Hieronder
tel nasionale toetsing van leerderprestasie, evaluering van onderwysers en prosedures vir
monitering deur die gemeenskap (Crump, 2004:61;

Crooks, 2002:239;

De Bod, 2000:22;

Wilkinson, 1997:154; Brady, 1996:8). UGO is dus gebaseer op en het ontstaan uit eise dat die
onderwys, soos al die ander gemeenskapinstellings, aanspreeklikheid moet aanvaar vir die
werk wat in die skole verrig word (King & Evans, 1991:74).
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Dit blyk dus duidelik uit bogenoemde bespreking in 2.2.1 tot 2.2.6 dat die evolusie van die
UGO-model die produk is van 'n aantal gei'ntegreerde onderrig- en leerbeginsels gepaard met
enkele ander faktore wat as aandrywers gedien het. Dit het die verbetering van gehalte in die
onderwys ten doel gehad.
2.3

DIE BEGINSELS VAN UGO

Uitkomsgebaseerde onderrig berus op vier beginsels wat volgens Spady (1994c:10) die "hart"
van UGO is. Hy is van mening dat, sou hierdie beginsels konsekwent, sistematies, kreatief en
gelyktydig deur onderwysers toegepas word, dit die oogmerke van UGO sou verwesenlik. Die
vier beginsels is:
•

duidelikheid van fokus;

•

veelvuldige geleenthede;

•

hoe verwagtinge en 'n

•

afwaartse ontwerp.

2.3.1

Duidelikheid van fokus

Alhoewel al vier die beginsels as belangrike voorvereistes vir die suksesvolle implementering
van 'n UGO-stelsel gestel word, is die beginsel van duidelikheid van fokus die belangrikste en
mees fundamentele van almal (Spady, 1994c:11).
Hierdie beginsel beteken dat onderwysers oor 'n duidelike fokus moet beskik met betrekking tot
wat hulle graag wil he die leerders uiteindelik in staat moet wees om suksesvol te kan
demonstreer.

Die verlangde uitkomste moet vooraf aan die leerders bekend wees alvorens

daar met enige leeraktiwiteit begin kan word. Op hierdie manier kan die onderwyser en die
leerder as vennote saamwerk, met hul fokus op die bereiking van die gestelde uitkomste. Dit is
daarom belangrik dat die onderwyser in sy beplanning van die onderrig-leersituasie nie eers
met die kurrikuluminhoudelike moet begin en daarna met die formulering van uitkomste nie,
maar eerder omgekeerd te werk moet gaan. Allereers behoort die uitkomste geformuleer te
word en daarna die raadpleging van die kurrikuluminhoudelike om vas te stel in watter mate dit
aangewend kan word om die gestelde uitkomste te bereik (Killen, 2000; Brandt, 1994b:24;
Marzano, 1994:44;

Spady, 1994c:11-12).

Volgens Spady en Schlebusch (1999:32) is die

hoogste uitkomsvlak die kulminerende-/uittreevlakuitkomste wat dui op daardie kennis, vaardighede en waardes wat leerders met skoolverlating moet kan demonstreer. Dit moet daarom as
die basis en vertrekpunt gestel word vir alle beplanning, onderrig, assessering en rapportering
van leerderprestasie.

Inherent is UGO dus toekomsgerjg deurdat dit op leerders se

"lewenslange aanpassingsvermoe" fokus (Hatton, 1993).
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2.3.2

Veelvuldige geleenthede

Hierdie beginsel is gefundeer op die aanname dat nie alle leerders ewe vinnig leer nie. Daarom
behoort onderwysers op 'n kontinue basis veelvuldige geleenthede te skep wat voorsiening sal
maak daarvoor dat leerders hul leer kan verbeter.

Spady en Schlebusch (1999:34-35) is

daarvan oortuig dat hierdie geleenthede vir leerders as aansporing sal dien om voortdurend te
poog om op hul vorige prestasie te verbeter wat hulle uiteindelik later in staat sal stel om die
uittreevlakuitkomste te kan demonstreer. As voorvereiste vir die suksesvolle toepassing van
hierdie beginsel is dit noodsaaklik dat tydskedules en onderrigmetodes so buigsaam moontlik
hanteer moet word ten einde aan elke leerder die geleentheid te gun om sy beste te lewer.
Stadige leerders behoort nie agtergelaat te word nie, alhoewel veelvuldige geleenthede nie
onbeperk behoort te wees nie. Aan leerders wat stadig vorder, behoort remedierende bystand
verleen te word (Brady, 1996:8-9). Waar leerders wel getoon het dat hulle in staat is om die
uitkomste vinnig baas te raak, behoort leerverryking plaas te vind. Terselfdertyd beteken dit
ook nie dat dit vir vinnige leerders nodig sal wees om vir die ander te wag voordat hulle sal kan
vorder na 'n leertaak wat groter uitdagings aan hul vermoens sal stel nie (Spady et al., 1994:31;
Spady, 1994c: 15).
2.3.3

Hoe verwagtinge

Hierdie beginsel veronderstel dat die vlak van verwagte en aanvaarbare leerderprestasie
verhoog behoort te word alvorens enige leertaak as "afgehandel" of "geslaagd" beskou kan
word. Deur hierdie beginsel word leerders voor die uitdaging gestel en ook daartoe gemotiveer
om aan 'n hoer minimum prestasiestandaard te voldoen. Die beginsel van hoe verwagtinge
plaas geen beperking op die aantal leerders wat suksesvol kan wees nie. Dit staan daarom
afsydig teenoor normgerigte assessering waarin 'n leerder se prestasie met die van ander ('n
normgroep) vergelyk word en daarvolgens in 'n bepaalde rangorde geplaas word.

Hierdie

beginsel gaan van die standpunt uit dat, wanneer die leerder die hoe standaard van
verwagtinge wel bereik het, dit as aansporing vir verdere suksesvolle leer sal dien. Normgerigte
assessering behoort daarom veel eerder vervang te word met kriteriumgerigte assessering waar
'n leerder se prestasie aan 'n voorafbepaalde en vasgestelde stel kriteria gemeet word (Du Toit
& Du Toit, 2004:5; Killen, 2000; Spady & Schlebusch, 1999:33; Brandt, 1992/1993:66).
2.3.4

Afwaartse ontwerp

'n Onlosmaaklike deel van die eerste beginsel van "duidelikheid van fokus" is die beginsel van
"afwaartse ontwerp" (Killen, 2000). Dit begin en eindig by die uittreevlakuitkomste. Dit is ook
daardie kennis, vaardighede en waardes wat leerders die dag wanneer hulle die skool verlaat
moet kan bemeester en bewys daarvan moet kan lewer.

Afwaartse ontwerp vereis van

onderwysers om in hul mikrobeplanning van 'n leerervaring afwaarts te beweeg vanaf die makro
uittreevlakuitkomste na die spesifieke laerorde-uitkomste van die leerervaring. Laasgenoemde,
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wat bekend staan as die bemagtigingsuitkomste, funksioneer interafhanklik en ge'integreerd en
dien as boustene om die uittreevlakuitkomste te verwerf (Du Toit & Du Toit, 2004:6; Spady,
1994c:18). Bemagtigingsuitkomste verteenwoordig verskillende vlakke, wat insluit leerprogramuitkomste (die hoogste vlak), kursusuitkomste, leereenheidsuitkomste, met die laagstevlak,
lesuitkomste (Spady, 1988:7).
Die beginsel van afwaartse ontwerp word ook dikwels "terugwaartse kartering" (backward
mapping) genoem.

Die belangrikheid van hierdie beginsel is nie alleen dat dit die weg vir

leerders duidelik uitstippel oor hoe om uiteindelik die uittreevlakuitkomste te bereik nie; dit
beinvloed ook die aard van kurrikulumontwerp op so 'n wyse dat dit gedurig fokus op dit wat
belangrik is ter bereiking van die uittreevlakuitkomste (Spady & Schlebusch, 1999:32).

In

hierdie opsig is dit ook belangrik om te onderskei tussen 'n derde kategorie uitkomste binne die
beginsel van afwaartse ontwerp, en dit is diskrete uitkomste. Spady (1994c: 18) beskryf dit as
"curriculum details that are nice to know" maar wat nie as van uitsonderlike belang geag word
vir die bereiking van 'n leerder se uittreevlakuitkomste nie.
2.4

DIE AARD EN OOGMERKE VAN UGO

Die mees gedetailleerde weergawe van die aard en oogmerke van UGO word deur die
Amerikaner Spady (vgl. bv. 1994a, 1994b;

1994c) verskaf.

Alhoewel hy nie die enigste

persoon is wat 'n groot bydrae tot UGO gelewer het nie, word Spady - wat al sedert die 1970's
met UGO geeksperimenteer het - deur baie kundiges in die wereld beskou as die outoriteit op
die gebied van UGO (Zlatos, 1994).

Sy idees het ook 'n groot invloed gehad op die

benaderings ten opsigte van UGO in byna al die lande wat in hierdie navorsing ter sprake is (vgl.
Chisholmef a/., 2000:20; Garson, 2000; Killen, 2000; Zlatos, 1994).
UGO word deur Spady et al. (1994:29) gedefinieer as 'n uitgebreide benadering wat betrekking
het op alle aspekte van 'n skool se onderrig- en sertifiseringsisteme deur daarop te fokus, dit te
definieer en te organiseer.

Die onderrigsisteem sluit in aspekte soos die formulering van

doelwitte (uitkomste), kurrikulumbeplanning, onderrigmetodes en leer- en onderrigsteunmiddele
asook leerderassessering. Die sertifiseringsisteem het op sy beurt weer te make met aspekte
soos assessering, gradering, kredietgewing, rekordering en terugrapportering asook bevorderings. Al hierdie komponente word georganiseer rondom en gerig op die demonstrasies van
leer, wat as "uitkomste" bekend staan. Vir King en Evans (1991:73) is uitkomste die eindproduk
van die onderrig- en leerproses. Vermeulen (2000:5) sluit by hulle aan en omskryf UGO as 'n
onderwysbenadering waarin alle onderrig- en leeraktiwiteite georganiseer en gerjg is op die
eindproduk, dit wil se die leerresultaat wat verlang word.
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2.4.1

Betekenisvolle uitkomste

Spady (1994b:18) beskryf uitkomste as "hoe gehalte kulminerende demonstrasies van
relevante leer in konteks". Uitkomste is dit wat leerders werklik moet kan doen met dit wat hulle
weet en geleer het. Dit is die werklike, sigbare demonstrasie van leerders se leerresultate
nadat formele onderrig afgehandel is (O'Neil, 1994:9).

Uitkomste is daarom gerig op die

toekoms met as eindresultaat om leerders maksimaal met die nodige kennis en bekwaamhede
toe te rus wat hulle in staat sal stel om na skoolverlating hul plek in die samelewing as
kreatiewe, kritiese en onafhanklike denkers vol te staan. Die toepassing van uitkomste in 'n
individu se lewe kan oor die lang- of korttermyn geskied.
Uitkomste behels die integrasie en toepassing van kennis en bekwaamhede in die werklike lewe.
Daarom moet dit betekenisvolle (toepaslike) leer aandui wat leerders steeds lank na die
voltooiing van hul formele onderrig sal onthou.

Inhoudelike leerstof maak deel uit van die

uitkomste, maar moet "geaktiveer" word in 'n demonstrasieproses van kennis, vaardighede, en
waardes. Die "kulminerende" demonstrasies dui op die kulminerende of uittreevlakuitkomste
wat betrekking het op die fundamentele lewens- en beroepsrolle wat die leerder aan die einde
van sy akademiese loopbaan moet kan demonstreer. Dit vorm die beginpunt waarvandaan die
kurrikulum terugwaarts ontwerp word deur die identifisering van bemagtigingsuitkomste wat as
boustene moet dien om die uittreevlak te verwerf. Ten slotte dui die demonstrasie van die
bereiking van uittreevlakuitkomste verder daarop dat dit altyd in 'n bepaalde konteks,
byvoorbeeld in groepsverband binne die klaskamer of in die gemeenskap moet geskied (Olivier,
2002:1-3; Boschee & Baron, 1994; Spady et al., 1994:29; Spady, 1994b: 18, 21; 1994c:2, 49,
51,67-71,76; Brandt, 1992/1993:66; Spady, 1988:7).
2.4.2

Uitkomsvlakke

Verskillende uitkomsvlakke kan onderskei word. Spady (1994b:19) demonstreer dit aan die
hand van wat hy 'n demonstrasieheuwel noem, wat evolusioner ontwikkel (kyk Figuur 2.1). Dit
bestaan uit drie hoofsones en ses verskillende vorme van leerdemonstrasies (bewyse van die
bereiking van leeruitkomste).

Die heuwel stel handelinge voor wat strek van die basiese

demonstrasie (bewys/toepassing) van leer in die klaskamer tot die demonstrasie van effektiewe
hantering van uitdagings in die huis, in die werkopset en in die gemeenskap. Die kompleksiteit,
veralgemening en belangrikheid van elke vorm van demonstrasie verhoog namate daar van die
laagste na die hoogste sone gevorder word.

Ook neem eienaarskap, selfdireksie en

selfassessering in toenemende mate toe namate daar teen die "heuwel" op beweeg word.
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Figuur 2.1: Spady se demonstrasieheuwel (Spady, 1994b:20)
Die eenvoudigste vorm van die demonstrasie van uitkomste word in die tradisionele sone
gevind. Hierdie sone verteenwoordig twee vlakke wat deur Spady en Schlebusch (1999:48)
beskryf word as "quite straightforward and basic".

Die eerste vlak van hierdie sone het

betrekking op diskrete leerstofgerigte vaardighede.

Alle demonstrasies van leer is eng

gedefinieer deurdat alle vaardighede in verband gebring word met die konkrete vakinhoudelike.
Die volgende vlak in dieselfde sone, naamlik die gestruktureerde taakvervulling, is gerig op die
daaglikse aktiwiteite wat in die klaskamer plaasvind.

Hierin staan die onderwyser, wat die

elemente en strukture van die leertaak op so 'n wyse bepaal dat dit met klein spesifieke
segmente van die kurrikuluminhoud skakel, sentraal.

Die leertake maak voorsiening vir 'n

uitgebreide reeks demonstrasies wat wissel ten opsigte van die graad van kognitiewe
verwerking wat dit vereis.

Hierdie sone maak nie voorsiening vir demonstrasies van hoer

lewensrelevante leer nie en word beskou as "content dominated".

Nogtans dien dit as die

bemagtigingsuitkomste vir demonstrasies van leer wat later hoer op in die "heuwel" sal
plaasvind (Spady, 1994b:19-20; 1994c:63).
Die middel van die "heuwel" staan bekend as die oorgangsone. Hier is hoerorde-bekwaamhede
ter sprake met die klem op ondersoekende navorsing, meer komplekse analises, kritiese denke,
probleemoplossing en besluitneming asook effektiewe kommunikasie. Om hierdie rede word
die oorgangsone dan ook beskryf as "competence dominated" (Spady, 1994c:65) wat as plat
form dien vir "real life issues en situations" (Spady & Schlebusch, 1999:49). Hierdie hoerordedemonstrasies is interdissipliner van aard en veralgemeenbaar oor verskeie vakgebiede heen.
Gevolglik kan dit in 'n verskeidenheid situasies toegepas word. In die bereiking van hierdie
hoerorde-bekwaamhede word daar staat gemaak op sommige leerstofvaardighede en gestruk-
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tu-reerde taakvervulling uit die tradisionele sone.

Op die volgende vlak, in dieselfde sone,

bekend as die komplekse ongestruktureerde taakvervulling, word die klem al meer verplaas na
persoonlike eienaarskap, selfrigtinggewing en selfassessering. Die onderwyser stel nie meer
voorafgestelde parameters waarbinne die taakvervulling moet geskied nie. Leerders skep en
ontwerp eerder hul eie projekte en demonstreer die tipe vaardighede wat in onafhanklike
navorsing en hoevlak-toegepaste projekte gevind word (Spady, 1994b:20).

Hierdie taakver

vulling sal leerders uiteindelik in staat stel om hul lewensrolle en verantwoordelikhede te
aanvaar wanneer hulle die dag die skool verlaat.
Die transformerende sone van die heuwel verteenwoordig die hoogste en mees komplekse vlak
vir die demonstrasie (bewys) van leer. Dit verteenwoordig volgehoue leerdemonstrasies deur
leerders ten einde suksesvol te kan wees in hul loopbane, families en gemeenskap. Hierdie
verrigtingsbekwaamhede sluit in integrasie, sintese en die funksionele toepassing van
voorkennis en vaardighede. Om hierdie rede word daar dikwels na die transformerende sone
verwys as "context dominated" (Spady, 1994c:64-65). Daar word dus weg beweeg van die
formele inhoudgebaseerde kurrikulum as die uitgangspunt en doel van alle leer. Komplekse
rolvervulling vind plaas wanneer mense hul daaglikse verantwoordelikhede nakom wat 'n hoe
mate van eienaarskap, selfrigtinggewing en selfassessering vereis (Spady, 1994b:20-21).
Om aan te toon dat die transformerende sone wel binne die bereik van skoolonderwys kan
wees, het Spady (1994b:21; 1994c:69-70) 'n diagrammatiese voorstelling gemaak van die tien
fundamentele lewensvertolkingsrolle (kyk Figuur 2.2).

Dit verteenwoordig tien groepe

toekomstige verrigtings- of lewensrolle van skoolverlaters wat hulle as burgers, werkgewers,
werknemers, ouers en gemeenskapsleiers moet kan vervul. Die deel bo die stippellyn dui die
sosiale en interpersoonlike rolle aan, terwyl die deel onder die stippellyn die tegniese en
strategiese rolle, wat meer op die individu gerig is, beklemtoon.

Skole behoort binne die

"getransformeerde" klaskamersones outentieke lewensgetroue situasies te skep wat aan
leerders die geleentheid sal gun om hierdie lewensrolle effektief te modelleer.
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Figuur 2.2: Spady se fundamentele tien lewensrolle
(Aangepas uit Spady, 1994b:21)
Vervolgens 'n kort uiteensetting van die tien lewensvervullingsrolle soos dit in Figuur 2.2
voorgestel word:
Sosiale en interpersoonlike lewensrolle
Luisteraars en kommunikeerders wat daartoe in staat is om idees, voornemens, gevoelens en
besorgdheid op so 'n wyse uit te druk dat dit duidelik deur ander verstaan en waardeer word.
Dit manifesteer op die volgende maniere:
•

Onderwysers en mentors wat verhoogde waarde sal toevoeg tot die denke, motivering,
vaardighede en verrigtingsbekwaamhede van ander deur die verduidelikings en raad
wat hulle gee en die voorbeeld wat hulle stel.

•

Ondersteuners en bydraers wat in tyd, idees en hulpbronne bele om die lewensgehalte
van die mense om hulle te verhoog.

•

Spanlede en deelnemers wat elkeen hul beste sal lewer vir die bereiking van 'n
gesamentlike einddoel waar persoonlike voorkeur tersyde gestel word.

Individuele

bydraes sal getuig van en gerig wees op die strewe na die ooreenstemmende doelwitte,
prosedures, verantwoordelikhede en belonings waarop vooraf besluit is.
•

Leiers en organiseerders wat die bereiking van kollektiewe opdragte kan inisieer,
koordineer, en fasiliteer. Die verwagte einddoelresultate word gedefinieer, struikelblokke
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ten opsigte van die bereiking daarvan word geantisipeer, en 'n werkwyse word gevind
waarby almal betrek word ten einde te verseker dat die verwagte resultate bereik word.
Die tegniese en strategiese lewensrolle
Leerders en denkers wat kognitiewe strategiee benut om nuwe inligting en ervarings tot
bepaalde handelinge te verwerk. Die bestaande kennis- en strategieregister kan in die proses
aangewend word om die nuwe inligting en ervaringe te assimileer, te analiseer en te sintetiseer.
In die proses word bekwaamhede verhoog waarna 'n suksesvolle handeling volg.

Dit

manifesteer op die volgende maniere:
•

Implementeerders en uitvoerders wat basiese en gevorderde kennis, vaardjghede en
tegnologie kan toepas wanneer hulle die verantwoordelikhede moet uitvoer wat in
verband staan met al hul lewensrolle.

•

Probleemsoekers en -oplossers wat kan antisipeer, ondersoek en analiseer en
oplossings soek; wat onderliggende oorsake vanuit 'n bree perspektief bestudeer en
moontlike oplossings daaruit ontwikkel (Spady, 1994c:70-71). Op hierdie manier kan
leerders ook daarop voorberei word om effektiewe kommunikeerders, selfregulerende
leerders, komplekse denkers, verantwoordelike leiers en vaardige organiseerders en so
meer te word (Marzano, 1994:45).

•

Beplanners en ontwerpers wat effektiewe planne, metodes en strategiee kan ontwikkel
om geskille en probleme op te los.

•

Skeppers en produseerders wat nuwe geleenthede soek om dinge te verstaan of te
doen, en wat daardie moontlikhede omskep in dienlike produkte of prosesse wat die
bestaande werk- of lewensomgewing verander.

Die tien fundamentele lewensvervullingsrolle behoort nie op sigself beskou te word as ten voile
ontwikkelde uittreevlakuitkomste nie. Dit kan eers as sodanig beskou word wanneer dit verbind
word met die "operasionele komponente" (die doen-aksie) wat nodig is om elke besondere
lewensrol in die praktyk te demonstreer. Slegs die geoperasionaliseerde lewensvervullingsrolle
dien as die werklike riglyn vir dit wat onderrig, geassesseer en gerapporteer moet word. Spady
gee toe dat dit nie 'n maklike taak is om die toppunt van die demonstrasieheuwel binne
skoolverband te bereik nie. Tog is hy daarvan oortuig dat dit wel moontlik is om binne skole
daardie leeromgewings te skep wat leerders op 'n deurlopende basis in al tien die fundamentele
lewensvervullingsrolle betrek om hulle voor te berei vir die realiteite van die werklike lewe. Die
sleutel tot sukses le opgesluit in voortgesette individuele en groepsaktiwiteite wat belangrike
sake of verskynsels ondersoek. Die gebruik van multimedia en tegnologie moet aan die orde
van die dag wees, en laastens moet leeruitkomste aangebied word wat aan gehore binne en
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buite skoolverband voorgedra kan word (Molwantwa, 1997:15-21, 25-31;
Spady, 1994c:9, 69-72).

Spady, 1994b:22;

Samewerking tussen onderwysdepartemente, gemeenskappe en

ouers is ook belangrik in die ontwikkeling van leerervarings, gebaseer op realiteite wat
volwassenes tans beleef, en wat hulle antisipeer wat moontlik in die toekoms beleef gaan word.
Deur so ver moontlik 'n werklike leefwereldkonteks te simuleer, kan skole in 'n groot mate
rolfunksionering waarborg wat leerders sal help om suksesvolle komplekse rolvervullers te wees
(Boschee & Baron, 1994).
2.4.3

Oogmerke en beginsels

Wat betref die oogmerke van UGO, kan dit in die volgende twee hoofkategoriee verdeel word,
naamlik (i) Om te verseker dat alle leerders met kennis, bevoegdheid en hoedanighede
toegerus is sodat hulle suksesvol sal wees wanneer hulle die skool verlaat; en (ii) Om skole op
so 'n wyse te struktureer en te operasionaliseer dat uitkomste deur almal bereik kan word.
Hierdie oogmerke berus op drie sleutelaannames, naamlik dat alle leerders kan leer en
suksesvol kan wees in hul leerpogings;

dat sukses verdere sukses genereer;

en dat die

verantwoordelikheid uitsluitlik op die skool (en dus ook die onderwyser) geplaas word om die
sukses van alle leerders te verseker (Boschee & Baron, 1994; Spady, 1994c:9).
Uit voorafgaande bespreking kan die volgende twee basiese beginsels as 'n bree raamwerk
dien waarbinne die UGO-model geplaas kan word. In die eerste plek behels dit dat daar 'n
duidelike versameling vooraf bepaalde en meetbare leeruitkomste ontwikkel moet word wat
deurentyd as die aanduiders en die fokuspunt vir alle komponente van die onderrigstelsel sal
dien. Hierdie leeruitkomste het gewoonlik betrekking op kennis, bekwaamhede en vaardighede
wat dan deur die leerder in die werklike lewe gedemonstreer moet word. In die tweede plek
vereis dit dat die onderrig-leeraktiwiteite en assesseringstrategiee op so 'n wyse gestruktureer
moet word dat dit alle leerders sal aanmoedig en in staat sal stel om die uitkomste aan die
einde van elke leerproses te bereik (Boschee & Baron, 1994; Schwarz & Cavener, 1994:327328; Spady, 1994c:24).
By implikasie is die UGO-benadering gerig op veelvuldige leerdergesentreerde onderrigleeraktiwiteite waartydens die vordering van elke leerder gemonitor kan word. In gevalle waar
leerders nie daarin slaag om die leeruitkomste te bereik nie, behoort remedierende bystand
verleen te word. Waar leerders wel toon dat hulle in staat is om die uitkomste vinnig baas te
raak, behoort verryking van leer plaas te vind (Brady, 1996:8-9).
2.5

TIPES UGO-MODELLE

Spady en Marshall (1991:68-71) onderskei tussen drie tipes UGO-onderwysmodelle wat in die
Amerikaanse onderwysopset gerealiseer het, naamlik die (i) die tradisionele, (ii) oorgangs- en
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(iii) transformerende of herskeppende UGO-modelle. Die onderskeidende kenmerke tussen die
drie modelle word grotendeeis bepaal deur die uitkomsvlak wat in elke model gedemonstreer
moet word (kyk Figuur 2.1).
2.5.1

Vernaamste kenmerke

In die onderstaande Tabel 2.1 word l n beknopte vergelyking getref tussen die vernaamste
kenmerke van die drie tipes UGO-modelle:
Tabel 2.1: 'n Vergelyking tussen die vernaamste kenmerke van die verskiKende tipes
UGO-modelle

Die tradisionele model

Die oorgangsmodei

Die transformerende model

Die bestaande kurrikulum is die vertrekpunt. Kurrikulumgerig eerder as uitkomsgerig.

Formulering van betekenisvolle uitkomste is die vertrekpunt wat verder as
net die bestaande kurrikulum strek.

Volg 'n eiesoortige benadering ten opsigte van leerprogramontwerp. Verteenwoordig die hoogste vlak in die onderwysevolusie van die UGO-model.

Klem word op die bemeestering van inhoud geplaas (onthou en verstaan).

Klem word geplaas op hoerorde-leerbekwaamhede wat belangrik geag word
vir alle leer- en lewensomstandighede.

Die onderrig-leersituasie word nle as 'n
ontasbare gegewe in die uitvoering van
'n bepaalde kurrikulumontwerp gesien
nie. Kritiese vrae word oor die doel van
onderwys gestel.

Die bestaande kurrikuluminhoud en
-stnjktuur word ondersoek vir daardie
elemente wat as werklik belangrik vir
leerders beskou word. Hierdie elemente
dien dan as die basis waarvandaan 'n
"nuwe" kurrikulum, onderrigtegnieke,
leerstof-orde en assessering ontwerp sal
word. Na afhandeling van die proses
word die beginsels van UGO op a! die
komponente toegepas.

Bekwaamhede soos kritiese denke, doeltreffende kommunikasie, tegnologiese
toepassing en kornplekse probleemoplossing geniet voorrang.

Die uittreevlakuitkomste rig die kurriku
lumontwerp wat verband hou met die
toekomstige lewensrolle van leerders.

Sukses word, behaal binne die tyds- en
organisatoriese beperkinge van die tradi
sionele skoolopset waar duidelike tekens
van meer effektiewe leer voorkom.

Poog om sukses vir skoolverlaters te
verseker deur op die vraag te fokus:
"Wat is die belangrikste sake wat 'n
leerder moet weet en kan doen, en hoe
moet sy houding wees om sukses te
behaal". Bree houdingsgerigte, affektiewe en motiverende hoedanighede
word benadruk.

Die rigtinggewende visie is om van die
skoolverlater 'n bekwame toekomstige
burger van sy land te maak

(Spady & Marshall, 1991:68-71)
2.5.2

Die tradisionele model

Ten spyte daarvan dat die tradisionele model wel sukses behaal, is die volgende kritiek
daarteen uitgespreek:
•

Die uitkomste is sinoniem met die tradisionele inhoudgedrewe benadering wat nie met
die eise en ervarings van die werklike lewe verband hou nie. Daar is dus nie veel
sprake van kulminerende demonstrasies van leer nie, en die uitkomste kan nie na
leerinhoude buite die formele didaktiese situasie veralgemeen word nie. Die skool en
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die klaskamer word as die enigste konteks gesien waarbinne beplanning, vordering en
assessering moet geskied.
•

Hierdie model ondersteun die tradisionele aard van die onderwysopset wat betref die
tydgebonde struktuur van leerstofinhoudelike en -ordening, aanbiedingswyse, plasing en
sertifisering.

•

Dit word nie aangedryf deur 'n raamwerk van uittreevlakuitkomste nie. Dit poog eerder
om die bestaande kurrikuluminhoude en-prosesse bloot in 'n meer vaartbelynde stelsel
toe te pas deur nuwe leeruitkomste op die bestaande leerinhoude te baseer.

Die

dryfkrag is by hierdie benadering daarom uitsluitlik 'n "akademies bekwame" leerder
(Vermeulen, 1997:36; Wilkinson, 1997:138; Spady & Marshall, 1991:68-69).
2.5.3

Die oorgangsmodel

Benewens die kenmerke daarvan wat in Tabel 2.1 uiteengesit is, onderskei die oorgangsmodel
ook drie ontwikkelingsfases wat geleidelik nader aan die transformerende of herskeppende
model beweeg. Die fases is (i) Inkorporering: Dit is die geleidelike erkenning dat handboeke en
leerstofinhoud nie die enigste en primere fokus en riglyn by onderrig behoort te wees nie, maar
dat die uitkomste wat bereik wil word ook belangrik is. Onderwysers moet op die gestelde
uitkomste fokus en die bestaande leerinhoude benut wat nodig is om die uitkomste na te street.
(ii) Integrasie:

Die kurrikulumontwerp begin voorsiening maak vir die integrering van die

leerinhoud by die uitkomste wat gestel is.

'n Interdissiplinere werkwyse word vergemaklik

deurdat verskillende vakgebiede hul inhoude gesamentlik kan integreer om dieselfde uitkoms te
verreken. (iii) Herdefiniering: Die laaste fase van die oorgangsmodel baan die weg vir die
implementering van die transformerende of herskeppende model. Die doel en betekenis van
die inhoudelike neem 'n hoer vorm aan deur op sleutelvraagstukke, probleme en prosesse wat
in die uittreevlakuitkomste toegepas en gedemonstreer moet word en waarvan getuienis
gelewer moet word, te fokus (Wilkinson, 1997:156-157; Spady & Marshall, 1991:69-70).
2.5.4

Die transformerende of herskeppende model

In Spady (1994c:36-40), soos aangepas deur Van der Horst en McDonald (2003:21), word
onderskei tussen tien sleutelkomponente wat die basis vorm van die transformerende of
herskeppende UGO-model.
1.

Uitkomsgedefinieerd: Uittreevlakuitkomste is die fokuspunt vanwaar alle onderrig- en
leerhandelinge moet geskied.

2.

Uitgebreide geleenthede: Genoegsame geleenthede en ondersteuning moet aan die
leerders gegun word ten einde sukses van die leerpoging te verseker.
plooibaar wees, en nie 'n bepalende of remmende faktor nie.
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Tyd moet

3.

Bevordering geskied deur middel van die bemeestering van verrigtingsdemonstrasies:
Leerders moet allereers in staat wees om al die gevraagde kriteria in 'n uittreevlakuitkomste te demonstreer, alvorens hulle bevorder kan word.

4.

Konsepintegrasie:

Die kurrikulumontwerp en -struktuur weerspieel die uittreevlakuit-

komste en is van so 'n aard dat dit komplekse verrigtingsdemonstrasies insluit. Ter
bereiking hiervan word van leerders verwag om voortdurend binne leerervarings 'n wye
reeks inhoude en konsepte oor vakgebiede en graadvlakke heen met mekaar te
integreer.
5.

Ondersteuning deur 'n onderwyser (instructional coach): Die onderwyser wat onderrig,
is die sleutelpersoon wat sukses vir almal binne die UGO-model moet verseker. Hierdie
persoon moet in die ware sin van die woord 'n afrigter wees wat net van die beste
onderrigmetodes en -tegnieke gebruik sal maak om effektiewe onderrig en leer te
waarborg.

Die onderwyser moet ook voortdurend deur terugvoer en verduidelikings

leiding verskaf waar verbeter kan word.
6.

Kulminerende prestasie: Dit is die hoogste prestasievlak en die finale resultaat van alle
vorige leer- en praktykervaring. Dit is dft wat leerders suksesvol kan doen wanneer hulle
skool verlaat.

7.

Inklusiewe sukses: Die konsekwente, sistematiese en kreatiewe toepassing van die vier
UGO-beginsels (kyk afdeling 2.3) in die onderrjg-leersituasie verseker inklusiewe sukses
aan almal ooreenkomstig elke leerder se vermoe.

8.

Kooperatiewe leer: Almal in die groep help en ondersteun mekaar sodat die prestasie
van elke individu in die proses kan verbeter of behoort te verbeter.

9.

Kriteriumgeldigheid:

Die demonstrasie van bekwaamhede word gemeet aan vasge-

stelde kriteria soos gestel in die uitkomste waaraan elke individu moet voldoen.
10.

Samewerkingstrukture: Onderwysers moet onderling saamwerk ten opsigte van idees
vir kurrikulumbeplanning, onderrig en leer om sodoende die sukses van alle leerders te
verseker.

Bostaande tipes UGO-modelle onderstreep ten slotte die bivalente aard van uitkomste. Dit dien
nie net as 'n riglyn vir die onderrig-leergebeure nie, maar ook as 'n aandrywer vir onderwyshervorming (Malcolm, 1999:85). UGO ontwikkel deur middel van hierdie drie tipes modelle van 'n
mikro-kurrikulum en onderrigontwerp-benadering tot 'n meer uitgebreide benadering (Spady &
Marshall, 1991:67).

Dit bly egter die ideaal om te street na die transformerende of

herskeppende model omdat dit die mees gevorderde vorm van UGO is. Dit is toekomsgerig en
visioener van aard (Van der Horst & McDonald, 2003:20).
UGO is sedert die middel-1980's tot die vroee 1990's op selektiewe wyse in die VSA, Australie,
Nieu-Seeland, Engeland en Kanada ingevoer. In die eerste jare van die millennium het die
UGO-model ook deel geword van Sentraal-Asie se onderwysstelsels. Vir die doel van hierdie
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navorsing sal gelet word op die implementering en uitwerking van UGO in die lande van die
VSA, Australie, Nieu-Seeland, Engeland en Suid-Afrika. As motivering vir hierdie keuse is die
feit dat UGO min of meer in dieselfde tyd in hierdie lande ingevoer is toe sterk neo-liberale
markgerigte kragte aanwesig was. Gemelde lande is ook almal ekonomies ontwikkeld en groot
rolspelers in die wereldekonomie.

Suid-Afrika, daarenteen, was nie deel van hierdie

eksplosiewe beginfase van die globale UGO-hervormingsbeweging nie (Steiner-Khamsi et al.,
2006:222) omdat die UGO-model eers op 'n betreklik laat fase in 1998 ge'implementeer is
(Jansen, 1998:1). Dit het aan Suid-Afrika die geleentheid gebied om waardevolle inligting by
hierdie lande te bekom waar die UGO-model toe reeds in voile swang was. In die proses kan
vasgestel word in hoeverre Suid-Afrika van die ontwerpkenmerke van hierdie lande se UGOonderwysstelsels oorgeneem het.

Daar kan ook verder bepaal word of die UGO-model

dieselfde uitwerking in die ontwikkelde lande gehad het as byvoorbeeld in Suid-Afrika, wat as 'n
ekonomies ontwikkelende land getipeer kan word.
2.6

UGO IN DIE VSA

2.6.1

Inleiding

Die Verenigde State van Amerika, die wereld se derde grootste land, is 'n konfederasie van
state waar elkeen van die 50 state 'n aansienlike mate van outonomie geniet (INCA, 2005g;
INCA, 2005j).

Deur wetgewing bepaal elke staat sy eie onderwysstruktuur waar beleid

geformuleer word oor sake soos die kurrikulum, die toewysing van fondse, die sertifisering van
onderwysers, handboeke, biblioteekdienste en die voorsiening van rekords en statistiek (INCA,
2005g). Die meeste van die state het 'n Onderwysraad met 'n hoofonderwysbeampte aan die
stuur van sake wat deur die goewerneur aangewys of deur burgers verkies word (INCA, 2005h).
Die plaaslike distrikte van elke staat is verantwoordelik vir die operasionalisering en bestuur van
openbare skole. Die skoolrade in die distrikte aanvaar verantwoordelikheid vir die invordering
van belasting, die oprig van geboue, onderrigbeleid en die bepaling en aanstelling van
onderwysers en ander personeel (INCA, 2005g).
Onderwys in die VSA word primer deur openbare (staat)skole voorsien waar 89% van die
leerders dit bywoon. In hierdie skole ontvang leerders gratis onderwys . Die federale regering,
die state en distrikte (met meer as 90%) dra almal by tot die befondsing van die skole (INCA,
2005h).
Teenoor die staatskole staan die privaatskole waarvan daar in wese twee tipes is, naamlik
Kerkskole, waarvan die helfte Rooms-Katoliek in denominasie is, en onafhanklike skole (INCA,
2005h). Privaatskole verkry hul fondse uit skoolgeld wat gehef word en uit privaat skenkings.
Die state bepaal die kriteria vir die akkreditering van privaatskole en het ook die reg om hierdie
skole se kurrikulum te reguleer (INCA, 2005g; INCA, 2005h).
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Onafhanklike skole, ook bekend as "Chartered schools", is uniek in die sin dat hulle van
sommige of al die regulasies van die state en distrikte kwytgeskeld is.

Vir alle praktiese

doeleindes funksioneer hulle dus op hul eie, maar word finansieel op dieselfde wyse as die
staatskole ondersteun. Hierdie toegewings is in ruil vir groter aanspreeklikheid wat hulle moet
aanvaar om leerdersukses te waarborg (INCA, 2005h).
Tuisskole bestaan in die onderskeie state en raak toenemend meer gewild onder andere as
gevolg van die impak van die inligtings- en kommunikasietegnologie (IKT) (INCA, 2005k).
Onderwys is verpligtend in al 50 die state, wat normaalweg op die ouderdom van ses begin.
Verpligte onderwys word voorafgegaan deur 'n kleinkinderskool-jaar (kindergarten year).
sommige state maak hierdie jaar deel uit van die verpligte onderwysfase.

In

In 30 state het

wetgewing die ouderdom op 16 vasgestel alvorens leerders die skool mag verlaat. In nege
state is die ouderdom 17 en in 11 state is die vereiste ouderdom vir skoolverlating 18 jaar. Die
onderwysstruktuur tref in hoofsaak onderskeid tussen die elementere skoolfase (Grade 1-8) en
hoerskoolfase (Grade 9-12). Sommige distrikte maak ook gebruik van 'n middelskoolfase waar
die elementere skoolfase Grade 1 tot 5 is, die middel skoolfase vir Grade 6-8 en die
hoerskoolfase oor Grade 9-12 strek (INCA, 2005I;

INCA 2005o).

Engels is die amptelike

medium van onderrig ondanks die feit dat meer as ses miljoen van die ongeveer 45 miljoen van
die skoolgaande jeug voorkeur aan "n ander huistaal as Engels gee (INCA, 2005g).
Geen gestandaardiseerde nasionale kurrikulum bestaan wat deur die federale regering
voorgeskryf word nie. Ondanks die feit dat die onderskeie state elk hul eie kurrikulumriglyne
mag neerle, beteken dit nie noodwendjg dat daar drastiese verskille in die onderwysprogramme
van die 50 state voorkom nie. In die hoerskoolfase is die verpligte vakke wat normaalweg deel
van die kurrikulum uitmaak, Engels, Wetenskap, Wiskunde, Sosiale Studies (wat kan insluit
Geskiedenis, Geografie, Letterkunde, Multikulturalisme, Etiek en Waardes, Godsdiens en
Kontemporere vraagstukke) en Gesondheids- en Liggaamlike opvoeding. Vreemde tale as
vakrigting is in sommige state verpligtend waar dit weer in ander 'n keusevak is. Beroepsgerigte onderwys is ook 'n baie belangrike komponent van die hoerskoolkurrikulum. Leerders kan
in die laaste twee jaar van hul skoolloopbaan beroepsgerigte vakke met hulle akademiese
vakke kombineer (INCA, 2005m; INCA 2005n).
2.6.2

Redes vir en doel met die implementering van die UGO-model

Die saadjie van UGO in die VSA is die eerste keer in April 1983 geplant (Lee, 2003:72). Op
hierdie datum het die National Commission on Excellence in Education 'n verslag getitel A
Nation at Risk vrygestel. In hierdie verslag is kommer uitgespreek oor die algemene gehalte
van onderwys in die VSA.

Dit is op sy beste as middelmatig beskryf waar akademiese

standaarde en leerderprestasie, veral in vakke soos Wiskunde en Wetenskap, sleg afgesteek
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het by die VSA se hoof internasionale mededingers. Die kurrikula is as uitgedien beskou en
daar het twyfel begin ontstaan oor die VSA se vermoe om homself in 'n kompeterende en snel
veranderende wereldekonomie te kan handhaaf (Walker, 2002:3; Kazamias, 2000:215, 218).
Skole is ook geblameer vir die geleidelike afname in industriele produktiwiteit. Die verslag het
verder gemeld dat die Amerikaanse leerders lae akademiese verwagtinge koester en te min tyd
aan hul skoolwerk bestee. Die onderwysers is ook nie van alle blaam onthef nie en is daarvan
beskuldig dat hulle swak voorberei is in die vakke wat hulle onderrig (Kazamias, 2000:215,
218).

Statistiek het die besorgdheid wat daar reeds oor die onderwys bestaan het, verder

bevestig. Dit het byvoorbeeld getoon dat daar sedert 1970 geen noemenswaardige toename in
leerderprestasie was nie. Hierdie stand van sake het geheers ten spyte van 'n 100%-toename
in die werklike uitgawe wat per leerder aangegaan is; 'n afname van 22% in die onderwyserleerderverhouding en 'n dubbele toename in die getal onderwysers met 'n meestersgraadkwalifikasie (Hershberg, 2005:278).
Al hierdie kritiek was afgestem op die tradisionele benadering tot skoolonderwys waar insette
gelewer word maar die verlangde akademiese prestasie-uitsette nie behaal word nie. Weer is
teruggegryp na die inhoud van die Coleman-verslag wat in 1966 in die VSA verskyn het. In sy
verslag het Coleman onder meer daarop gewys dat daar geen voorspelbare ooreenkoms is
tussen die insette wat 'n skool lewer met betrekking tot hulpbronne en dienste enersyds, en die
prestasie andersyds, wat sy leerders uiteindelik behaal nie (Finn et al., 2006:8).

Hierdie

oortuiging van Coleman het opnuut die gedagte laat posvat dat 'n skool nie net beoordeel moet
word op grond van sy insette (hulpbronne, fisiese fasiliteite, gevorderde kwalifikasies van sy
onderwysers) nie, maar ook sy uitsette. Dit wil se sy leerderprestasie (Walker, 2002:3).
Opeenvolgende verslae wat die A Nation at Risk-vers\ag se bevindinge oor die stand van
onderwys beaam het, het meegehelp om buitengewone druk op politici en beleidmakers uit te
oefen om die onderwys te hervorm. Die Nasionale Goewerneursvereniging het die fokus op die
leeruitkomste as 'n wyse om uitsette te kan meet, lewend gehou toe hulle in die middel
tagtigerjare verklaar het dat skole beter resultate moet najaag.

Hulle het primer die klem

geplaas op wat die leerders moet leer; dus die leeruitkomste wat hulle moet bereik om in 'n
sterk ekonomies kompeterende wereld te kan oorleef (Manno, 1994:3).

Van staatskole is

verwag om vaardighede en kennis te voorsien wat sal bydra tot ekonomiese groei, nasionale
rykdom en die vestiging van 'n vryemark kapitalistiese ekonomiese stelsel. Op hierdie wyse het
onderwys nou deel uitgemaak van die "politieke ekonomie" met as vertrekpunt 'n neo-liberale
markgeorienteerde ekonomiese ingesteldheid (Kazamias, 2000:220-221).
In 1989 is verder prakties gestalte gegee aan die uitkomsgebaseerde model toe al die
Goewerneurs van die state saam met president George Bush in Charlottesville, Virginia,
vergader het (Finn et al., 2006:8). Tydens hierdie byeenkoms het almal hulle daartoe verbind
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om 'n nasionale poging vir onderwyshervorming van stapel te stuur. Daar is ooreengekom op
ses (met nog twee wat later bygevoeg is) onderwysdoelwitte. Dit is in 1994 tydens die Clintonadministrasie in wetgewing vasgele in wat bekend gestaan het as Goals 2000:

Educate

America Act (Watt, 2006:5). Dit het opvoedkundige standaarde gestel waarin die eindproduk,
die resultate of uitkomste, beskryf is. 'n Nasionaal ge'integreerde sisteem van aanspreeklikheid
is ontwerp waar die lewering van prestasie deurgaans gemonitor kon word (INCA, 2005j).
Die doelwitte, soos vasgele in die Goals 2000: Educate America Act, het bepaal dat:
•

alle leerders in die VSA skoolgereed moet wees met die aanvang van hulle skoolopleiding;

•

ten minste 90% van alle leerders die hoerskoolfase (Grade 9-12) suksesvol moet afle;

•

alle leerders wat Grade vier, agt en twaalf voltooi het, moet bewys kan lewer van
bevoegdheid ten opsigte van die demonstrasie van moeilike vakinhoud in vakke soos
Engels, Wiskunde, Wetenskap, Vreemde tale, Burgerleer en Staatkunde, Ekonomie, die
Kunste, Geskiedenis en Geografie en dat elke skool in die VSA die versekering sou gee
dat alle leerders geleer sal word om hulle verstand goed te gebruik sodat hulle
voorbereid sou wees vir verantwoordelike burgerskap, verdere leer en produktiewe
diensverskaffing in die nasie se moderne ekonomie;

•

die nasie se onderwyskorps toegang moet he tot programme vir die volgehoue
verbetering van hul professionele vaardighede en die geleentheid om kennis en
vaardighede te bekom wat nodig geag mag word om alle Amerikaanse leerders te
onderrig en op die volgende eeu voor te berei;

•

die Amerikaanse leerders voor sou loop in die wereld ten opsigte van prestasie op die
gebied van Wiskunde en Wetenskap;

•

elke Amerikaanse volwassene geletterd sou wees en oor kennis en vaardighede sou
beskik wat noodsaaklik geag word om in die globale ekonomie te kan wedywer en die
regte en verantwoordelikhede van burgerskap te kan uitoefen;

•

elke skool in die VSA vry van dwelms, geweld en die aanwesigheid van onwettige
vuurwapens en alkohol sou wees wat 'n gedissiplineerde omgewing sou skep wat
bevorderlik is vir leer en

•

elke skool vennootskap sou bevorder deur ouerbetrokkenheid te verhoog en deelname
te bewerkstellig in belang van die sosiale, emosionele en akademiese groei van kinders
(INCA, 2005g; INCA, 2005J).

Die Goals 2000: Educate America Act is in 1996 opgevolg met die America's Schools Act wat
van skole verwag het om alle leerders te assesseer en oor hul vordering te rapporteer (Salvia &
Ysseldyke, 2001:5). In 1999 is die Educational Excellence for all Children Act deur die federate
regering uitgevaardig. Dit het verder voortgebou op die inisiatiewe wat geneem is in die Goals
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2000:

Educate America Act (wat in 1994 uitgevaardig is) deur weereens die klem op die

bereiking van hoe akademiese standaarde (of leeruitkomste) te plaas as 'n voorvereiste vir
verbeterde leerderprestasie.

State moes toesien dat hoe standaarde gestel word met

betrekking tot die vakinhoudelike waarteen leerderprestasie vanaf 1 Januarie 2000 geassesseer
kon word. Deur middel van die Teaching to High Standards-program is nuwerwetse opleiding
en ondersteuning aan onderwysers gebied wat as waarborg vir onderwys van hoe gehalte
moes dien. Aanspreeklikheid is van skole verreis ten opsigte van die implementering van die
standaardgebaseerde onderwysbeginsel en die resultate wat dit oplewer (INCA, 2005j).
In 'n poging om die gehalte van onderwys verder te verhoog het die Bush-regering die No Child
Left Befr/'nd-wetgewing in Januarie 2002 op die wetboek geplaas. Hierdie wet het weer die stel
van akademiese standaarde beklemtoon en ook versoek dat daar weg beweeg moes word van
normgerigte assessering waar leerders se prestasies met mekaar vergelyk word. Die assessering moes eerder konsentreer op dit wat leerders op bepaalde ouderdomme ken en kan doen
(Hershberg, 2005:277).

Verder het die No Child Left Befr/nd-wetgewing onder meer ook

aangedring op 'n toename in statutere nasionale toetsing, hulp aan skole wat nie die mas kon
opkom nie, die bemagtiging van onderwysers in openbare skole sodat hulle teen Junie 2005
"hoogs gekwalifiseerd" sou wees en die beskikbaarstelling van regeringsfondse om in die vraag
na geletterdheidsprogramme te voorsien (INCA, 2005j).
2.6.3

Struktuur van die UGO-kurrikulumraamwerk

Die struktuur van die UGO-kurrikulumraamwerk is hoofsaaklik gesetel in die drie wette waarna
vroeer verwys is: die Goals 2000: Educate America Act wat in 1994 in nasionale wetgewing
vasgele is (Watt, 2006:5), die Educational Excellence for all Children Act van 1999, en die No
Child Left Beh/nd-wetgewing van 2002. Alhoewel elk van die 50 state oor die outonomie beskik
om sy eie onderwyssake te mag reel, het dit nie die Kongres van die Verenigde State verhoed
om van tyd tot tyd op nasionale vlak wetgewing uit te vaardig wat die onderwysaangeleenthede
van state, skole en gemeenskappe sou bemvloed nie. In die VSA staan die hoofonderwyswet
as die Elementary and Secondary Education Act (ESEA) bekend. Hierdie wet word ongeveer
elke vyf jaar weer gemagtig, maar dan telkens onder 'n ander naam (INCA, 2005g; INCA,
2005J).
Die drie wette het nasionale hervormingstrategiee vir die onderwys voorgestel waar dit onder
meer opvoedkundige doelwitte/uitkomste/standaarde gestel het.

Die klem het geval op die

eindresultaat van leer en die monitering van prestasie-uitsette. In die lig hiervan is al hoe meer
aanspreeklikheid van skole vereis deur middel van toenemende statutere nasionale toetsing
(INCA, 2005J).
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2.6.4

Besondere aard/kenmerke van die UGO-kurrikulumraamwerk

Soos in die geval van die kurrikulums van die lande waarna later in hierdie hoofstuk verwys
word, staan leeruitkomste ook sentraal in die ontwerp van die uitkomsgebaseerde kurrikulum
van die VSA.

Distrikte en state het verskillend gereageer met betrekking tot die spesifieke

UGO-model wat hulle wou implementeer.

Dit het geblyk dat baie min skole tot die stap

oorgegaan het om hulle kurrikulum te herorganiseer om voorsiening te maak vir nuwe en
betekenisvolle uitkomste. Meer algemeen was skole wat die ontwerp van hul uitkomste op die
bestaande kurrikulum gebaseer het. Baie skole het daarop aanspraak gemaak dat hulle UGO
toepas, maar in praktyk het min hul kurrikulum aangepas, en is daar meestal nog dieselfde
kursusse as voorheen aangebied met uitkomste wat te ambisieus en verreikend gestel is. 'n
Moontlike rede vir hierdie optrede kan toegeskryf word aan die feit dat nie almal die nuwe
konsep UGO eenders geinterpreteer het nie (O'Neil, 1994:7-8, 10).

Onsekerheid het ook

bestaan oor watter betekenisvolle uitkomste by die kurrikulum ingesluit behoort te word (Killen,
2000). Nietemin blyk dit dat daar 'n bereidwilligheid was om vanuit die tradisionele model na die
oorgangsmodel te beweeg. Trouens, daar was wel groepe skole in distrikte wat saam begin het
met die skryf van uittreevlakuitkomste vir die transformerende of herskeppende model (Spady &
Marshall, 1991:71-72).
Die begrip UGO is met verloop van tyd vervang met die term standaardgebaseerde onderwys
(kyk afdeling 2.6.5.3). Volgens Watt (2006:60) fokus die duidelik meetbare inhoudstandaarde
meer op die kognitiewe terrein van leer. Vir Nelson (1998) le die verskil tussen UGO-onderwys
en standaardgebaseerde onderwys in die volgende opgesluit: Eersgenoemde konsentreer op
"die produk" waar daar van die leerder verwag word om aan die einde van die leerproses bewys
te kan lewer van bepaalde demonstrasies van leeruitkomste, terwyl standaardgebaseerde
onderwys inhoud aan die begin van die leerproses spesifiseer, eerder as aan die einde. Die
naamsverandering het egter nie die beginsel van 'n uitkomsgebaseerde benadering aangetas
nie. Soos leerders bewys moes lewer van die bereiking van bepaalde leeruitkomste, moes daar
ook bewys gelewer word daarvan dat die verwagte gestelde standaarde bereik is (Olivier,
2002:4).
Die nasionale standaarde bestaan uit inhoud-, prestasie- en geleentheid-om-te-leer-standaarde.
Inhoudstandaarde verwys na die bree beskrywings van kennis en vaardighede waaroor
leerders uiteindelik veronderstel is om in bepaalde vakrigtings te beskik. Prestasiestandaarde
(ook bekend as akademiese bereikingstandaarde) verskaf voorbeelde en duidelike omskrywings van die bedrewenheidsvlak wat leerders moet kan demonstreer ten opsigte van die
kennis en vaardighede soos in die inhoudstandaarde vervat (Watt, 2005:50; Walker, 2002:4;
Nitko, 2001:23-24).

In die "geleentheid-om-te-leer-standaarde" word die omstandighede

hanteer wat op elke vlak van die onderwysstelsel nodig is om aan alle leerders geleenthede te
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voorsien om inhoudstandaarde te bemeester en aan die prestasiestandaarde te voldoen. Die
"geleentheid-om-te-leer-standaarde" sluit die volgende ses elemente in:
•

die gehalte en beskikbaarheid van kurrikula, leer- en onderrigsteunmateriaal en
tegnologie;

•

die bekwaamheid van onderwysers om in die leerbehoeftes te voorsien;

•

die beskikbaarheid van professionele ontwikkeling;

•

die belyning van die kurrikulum met die inhoudstandaarde;

•

die geskiktheid van skoolfasiliteite vir leer en

•

die toepassing van 'n nie-diskriminerende beleid wat onderwys aan almal sal waarborg
(Watt, 2005:50).

2.6.5
2.6.5.1

Implementering van UGO
Reaksies

Die konsep van 'n UGO-benadering het aanvanklik vinnig veld gewen in die VSA toe daar in
1992-1993 met die implementering daarvan begin is (Pipho, 1992:663). Pennsilvanie was die
eerste staat wat in sy wetgewing erkenning daaraan gegee het (Renyi, 1993).

In 1993 is

gerapporteer dat daar reeds 24 state was wat UGO-benaderings ontwikkel of geimplementeer
het. Twaalf ander state het dit deel van hul akkrediterings- of assesseringsproses gemaak. Dit
onderstreep die feit dat hierdie nuwe benadering aanvanklik positief ervaar is. Een onderwyskommentator het dit selfs beskryf as die onderwyshervorming van die negentigs wat die
vinnigste veld wen (Zlatos, 1994).
Die UGO-benadering het egter ook sterk kritiek van opvoeders, onderwysadministrateurs,
onderwysers en ouers uitgelok.

Fel kritiek het ook van die kant van die fundamentalistiese

Christen-groepe gekom (Watt, 2006:5). Burron (1994:73-75) wys daarop dat hierdie groepe
enige element van die kurrikulum wat daarop aanspraak gemaak het dat alle godsdienste
gelykwaardig en aanvaarbaar is, veroordeel en as bedreiging vir die sieleheil van hul kinders
beskou. Volgens diegene is aspekte soos groepwerk, kooperatiewe leer en die assesseringsprosedures van die UGO-onderwysbenadering doelbewus daarop gerig om leerders se
waardes, individualiteit en verbintenis tot persoonlike verantwoordelikheid te ondermyn. Die
beginsels van konsensus en kompromie stuur aan hulle 'n boodskap uit dat daar onder
groepsdruk geswig kan word.

Die fundamentalistiese Christen-groepe was ook verder

bekommerd oor die moontlike indoktrinasie van kinders met sosiale, politieke en ekonomiese
waardes in sekere van die vakgebiede.

Hulle was van mening dat die dubbelsinnige

bewoording van uitkomste beslag aan die verpolitisering van die klaskamer gee en die
kurrikulum wettig. Ook het die gevoel by hulle bestaan dat die leerders aan perspektiewe
blootgestel word wat in direkte teenstelling met die Christelike beginsels staan, en dat van
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leerders verwag word om rekenskap van hierdie perspektiewe te gee wanneer uitkomste
gedemonstreer word.
2.6.5.2

Probleme

Die mees algemene argumente wat deur die teenstanders van UGO as problematies
aangevoer is, en soos dit neerslag gevind het in die literatuur van die vroee negentigjare (vgl.
Artis, 1994; Boschee & Baron, 1994; Burron, 1994:73-75; Dykman, 1994; Fritz, 1994:79-8;
Holt, 1994:85; McNeir, 1994; Pliska & McQuaide, 1994:67-68; Ponnuru, 1994; Schwartz,
1994:87-88;

Simonds, 1994; Towers, 1994; Zitterkopf, 1994:77-78; Zlatos,1994;

Pipho,

1992:663-664;), is dat:
•

dit aanleiding gee tot 'n afgewaterde kurrikulum en verlaagde akademiese standaarde
wat 'n toename in skoolmisdaad tot gevolg gaan he;

•

die nuwe terminologie meganisties van aard is wat eerder op die besigheidswereld
ingestel is as die onderrig-leersituasie;

•

remediering van stadige leerders voorrang geniet bo verrykende aktiwiteite wat vir die
vinnige leerders beskikbaar gestel behoort te word. Minimum bevoegdheidsvlakke word
nagestreef en nie maksimum leerverwagtinge nie. In die naam van die beginsel dat alle
leerders suksesvol kan wees, word die skrander leerder in die proses nie altyd
intellektueel genoegsaam gestimuleer nie;

•

dit deel uitmaak van 'n liberale agenda wat 'n multikulturele wereldperspektief en die
aanvaarding van "immorele" lewenswyses verg; die rol van die gesin sodoende negeer
word en alternatiewe lewenswyses soos homoseksualiteit bevorder word;

•

UGO op distrikte en skole afgedwing word en in die proses plaaslike beheer van nul en
gener waarde maak;

•

die koste-aspek te hoog is, veral ten opsigte van die heropleiding van onderwysers, die
hersiening van die kurrikulum, die ontwikkeling van leer- en onderrigsteunmateriaal en
die koste verbonde aan bedrewenheidsgerigte assessering;

•

dit spesifieke vakinhoud onderbeklemtoon word ter wille van die breer uitkomste wat
gestel word;

•

dit 'n psigologies manipulerende kurrikulum is wat daarop gemik is om houdings en
waardes te verander;
handboeke immoreel is;
dit produkgeorienteerd is in plaas van prosesgeorienteerd;
omvattende en indieptenavorsing ontbreek as afdoenende bewys dat die UGO-model 'n
ongekwalifiseerde sukses was nadat dit geimplementeer is;
dit aanleiding gee tot 'n buitensporige werkslading van onderwysers wat veral ten
opsigte van assessering ontstaan het;
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•

die parano'iese vrees dat die wyse waarop assessering uitgevoer word, dit vir die
federale regering moontlik is om 'n databasis oor leerlinge se morele oortuigings en
waardes by te hou wat later vir politieke en ander tipes indoktrinasie gebruik kan word
en

•

dit 'n poging van die sekulere humaniste was om die jeug met Die Nuwe Bewegingwaardes (New Age values) te indoktrineer.

Onderwysadministrateurs het op die klagtes reageer deur te verklaar dat die publiek oningelig is
oor die beginsels van UGO en dat hulle nie die doelwitte en potensiaal van die benadering
korrek ge'interpreteer het nie (Zlatos, 1994).
Alle teenstand wat oor UGO opgevlam het, het gevolglik daartoe bygedra dat baie state besluit
het om die UGO-model teen 1994-1995 te hersien, of selfs heeltemal te laat vaar (Manzo, 1998;
Needham, 1995:10; Ponnuru, 1994). In die September-uitgawe van 1994 het die invloedryke
onderwystydskrif, The School Administrator, UGO as die "dirtiest word in school reform"
afgemaak (Dykman, 1994). Op hierdie kritiek is gereageer deur ander terminologie byvoorbeeld
"verrigtingsgebaseerde assessering" voor te stel wat as plaasvervanger vir die naam UGO
gebruik kon word. Enkele onderwyskundiges het hierdie voorstel ondersteun en het alternatiewe terme soos "uitslae", "mikpunte", "doelwitte", "verwagtinge" of "iets dergeliks" voorgestel
(Ponnuru, 1994). Dit wil voorkom of hierdie aanbevelings nie op dowe ore geval het nie en
uiteindelik daartoe bygedra het dat die term UGO as 'n ongewenste woord al hoe meer in
onbruik begin raak het (Brandt, 1994:28; Dykman, 1994), waarna dit plek gemaak het vir die
stel van behoorlike, duidelik geformuleerde en meetbare nasionale akademiese standaarde
(Watt, 2005:12; Manzo, 1998; Manno, 1995). Standaarde het voorgeskryf wat leerders moet
weet en veronderstel is om te kan doen sodat hulle as volwassenes suksesvol kan lewe, kan
werk en kan wedywer. Standaarde het leerteikens gestel waaraan die leerders moes voldoen
(Earl, 2003:17; Moody, 1994). Hierdie "standaardgebaseerde onderwys" het lynreg gestaan
teenoor die uitkomste wat as problematies ervaar is omdat dit te vaag bewoord en omskryf is,
en behoorlike assessering dus bemoeilik het (Manzo, 1998). Ook is die mening deur die UGObeswaardes gehuldig dat die uitkomste eerder klem le op die sosiale/affektiewe ten koste van
die akademiese/kognitiewe (Manno, 1995;

Ponnuru, 1994;

Simonds, 1994).

In hierdie

verband het Zitterkopf (1994:78) gepostuleer dat indien die klem op die sosiale/affektiewe val
ten koste van die akademiese/kognitiewe, nie een van die groepe uitkomste bereik word nie.
Hy redeneer dat die sosiale/affektiewe uitkomste nie ge'i'gnoreer kan word nie, maar dat dit
binne die raamwerk van die akademiese/kognitiewe domein verreken behoort te word.
2.6.5.3

Standaardgebaseerde onderwys

Dit wil voorkom of standaardgebaseerde onderwys in Junie 1991 reeds formeel sy beslag gekry
het toe die National Council on Education Standards and Testing in die lewe geroep is. Die
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opdrag van hierdie Raad was om die uitvoerbaarheid van nasionale standaarde en 'n nasionale
assesseringsisteem te ondersoek en om met aanbevelings vorendag te kom ten opsigte van
beleid, strukture en meganismes om dit prakties ten uitvoer te kan bring. In sy verslag van
1992 het die Raad aanbeveel dat daar begin moet word om nasionale standaarde te ontwikkel
vir Engels, Wiskunde, Wetenskap, Geskiedenis en Geografie, wat hoe verwagtinge, fokus en
rigting sou weerspieel. Hierdie aanbeveling het die VSA se Onderwysdepartement genoop om
projekte te befonds waar nasionaal erkende groepe begin het met die ontwikkeling van
standaarde in sommige van die vakrigtings. In Julie 1995 het standaardgebaseerde onderwys
'n verdere hupstoot gekry toe die Raad vir Basiese Onderwys die Standards for Excellence in
Education Project geloods het. Hierdie projek het daarin geslaag om die nasionale standaarde
wat vir die agt kernvakgebiede (Wiskunde, Wetenskap, Burger- en Staatsleer, Geskiedenis,
Geografie, die Kunste, Engels en Vreemde Tale) ontwerp is, in 'n eenvormige taal te skryf. Dit
het ook prestasievlakke (benchmarks) vir elk van die kernvakgebiede vir Grade 4, 8 en 12
geformuleer.

Op hierdie wyse is die onderskeie nasionale standaarde gestroomlyn wat die

gebruikswyse daarvan verhoog het (Watt, 2005:6, 12).
Die Goals 2000: Educate America Act, waarna vroeer verwys is, het die onderwysowerhede in
die onderskeie state versoek om die nasionale standaarde as bloudrukke te gebruik vir die
ontwerp en belyning van hul eie standaarde en kurrikulumraamwerke (Watt, 2006:5). Met die
No Child Left Be/w'nd-wetgewing wat hierop gevolg het, het die federale regering weer aandag
geskenk aan die ontwikkeling van nuwe standaarde en bepalings ten opsigte van assessering
(Watt, 2005:16). Elke staat is wetlik verantwoordelik gehou vir die ontwikkeling van inhoud- en
prestasiestandaarde (Lee, 2003:73).
Teen 2003 was standaardgebaseerde onderwys in al die state se openbare skole gevestig
(Reeves, 2003:16; Sack, 2003). Alhoewel die meeste state in hul ontwerp voorsiening maak
vir inhoudstandaarde gepaard met prestasiestandaarde is daar enkeles wat slegs gebruik maak
van of inhoudstandaarde of prestasiestandaarde (Watt, 2005:35). Skole is aanspreeklik vir die
bereiking van die standaarde wat gestel is (Watt, 2005:17; Drew, 2000).
Standaardgebaseerde onderwys vind aanklank by die meeste onderwysers, ouers en ander
rolspelers wat by onderwys betrokke is (vgl. Brandt, 2003:17; Goodwin, 2003:3, 8; Doherty,
2001; Olson, 2001a; Olson 2001b; Drew, 2000; Ruenzel, 2000). In Texas en Noord-Carolina
het navorsing aan die lig gebring dat die stel van standaarde die gehalte van onderrig in skole
verhoog het. Standaarde is in hierdie state as rigtingwysers ervaar wat dit vir die skole en
onderwysers maklik gemaak het om op 'n gemeenskaplike doel af te stuur. Hierdie positiewe
ervaring is deur die meeste onderwysers gedeel wat in 'n nasionale ondersoek aangedui het dat
hulle daarvan oortuig is dat standaardgebaseerde onderwys uiteindelik tot die verbetering van
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onderwys in die algemeen sal lei (Drew, 2000). Die meerderheid onderwysers is dit eens dat
die standaardgebaseerde kurrikulum:
•

hoer akademiese eise aan leerders stel;

•

leerders harder as voorheen werk;

•

leerders meer as voorheen skryf;

•

onderwysers se verwagtinge ten opsigte van leerderprestasie hoer is en

•

daartoe bydra dat onderwysers van die dieselfde skool nou meer as tevore saamwerk
(Anon., 2001; Doherty, 2001; Olson, 2001a; Olson, 2001b).

Ander argumente wat die ondersteuners tot voordeel van die standaardgebaseerde onderwys
aanvoer, is dat:
•

dit tot 'n verbetering van sommige state se toetsresultate gelei het;

•

onderwysers nou meer aandag skenk aan die swak presteerders;

•

dit state aanmoedig om meer geld aan die onderwys toe te deel en

•

daar meer aandag aan die gehalte van onderwysers geskenk word (Olson, 2001 a).

Standaardgebaseerde onderwys is egter nie altyd oral positief ontvang nie. In die state van
Arizona, Massachusetts, Ohio en Virginia is die teenstand in georganiseerde vorm begroet
(Olson, 2001b). In Massachusetts het 'n groepie ouers en ander onderwysbelanghebbendes in
1998 die Coalition for Authentic Reform in Education (CARE) gevorm. Hierdie organisasie,
waarvan sy leiers meestal voorstanders van die progressiewe onderwysbeweging is, maak van
verskeie metodes gebruik om standaardgebaseerde onderwys te diskrediteer (Drew, 2000).
Diegene wat krities teenoor standaardgebaseerde onderwys gestaan het, het nie geglo dat dit
skoolonderwys verbeter het nie.

Een van die grootste probleme wat uitgewys is, was die

inhoudstandaarde wat dikwels nie met die kurrikula, lesplanne, leer- en onderrigsteunmiddele
en die professionele ontwikkeling van die onderwysers belyn was nie.

Gevolglik het die

leerinhoud wat onderrig is nie altyd ooreengestem met dit wat getoets is nie, wat op hul beurt
weer die aanspreeklikheid en kredietwaardigheid van skole negatief be'invloed het (McDermott,
2006:744; Olson, 2005b:13). Onderwysers het ook nie altyd die moeite gedoen om hulle van
die voorgeskrewe standaarde wat gestel is, te vergewis nie. In Kalifornie byvoorbeeld, het 'n
ondersoek van die Kaliforniese Onderwysersvereniging aan die lig gebring dat slegs 5 1 % van
sy ledetal bekend is met die inhoud van die staat se standaarde nadat dit twee jaar reeds in
werking was. Die onderwystydskrif The California Educator het die verhouding wat tussen die
onderwyser en die gestelde standaarde bestaan, soos volg beskryf: "(W)hile some teachers
have incorporated the standards into their curriculum, others have never seen the standards nor understand what they are all about." (Ruenzel, 2000.) Jones (2001:463-464) wys verder
daarop dat baie van die standaarde vaag bewoord was wat dit vir leerders en onderwysers
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moeilik gemaak het om dit te interpreteer. Vir Jones le die oorsprong van hierdie probleem
daarin dat standaarde dikwels in die naam van gehalte rondom groot gebeure, temas of
belangrike vraagstukke geformuleer word. Dit vereis dat kleiner onderrigeenhede binne die
groter geheel afgebaken moet word.

Hierdie handeling, aldus Jones, kan slegs plaasvind

indien onderwysers oor 'n indieptekennis van sy vakgebied beskik wat uit navorsing geblyk het,
nie altyd die geval was nie.
Ander kritiek teen standaardgebaseerde onderwys is dat (Baines & Stanley, 2006:120-121;
Anon., 2001; Doherty, 2001; Jones, 2001; Nevi, 2001:461; Olson, 2001a; Drew, 2000;
Ruenzel, 2000):
•

baie state, veral waar die konserwatiewes in beheer is, 'n geleentheid met die skryf van
standaarde gesien het om na basiese onderrig terug te keer. Daar is gevolglik voorkeur
gegee aan 'n feitelike inhoudsbenadering in hul standaarde, eerder as om op die
vaardigheid van kritiese denke te konsentreer;

•

die standaarde te omvangryk is en gevolglik baie tyd in beslag neem om te onderrig. Dit
bring mee dat onderwysers nie genoegsame geleenthede tot diepgang leer gegun word
nie;

•

die standaarde wat gestel word te hoe akademiese verwagtinge stel;

•

daar nie genoegsaam voorsiening vir ge'individualiseerde onderwys gemaak word nie
omdat dit minimum bevoegdheidsvlakke vir almal nastreef.

In die proses word die

begaafde leerder intellektueel nie genoegsaam met verrykende aktiwiteite en meer
uitdagende take gestimuleer nie. Die leerders wat remediering benodig, trek ook aan
die kortste end omdat daar nie genoeg tyd en aandag aan hulle geskenk word met die
oog op hulpverlening nie;
•

onderwysers nie toereikende en deeglike opleiding ontvang met betrekking tot die
implementering van standaarde nie;

•

daar 'n gebrek aan voldoende tyd is om die leermateriaal deeglik te behandel ter
bereiking van bepaalde standaarde;

•

daar nie genoeg toegang tot leer- en onderrigsteunmiddele en opleiding is om aan die
gestelde standaarde te kan voldoen nie;

•

die neiging bestaan dat dieselfde onderwerpe telkens van graad tot graad herhaal word
sonder dat dit noodwendjg beteken dat die inhoud daarvan verdiep;

•

onderwysers se inspraak met betrekking tot die ontwerp van standaarde beperk was en

•

die standaarde te voorskriftelik is, wat aan die state te veel beheer oor die kurrikulum
gee. Die verantwoordelikheid vir die stel van standaarde behoort eerder by die skole te
berus en nie by die verskillende state nie.
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2.6.5.4

Die assessering van standaardgebaseerde onderwys

Die wyse waarop geassesseer word, is nog 'n aspek van standaardgebaseerde onderwys
waaroor groot meningsverskille bestaan. Skole word verplig om toetse, bekend as high-stakes
testing, af te le wat deur elke staat opgestel word.

Die formaat van hierdie toetse berus

hoofsaaklik nog op meervoudigekeuse-vrae, alhoewel die meer onlangse neiging bestaan om
ook nuwe en ander alternatiewe vorme van assessering (kyk Hoofstuk 3) te inkorporeer. Onder
die alternatiewe wyses van assessering tel byvoorbeeld oopantwoord-vrae waar leerders kort
gedeeltes moet skryf om 'n dieper verstaansvlak te demonstreer. Heelwat van die toetse maak
ook voorsiening vir meer outentieke vorme van assessering waar van leerders verlang word om
antwoorde uit bepaalde gegewens te konstrueer (INCA, 2005p; Earl, 2003:8; Anon., 2001;
Olson, 2001b). Deur van hierdie wyse van assessering gebruik te maak, word meer leerders
wat oor 'n verskeidenheid intelligensievermoens beskik, geakkommodeer (Combrinck &
Coetzee, 2003:345). Die resultate van hierdie hoofsaaklik summatiewe assessering (kyk Hoof
stuk 3) word nie net aangewend om die bevordering van individuele leerders te bepaal nie,
maar ook om vas te stel in hoeverre skole aanspreeklik gehou kan word vir die voldoening van
bepaalde standaarde (Hershberg, 2005:279; Olson, 2001a; Olson, 2001b).
Vir diegene wat die meriete van hierdie toetse verdedig, gaan dit om die versekering van
gehalte, want na hulle mening is dit die enigste wyse om werklik te bepaal of daar aan die
standaarde wat gestel is, wel voldoen is (Baines & Stanley, 2006:119-120; Goodwin, 2003:6).
Die teenstanders van hierdie wyse van assessering voer die volgende argumente aan waarom
hulle dit veroordeel (Baines & Stanley, 2006:121-122;

Olson, 2005a;

Stiggens, 2005:326;

Brandt, 2003:18; Goodwin, 2003:3-4; Reeves, 2003:16, 18, 20; Anon., 2001; Boser, 2001;
Doherty, 2001; Olson, 2001a; Olson 2001b; Drew, 2000; Stoskopf, 2000; Wolk, 2000):
•

dit onbillik is om as enigste kriterium te laat geld om leerderprestasie en die aanspreeklikheid van skole in die bereiking van bepaalde standaarde te beoordeel;

•

daar te veel tyd bestee word daaraan om leerders doelgerig vir eksaminering af te rig.
In die proses word 'n benadering van "drill and kill" in die klaskamers gevolg wat goed
onderlegde onderwysers in outomate verander.

Op die manier word alle vorme van

kreatiwiteit in die onderrigleermoment in die kiem gesmoor, wat tot 'n vervlakking van die
kurrikulum lei;
•

die vrae swak belyn is met die standaarde wat dit veronderstel is om te toets;

•

die vrae merendeels gerig is op die memorisering van gegewens eerder as dat dit
kreatiewe denke toets;

•

daar 'n geneigdheid bestaan dat die vlakke van akademiese uitdaging by vraagstelling 'n
plato bereik of selfs afplat tussen die middelskoolfase (Grade 6-8) en die hoerskoolfase
(Grade 9-12);
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•

baie state ondeursigtig en onbehulpsaam optree omdat hulle onwillig is om voorbeelde
van toetse wat voorheen afgele is aan skole beskikbaar te stel;

•

die state weinig terugvoer oor die toetsresultate aan die onderwysers en leerders gee.
In gevalle waar dit wel plaasvind, ervaar onderwysers dit moeilik om die resultate te
ontleed om die veronderstelde aanpassings in die onderrig-leersituasie te maak;

•

dit onmoontlik is om deur middel van meervoudigekeuse-vrae 'n groot aantal komplekse
standaarde te assesseer en

•

daar 'n groter klemverskuiwing van summatiewe assessering na 'n meer formatiewe
wyse van assessering moet plaasvind omdat 'n eenmalige jaarlikse eksterne staateksamen nie genoegsaam bewys van leerdervordering kan lewer nie.

In gevalle waar skole en distrikte se leerders nie die gewenste toetsresultate in hierdie eksterne
wyse van assessering behaal het nie, kan hulp in die vorm van addisionele befondsing toegedeel word (INCA, 2005). Van hierdie onderpresterende skole is dan verwag om doelwitte te
formuleer wat sou verseker dat daar jaarliks genoegsame akademiese vordering gemaak word.
Waar skole in gebreke hiervan sou bly en steeds konstant swak vaar, het sommige state
wetgewing ingestel wat aan hulle die mag verleen om "sanksies" teen sodanige skole in te stel.
State maak ook die resultate in die openbaar bekend, wat skole die druk van aanspreeklikheid
laat ervaar om hul onderrig- en leerhandelinge te verbeter (Rebell, 2007; Walker, 2002:6).
Hierdie praktyk het in enkele gevalle onderwysers daartoe gedryf om oneerlik op te tree (Olson,
2001b). In New York en Kalifornie is onderwysers byvoorbeeld betrap waar hulle leerders in die
toetse gehelp het in 'n poging om die se prestasies te verbeter, wat sou verseker dat daar aan
die standaarde wat gestel is, voldoen word (Nevi, 2001:460).
2.6.6

Geskiedenisonderrig en UGO

Die ontwerp van die nasionale standaarde vir Geskiedenis in 1994 as deel van die dissipline
Sosiale Studies, het groot omstredenheid veroorsaak.

Verskille het ontstaan tussen die

minderheidsgroepe wat groter verteenwoordiging van hulle etniese erfenis in die standaarde
wou sien en die konserwatiewe groepe wat reg wou laat geskied aan die demokratiese
beginsels van die Grondwet van die VSA. Hierdie verskille het mettertyd na die politieke arena
verskuif waar die Senaat in Januarie 1995 'n resolusie aanvaar het wat die Geskiedenisstandaarde met 99 stemme teenoor een afgekeur het.

Hierna is die nasionale standaarde

tussen November 1995 en Februarie 1996 hersien en later in dieselfde jaar weer uitgereik. Die
hersieningsproses is behartig deur die personeel van die Nasionale Sentrum vir Geskiedenis in
Skole, bygestaan deur 'n klein groepie onderwysers (Watt, 2005:7, 11;

Nelson, 1998;

Zabierek, 1998).
Met die verskyning van die hersiene standaarde vir Geskiedenis is dit weer deur die konserwatiewes veroordeel. Hulle het beweer dat die standaarde te krities staan teenoor die foute wat
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die Amerikaners in die verlede begaan het. Die rol wat vroue en minderheidsgroepe gespeel
het, word volgens hulle ook oorbeklemtoon ten koste van die blanke mans wat tradisioneel
sentraal in die onderrig van Geskiedenis gestaan het (Manzo, 2003a;

Manzo, 2003b).

Onderwysers het ook ge'intimideer gevoel deur die standaarde wat te hoe verwagtinge gestel
het en nie altyd prakties uitvoerbaar was nie (Jacobs, 2006:28).

Nog kritiek was dat die

standaarde te vaag bewoord is en te veel inligting bevat wat meebring dat daar geen tyd oorbly
om onderwerpe indringend te behandel nie (Manzo, 2002;

Stoskopf, 2001:471;

Stoskopf,

2000).
Historici het ook van hulle laat hoor en aangevoer dat die standaarde nie aanspraak kan maak
op 'n deeglike en deurdagte benadering tot die onderrig van die vak Geskiedenis nie. Om
hierdie rede het hulle 'n meer inhoudelike en feitelike benadering voorgestaan wat as
voorvereiste moet dien vir die hantering van enige Geskiedenisvraagstuk of -tema. In die opsig
het hulle verskil van die Sosiale Studies-kurrikulum wat 'n meer multidissipliner holistiese
benadering tot historiese gebeure gevolg het. Hierdie verskil in benaderingswyse het onder
meer vir die historici as beweegrede gedien om hulle te beywer vir 'n selfstandige
Geskiedenisgesentreerde kurrikulum wat los van die Sosiale Studies kan staan (Manzo, 2003a).
Die uitwerking van die No Child Left Beh/nd-wetgewing het die posisie van Geskiedenis - waar
dit in talle gevalle nog altyd die status van die dominante dissipline in die Sosiale Studieskurrikulum geniet het, - onbewus negatief be'invloed (Manzo, 2005c; Manzo, 2003a). Volgens
hierdie wet is state verplig om van 2005 af Grade drie- tot agt-leerders jaarliks in Wiskunde en
lees ekstern te toets asook eenmaal tydens hul hoerskooljare. Sedert 2007 moes alle state ook
verseker dat daar 'n eksteme toets in Wetenskap afgele word. Alhoewel die federale regering
Geskiedenis as "n kernvak beskou het, is state nie deur federale wetgewing verplig om leerders
ekstern daarin te toets nie. Dit het meegebring dat 'n hele aantal state, byvoorbeeld Illinois,
Minnesota en New Hampshire, die eksteme toetse in Sosiale Studies afgeskaf het. Ook het 'n
beduidende aantal state sedert 2002 die tyd wat in die elementere en middelskoolfase aan
Sosiale Studies toebeedeel is, ingekort. Skole het besluit om eerder meer tyd aan die vakke
wat ekstern getoets word, af te staan omdat die resuitate daarvan die bevordering van hul
leerders en die aanspreeklikheid van hulle skole bepaal het. Dit, en die feit dat 53% van die
Geskiedenisonderwysers wat op sekond§re vlak onderrig gegee het, nie oor Geskiedenis as 'n
byvak of hoofvak in hul kwalifikasies beskik het nie, het die vrees laat ontstaan dat dit tot 'n
marginalisering van Geskiedenis/Sosiale Studies in die skoolkurrikulum kan lei (Brown,
2006:378; Manzo, 2005c; Ingersoll, 1998).
Sedert 2002 is verskillende inisiatiewe deur president Bush en ander senators van stapel
gestuur om Geskiedenisonderwys te verbeter. Dit was in reaksie op die kommer wat geheers
het oor die gebrekkige kennis wat leerders geopenbaar het ten opsigte van die Geskiedenis van
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die VSA. By geleentheid is dit deur een van die senatore as "skandelik" beskryf (Cavanagh,
2005; Manzo, 2005c; Jones, 2003b:7-8; Manzo, 2002).
Waar ander state toetsing in Geskiedenis/Sosiale Studies afgeskaf het, het die staat van
Washington dit in 'n veranderde vorm heringestel. Wetgewing wat in 2004 in hierdie staat
aangeneem is, het vereis dat sy 296 distrikte vanaf 2008 die uitslae van interne klastoetse
moes rapporteer sodat vasgestel kon word in hoeverre die leerders daarin geslaag het om aan
die standaarde vir Sosiale Studies te voldoen.

Op hierdie wyse is die assesseringsbeleid

sodanig gewysig dat dit ook sedertdien vir 'n meer outentieke wyse van leerderassessering
binne die klaskamer voorsiening maak (Manzo, 2005c).
2.6.7

Slotbeskouing

Die A Nation at fl/s/r-verslag van 1983 het aangekondig dat die nasionale onderwyskurrikulum
nie meer aan verwagtinge voldoen nie, wat twyfel laat ontstaan het daaroor of die VSA sy
ekonomiese hegemonie in 'n veranderende, kompeterende en interafhanklike wereldekonomie
sou kon handhaaf. As 'n oplossing hiervoor is aangedring op die hervorming van die onderwysstelsel.

Van staatskole is verwag om te voorsien in die vaardighede, kennis, geesdrif en

deursettingsvermoe van leerders wat sou bydra tot ekonomiese groei, nasionale rykdom en 'n
vrye ondernemende kapitalistiese ekonomie. Op hierdie wyse het die onderwys deel geword
van die "politieke ekonomie" wat gerugsteun is deur 'n neo-liberale markgeorienteerde
ekonomiese beleid (Kazamias, 2000:219-223). Die neo-liberalistiese beskouing ondersteun 'n
globale makro-ekonomiese beleid in 'n vryemark kapitalistiese stelsel (Williams &Taylor,
2000:21-22).
In reaksie op die A Nation at ffis/c-verslag en ander verslae wat dit opgevolg het, is 'n nasionale
uitkomsgebaseerde/standaardgebaseerde onderwysmodel ingevoer wat nuwe lewe in die
uitgediende onderwyskurrikulum moes blaas. Die implementering daarvan het positiewe sowel
as negatiewe kommentaar van onderwysers en ander onderwysbelanghebbendes ontlok.
Skole, onderwysers en leerders word deur eksterne staateksamens aanspreeklik gehou vir die
bereiking van die leeruitkomste ten einde gehalte te verseker. Hierdie assesseringsmetode is
om verskillende redes nie vir almal aanvaarbaar nie, en die meriete daarvan word steeds
gedebatteer (Baines & Stanley, 2006:119).
2.7

UGO in Australie

2.7.1

Inleiding

Australie is 'n federasie van ses state en twee gebiede. Die state is Queensland, Nieu-SuidWallis, Victoria, Tasmanie, Suid-Australie en Wes-Australie, terwyl die gebiede as die
Australiese Hoofstad-Gebied (the Australian Capital Territory) en die Noordelike Gebied
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(Northern Territory) bekend staan (AEI, 2006d:1). In die gedeeltes wat hierop volg, sal die gemeenskaplike term "state" gebruik word wanneer na die state en die twee gebiede verwys word.
Volgens die Australiese Grondwet is skoolonderwys 'n staats-/gebiedsaangeleentheid. Binne
elke staat bepaal die ministers, onderwysdepartemente, statutere instansies en individuele
skole die beleid en praktyk in sake soos kurrikulum, akkreditering, assessering, sertifisering,
hulpbrontoewysing en indiensneming van onderwysers (Williamson & Lemmer, 2003:140).
In Australie is daar ongeveer 10,000 skole (Potts & O'Donoghue, 2007:112). Die skoolsisteem
maak voorsiening vir drie tipes skole, naamlik openbare skole (ook bekend as staat- of
regeringskole), Katolieke en Onafhanklike skole. Die laaste twee tipes is nie-regeringskole wat
privaat besit word (Cumming & Maxwell, 2004:90) en net meer as 25% van die skole in
Australie verteenwoordig (Potts & O'Donoghue, 2007:112).

Leerders kan ook tuisonderrig

ontvang, in welke geval hulle dan nie by een van hierdie tipes skole ingeskryf is nie (Colman,
2000). Skoolonderwys duur 13 jaar wat begin met 'n voorbereidingsjaar en opgevolg word met
12 jaar van primere en sekondere onderwys (Williamson & Lemmer, 2003:140).

Die

voorbereidingsjaar, wat nie verpligtend is nie, begin gewoonlik om en by die ouderdom van vyf
jaar, alhoewel die ouderdom in sommige state nader aan vier jaar is. Die primere skooljare
strek oor ses of sewe jaar (Jare 1-6 of 1-7), en die sekondere jare oor vyf of ses jaar (Jare 7-12
of 8-12).

Die federale regering gee finansiele steun aan beide regeringskole en nie-

regeringskole (AEI, 2006d:4, 12).
Gedurende die leerder se verpligte skooljare (Jare 1-10) moet agt kernleerareas gevolg word
(kyk afdeling 2.7.3). Sedert die vroee 1990's is daar ook met pogings begin om skole te verbind
tot beroeps- en tegniese onderwys en opleiding om op hierdie wyse 'n nouer samewerking
tussen die skool en die industrie te bewerkstellig. Dit het in 1996 'n werklikheid geword toe al
die state by hierdie nuwe inisiatief ingekoop het en die beroepsonderwys en tegniese
opleidingsprogram in die senior sekondere fase van die skoolkurrikulum van stapel gestuur is.
Teen 2003 was hierdie program, wat nie net ten doel gehad het om die leerder nader aan die
realiteite van die werkplek te bring nie, maar ook om alternatiewe studierigtings vir tersiere
opleiding te skep, reeds stewig in bykans al die skole gevestig. Dit het die keuse van leerders
verbreed in die sin dat hulle hierdie rigting kon volg saam met of in plaas van die meer
tradisionele akademies georienteerde kurrikulum.

Erkenning word verleen aan krediete wat

deel uitmaak van die Senior Sertifikaat van Onderwys (in enkele state staan dit onder 'n ander
naam bekend) wat met voltooiing van Jaar 12 uitgereik word. Hierdie krediete kan ook afsonderlik in berekening gebring word vir die verwerwing van 'n nasionaal erkende
beroepsonderwys- en tegniese opleidingsertifikaat (AEI, 2006b; AEI, 2006c; AEI, 2006d:16;
Cumming & Maxwell, 2004:97; Nguyen, 2004:1-3).
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Australiese skole is multikultureel van aard. Etniese groepe in Australie' bestaan teenswoordig
uit Blankes (wat meer as 90% van die bevolking uitmaak), Asiate, Aborigenes en ander
gemengde groepe. Engels is die amptelike taal van Australie, maar in die meeste skole word
voorsiening gemaak vir moedertaalonderwys met Engels as 'n tweede of verdere taal
(Williamson, 2000:71-72).
2.7.2

Redes vir, en doel met, die implementering van die UGO-model

In 1989 is daar met 'n UGO-model, bekend as National Profiles, in Australie begin (Williamson
& Lemmer, 2003:138; Lokan, 1997:7). Dit was 'n poging van die federale regering om onder
meer sentrale beheer oor onderwys te verkry; "n verbeterde kurrikulumkoherensie tussen die
state te bewerkstellig en groter aanspreeklikheid van onderwysers en skole te eis (Potts &
O'Donoghue, 2007:106; Malcolm, 2001:206).
Tot voor die 1970's was die Australiese Staatsdepartement van Onderwys voorskriftelik met
betrekking tot die kurrikulumaangeleenthede. In die ontwerp en samestelling van die kurrikulum
is die insette van die onderwysers grotendeels misken. Na toenemende verset aan die kant
van laasgenoemde teen hierdie gesentraliseerde kurrikulum is daar sedert ongeveer 1968 in
Tasmanie en Suid-Australie met 'n "skoolgebaseerde kurrikulumontwikkeling" begin. Dit het
met verloop van tyd in so 'n mate uitgekring dat onderwysers in al die state teen die middel van
die sewentjgerjare kurrikulumontwerpers en -implementeerders was wat hul eie bepaalde
standaarde gestel het (Williamson & Lemmer, 2003:141-142). Kurrikulum- en assesseringsaangeleenthede was uitsluitlik in die hande van die onderwyser en sy skool.

Gemeenskaplike

standaarde tussen die state het grootliks afgehang van die mate van professionele interaksie
wat tussen onderwysers in hul eie skole en die van ander skole bestaan het. Onderwysdepartemente en professionele verenigings het die ontwikkeling van die skoolgebaseerde kurrikulum
gesteun deur byvoorbeeld tyd aan onderwysers toe te ken wat nie as onderrigtyd verreken sou
word nie, en deur riglynraamwerke te skep wat nagevolg kon word. Bystand is ook verder
verleen in die vorm van reiskonsultante, publikasies, konferensies en naskoolse werkswinkels
(Malcolm, 2001:205; Malcolm, 1999:84). Ten spyte van hierdie ondersteuning het die state
steeds van mekaar verskil met betrekking tot kurrikulumsake en kon eenvormige standaarde nie
altyd bereik word nie (Williamson & Lemmer, 2003:143). Dit sou veral daardie 84,000 leerders
nadelig tref wat jaarliks gemiddeld tussen die verskillende state se skole verwissel het (Colman
& Colman, 2005).
GeTnspireer deur die grootskaalse kurrikulumhervorming wat in die 1960's in die VSA en die
Verenigde Koninkryk plaasgevind het, het die federale regering 'n besprekingsdokument getitel
die Core Curriculum for Australian Schools in 1980 vrygestel. Dit was sentrale riglyne wat deur
die

Nasionale

Kurrikulumontwikkelingskorporasie

teenstrydige redes (Lokan, 1997:3).
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voorgestel

is,

om

twee

oenskynlik

In die eerste plek het onderwysvernuwing in die 1970's veel stadiger in die skole plaasgevind as
wat algemeen verwag is.

Die meeste van die onderwysers het nog volstaan met die

tradisionele benaderings wanneer kurrikulumontwerp en assessering ter sprake gekom het
(Malcolm, 2001:205-206). Onderwys het hoofsaaklik gefokus op sosiale geregtigheid waar elke
leerder as 'n unieke individu behandel is. Die regerende Arbeidersparty - tradisioneel die party
van die werkersklas - wat in 1972 die bewind by die Liberale Party oorgeneem het, het bygedra
tot hierdie onderwysingesteldheid. Hulle het onderwys gesien as 'n middel om die ongelykhede
uit te wis wat deur sosio-ekonomiese verskille veroorsaak is. Gelyke onderwysgeleenthede
moes aan almal gebied word (Williamson, 2000:73). Klasgroottes is verklein sodat daar op die
individuele leerder gekonsentreer kon word. Hierdie benadering is tot aan die einde van die
1970's goed ondersteun, toe ekonomiese groei afgeneem het en daar met nuwe oe na
onderwyshervorming gekyk is in die soeke na 'n oplossing vir die stand van sake. Die vraag is
gestel in hoeverre die Australiese onderwysstelsel nog geskik was om leerders toe te rus vir 'n
post-industriele ekonomie (Lokan, 1997:3).
Die tweede rede vir die verskyning van die federale regering se besprekingsdokument oor
kurrikulumaangeleenthede was in reaksie op die Australiese publiek se bekommernis dat skole
onderling te veel verskil het met betrekking tot hul programme en standaarde. Daar het stemme
begin opgaan dat groter aanspreeklikheid van skole geeis behoort te word met betrekking tot
hul uitsette. Dit het deel uitgemaak van die beleid van ekonomiese herstrukturering om 'n beter
ontwikkelde en meer bekwame arbeidsmag op te lei ten einde Australie internasionaal meer
kompeterend te maak (Burns, 2003:262; Malcolm, 2001:206; Karmel, 1996:25).
Die periode 1985-1987 kan as die tydperk beskou word waarin daar begin is om op uitkomste
eerder as op insette te konsentreer (Williamson, 2000:75). Daar is tot die besef gekom dat die
onderwys as instrument gebruik kon word om bepaalde vaardighede by leerders te ontwikkel tot
voordeel van ekonomiese groei.

In die proses sou dit Australie internasionaal meer

kompeterend binne 'n globale ekonomie maak (Potts & O'Donoghue, 2007:111;

Karmel,

1996:25). 'n Paradigmaskuif het dus plaasgevind van 'n onderrig-en-leerbenadering af, wat op
die individuele leerder gefokus het, na 'n ekonomies gedrewe benadering waar vooraf
gespesifiseerde uitkomste bereik moes word. Die sienswyse dat uitkomste gespesifiseer moes
word, is as belangrik geag vir die meet van prestasie-uitsette (Olivier, 2002:30, 96; Lokan,
1997:3).
Kurrikulum- en assesseringshervorming het in 1986 begin wat aanleiding gegee het tot die skryf
van nasionale kurrikulumverklarings en profiles wat in 1989 begin is. Dit het ten doel gehad om
groter koherensie, visie en rigting te verskaf sodat die skole in al die verskillende state meer
deel kon uitmaak van 'n enkele onderwysstelsel. Die riglyne was meestal teoreties van aard
wat leerteoriee, benaderings tot kurrikulumontwerp en -beplanning, onderrigmetodes en
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assessering verduidelik het. Die visie van die onderwys het gesentreer om slagspreuke soos:
"access and success for all students" wat die leerdergesentreerde en konstruktivistiese
benaderings tot die onderwys asook gemeenskapsdeelname benadruk het (Malcolm, 2001:206).
Die proses van kurrikulum- en assesseringshervorming is versigtig beplan met velerlei
hersienings wat deurlopend plaasgevind het.
In samewerking met al die state het die National Statements en Profiles (kyk afdeling 2.7.3) in
1993 in Australie' verskyn. Dit was 'n nasionaal ontwikkelde raamwerk wat UGO 'n praktiese
werklikheid in skole gemaak het (Williamson & Lemmer, 2003:138-139, 144-145). Aan die
verskillende state is die reg toegese om die nasionale raamwerk aan te neem, aan te pas of te
verwerp (Malcolm, 2001:208). Alhoewel elk van die state hul eie besondere aanpassings aan
die National Statements gemaak het, en daarmee voorsiening gemaak het vir hul eiesoortige
onderwysbehoeftes, is die profiles grotendeels as die sentrale basis van die UGO-model
aanvaar (Malcolm, 2001:228).
Volgens Cumming en Maxwell (2004:90) oortref die gemeenskaplike delers van die state se
onderskeie onderwyssisteme in meer as een opsig die verskille wat daar mag bestaan.
Gevolglik is dit 'n meer eenvormige onderwysfront wat aan die wereld voorgehou word as wat
miskien die algemene verwagting sou wees met die ses state en twee gebiede se onderwysstelsels wat elk daarop geregtig was om onafhanklik te mag funksioneer.

In sy uitgebreide

navorsing wys Watt (2006:57-60) daarop dat konformiteit nog ontbreek en daar steeds
aansienlike verskille in die kurrikulums tussen die jurisdiksies van die verskillende state
voorkom.

Volgens horn word hierdie verskille dikwels verbloem deur die persepsie dat

kurrikulumontwikkeling in Australie eenvormig is ooreenkomstig die beginsels wat deur die
UGO-model neergele word.

In sommige state, vernaamlik in Wes-Australie, bestaan die

neiging om eerder die beginsels van standaardgebaseerde onderwys te onderskryf.

Die

oortuiging bestaan by hierdie state dat die UGO-model met sy klem op 'n multidissiplinere en
konstruktivistiese benadering tot leer, die leerders se akademiese prestasie eerder benadeel as
bevoordeel.

Die praktyk van standaardgebaseerde onderwys is om duidelike en meetbare

inhoudstandaarde te formuleer wat op die kognitiewe terrein van leer fokus.
Die Adelaide-verklaring wat in April 1999 verskyn het en oor die National Goals for Schooling in
the Twenty-First Century gehandel het (kyk afdeling 2.7.3), dien as 'n belangrike dokument in 'n
poging om die doel van UGO in Australie te ondersoek. Die Adelaide-verklaring het die Hobartverklaring van 1989 vervang, wat 'n vroeere poging was om 'n nasionale raamwerk waarbinne
'n nasionale kurrikulum kon funksioneer, te skep (Watt, 2006:7; Cumming & Maxwell, 2004:91;
MCEETYA, 1999).
Volgens die Adelaide-verklaring was die oorhoofse doel van die onderwys, en by implikasie dan
UGO, om die gehalte van onderwys nasionaal te verbeter. Onderwys van hoe gehalte sou
51

verseker dat elke landsburger oor die nodige kennis, begrip, vaardighede en waardes beskik
om 'n produktiewe en lonende bestaan te voer in 'n ontwikkelende, regverdige en oop
samelewing.
In die voorsiening van onderwys van hoe gehalte word die volgende as noodsaaklik beskou:
•

Skole moet as leergemeenskappe versterk word waar onderwysers, leerders en hul
families in vennootskap met ondernemings, industriee en die breer gemeenskap werk.

•

Die status en gehalte van die onderwysprofessie moet bevorder word.

•

Op 'n deurlopende basis moet daar voortgegaan word om kurrikula en verwante
assesseringsisteme, akkreditering en geloofwaardigheid te ontwikkel wat gehalte sal
bevorder en wat nasionaal erken en waardeer sal word.

•

Toenemende openbare geloof in skoolonderwys moet deur eksplisiete en verdedigbare
standaarde gevestig word wat die leerders se vorderingsvlakke sal monitor, en waaraan
die doelmatigheid, doeltreffendheid en regverdigheid van die onderwys gemeet en
geevalueer kan word (MCEETYA, 1999).

2.7.3

Struktuur van die UGO-kurrikulumraamwerk

Die struktuur van die UGO-kurrikulumraamwerk wat net op die verpligte skoolfase betrekking
het (New Zealand Ministry of Education, 2006b) berus op die volgende drie komponente: (i) die
National Goals for Schooling in the Twenty-First Century (MCEETYA, 1999), (ii) die National
Statements en (iii) Profiles (Malcolm, 2001:213).
Die beginsels waarop die National Statements en Profiles gebaseer is, het hoofsaaklik
voortgespruit uit die kurrikulumpraktyke wat gedurende die negentigerjare in Engeland en Wallis
aan die orde van die dag was (Watt, 2006:57).
Die National Goals is soortgelyk aan Suid-Afrika se kritieke uitkomste (kyk afdeling 2.10.3.2)
wat as algemene riglyne vir alle onderwys en opleiding binne die UGO-kurrikulumraamwerk
dien (Malcolm, 2001:212; Malcolm, 1999:86). Alle regering- en nie-regeringskole in Australie
moes hulle tot hierdie nasionale doelwitte verbind. Die in gebreke bly daarvan sou beteken dat
die federale regering nie meer so 'n skool sou finansier nie (Daniels, 2004). Op hierdie wyse
het die federale regering verseker dat hy sy invloed deur "the power of the purse strings" al
meer oor die Australiese onderwysstelsel uitbrei (Cumming & Maxwell, 2004:90).
Die National Goals for Schooling gaan van die veronderstelling uit dat die onderwys alle
leerders se talente en vermoens ten voile moet ontwikkel, en dat, wanneer leerders skool
verlaat, hulle:
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•

oor die vermoe en vaardigheid moet beskik om ontledend en probleemoplossend te
werk te gaan, oor die kundigheid moet beskik om idees en inligting te kommunikeer,
aktiwiteite te reel en te beplan en met ander mense saam te werk;

•

oor eienskappe soos die volgende moet beskik: selfvertroue, optimisme, 'n ontwikkelde
besef van eiewaarde en 'n verbintenis tot persoonlike uitnemendheid wat sal dien as 'n
basis vir hulle potensiele lewensrolle as lede van 'n gesin, 'n gemeenskap en 'n
werkerskorps;

•

oor die vermoe moet beskik om met goeie oordeel en verantwoordelikheid op te tree in
sake wat verband hou met sosiale geregtjgheid en morele en etiese vraagstukke; ook
oor die vermoe moet beskik om die sin van hulle wereld raak te sien, moet besin oor die
manier waarop dinge tot stand gekom het, rasionele en ingeligte besluite oor hulle eie
lewens moet neem en verantwoordelikheid vir hulle eie dade moet aanvaar;

•

aktiewe en ingeligte burgers moet wees met begrip en waardering vir die Australiese
regeringstelsel en burgerlike lewe;

•

oor werkverwante vaardighede moet beskik en 'n begrip moet he van die werksomgewing, beroepskeuses en loopbaanmoontlikhede; hierdie vaardighede behoort as grondslag te dien vir 'n positiewe ingesteldheid teenoor beroepsonderwys en -opleiding,
voortgesette onderwys, indiensneming en 'n lewenslange ingesteldheid om te leer;

•

selfversekerde, kreatiewe en produktiewe gebruikers van nuwe tegnologie moet wees,
veral van IKT, en die impak van sodanige tegnologie op die gemeenskap moet begryp;

•

insig moet toon in en besorg moet wees oor die rentmeesterskap van die natuurlike
omgewing, en oor die kennis en vaardighede moet beskik om by te dra tot ekologies
volhoubare ontwikkeling en

•

oor die nodige kennis, vaardighede en ingesteldheid moet beskik om 'n gesonde
lewenstyl te vestig en in stand te hou, en vrye tyd kreatief en bevredigend te bestee.

In ooreenstemming met die kurrikulum behoort leerders:
•

hoestandaard-kennis, -vaardighede en -begrip te he wat bekom is op grond van 'n
omvattende en gebalanseerde kurrikulum wat in die verpligte onderwysjare gevolg word
en die volgende ooreengekome agt kernleerareas insluit:
•

die Kunste;

•

Engels;
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•

•

Gesondheid en Liggaamlike opvoeding;

•

ander tale as Engels;

•

Wiskunde;

•

Wetenskap;

•

Samelewing- en Omgewingstudies;

•

Tegnologie en

•

'n onderlinge verhouding tussen bogenoemde.

die vaardighede van syferkennis en Engelsgeletterdheid in so 'n mate moet bereik het
dat elke leerder syfervaardig is en in staat om te lees, te skryf, te spel en op gepaste
vlak te kommunikeer;

•

deel te geneem het aan beroepsopleidingsprogramme gedurende die verpligte onderwysjare en toegang gehad het tot beroepsonderwys en opieidingsprogramme as deel
van hulle senior sekondere studie en

•

deelgeneem het aan programme en aktiwiteite wat ondernemingsvaardighede kweek en
ontwikkel, insluitende daardie vaardighede wat hulle die maksimum soepelheid en
aanpasbaarheid in die toekoms sal toelaat.

Onderwys behoort sosiaal regverdig te wees sodat:
•

die resultate van leerders se onderrig vry sal wees van die effek van negatiewe
diskriminasie wat op geslag, taal, kultuur en etnisiteit, geloof of gestremdheid gebaseer
is, of op verskille wat ontstaan as gevolg van leerders se sosio-ekonomiese of
geografiese plasing;

•

die leeruitkomste van opvoedkundig agtergeblewe leerders sal verbeter en mettertyd in
ooreenstemming gebring sal word met die van ander leerders;

•

Aborigenes en die Torres Strait Eilande se leerders gelyke toegang tot en geleenthede
in die onderwys het sodat hulle leeruitkomste sal verbeter en mettertyd in ooreenstem
ming met die van ander leerders sal wees;

•

alle leerders die waarde van die kulture van die Aborigenes en die inwoners van die
Torres Strait Eilande tot die Australiese gemeenskap verstaan en erken; ook moet hulle
die kennis, vaardighede en begrip he om by te dra en voordeel te trek uit die versoening
tussen inheemse en nie-inheemse Australiers;
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•

alle leerders die waarde van kulturele en taalverskeidenheid verstaan en erken, asook
die kennis, vaardigheid en begrip het om by te dra tot, en voordeel te trek uit sodanige
verskeidenheid in die Australiese en internasionale gemeenskap en

•

alle leerders toegang het tot die nodige hoevlakonderwys om hulle skoolloopbaan te
voltooi in Jaar 12, of die beroepsekwivalent daarvan - 'n onderwysvlak wat duidelike en
erkende loopbaanmoontlikhede daarstel met die oog op indiensneming en verdere
onderwys en opleiding stel (MCEETYA, 1999).

Uit die voorafgaande bespreking is dit voor die hand liggend dat die National Goals for
Schooling 'n bydrae moes lewer tot die voile persoonsontplooiing van leerders en die
ekonomiese en sosiale ontwikkeling van die land in die algemeen. Van die leerders word
verwag om oor bepaalde eienskappe en vaardighede te beskik om hulle binne 'n bepaalde
groep, beroep en die tegnologiese wereld te kan handhaaf. Ten laaste het die National Goals
for Schooling horn verbind tot die beginsel van die erkenning van sosiale diversiteit en sosiale
geregtigheid in die onderwys.

Erkenning moet verleen word aan die kulture van die nie-

inheemse groepe, en regverdigheid moet geskied in die verskaffing van gelyke onderwys aan
almal.
Sover dit die National Statements betref, beskryf dit die kurrikuluminhoud van die agt leerareas.
Die profiles

maak deel van die National Statements uit en beskryf

die verwagte

hoofleeruitkomste wat deur die leerders bereik moet word in elk van die agt leerareas vir die
Jare 1-10 (Karmel, 1996:27). Die kennis, vaardighede en begrip wat in elke leerarea ontwikkel
word, is die uitkomste wat in die profiles vervat is (Williamson & Lemmer, 2003:146-147). Die
konsep van nasionale ontwikkelde profiles, het deels sy ontstaan gehad in die Verenigde
Koninkryk, Ontario in Kanada en Nieu-Seeland. Nadat verdere navorsing in hierdie veld in
Australie onderneem is en aanpassings gemaak is, het profiles die ruggraat van hul UGO-model
uitgemaak (Malcolm, 2001:221). Profiles is veral van groot nut vir onderwysers wanneer dit by
die assessering en rapportering van leerdervordering kom (Lokan, 1997:xxv, 7-8).
Die kurrikulum van elke leerarea word georganiseer in wat bekend staan as strands
(taakaanduiders). Dit dui die vordering aan wat gemaak is in die rigting van die bemeestering
en demonstrasie van die leeruitkomste van elke leerarea. Volgens Nelson (1999:34) is die
funksie van taakaanduiders om 'n bepaalde uitkoms of assesseringskriterium in 'n meer
konkrete vorm as bepaalde inhoude, prosesse of aktiwiteite uit te druk. Taakaanduiders kan
onderwysers help met betrekking tot die beplanning van hul leerprogramme, die assessering
van hul leerders en die identifisering van daardie leerders wat remedierende hulp benodig.
Taakaanduiders staan nie los van mekaar nie omdat, wanneer 'n bepaalde leeruitkoms
bemeester word, meer as een taakaanduider betrokke kan wees. Vir elke taakaanduider word
die kurrikulum van die leerarea in vier bree bande "A", "B", "C" en "D" beskryf. Band "A" het
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normaalweg betrekking op die beginjare van die primere skoolfase, Band "B" op die senior jare
van die primere skoolfase, Band C op die beginjare van die sekondere skoolfase en Band D op
die senior sekondere skoolfase. Elke nasionale profile bevat dieselfde taakaanduiders vir al die
skooljare. So byvoorbeeld is die taakaanduiders vir Wiskunde: getalsbegrip, meting, ruimte,
waarskynlikheid en datahantering, algebra en wiskundige geletterdheid (Lokan, 1997:6).
Elke taakaanduider van 'n bepaalde leerarea bestaan weer uit agt leeruitkomsvlakke wat die
substrands (sub-taakaanduiders) genoem word (Malcolm, 2001:212). Hierdie agt vlakke beskik
elk oor 'n vlakbeskrywer wat 'n algemene beskrywing gee van die verwagte leerderprestasie wat
daardie besondere vlak kenmerk.

Die viakbeskrywers word ondersteun deur 'n reeks

leeruitkomste wat die tipes vaardighede beskryf wat vir 'n leerder nodig sou wees om op
daardie vlak te kan funksioneer.

Verder is daar ook vir elke vlak 'n verdere reeks

taakbeskrywers wat as pointers (aanwysers) bekend staan. Dit is 'n verdere manier om vas te
stel of die leerder oor die vaardighede beskik om op 'n bepaalde vlak te kan funksioneer (Lokan,
1997:6-7).

Daar word ook gebruik gemaak van 'n progress map (vorderingskaart) wat die

toenemende prestasievlakke binne 'n leerarea vanaf Jare 1-10 aandui. Dit dien as 'n belangrike
verwysingsraamwerk om leerders se vordering in die rigting van uitkomsbemeestering te
monitor (Williamson & Lemmer, 2003:147).
Dit is duidelik dat die kurrikulumontwerp voorsiening maak vir 'n gedifferensieerde onderrigleerbenadering. Van onderwysers word verwag om hul onderrig- en leeraktiwiteite so te beplan
en te ontwerp dat dit vir leerders moontlik sou wees om die verskillende leeruitkomsvlakke te
oorkruis en in die proses van 'n huidige na 'n volgende vlak te vorder. Dit is dus moontlik dat,
met voltooiing van die verpligte skooljaar, individuele leerders elkeen verskillende prestasie
vlakke binne die leeruitkomste kan bereik het. Sommige leerders is dalk nog nie in staat om die
gemiddelde prestasievlak te bereik nie, terwyl ander weer hierdie prestasievlak reeds
verbygesteek het en op hoer vlakke funksioneer (Williamson, 2000:96; Malcolm, 1999:90).
Die agt leeruitkomsvlakke is ook nie belyn met Jare 1-10 nie.

In die praktyk beteken dit

byvoorbeeld nie dat leerders gemiddeld een en 'n half jaar oor die tien jaar in 'n betrokke Jaar
moet deurbring voordat bevordering na 'n volgende Jaar kan geskied nie. Normaalweg word
van leerders verwag om vlak ses aan die einde van Jaar 10 te bereik, met vlakke sewe en agt
as 'n verdere uitbreiding van die leeruitkomste (Malcolm, 2001:213). Leerders word gewoonlik
saam met hul portuurgroep bevorder, waar die ouderdomsverskil nie groter as twee jaar is nie.
Hierdie beginsel word deur al die state onderskryf (Cumming & Maxwell, 2004:98; Williamson &
Lemmer, 2003:148).
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2.7.4

Besondere aard/kenmerke van die UGO-kurrikulumraamwerk

Soos deurgaans in hierdie studie aangetoon, is uitkomste die eindprodukte van die leerproses
en van kardinale belang waar die aard van UGO ter sprake kom (Spady, 1994c:2). Anders as
in die geval van byvoorbeeld Suid-Afrika, is die leeruitkomste in die Australiese UGO-model
"oop" en onvoltooid (open-ended). Daar word nie van leerders verwag om aan die einde van 'n
betrokke skooljaar oor bepaalde kennis, vaardighede en begrip, soos voorgeskryf in die
leeruitkomste, te beskik nie. Die frase "aan die einde van Graad 10 sal die leerder in staat
wees om..." kom byvoorbeeld nie in die Australiese leeruitkomste voor nie. Die leeruitkoms van
byvoorbeeld 'n "goeie leser" te wees word nooit as afgehandel beskou nie, en kan nog
voortduur selfs nadat die leerder sy skoolloopbaan voltooi het (Malcolm, 1999:90). Leerders
druip nie indien hulle nie die verlangde bevoegdheidsvlakke, soos in die leeruitkomste
gespesifiseer, bereik het nie. Hulle word geklassifiseer volgens die bevoegdheidsvlak wat wel
bereik is, al is dit nie die vlak wat verlang word nie (Williamson, 2000:96). Volgens Malcolm
(1999:90) is die fokuspunt by die kurrikulum nie die afwaartse ontwerp van die makrouittreevlakuitkomste na die besondere uitkomste van die leerervaring nie. Vir horn is daar by
die Australiese kurrikulumontwerp eerder sprake van 'n opwaartse ontwerp wat kontinue
individuele progressie van 'n beginpunt af aandui en nie soos in die Suid-Afrikaanse model, van
'n eindpunt (die uittreevlakuitkomste) af terugwaarts nie.

Leer word dus nooit as voltooid

beskou nie, maar as 'n voortdurende proses wat nooit eindig nie (Williamson, 2000:44). Hierdie
"oop" en onvoltooide leeruitkomste ignoreer Spady se beginsel van afwaartse ontwerp of
"terugwaartse kartering" (kyk af deling 2.4.1) en skiet op hierdie wyse tekort in die bereiking van
die transformerende of herskeppende model (Killen, 2000).

Uittreevlakuitkomste is die

fokuspunt in laasgenoemde model vanwaar alle onderrig- en leerhandelinge moet geskied (Van
der Horst & McDonald, 2003:21). Volgens Malcolm (1999:86) le die model wat in Australie
gevolg word erens tussen die tradisionele en oorgangsmodel, terwyl Watt (2006:25) van mening
is dat, met die uitsondering van Nieu-Suid-Wallis, Queensland en Victoria, die kurrikulums van
al die ander state tog besig is om na die transformerende model oor te skakel.
2.7.5

UGA

Assessering is primer die verantwoordelikheid van die state en die individuele skole (AEI,
2006d:17). Met die uitsondering van Nieu-Suid-Wallis, geskied alle assessering en rapportering
in die agt leerareas van die verpligte skooljare op 'n interne skoolgebaseerde basis. Tot dusver
was daar min sprake van betekenisvolle pogings deur die onderskeie state om na 'n
gemeenskaplike skoolgebaseerde assesserings- en rapporteringsprosedures oor te skakel
(Cumming & Maxwell, 2004:99). Dit bring mee dat elke staat sy eie assesseringsprogram en standaarde voorskryf (Clark, 2004b:535). In die finale skooljaar word die leerders egter deur
interne sowel as eksterne eksamens geassesseer (AEI, 2006a).
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Die benadering van deurlopende leerderassessering as 'n meganisme om die leerderprestasievlakke in die uitkomste te bepaal word oral in die skole nagevolg (Williamson, 2000:96).
Leerders werk gewoonlik in groepe saam aan take en projekte. Die oortuiging word gehuldig
dat dft wat leerders doen, veel meer openbaar aangaande hul denkprosesse en vaardighede as
byvoorbeeld hul uitslae in 'n toets. Groepwerk vereis dat hulle dikwels moet terug verwys na
uitkomsvlakke wat reeds bereik is, en tegelykertyd ook nuwe uitkomsvlakke in aanmerking moet
neem. Opdragte en toetse word beskou as assesseringsindikatore van leer en nie van leer as
sodanig nie.

Dit maak deel uit van die summatiewe beoordeling om die vlak wat in die

uitkomste bereik is, te bepaal (Williamson, 2000:96; Malcolm, 1999:92).
Probleme is met assessering ondervind, wat tot ontevredenheid daaroor gelei het.

Onder

wysers het dit moeilik gevind om 'n balans in hul klaskamers te vind tussen onderrig en leer aan
die een kant en assessering en rapportering aan die ander kant (Williamson & Lemmer,
2003:155, 157). Ook is die mening uitgespreek dat die assesseringsvereistes ten koste van die
gehalte van die onderrig- en leergebeure beklemtoon word (Crump, 2004:62, 65-66). Dit het
daartoe bygedra dat al hoe minder van die onderwysers bevrediging uit hul werk geput het. In
Wes-Australie byvoorbeeld, het navorsing daarop gewys dat nagenoeg sewe uit elke tien
onderwysers hul werk nie meer as bevredigend ervaar het nie. Assesseringsprosedures het
ook bygedra tot 'n groter werklas wat dit vir onderwysers moeilik gemaak het om tydgrense te
haal (Banks, 2005;

Crump, 2004:67).

Weens die gebrek aan genoegsame opleiding en

ondersteuning wat die implementering van die nuwe onderwysmodel gekenmerk het, het
onderwysers ook van mekaar verskil oor die voorbereiding van lesse, assessering, rekordering
en die rapportering van leerdervordering (Williamson & Lemmer, 2003:154). Die onderliggende
beginsel van UGO dat alle leerders nie teen dieselfde pas en op die dieselfde wyse leer nie en
daarom toegelaat moet word om elkeen teen sy eie tempo te ontwikkel om sukses te behaal,
het ook probleme opgelewer.

Van die onderwysers se mening was dat dit nie alleen

assessering buitengewoon kompleks gemaak het nie, maar ook die deur wyd oop gelaat het vir
interpretasies rakende wat beskou kan word as 'n aanvaarbare bevoegdheidsvlak om sekere
dinge te verstaan en te doen (Taylor, 2005).
Die algemene gevoel onder baie onderwysers was dat hulle hulp en leiding moet ontvang ten
opsigte van die assessering en beoordeling van die uitkomsvlakke in die bepaling van leerderprestasie. Onderwysers het ook probleme ervaar met die definiering en vertolking van begrippe
soos profiles en uitkomste wat met assessering verband hou. So byvoorbeeld is die begrip
uitkomste deur sommige verstaan as kontrolepunte terwyl ander dit weer gesien het as
leerteikens of bemeesteringsuitkomste waar 'n leerder eers 'n eenheid werk moet bemeester
voordat daar tot 'n volgende oorgegaan kan word.

Sommige onderwysers het ook die

funksionaliteit van profiles as 'n gewenste rapporteringsmeganisme bevraagteken. Baie was
van mening dat die profiles wat lang verduidelikings oor leerderassessering en -vordering sou
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kenmerk, die ouers nie sou bevredig nie (Williamson & Lemmer, 2003:151, 154, 157).
Laasgenoemde mening is bevestig deur navorsing wat in Nieu-Suid-Wallis onderneem is.
Ouers in hierdie staat het verklaar dat hulle oorweldig voel deur die taal en omvang van die
rapporteringsverslae, en dat hulle dit moeilik vind om te verstaan wat hul kinders werklik geleer
het (Crump, 2004:65).
2.7.6

Implementering van UGO

Reaksie op UGO het veral uit die geledere van onderwysers, akademici en opvoedkundiges
gekom. Van die kant van die onderwysers is die implementering van die UGO-model met
gemengde gevoelens begroet. Sommige het dit as 'n positiewe stap in die regte rigting beleef,
terwyl ander dit veroordeel het.
In 'n ondersoek deur die Kurrikulumkorporasie van Australie in 1995 is bevind dat die meeste
onderwysers positief gereageer het op die National Statements en die Profiles.

Hulle het

aangetoon dat die gemeenskaplike benadering wat bestaan ten opsigte van die beplanning van
leerprogramme en die rapportering van leerderprestasie voordelig is (Watt, 2006:16). Verder is
positief gerapporteer oor die groter mate van erkenning wat dit aan onderwyserprofessionaliteit
verleen het asook die groter klem wat dit plaas op die erkenning van die individuele leerder en
sy vordering (Williamson & Lemmer, 2003:155).
Williamson (2000:191) het na twee jaar van die inwerkingtreding van UGO bevind dat die term
UGO nooit in die Australiese skole gebruik is waar sy haar navorsing gedoen het nie. Die
onderwysers by hierdie skole was nie bekend met die term UGO nie en het slegs die term
profiling gebruik omdat dit die enigste term is wat aan hulle bekend was. In talle skole wou
onderwysers ook weet wat UGO beteken, en of dit dieselfde is as profiling. Volgens hulle was
dit nie UGO wat hulle ge'implementeer het nie, waar wel profiling. Williamson het verder bevind
dat daar nooit na Spady en sy UGO-verwante terminologie verwys word nie. Onderwysers se
verstaan van UGO was beperk tot profiling, insette en uitkomste.
Die onderwysers wat UGO negatief beleef het, was van mening dat die implementering van
profiles en uitkomste hul professionele oordeel bevraagteken het aangesien daar nou groter
aanspreeklikheid van hulle geeis word. Hulle ervaar 'n verlies aan individualiteit en outonomie
deurdat hulle verplig word om 'n onderrig- en leerstyl wat aan hulle voorgeskryf word, te
aanvaar (Crump, 2004:67; Williamson & Lemmer, 2003:154-155). Sommige onderwysers het
hulle van UGO gedistansieer en wou nie daarby betrokke raak nie (Watt, 2006:24). In WesAustralie waar byvoorbeeld net 28% van die onderwysers UGO ondersteun (Ferrari, 2006),
weier sommige van die ouer onderwysers om enige veranderinge aan hul tradisionele manier
van onderrig gee, aan te bring (Taylor, 2005). Baie onderwysers in hierdie staat verkeer onder
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spanning en dreig om te bedank. In die staat van Tasmanie is die uitwerking van UGO so erg
ervaar dat baie onderwysers siekteverlof moes neem (Donnelly, 2005).
Die proses van kurrikulumhervorming het ook kritiek van akademici ontlok. Hulle het verontrief
gevoel omdat hulle nie in die prosesse geken is nie. Volgens diegene het die onderwysowerhede nie aan hulle die geleenthede vir konsultasie en mede-inspraak geskep nie. Hulle
was oortuig dat UGO tot 'n verlaging van standaarde sou lei (Williamson & Lemmer, 2003:146).
Hierdie aanname is bevestig deur uitsprake van beswaarde akademici aan universiteite wat
bevestig

het dat eerstejaarstudente

'n onvermoe toon om byvoorbeeld

samehangende en intelligente opstel te kan skryf.

'n logiese,

In vakke soos Wiskunde en Wetenskap

moes die standaarde van die universiteit verlaag word nadat die beste studente nie meer die
pas kon volhou nie (Donnelly & Nahan, 2000).
Uit die geledere van opvoedkundiges het Donnelly, 'n direkteur van onderwysstrategiee in
Melbourne, die aanslag teen UGO in die media gelei (vgl. Donnelly, 2005;

Gosch, 2005;

Donnelly, 2002:20-21; Donnelly & Nahan, 2000). Alhoewel sommjge sy kritiek afgemaak het
as sou dit uitsluitlik om partypolitieke gewin gedoen is (Gosch, 2005), het hy sy argumente
probeer regverdig deur Australie se vordering in die Derde Internasionale Wiskunde- en
Wetenskapolimpiade met die van ander lande te vergelyk. In hierdie olimpiade waaraan 45
lande se leerders van primere en sekondere skole deelgeneem het, het lande soos Singapoer,
Suid-Korea, Japan, die Tsjegiesse Republiek en Nederland konstant beter as Australie gevaar
(Donnelly & Nahan, 2000). Hierdie patroon het horn by tye in afsonderlike internasionale toetse
wat in Wiskunde en Wetenskap afgele is, herhaal, waar Australie weereens in prestasie oortref
is (Donnelly, 2005). Volgens Donnelly is die rede vir ander lande se sukses die "sillabus"benadering wat nog steeds in Nederland en Singapoer gevolg word en volgens horn 'n duidelike
riglyn aan onderwysers en leerders gee oor presies wat geleer moet word. Dit hou verder die
voordeel in dat leerders gereeld geassesseer word. Donnelly stipuleer verder dat die sukses
van onderwysers in spesifiek die Asiatiese lande daaraan toegeskryf kan word dat die meeste
van hulle tyd in die klaskamers aan werklike onderrig afgestaan word in plaas daarvan dat hulle
as "fasiliteerders" optree. Dit dra by tot minder onderbrekings in die onderrig- en leersituasie
wat die leerders meer taakgerig instel (Donnelly & Nathan, 2000). Donnelly beroep horn ook op
navorsing deur die Australiese Raad vir Onderwysnavorsing wat getoon het dat ongeveer 30%
van die leerders wat die primere skool verlaat oor onaanvaarbaar lae geletterdheidsvlakke
beskik.
Volgens Donnelly en Nathan (2000) is die "sillabus"-benadering in Australie verruil vir die
sogenaamde "raamwerke"-model. Vir hulle fokus laasgenoemde nie op dit wat leerders moet
leer nie, maar verskaf dit eerder leeruitkomste wat vaag gestel is oor wat leerders aan die einde
van 'n proses moet kan bereik, of in staat moet wees om te kan doen. So 'n benadering maak
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die twee skrywers af as 'n "mile wide and inch deep" wat nie daarin slaag om leerders in die
basiese vaardighede van skoolonderwys te onderle nie. Leerders word volgens hulle bevorder
sonder 'n realistiese begrip van wat hulle kan of nie kan doen nie.
Somrnige ander opvoedkundiges het Donnelly in sy aanslag teen UGO ondersteun.

Die

Hoofinspekteur van Skole het in die jaar 2000 'n pleidooi gelewer dat skole weer na 'n
kurrikulum moet terugkeer wat akademiese uitnemendheid sal bevorder (Donnelly & Nahan,
2000). 'n Vorige hoof van die Kurrikulumkorporasie, wat twee dekades lank 'n sleutelrol gespeel
het in die Australiese onderwysstelsel, het die aanneming van die UGO-model beskryf as " 'n
onbevredigende politieke en intellektuele oefening" (Donnelly, 2005).
Van die ander vernaamste probleme wat met UGO ondervind is, was (Ferrari 2006; Watt,
2006:16, 24; Gosch 2005; Crump, 2004:63-64; Williamson & Lemmer, 2003:150-151,154157):
•

die oorhaastige implementering van die nuwe onderwysmodel;

•

gebrekkige onderwyseropleiding en ondersteuning;

•

die swak gehalte van die kurrikulummateriaal;

•

die bykomstige werklas en die hoer eise wat dit aan die tydsbesteding van onderwysers
gestel het;

•

die kompleksiteit en omvang van die UGO-dokumentasie;

•

begrippe en definisies wat swak omskryf is wat aanleiding gegee het tot 'n verskeidenheid interpretasies en praktyke in die skole;

•

die taalgebruik wat nie gebruikersvriendelik was nie en

•

die inhoudelike wat nie meer sy regmatjge plek in die onderrig-leergebeure gegun word
nie as gevolg van die sterk klem wat die uitkomsgebaseerde model juis op vaardighede
plaas.

2.7.7

Geskiedenisonderrig en UGO

Die invoer van UGO in Australie het ook die onderrig en assessering van Geskiedenis in skole
beinvloed.

Binne die UGO-kurrikulumraamwerk het Geskiedenis, sover dit op die verpligte

skooljare betrekking gehad het, deel uitgemaak van die kernleerarea wat algemeen as
Samelewing- en Omgewingstudies bekend gestaan het.

Hierdie leerarea bestaan uit die

volgende dissiplines: Geskiedenis, Geografie, Letterkunde, Staatkunde en ander vakke in die
Geestes- en Sosiale Wetenskappe.

Samelewing- en Omgewingstudies is in al die state

ingevoer met die uitsondering van Nieu-Suid-Wallis wat reeds sedert die vroee 1990's die
nasionale kurrikulum nie meer gevolg het nie (Clark, 2004b:535; Donnelly, 2002:20; NCHE,
2002a). Die feit dat Geskiedenis nou deel uitgemaak het van 'n ge'integreerde multidissiplinere
leerarea het aanleiding gegee tot groot ontevredenheid by Geskiedenisonderwysers en
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onderwyserverenigings. Hulle het aangevoer dat hierdie stand van sake verantwoordelik was
vir die agteruitgang van Geskiedenis soos bewys in die afname van die getal leerders wat dit in
die senior fase (Jare 11-12) as vak geneem het (Clark, 2004b:535; Garden, 1998). Ook aan
universiteite was dieselfde tendens waarneembaar waar die getalle Geskiedenisstudente
afgeneem het van byvoorbeeld 451 in 1989 na minder as 300 in 1998 (Colman, 1998).
Hierdie situasie waarin Geskiedenis horn bevind het, het aanleiding gegee tot 'n nasionale
ondersoek wat in 1999 geloods is na die stand van Geskiedenis in skole. Die ondersoekspan
het onder meer bevind dat:
•

nieteenstaande die feit dat 'n groot aantal onderwysers min of geen agtergrond of
opleiding van Geskiedenis gehad het nie, hulle steeds die vak in die leerarea
Samelewing- en Omgewingstudies aangebied het.

Dit het meegebring dat leerders

onseker was oor dit waaroor die studie van Geskiedenis werklik gehandel het. Op sy
beurt kon dit 'n negatiewe invloed gehad het wanneer leerders in die senior fase 'n
keuse daaroor moes uitoefen of hulle met die vak wil voortgaan.
•

deels as gevolg van die prominensie wat aan die leerarea Samelewing- en Omgewing
studies verleen is, daar weinig debat gevoer of navorsing gedoen is oor die onderrig en
leer van skoolgeskiedenis in Australie. So is byvoorbeeld bevind dat daar sedert 1977
nie 'n enkele boek gepubliseer is wat oor die onderrig en leer van Geskiedenis gehandel
het nie (Taylor, 2001:9-11).

•

Australie tien jaar agter geraak het vergeleke met die res van die wereld in die erkenning
van die gespesialiseerde aard van Geskiedenisonderrig, in die aanprysing van sy status
en in die voorsiening van voldoende professionele ondersteuning aan sy onderwysers
(Anon., 2000a), en dat

•

'n verskil voorkom tussen dit wat die onderwysdepartemente van onderwysers verwag
om te onderrig (die voorgeskrewe kurrikulum) en dit wat werklik deur die onderwysers in
die klaskamer onderrig word. Dit het die assessering van Geskiedenis in die besonder
geraak.

Waar onderwysers, veral in die geval van die leerarea, probleme met die

aflewering van die voorgeskrewe kurrikulum ervaar het (soms as gevolg van die gebrek
aan ondersteuning deur die onderwysdepartemente), het hulle op 'n ondermynende
wyse teruggeval op dit wat hulle altyd onderrig het, of dit wat hulle wou onderrig.
Spesifieke kurrikuluminstruksies word dus verontagsaam, wat beteken dat die
assesseringsmeganismes wat moet bepaal of die leeruitkomste bereik is, nooit aandag
geniet nie (Taylor, 2001:12-13).
Voortvloeiend uit hierdie bevindinge is 'n hele aantal aanbevelings aan die hand gedoen in 'n
poging om Geskiedenis se regmatige plek in die Australiese onderwysstelsel te herstel. 'n
Nasionale Geskiedenisprojek is onder meer op 15 Oktober 2000 in die lewe geroep. Dit moes
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voorsien in die stig van 'n nasionale sentrum vir Geskiedenisonderrig wat op velerlei maniere
hulp aan Geskiedenisonderwysers sou verleen in die onderrig van hul vak (NCHE, 2002b;
Taylor, 2001:12; Anon., 2000a).
2.7.8

Slotbeskouing

Dit is nie moontlik om die aanname van die UGO-model in Australie uitsluitlik aan 'n spesifieke
oorsaak toe te skryf nie.

Dit is eerder teweeg gebring deur die sameloop van politieke,

ekonomiese en sosiale omstandighede. Soos aangetoon, is dit egter ongetwyfeld so dat die
ekonomiese motief as 'n belangrike impetus gedien het vir die besluit om hierdie nuwe
onderwysmodel in Australie te implementeer.
Tradisioneel het die onderwys in Australie op die leerder as 'n unieke individu gefokus wat binne
'n regverdige sosiale bestel moes funksioneer. Onderwys was insetgedrewe met die klem op
die ontwikkeling van toepaslike kurrikula en programme vir elke leerder. Hierdie benadering is
goed ondersteun tot aan die einde van 1970's toe ekonomiese groei begin afneem het, wat op
sy beurt verantwoordehk was vir die ekonomiese paradigmaskuif wat daarna ingetree het. Daar
is wegbeweeg van 'n inwaartse ekonomie waar die openbare sektor die vernaamste voorsiener
van goedere en dienste was na 'n uitwaartse globale kompeterende ekonomie. Die klem het
toenemend begin val op die rol van die privaatsektor in die Australiese ekonomie wat die
beginsel van individualiteit onderskryf het. Hierdie veranderende ekonomiese ingesteldheid het
op sy beurt aanleiding daartoe gegee dat die relevantheid van die onderwysprogramme begin
bevraagteken is. Dit het druk op die nasionale onderwyskurrikulum geplaas om te hervorm
sodat dit Australianers sou kon bemagtig om die nuwe ekonomiese uitdagings suksesvol die
hoof te bied (Williamson & Lemmer, 2003:145).
Die gevolg was 'n veranderende leerbenadering in die 1980's van een wat op die individuele
leerder gefokus het na 'n benadering wat ekonomies gedrewe was met vooraf gespesifiseerde
uitkomste wat bereik moes word.

Groter aanspreeklikheid is ook van skole geeis wat as

instrument gesien is in die ontwikkeling van bepaalde vaardighede tot voordeel van die
ekonomie (Karmel, 1996:23-25).

As vereiste vir groter aanspreeklikheid moes 'n meer

gemeenskaplike onderwysstelsel tot stand gebring word waaroor groter beheer uitgeoefen kon
word en wat aanspraak kon maak op groter kurrikulumkoherensie tussen die onderskeie state.
'n Nasionale raamwerk (die Hobart- en later die Adelaide-verklaring) is uitgereik wat as
rigtinggewer moes dien om te verseker dat daar binne 'n land van diverse kulture
gemeenskaplike onderwysuitsette nagestreef word.
Die debat oor 'n nasionale UGO-model het onder Australiese burokrate toenemend in intensiteit
toegeneem nadat hierdie model reeds in 1988 in Engeland en Wallis aanvaar is (Lee, 2003:76).
Vervolgens word UGO in Engeland ondersoek.
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2.8

UGO IN ENGELAND

2.8.1

Inleiding

Engeland maak deel uit van die Verenigde Koninkryk wat bestaan uit Groot-Brittanje (Engeland,
Wallis en Skotland) en Noord-lerland. Die onderwyswetgewing van Engeland en Wallis stem
ooreen, maar verskil van die van Skotland en Noord-lerland.

Hulle het elkeen hul eie

onderwyswetgewing (INCA, 2005b; Booth, 1992:3).
Engeland huisves 'n verskeidenheid skole wat vir die verskillende fases van leerderontwikkeling
voorsiening maak. Voorskoolse onderwys is aan kinders beskikbaar van die ouderdom van drie
tot vyf jaar. Op vyfjarige ouderdom neem formele onderwys 'n aanvang in die primere fase, en
leerders is skoolpligtig tot die ouderdom van sestien jaar (INCA, 2006a; INCA, 2005d).
Die meeste sekondere skole in Engeland staan bekend as maintained schools (INCA, 2006b).
Dit is staatskole wat deur die plaaslike onderwysowerhede befonds word wat hul geld ontvang
uit plaaslike belasting wat gem word en toelaes wat van die sentrale regering ontvang word
(INCA, 2005d). Hierdie skole, wat ook andersins bekend staan as comprehensive schools, laat
leerders toe om by hulle in te skryf, ongeag hul akademiese vermoens (INCA, 2006b). Die
Nasionale Kurrikulum met sy verwante nasionale assesseringsisteem het slegs betrekking op
alle maintained of comprehensive skole in die verpligte onderwysfase (INCA, 2006a; INCA,
2006e).
Skole wat leerders kies op grond van hul akademiese vermoens staan as grammar of academic
schools bekend (INCA, 2006b). Gedurende die sestiger- en sewentigerjare was daar doelbewuste pogings van regeringswee om na 'n minder elitistiese sisteem te beweeg.

Dit het

meegebring dat baie van die grammar schools omgeskakel is na comprehensive schools
(Levin, 2001:36). In 2006 was daar nog ongeveer 160 grammar schools oor van die ongeveer
3,500 sekondere skole wat in Engeland bestaan het (INCA, 2006b).
Skole met "n sterk religieuse karakter (INCA, 2006b) en wat as Vrywillige skole bekend staan,
bestaan daar ook.

Dit word so genoem omdat dit meestal deur 'n vrywillige organisasie,

gewoonlik 'n kerklike liggaam, op die been gebring is en ook in baie gevalle deur hulle besit
word (INCA, 2005d).

Die Rooms Katolieke Kerk en die Church of England is van die

algemeenste sekondere skole wat in hierdie kategorie ressorteer.

Daar is ook Joodse

sekondere skole en skole wat vir ander denominasies voorsiening maak.

Die oorgrote

meerderheid sekondere skole in Engeland is egter nie denominatief van aard nie (INCA,
2006b). Vrywillige skole word meestal as maintained schools beskou omdat hulle nie skoolgeld
mag hef nie en gevolglik finansieel deur die plaaslike owerhede en die staat ondersteun word
(INCA, 2006a; INCA, 2006b; INCA, 2005d).
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Nog 'n tipe skool wat aangetref word, is spesialisskole.

Dit is sekondere skole wat

"gespesialiseerde skoolprogramme" aanbied. Dit spesialiseer in 'n besonderde terrein van die
kurrikulum, byvoorbeeld moderne uitheemse tale. Buiten sy spesialiseringsveld word nog die
voile Nasionale Kurrikulum ook aangebied. Geesteswetenskappe (Geskiedenis, Geografie of
Engels) is een van die bestaande tien vakgebiede waarin spesialisskole in 2006 gespesialiseer
het. In Januarie 2005 het 2 174 sekondere skole spesialisstatus in Engeland geniet (INCA,
2006b).
Alhoewel daar sover moontlik gepoog word om leerders met leerprobleme in die hoofstroom op
te neem, bestaan daar ook spesiale skole wat vir hierdie tipe leerders voorsiening maak. In
2004 was daar net 'n rapsie meer as een persent van die totale aantal leerders in Engeland in
hierdie spesiale skole (INCA, 2006a).
Daar is ook private skole in Engeland wat nie deur die staat befonds word nie, maar wat hul
inkomste genereer uit skoolgeld wat gehef word en skenkings wat van weldoeners verkry word.
Hierdie skole, ook bekend as onafhanklike of openbare skole, moet by die Departement vir
Onderwys en Vaardighede registreer.

Laasgenoemde is die regeringsdepartement wat

verantwoordelik is vir onderwys in Engeland.

Private/onafhanklike/openbare skole, is

onderworpe aan skoolinspeksies en moet aan bepaalde akademiese en ander standaarde
voldoen om hul voortbestaan te verseker.

In die private/onafhanklike/openbare skole is die

kurrikulum- en assesseringsaangeleenthede die verantwoordelikheid van die direkteure van die
betrokke skool. Die voorskrifte van die Nasionale Kurrikulum geld nie hier nie (INCA, 2006a;
INCA, 2005d).

In Januarie 2004 was daar net meer as 585,000 leerders in hierdie

private/onafhanklike/openbare skole.

Dit het nagenoeg sewe persent van die totale aantal

leerders in die skole van Engeland verteenwoordig.
Nog 'n opsie vir leerders was om onderrig aan tuisskole te ontvang. In 2004 was daar maar net
meer as een persent van die totale aantal leerders in Engeland in hierdie skole. Engels is die
medium van onderrig in al die skole in Engeland (INCA, 2006a).
2.8.2

Redes vir en doel met die implementering van die UGO-model

Die uitkomsgebaseerde Nasionale Kurrikulum vir Engeland en Wallis was die produk van die
Onderwyshervormingswet (Education Reform Act) van 1988. Hierdie nuwe UGO-model is die
eerste keer in 1991 in die skole ge'implementeer (Haydn et al., 2001:23;

Berkhout et al.,

1998:289) en het voorsiening gemaak vir 'n Nasionale Kurrikulum en 'n nasionale assesseringsprogram (Silvernail, 1996:48).

Die Nasionale Kurrikulum het onderwys stewig onder die

gesentraliseerde beheer van die regering geplaas (Booth, 1992:3; Nuttall, 1992:55).
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Aan die voorpunt van die hervormingsinisiatiewe wat tot onderwysvernuwing gelei het, was die
Konserwatiewe party wat van 1979 af sewentien agtereenvolgende jaar lank die regerende
party was (Levin, 2001:36, 38-42; INCA, 2005b). Sedert die middel-tagtigerjare het invloedryke
onderwysamptenare binne hierdie party toenemend begin bekommerd raak oor die dramatiese
agteruitgang van die onderwysstandaarde. As oplossing is 'n meer gesentraliseerde vorm van
beheer oor die kurrikulum voorgestel (Lee, 2003:73-74; Levin, 2001:86, 133). 'n Nasionale
kurrikulum met nasionale kriteria sou 'n einde maak aan die hoe graad van beheer wat
skoolhoofde en onderwysers op plaaslike vlak uitgeoefen het oor die wyse waarop die
bestaande kurrikulum aangebied is (Bennett & Carre, 1995:184).
In 1988 het mevrou Margaret Thatcher se Konserwatiewe Party die Onderwyshervormingswet
aangeneem. Dit het bestuursverantwoordelikhede op gedesentraliseerde wyse afgewentel na
plaaslike onderwysowerhede, opvoedkundige instellings, bestuursrade en skole.

Al hierdie

partye moes meehelp om te verseker dat onderwys van hoe gehalte gelewer word. Skole is
nou vir die eerste keer aanspreeklik gehou vir hul akademiese uitsette. Vir hierdie doel is 'n
Kantoor vir Standaarde in Onderwys in die lewe geroep om gereelde inspeksies by skole te
doen waarna die uitslag in openbare belang bekend gemaak sou word (Levin, 2001:39). Die
beginsel van aanspreeklikheid wat hier geld moet binne die bree raamwerk van die Thatcherregering (1979-1991) se verbintenis tot neo-liberale, markgeorienteerde idees beoordeel word
waar resultate openbaar gemaak word nadat daar moniterend, vergelykend en assesserend te
werk gegaan is (Lee, 2003:74; Lambert & Lines, 2000:69). Die Thatcher-regering was daarvan
oortuig dat die staat se rol beperk moet word en daar primer meer op markkragte vertrou moet
word vir alle vorme van dienslewering (Levin, 2001:36, 38, 87). 'n Vrye gees van kompetisie is
voorgestaan waar daar nie ruimte vir enige vorm van egalitarisme en kollektivisme was nie
(Black, 1994:194).
Ooreenkomstig afdeling 351 van die Onderwyswet van 1996 word, in bree trekke, 'n
gebalanseerde en breebasis (broad-based)-kurr\ku\um vir maintained schools ten doel gestel.
Die kurrikulum moes voorsiening maak vir (i) die bevordering van die geestelike, morele,
kulturele, intellektuele en liggaamlike ontwikkeling van die leerders en (ii) die voorbereiding van
leerders vir die geleenthede, verantwoordelikhede en ervaringe van die volwasse lewe (INCA,
2006d; QCA, 2001b).
Met die Onderwyswet as bree raamwerk het die Department vir Onderwys en Vaardighede ook
'n beleidsdokument gepubliseer wat sy doelwitte en strategiese beplanning tot 2006 uiteengesit
het. Die strategie van hierdie beleidsdokument, met sy inklusiewe benadering tot onderwysgeleenthede vir almal het op drie sleuteldoelwitte berus, naamlik om (i) aan leerders uit die
staanspoor reeds 'n uitstekende begin in onderwys te bied wat aan hulle 'n stewige basis vir
toekomstige leer sou verleen (ii) alle jongmense in staat te stel om hulle te ontwikkel en met
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vaardighede, kennis en persoonlike hoedanighede toe te rus wat vir die lewe en die
werksomgewing nodig mag wees, en (iii) volwassenes aan te moedig en in staat te stel om te
leer, hul vaardighede te verbeter en hul lewens te verryk (INCA, 2006c).
2.8.3

Struktuur van die UGO-kurrikulumraamwerk

Die struktuur van die Nasionale Kurrikulum maak voorsiening vir vier sleutelfases.

Dit

verteenwoordig die verpligte onderwysfases wat in primere en laer sekondere onderwys
georganiseer is. Hierna volg die hoer sekondere skoolfase wat as die sesde klas (sixth form)
bekend staan vir die ouderdomsgroep 16-18, en nie deel van die Nasionale Kurrikulum uitmaak
nie (kyk Tabel 2.2):
Tabel 2.2:

Uiteensetting van die struktuur van die onderwysfases, ouderdom en

sleutelfases van onderwys in Engeland

Sleuteifase en ouderdom

Onderwysfases
Primere onderwys

Laer sekondere onderwys

Hoer sekondere Onderwys

Jaar van onderwys\\\\

5-11 jaar
Sleuteifase 1 Ouderdomme 5-7

Jare 1 en 2 van die verpligte skooljare

Sleuteifase 2 Ouderdomme 7-11

Jare 3, 4, 5 en 6 van die verpligte skooljare

11-16jaar
Sleirteltase 3 Ouderdomme 11-14

Jare 7, 8 en 9 van die verpligte skooljare

Sleuteifase 4 Ouderdomme 14-16

Jare 10 en 11 van die verpligte skooljare

Sesde Was (sixth form) Ouderdomme 16-18

Nie-verpligte skooljare

(Aangepas uit INCA, 2006a)
Die Nasionale Kurrikulum word gedefineer ooreenkomstig kern- en basiese vakke.

Die

kemvakke is Wiskunde, Wetenskap en Engels, terwyl die sewe basiese vakke Tegnologie,
Geskiedenis, Geografie, Kuns, Musiek, Liggaamlike Opvoeding en Moderne uitheemse tale is
(INCA, 2006d; INCA, 2006e). In Engeland is daar nie die leerareabenadering soos dit in die
VSA, Australie, Nieu-Seeland en Suid-Afrika die geval is nie. Die Nasionale Kurrikulum van
1988 het vereis dat die vakke elkeen as afsonderlike dissiplines gespesifiseer moet word (New
Zealand Ministry of Education, 2006b; Bourdillon & Storey, 2002:29).
In sleuteifase 3 (ouderdomme 11-14 jaar) is die verpligte vakke wat in die kurrikulum ingesluit
word Engels, Wiskunde, Wetenskap, IKT, Ontwerp en Tegnologie, Geskiedenis, Geografie,
Kuns en Ontwerp, Musiek en Liggaamlike Opvoeding. 'n Moderne uitheemse taal, Burgerskapen Seksopvoeding is ook verpligtend in hierdie fase (INCA, 2006a).
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Vir sleutelsfase 4 (ouderdomme 14-16 jaar) is daar minder verpligte vakke, naamlik Engels,
Wiskunde, Wetenskap, Inligtings- en Kommunikasietegnologie, Liggaamlike Opvoeding, asook
Burgerskap-, Seks-, Beroeps- en Voorligtingsopvoeding. Ook is van skole verwag om leerders
in arbeidsverwante aangeleenthede te onderrig.

Bykomend hiertoe moes voorsiening ook

gemaak word vir kursusse in Kuns, Ontwerp en Tegnologie, die Geesteswetenskappe en
moderne uitheemse tale vir daardie leerders wat hierdie vakke sou wou neem (INCA, 2006a).
Leerders se klasplasing sal van hulle ouderdom afhang. Aan die einde van elke skooljaar sal
hulle bevorder word na die volgende klas, behalwe in buitengewone gevalle waar die ouers en
die skool besluit dat die leerder opvoedkundig sal baat indien 'n ekstra jaar in 'n bepaalde klas
herhaal word (INCA, 2005f).
By voltooiing van die verpligte onderwysfase (sleutelfase 4) word 'n eksterne eksamen afgele
waarna die Algemene Sertifikaat van Sekondere Onderwys (General Certificate of Secondary
Education) normaalweg uitgereik word.

Sedert September 2002 kan leerders ook die

Algemene Sertifikaat van Sekondere Onderwys in beroepsgerigte of toegepaste vakke verwerf
(INCA, 2006e).

Beide kwalifikasies word noodsaaklik geag vir die voortsetting van verdere

studie (INCA, 2006a).
Leerders wat nie meer skoolpligtig is nie (ouderdomme 16-18) kan steeds die hoer sekondere
fase in skole voortsit. Alternatiewelik kan hierdie onderwysfase ook aan sesdeklaskolleges
(sixth form colleges) en by instellings vir verdere onderwys gevolg word waar onderwys en
opleiding aan vol- of deeltydse leerders ouer as sestien jaar verskaf word. Leerders wat die
hoer sekondere fase betree, kan 'n beroepsgerigte of akademiese kurses volg, of 'n kombinasie
van die twee. In hierdie onderwysfase is daar nie 'n verpligte kernkurrikulum wat almal moet
volg nie. Daar is ook nie verpligte vakke wat geneem moet word nie, benewens godsdiensonderrig wat slegs vir daardie leerders geld wat hierdie fase wel in die skole voltooi.

Die

kurrikulum wat gevolg word, sal bepaal word deur die spesifieke kursus wat gevolg word om 'n
erkende nasionale kwalifikasie te behaal. Assessering geskied ook grotendeels in ooreenstemming met die voorskrifte en vereistes wat die betrokke goedgekeurde eksaminerende liggame
stel en voorskrifte wat deur hulle neergele word. Alle onderwys na die verpligte skoolfase is
gratis tot die ouderdom van negentien (INCA, 2006a; INCA, 2006b; INCA, 2006e; INCA,
2005d). By voltooiing van die hoer sekondere fase kan die arbeidsmark betree word of verdere
studie aan 'n hoer of tersiere instansie, byvoorbeeld 'n universiteit, voortgesit word (INCA,
2006e).
2.8.4

Besondere aard/kenmerke van die UGO-kurrikulumraamwerk

Die besondere aard van die raamwerk van die Nasionale Kurrikulum maak voorsiening vir (i)
sleutelvaardighede, (ii) leerprogramme, (iii) bereikingsdoelwitte (attainment targets) en (iv)
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vlakbeskrywers. Sleutelvaardighede is soortgelyk aan die kritieke uitkomste van K2005 in SuidAfrika (kyk afdeling 2.10.3.2) (Lubisi & Murphy, 2002:266). In Engeland word dit beskryf as
daardie vaardighede wat as noodsaaklik geag word om suksesvol te kan wees in die werk,
onderwys en die alledaagse lewe.

Ses sleutelvaardighede is in die Nasionale Kurrikulum

ingebed. Dit is (i) Kommunikasie, (ii) Getalsaanwending, (iii) Inligtingstegnologie, (iv) om met
ander te kan saamwerk, (v) om eie leer en prestasie te verbeter en (vi) probleemoplossing
(INCA, 2005e).
Leerprogramme gee 'n beskrywing van dit waarin leerders in elke vak en in elke sleutelfase
onderrjg moet word. Dit vorm die basis vir die beplanning van werkskedules en is die minimum
statutere vereiste vir kennis, begrip en vaardighede wat vir elke vak en vir elke sleutelfase
gestel word.

Bereikingsdoelwitte beskryf die verwagte standaard waaraan leerderprestasie

moet voldoen (die uitkomste) namate daar deur die leerprogramme gewerk word.

Waar

leerprogramme die inset van die Nasionale Kurrikulum beskryf, is dit die bereikingsdoelwitte wat
die uitset daarvan beskryf. Elke bereikingdoelwit het agt vlakbeskrywers wat in moeilikheidsgraad progressief toeneem. Dit le kriteria neer vir die verwagte standaard waaraan leerderpres
tasie aan die einde van sleutelfases 1, 2 en 3 vir alle vakke in die Nasionale Kurrikulum moet
voldoen. Vlakbeskrywers word gebruik om leerders op summatiewe wyse aan die einde van
elke sleutelfase te assesseer. Normaalweg behoort 'n leerder een vlak in ongeveer elke twee
jaar bevorder te word. Vlak 8 dui die prestasie aan van baie knap leerders. In gevalle waar
leerderprestasie uitsonderlik is, word daar vir 'n addisionele vlak bo die van vlak 8 voorsiening
gemaak. Vlakbeskrywers is nie van toepassing op sleutelfase 4 nie (INCA, 2006d; INCA,
2006e; INCA, 2006f).
Geen verwysing in die literatuur kon gevind word met betrekking tot watter spesifieke UGOmodel van Spady in Engeland gevolg word nie. Dit is wel bekend, soos vroeer bespreek, dat
die UGO-ontwerp voorsiening maak vir sleutelvaardighede wat as uittreevlakuitkomste dien
vanwaar die beginsel van afwaartse ontwerp toegepas kan word. Om hierdie rede voldoen dit
aan die belangrikste vereiste wat deur die transformerende of herskeppende model gestel word
(kyk afdeling 2.5).
2.8.5

UGA

Onderwysers was aanvanklik onkundig ten opsigte van die administrasie en implementering van
die UGA-program wat hulle as kompleks en tydrowend ervaar het. Die minder onderrigtyd wat
onder meer meegebring is deur die groot omvang van assessering het veral primere
skoolonderwysers genoop om van die vakke af te skaal. In die praktyk het dit beteken dat nie al
tien die vakke ewe veel aandag in die onderrig-leerproses geniet het nie. Onderwysers het
geen ander keuse gehad nie as om te besluit watter vakke gaan meer of minder aandag geniet.
Diepgangleer kon ook nie na wense plaasvind nie, omdat daar nie genoegsame onderrigtyd
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was om nuwe horisonne binne vakverband te verken nie. Gevolglik het dit aanleiding gegee tot
die verskraling van die kurrikulum (Silvernail, 1996:49-51).

Dit wil ook voorkom of die

assessering nog sterk gerig was op geheueskoling, waar skole as "eksamenfabrieke" getipeer
is (Marshall, 2006:3). Dit het alles daartoe bygedra dat baie onderwysers skepties gestaan het
teenoor die assesseringsprogram wat hulle geglo het nie tot voordeel van die opvoeding van
hulle leerders is nie (Silvernail, 1996:49).
Assessering vir leer (formatiewe assessering) en die soeke na maniere om die assesseringslas
te verlig is teenswoordig die dryfkragte in die huidige assesseringsbeleid en -praktyk in
Engeland. Daar bestaan 'n sterk beweging na 'n meer interne skoolgebaseerde assessering vir
leer. Hierdie tipe assessering word deur die onderwysers in hul klaskamers behartig eerder as
dat hulle net staatmaak op die eksterne assessering van leer (summatiewe assessering) ten
einde die aanspreeklikheid van skole te bepaal.

Assessering vir leer verpersoonlik die

leerproses deurdat dit ondersteuning bied in die vorm van waardevolle korrektiewe terugvoer
aan die leerders.

Terselfdertyd verskaf dit ook inligting aan onderwysers waarop nuwe

onderrig- en leerstrategiee beplan kan word om in die besondere behoeftes van die leerders te
voorsien. Van die onderwysers wat reeds die assesseringswyse in hul klaskamers ingevoer
het, het dit besliste voordele ingehou. Hulle is dit met mekaar eens dat dit die gehalte van leer
verbeter het; dit bygedra het tot 'n beter en sterker verhouding met die leerders; dit 'n toename
in kontak met die ouers bewerkstellig het; leerders meer verantwoordelikheid vir hul leer
aanvaar het, wat groter leerderbetrokkenheid meegebring het, en beter leerprodukte opgelewer
het (Green, 2006:4-5, 8-9).
2.8.6
2.8.6.1

Implementering van UGO
Reaksies

Reaksies op die implementering van UGO is veral van ouers, akademici en onderwysers
ontvang. Die Campaign for State Education (CASE) was 'n verteenwoordigende ouerorganisasie wat gereeld hul opposisiestem in die debatte oor onderwyssake laat hoor het. Akademici
het ook deur middel van die media en akademiese publikasies sommige onderwyshervorming
bevraagteken. Die regering het alle kritiek as misleidend afgemaak en verklaar dat diegene wat
die implementering van UGO opponeer, in eiebelang opgetree het. Ook was die regering nie
daarin ge'intereseerd dat navorsing oor sy hervormingspogings die lig moet sien nie (Levin,
2001:134-135, 138).
Die meerderheid onderwysers was egter ten gunste van die idee van 'n Nasionale Kurrikulum
(Cox et al., 1992:19). Een van die onderwysers het verklaar dat die implementering van die
Nasionale Kurrikulum gesorg het vir"... a general tightening up and systematic approach, which
was long overdue" (Silvernail, 1996:49).
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2.8.6.2

Probleme

Benewens die probleme wat met assessering ervaar is, het onderwysers ook ander besware
oor die Nasionale Kurrikulum geopper. Dit was (Levin, 2001:133, 161, 180; Silvernail, 1996:4952, 60; Black, 1994:197, 200):
•

die haastige implementering daarvan;

•

die groter werklas wat dit meegebring het;

•

dat dit inhoudelik oorvol was en

•

onvoldoende professionele ondersteuning wat ontvang is om die nuwe kurrikulum in
doeltreffende onderwyspraktyk om te skep.

Die Nasionale Kurrikulum wat in die vooruitsig gestel het om aan elke leerder "n bree' en
gebalanseerde kurrikulum te bied, het in die praktyk geblyk nie veel op te lewer nie. Die groot
omvang en gedetailleerde aard van die kurrikulum het dit vir onderwysers 'n onbegonne taak
gemaak om die kurrikulum op effektiewe wyse te implementeer (Silvernail, 1996:49). Van die
onderwysers was van mening dat die Nasionale Kurrikulum en die assesseringsprogram 'n
politieke speelbal geword het.

Hulle was kwaad en gedemoraliseer omdat niemand hul

behoeftes verstaan of daarvoor omgegee het nie (Black, 1994:199). Onder groot druk van die
skoolhoofde, onderwysers en ouers het die regering toegegee dat sekere aspekte van die
kurrikulum en die assesseringsprogram probleme oplewer en daarom hersien moet word, 'n
Finale hersieningsverslag het sy verskyning in Desember 1993 gemaak, en verskeie sleutelveranderinge is voorgestel. Dit het ingesluit om:
•

die hoeveelheid voorgeskrewe werk in die kurrikulum te verminder;

•

die hoeveeldheid tyd wat vir onderwysers beskikbaar is te vermeerder om hulle eie
kurrikulum te kan voorskryf;

•

die hoeveelheid bereikingsdoelwitte wat geassesseer moet word, te verminder en

•

nasionale assessering net tot die kernvakke te beperk.

Nadat die regering hierdie aanbevelings geimplementeer het (Silvernail, 1996:49-51, 54), is
daar weer in 1995 met 'n uitgebreide hersiening van die Nasionale Kurrikulum begin. Die is in
2000 voltooi nadat daar wyd op 'n formele en informele basis met alle onderwysbelanghebbendes gekonsulteer is.

Die hersiene kurrikulum, wat voortaan as die hersiene Nasionale

Kurrikulum bekend sou staan, het na vier bree terreine verwys, naamlik:
•

die definiering van doelwitte en prioriteite vir die skoolkurrikulum;

•

die versekering dat die kurrikulum omvattend, gebalanseerd en buigsaam sal wees;

•

die ontwikkeling van geletterdheid, getalsbegrip en ander vaardighede en
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•

om jong mense voor te berei vir geleenthede, verantwoordelikhede en ervarings vir die
latere lewe, wat insluit burgerlike opvoeding, persoonlike, sosiale en gesondheidsonderwys (INCA, 2006d).

Nog 'n hersiening is hierna gemaak wat in 2004 in werking sou tree. Dit het egter slegs op
sleutelfase vier (ouderdomme 14-16 jaar) betrekking gehad.

Hierdie hersiening het die

kurrikulum se voorneme om vaardighede soos analisering, probleemoplossing, beredenering en
kommunikas/e te ontwikkel, bevestig.

Dit het verder ook werkverwante leer (work-related

learning) as 'n verpligte vak ingevoer wat as belangrike vereiste gestel is vir verdere leer en
onderwys (INCA, 2001b).
Ten spyte van al hierdie hersienings het dit nie as 'n waarborg gedien om alle ontevredenheid
wat daar met die Nasionale Kurrikulum bestaan het, uit die weg te ruim nie. 'n Ondersoek deur
die Vereniging van Onderwysers en Dosente in 2006 het getoon dat net minder as 90% van sy
lede wat in skole werksaam was, die Nasionale Kurrikulum steeds as te rigied bevind. Die wens
is uitgespreek dat die kurrikulum meer buigsaam behoort te wees wat aan onderwysers die
vryheid sou verleen om dit by die besondere behoeftes van hul leerders aan te pas (Marshall,
2006:3).
2.8.7

Geskiedenisonderrig en UGO

Geskiedenis het in die oorspronklike Nasionale Kurrikulum die status van 'n kernvak geniet wat
verpligtend was tot die ouderdom van sestien. Dit het verander met die hersiening van die
Nasionale Kurrikulum vir Geskiedenis in 1995. Hiervolgens sou die vak net verpligtend wees tot
op die ouderdom van veertien jaar (sleutelfases 1 tot 3), waarna leerders 'n keuse kon uitoefen
of hulle hul studie in Geskiedenis wou voortsit (Haydn etal., 2001:13, 23).
Die Kwalifikasie- en Kurrikulumowerheid bied in sy 2004/2005 Gekiedenisjaarverslag oor
kurrikulum en assessering insiggewende gegewens oor die uitwerking van die Nasionale
Kurrikulum soos wat dit in die Nasionale Kurrikulum vir Geskiedenis vergestalt is (QCA, 2005:132). Die Kwalifikasie- en Kurrikulumowerheid is op 1 Oktober 1997 gestig. Hierdie liggaam se
pligte was om onder meer die kurrikulum en sy assesseringprogram te monitor en te ontwikkel
ten einde hoe standaarde te verseker (INCA, 2006d).
Die jaarverslag het daarop gewys dat, anders as in die primere onderwys, die gehalte van
Geskiedenisonderrig in die sekondere onderwys van hoogstaande aard is. Geskiedenis het ook
in 'n redelik groot mate gewildheid onder die leerders geniet.

Sleutelfase 3-leerders het

Geskiedenis byvoorbeeld sesde op die rangordelys van belangrikheid geplaas na vakke soos
Engels, Wiskunde, Wetenskap, IKT, en Liggaamlike Opvoeding. Ook in die ouderdomsgroep
14-19 was Geskiedenis 'n gewilde opsie wanneer 'n vakkeuse uitgeoefen moes word. Hierdie
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ouderdomsgroep het Geskiedenis ook sesde op die gewildheidsleer geplaas. Van die redes
wat aangevoer word waarom die vak soveel status geniet, staan in noue verband met die
bepaalde metodologie wat in die onderrig-leersituasie gevolg is.

Ten opsigte hiervan het

leerders gerapporteer dat hulle die "aktiewe" lesse geniet waar hulle toegelaat word om
gesprekke te voer, voordragte te lewer, groepwerk te doen en drama of rolspel op te voer. Die
gebruik van leer- en onderrigsteunmiddele soos die video en IKT is ook geidentifiseer as
bykomende faktore wat Geskiedenis 'n genotvolle vak gemaak het.
Benewens die positiewe tendense wat gerapporteer is, het die verslag ook enkele hindernisse
in die onderrig en leer van Geskiedenis blootgele.

Sommige van die onderwysers in die

sekondere fase en vernaamlik in sleutelfase 3, het gevoel dat hulle nie genoegsame onderrigtyd
gegun word om die leerprogramme af te handel nie. Dit word onder meer toegeskryf aan al hoe
meer nuwe vakke wat begin het om deel van die kurrikulum uit te maak waarvoor daar plek en
tyd op die skoolrooster ingeruim moes word.
Gepaard met aspekte soos historiese interpretasie en chronologiese begrip het van die
onderwysers ook aangedui dat hulle dit moeilik gevind het om bepaalde tydspesifieke
onderwerpe binne die leerprogramme te onderrig en te leer (QCA, 2005:5, 9-10, 13-14, 16, 18).
Volgens Arthur (2003:2) het baie van die onderwysers die leerprogramme as 'n sillabus hanteer,
eerder as 'n kurrikulumraamwerk. Baie onderwysers het die Geskiedeniskurrikulum verskraal,
met die gevolg dat die leerprogramme op 'n inkonsekwente wyse ingekort is. Dit is byvoorbeeld
gedoen deur hoofsaaklik klem te le op die ontwikkeling van leerders se indieptekennis van
spesifieke onderwerpe. In sodanige gevalle het dit geskied ten koste van "n historiese oorsig
wat aan leerders die geleentheid sou bied om koppelinge te maak tussen die verskillende
historiese gebeure en periodes en hoe dit oor tyd heen verander het (OFSTED, 2004/05). As
redes vir hierdie kleitrappery is onder andere die gebrek aan vakkundigheid by onderwysers en
onderrigtyd wat nie as genoegsaam beskou is nie, aangevoer (QCA, 2005:13).
Besorgdheid is ook in die jaarverslag uitgespreek oor sekere kwessies wat met assessering
verband gehou het. Alhoewel onderwysers redelik tevrede was met die vlakbeskrywers, was
daar tog sommige wat dit moeilik gevind het om dit te interpreteer en as werkbare
assesseringskriteria te implementeer (OFSTED, 2004/05). Ander was weer van mening dat die
vlakbeskrywers te moeilik vir die leerders was om te bereik. Om hierdie probleem hok te slaan
het sommige skole dit herskryf.

Die herskryf van die vlakbeskrywers en die onderverdeling

daarvan in verdere subvlakke het meegebring dat die gehalte van die assessering van skole
onderling verskil het (QCA, 2005:10,14, 19; Freeman, 2005:3).
In die ouderdomsgroep 14-19 is die onvermoe om historiese interpretasie en bronne-analise
deeglik te assesseer van die verdere probleme wat in die jaarverslag uitgewys is. Kommer het
bestaan oor die afname in assesseringsgeleenthede aan die einde van sleutelfase 4 vir die
73

skranderder leerders om die voile omvang van hul vertel-/verhaalvaardighede te kan ten toon
stel (QCA, 2005:19). 'n Duidelike inhoudelike verwantskap het ook tussen sleutelfases 3 en 4
ontbreek wat nie genoegsaam voorsiening gemaak het vir progressie in denke tussen hierdie
twee sleutelfases nie (Culpin, 2003:17). 'n Besorgdheid het ook bestaan oor vrae wat in soveel
klein afdelings opgebreek word met spesifieke kriteria waaraan die antwoord moet voldoen dat
leerders nie die kans gegun word om bewys te lewer van wat hulle werklik alles van 'n bepaalde
onderwerp weet nie (OFSTED, 2004/05).
In die media is die Geskiedenis wat in die skole geleer word deur historici veroordeel as synde
te eng en onsamehangend (Roberts, 2003:18). Hulle was van mening dat feite en die vertel- of
verhaalmetode ten koste van historiese vaardighede afgeskeep word. Met kommentaar soos:
"The exam questions are often sterile exercises, especially those on source evaluation and on
interpretations", "Source work has become formulaic and dull,...and there is no provision for
assessing the construction of historical narrative" het hierdie kritici hul stem duidelik in die
verband laat hoor. 'n Oproep is deur die beswaardes gemaak om terug te keer na 'n meer
tradisionele onderwysbenadering in die onderrig van Geskiedenis waar groter klem op die
inhoudelike geplaas word (Freeman, 2005:4, 6; Culpin, 2003:17). Dit het die ou vete wat reeds
sedert 1960 bestaan het tussen die aanhangers van die "nuwe" Geskiedenis in skole wat die
vaardigheidsgebaseerde benadering ondersteun het en die aanhangers van die "acts and facts"
wat weer die feitelike benadering beklemtoon het, opnuut weer laat ontvlam (Bourdillon &
Storey, 2002:37; Haydn etal., 2001:21, Jones, 2000:300, 302, 310, 318).
2.8.8

Slotbeskouing

Die doel van die Konserwatiewe party in Engeland was om met die aankondiging van die
Onderwyshervormingswet van 1988 met sy uitkomsgebaseerde nasionale kurrikulum veel meer
direkte politieke beheer oor die onderwysisteem te verkry (Bourdillon & Storey, 2002:37). Dit is
gedoen onder die vaandel van desentralisasie en 'n neo-liberale markgeorienteerde ideologie.
In werklikheid het hierdie onderwyshervorming meer gesentraliseerde beheer oor die kurrikulum,
assessering en die onderwysberoep meegebring (Codd, 2005:200). Gekwantifiseerde resultate
(of uitkomste) het die onderwysbeleid en -praktyk oorheers. Assessering het in werklikheid die
aandrywer geword om verbeterde en verhoogde standaarde te stel. Aanspreeklikheid is van
skole geeis en meganismes is geskep om te monitor in hoeverre bepaalde resultate wel behaal
is.

Dit is vergoelik deur politieke retoriek dat dit onderwysstandaarde en ekonomiese

wedywering sal verhoog wat as noodsaaklik geag is vir vooruitgang in 'n snel veranderende
wereld (Lee, 2003:62; Levin, 2001:13). Die onderwyshervorming was ook nie sonder probleme
nie en die regering moes gereeld aanpassings aan die Nasionale Kurrikulum maak en dit
hersien om veral onderwysers en ouers tevrede te stel.
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In vele opsigte het die Nieu-Seelandse onderwyshervorming parallel geloop met die hervorming
wat in Engeland plaasgevind het (Codd, 2005:200), soos vervolgens bespreek sal word.
2.9

UGO IN NIEU-SEELANO

2.9.1

Inleiding

In Julie 2005 was daar 2 579 skole in Nieu-Seeland wat multikultureel van aard is. Die blankes
veteenwoordig die grootste presentasie (59,6%), gevolg deur die Maori's (21,6%), diegene wat
van die Suidsee Eilande geemigreer het (8,8%), die Asiate (8,0%) en ander groepe (1,9%). Die
grootste saamtrek van leerders is in die streke van Auckland, Canterbury en Wellington (New
Zealand Ministry of Education, 2005a). Daar word van skole verwag om aan almal gelyke
onderwysgeleenthede te voorsien en om die diverse etniese en kulturele erfenis van die
leerders te respekteer (New Zealand Ministry of Education, 2005b).
In Nieu-Seeland maak die onderwysstelsel voorsiening vir 13 Jaarvlakke.

Onderwys is

verpligtend van die ouderdom van ses jaar af tot sestien jaar (Philips, 2006:2). Alhoewel die
ouderdom ses is, begin baie leerders alreeds hul skoolloopbaan op die ouderdom van vyf jaar
aan die primere skole waar hulle normaalweg bly tot aan die einde van hul Jaar 6. Leerders in
Jare 7 en 8 het die keuse om hul skoolloopbaan in 'n ander intermediere skool voort te sit, of
om nog deel van 'n primere skool te bly waar daar ook voorsiening gemaak word vir hierdie
skoolfase.

Alhoewel sekondere skole gewoonlik vir die Jare 9-13 voorsiening maak, kan

leerders ook hul intermediere fase aan die skole volg. 'n Verdere opsie is om Jare 7 en 8 in
saamgestelde of areaskole te voltooi.

In hierdie skole, wat gewoonlik op die platteland

aangetref word, kan die primere, intermediere en senior skoolfases gekombineerd op een
standplaas gevolg word (New Zealand Ministry of Education, 2005a). Daar bestaan 'n verpligte
nasionale kurrikulum vir Jare 1-10. Leerders word aan die begin van elke jaar bevorder na 'n
volgende jaar behalwe in die geval van Jare 12 en 13 waar elke skool sy eie beleid bepaal
(Philips, 2006:2).
Die meeste van die leerders gaan skool in staatskole wat toelaes van die regering ontvang. Die
Kura kaupapa Maori is van die staatskole waar die onderrig gebaseer word op die kultuur en
waardes van die Maori. Dit geskied deur die medium van die Maori-taal, alhoewel dit een van
hierdie skole se sleuteldoelwitte is om leerders op so 'n wyse te onderrig dat hulle ewe vaardig
in beide die Maori- en Engelse taal kan wees. Spesiale skole is nog 'n tipe staatskool wat
onderrig voorsien aan leerders met spesiale onderwysbehoeftes. Nog "n tipe skool, bekend as
die Geintegreerde skole, was voorheen privaat, maar is nou ook staatskole. Soos in die geval
van die Kura kaupapa Maori en die Spesiale skole, volg die Geintegreerde skole ook die NieuSeelandse skoolkurrikulum, maar behou hulle eiesoortige karakter wat normaalweg gekenmerk
word deur 'n filosofiese of godsdienstige inslag. Hierdie skole ontvang wel staatstoelaes, maar
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omdat die geboue en grond privaat besit word, word skoolgeld van die leerders verhaal om die
koste wat hierdie eiendom mag verg, te delg. Die Designated character schools is 'n ander tipe
staatskool wat ook onderrig gee volgens die voorskrifte van die nasionale kurrikulum, maar
word toegelaat om hulle eie doelwitte te ontwikkel ooreenkomstig die eiesoortige waardes wat
hulle aanhang.
Onafhanklike (private) skole wat aan bepaalde vereistes moet voldoen alvorens hulle kan
registreer, ontvang ook 'n gedeeltelike subsidie van die staat. Vir die leerders wat om die een of
ander rede nie 'n skool kan bywoon nie, is daar die Korrespondensieskool vir afstandsonderrig.
Tuisskole is ook nog 'n opsie. Hierdie skole moet eers vooraf goedkeuring van die Ministerie
van Onderwys verkry en is verplig om dieselfde standaarde as al die ander skole in NieuSeeland te handhaaf.

Alhoewel hierdie tipes skole in die afgelope tyd groei getoon het,

verteenwoordig dit slegs een persent van die totaie aantal leerders wat skool bywoon (New
Zealand Ministry of Education, 2005a).
Alle kinders in Nieu-Seeland, behalwe buitelandse leerders, ontvang gratis onderwys van hulle
vyfde verjaardag af tot aan die einde van die jaar waarin hulle negentien word. Leerders met
spesiale onderwysbehoeftes geniet gratis onderwys tot die ouderdom van een en twintig jaar
(New Zealand Ministry of Education, 2005b).
2.9.2

Redes vir en doel met die implementering van die UGO-model

Wat die skoolkurrikulum betref, het Nieu-Seeland, anders as baie ander lande vir dekades lank
'n nasionale kurrikulum gevolg wat tot die 1980's nie ingrypende veranderinge ondergaan het
nie (Levin, 2001:43, 46). Die Thomasverslag wat in 1942 verskyn het, het as basis gedien vir
die skoolprogramme wat in die sekondere skoolfase gevolg is (Phillips, 1993).

Dit was

gebaseer op 'n nasionale raamwerk wat voorsiening gemaak het vir afsonderlike vakdissiplines
en normgebaseerde assessering (Priestley & Higham, 1999).
Sedert die 1980's het die aandrang vir die hervorming van die skoolkurrikulum in Nieu-Seeland
begin toeneem. In hierdie tyd het besorgdheid geheers oor die kurrikulum wat nie die huidige
en toekomstige sosiale, kulturele en ekonomiese behoeftes van sy mense ondervang het nie.
So byvoorbeeld het dit nie ag geslaan op die besondere behoeftes van al sy leerders nie, met
verwysing na: die meisies, die Maori's, die leerders wat van die Suidsee Eilande geemigreer
het asook daardie leerders met leergebreke. Die kurrikulum- en assesseringspraktyke het ook
in die spervuur beland. Dit is as gefragmenteerd afgemaak omdat daar te veel klem gele is op
die afsonderlike sillabusse van die onderskeie vakgebiede. Daarmee saam is dit veroordeel
omdat dit nie as 'n genoegsame basis gedien het vanwaar individuele vordering en prestasie
gemeet kon word nie. Ook het kurrikulum- en assesseringspraktyke in gebreke gebly om die
effektiwiteit van die Nieu-Seelandse skoolsisteem te assesseer. Dit is ook as noodsaaklik geag
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dat daar nouer samewerking moes wees tussen die skole en die gemeenskap, en ook tussen
die onderwyssektore en die naskoolse onderwys- en opleidingsinrigtings (Brewerton, 1996:5;
Philips, 1993).
Voorspruitend uit die behoefte om te hervorm, verskyn daar in 1986 'n regeringsverslag, getitel
Learning and Achieving. Dit het onder meer voorgestel dat:
•

assesseringsprestasie

gefundeerd

moet

wees

wat

leerdervorderingsvlakke

sal

veronderstel;
•

'n interne skoolgebaseerde assessering vir die Jare 11 tot 13 opgestel moet word en

•

veranderinge aangebring moet word aan die nasionale toekennings wat leerders by
skoolverlating ontvang (Philips, 2000; Philips, 1993).

Na die verskyning van die Learning and Achieving-vers\ag het hervorming in momentum
toegeneem. 'n Opvolgverslag, getitel Curriculum Review, wat in die volgende jaar verskyn het,
was die eerste omvattende hersiening van die skoolkurrikulum sedert die 1942-Thomasverslag.
Die Curriculum Review-vers\ag was 'n reaksie op die bestaande fragmentariese aard van die
skoolkurrikulum in afsonderlike vaksillabusse wat tot gevolg gehad het dat daar nooit werklik
sprake van 'n oorkoepelende nasionale kurrikulum kon wees nie (Jones, 2003a:85). Alle partye,
insluitend gemeenskapsgroepe en onderwysers wat geinteresseerd was in kurrikulumsake, is
gekonsulteer en geleentheid gebied om kommentaar en insette op die Curriculum Reviewkonsepverslag te lewer (Philips, 1993). Van die hervormingsvoorstelle was:
•

'n nasionale gemeenskaplike kurrikulum vir Jaar 1 tot Jaar 11 vir alle skole. Dit sou
voorsiening maak vir nasionale kurrikulumbeginsels, kennis, vaardighede, houdings en
waardes;

•

groter gemeenskapsbetrokkenheid by die opvoeding van die jeug;

•

dat alle hindernisse wat in die pad van prestasie staan, uit die weg geruim moes word en

•

dat meisies en die Maori-leerders gelyke status met die ander leerders in skole moet
geniet.

Benewens die hervormingsvoorstelle van die Curriculum flew'ew-verslag le die belangrikheid
daarvan daarin dat dit verdere kurrikulumontwikkeling aangemoedig het.
Gedurende die tweede termyn van die Arbeidersregering (1987-1990) het groot administratiewe
hervorming in die onderwys plaasgevind (Philips, 1993). Ten eerste het die regering die Picottaakgroep aangestel. Hulle moes hervormingsvoorstelle indien wat te make gehad het met die
algemene bestuur van skoolonderwys (Levin, 2001:44). Voortvloeiend uit hul aanbevelings, het
die regering die beleidsdokument Tommorow's Schools bekendgemaak wat op 1 Oktober 1989
ge'i'mplementeer is (Robertson & Dale, 2000:121). Hierdie beleidsdokument, wat 'n uitgebreide
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herstrukturering van die onderwysstelsel voorgestaan het, verteenwoordig 'n waterskeiding in
die regering se pogings om skoolonderwys te hervorm. Op paradoksale wyse het die regering
die klem op 'n gedesentraliseerde en doeltreffende onderwysstelsel geplaas sonder om werklik
sy gesentraliseerde beheer oor die kurrikulum, die assessering van leer en die onderwysprofessie as sodanig prys te gee (Codd, 2005:195, 200).

Besluite wat in die Tommorow's

Schoo/s-dokument op die hervorming van die nasionale kurrikulum en assessering in skole
gedui het, het ingesluit:
•

groter besluitnemingsinspraak van ouerkant deur middel van verkose bestuursrade wat
beheer sou uitoefen oor die begroting, personeelvoorsiening en skoolbeleid;

•

dat die Ministerie van Onderwys verantwoordelikheid moes aanvaar vir die stel van
nasionale kurrikulumdoelwitte;

•

die opstel van skoolhandveste waarin beide die nasionale en die skool/plaaslike
kurrikumdoelwitte moet verskyn;

•

selfbesturende skole wat oor die vermoe moet kan beskik om die hulpbronne wat deur
die staat beskikbaar gestel word vir plaaslik ge't'dentifiseerde behoeftes te kan aanwend
en

•

die stig van 'n Education Review Office wat aanspreeklikheid van skole sou eis deurdat
dit onderrig sou monitor, waarna openbare verslaglewering sou geskied oor die gehalte
van die onderrig wat waargeneem is (Brown, 2004:306; Levin, 2001:45; Brewerton,
1996:5).

Die Nasionale Party wat sedert Oktober 1990 tot 1999 regeer het, het voortgebou op die
hervormingsinisiatiewe van sy voorganger deur te verklaar dat die tradisionele benaderings tot
die onderwys uitgedien was (Lee, 2003:8; Levin, 2001:43, 46; Robertson & Dale, 2000:125;
Peters, 1995:57). Een so 'n inisiatief was die bekendstelling van die Report of the Ministerial
Working Party in 1990 wat die projek ABLE (assessment for better learning) geloods het. In
hierdie verslag is daar onder meer bespreek watter veranderinge in die kurrikulum aangebring
moes word om die assesseringspraktyke in die skole te verbeter.

Dit het verder ook die

belangrike rol van assessering beklemtoon as 'n voorvereiste vir beter onderrig en leer. Hierna
is nog hervorming van stapel gestuur wat die kurrikulum op verreikende wyse sou be'invloed.
Dit het as die Achievement Initiative bekend gestaan. Die vernaamste oogmerke van laasgenoemde was om nasionale kurrikulumverklarings (Philips, 2000) en duidelike prestasiestandaarde vir die verpligte onderwysjare te stel.

Dit wou ook nasionale assesserings-

prosedures ontwikkel aan die hand waarvan 'n leerder se vordering gemonitor kon word (Philips,
1993). Stemme het begin opgaan vir die stel van prestasiedoelwitte/-standaarde (achievement
objectives) waaraan leerders moes voldoen en waarteen leerdervordering gemonitor kon word
(Philips, 2000). Die Achievement Initiative wou ook hulpbronne aan skole toewys om te kan
voorsien in elkeen se besondere onderrig- en leerbehoeftes (Philips, 1993).
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Uit voorafgaande is dit duidelik dat daar veral sedert die tagtigerjare 'n stortvloed van
hervormingsinisiatiewe geloods is om die administrasie en die kurrikulum van skoolonderwys te
transformeer met die doel om leerderprestasie te verbeter. Alhoewel nie al hierdie voorstelle op
vrugbare teelaarde geval het nie (Philips, 1993), het dit nietemin as belangrike stimuli gedien vir
die totstandkoming van die Nieu-Seelandse Curriculum Framework wat die onderwysstelsel in
so 'n mate geherstruktureer het dat dit UGO in Nieu-Seeland amptelik ingelui het (Lee, 2003:82;
Berkhoutefa/., 1998:289; Peddie, 1995:146-147).
Volgens Levin (2001:43) moet die redes vir die radikale onderwyshervorming wat Nieu-Seeland
sedert die middel-1980's gekenmerk het, beoordeel word binne die konteks van die sosiopolitieke en ekonomiese klimaat van daardie tyd. In die literatuur bestaan daar afdoende bewys
dat onderwyshervorming in Nieu-Seeland in 'n groot mate be'invloed is deur die vryemarkideologie wat sedert die tagtigerjare in 'n al groter wordende gedaante sy invloed op die
Arbeidersregering laat geld het (vgl. Levin, 2001:43; Anderson, 1999:3; Priestley & Higham,
1999; Peddie, 1995:140; Peters, 1995:52; Snook, 1995:163, 167). Hierdie veranderende
ekonomiese visie, wat op neo-liberale beginsels van individualisme, ondernemingsgees,
kompetisie, deregulering, korporatisme en privatisering gebaseer is (Codd, 2005:196; Peters,
1995:52), was primer die werk van 'n klein groepie senior politieke analiste van die NieuSeelandse Departement van Finansies. Hierdie persone het die oordadige regeringsinmenging
as rede aangevoer waarom die land se ekonomie sedert die vroee 1980's so 'n sukkelbestaan
gevoer het. Hulle was oortuig daarvan dat Nieu-Seeland moes losbreek uit sy ekonomiese
isolasie en meer deel moes uitmaak van die internasionale ekonomie (Levin, 2001:91-92, 94).
Die uiteindelike gevolg was dat die verhouding tussen die staat en die ekonomie verander het.
Die staat het begin om 'n "hande-af'-beleid te volg waarin gekonsentreer is op die
maksimalisering van die land se mededingendheid in beide die nasionale en internasionale
arena (Robertson & Dale, 2000:121).
Hierdie neo-liberalistiese markgerigte ekonomiese benadering het mettertyd sy invloed op die
onderwys laat geld. Die behoefte het ontstaan om 'n arbeidsmag op te lei wat onderle sou
wees in toespaslike vaardighede wat sou kon voldoen aan die veranderende verwagtinge wat 'n
kompeterende vryemarkekonomie vereis het (Priestley & Higham, 1999; Peters, 1995:62). Die
opvatting het algaande begin posvat dat skole en onderwysers groter aanspreeklikheid moet
aanvaar vir hul doen en late. Hulle moes aan die skoolgemeenskappe en die regering bewys
kon lewer dat die onderrig- en leergebeure van so 'n aard is dat dit leerders uiteindelik in staat
sou stel om hul plek op 'n volwaardige wyse in 'n globaal kompeterende ekonomie vol te staan.
Van regeringswee is ook meganismes geskep om openbare onderwys te monitor. Sedert 1990
is 'n Education Review Office vir die doel in werking gestel (Snook, 1995:165) wat die
effektiwiteit van skole elke drie jaar moes beoordeel, waarna verslag aan die gemeenskap en
die regering gelewer sou word (Wylie, 1999:181; Brewerton, 1996:5-6).
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Aan die skoolkurrikulum self is die vereiste gestel dat dit van so 'n aard sou wees dat dit die
leerders sou help om by 'n snelveranderende sosiale en ekonomiese konteks aan te pas. In
Nieu-Seeland het die arbeidsmark algaande getransformeer wat onder meer meegebring is
deur die toetrede van die vrou in die arbeidsmark, vinnige en uitgebreide tegnologiese
veranderinge, die uitbreiding van die dienssektor, nuwe metodes om produksie te organiseer en
die kompleksiteit en mededingendheid van die internasionale markte. Dit alles het 'n hoer vlak
en breer omvang van vaardighede vereis.

Die Nieu-Seelandse handelsvennote het ook

algaande verander, waar dit van Europa verskuif het na die Suidsee Eilande en Asie. Al hoe
meer handel is ook gedryf met die nie- engelsprekende nasies. Die verskillende tale en kulture
van hierdie nuwe markte het op sigself verdere groot uitdagings aan die onderwys in NieuSeeland gestel (New Zealand Ministry of Education, 2004h).
Die Nieu-Seelandse regering handhaaf die oortuiging dat onderwys die kern uitmaak van die
nasie se poging om ekonomiese en sosiale vordering te maak.

In erkenning van die

fundamentele belangrikheid van onderwys, het hulle die volgende tien doelwitte vir die
onderwysstelsel geformuleer (kyk Tabel 2.3):
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Tabel 2.3: Die Nieu-Seelandse nasionale onderwysdoelwitte
1

Die nastreef van die hoogste prestasiestandaarde deur programme wat alle leerders in staat sal stel om hulle voile
potensiaal as individue te bereik, en om die waardes te ontwikkel wat nodig is om voile lede van die Nieu-Seelandse
gemeenskap te word.

2

Die skep van gelykheid van onderwysgeleentheid aan alle Nieu-Seelanders deur die identifisering en verwydering van
struikelblokke in die weg van prestasie.

3

Die ontwikkeling van die kennis, begrip en vaardighede wat nodig is vir die Nieu-Seelanders om suksesvol in die moderne,
ewig-veranderende wSreld te kompenteer.

4

Die le van 'n deeglike grondslag in die vroee kinderjare met die oog op toekomstige leer en prestasie, deur middel van
programme. Dit moet ondersteuning aan ouers insluit ten opsigte van hul vername rol, synde hulle kinders se eerste
onderwysers.

5

Die voorsiening van 'n bree onderwys deur 'n gebalanseerde kurrikulum wat belangrike leerareas dek. Voorkeur moet
gegee word aan die ontwikkeling van hoe bevoegdheidsvlakke (kennis en vaardighede) in geletterdheid, syferkennis,
wetenskap en tegnologie en fisieke aktiwiteit.

6

Die bereiking van uitnemendheid deur die stel van duidelike leerdoelwitte waarvolgens leerders se vordering gemonitor kan
word, en programme om individuele behoeftes te ondervang.

7

Die voorsiening van suksesvolle leer vir daardie leerders met spesiale behoeftes deur te verseker dat diegene gei'dentifiseer
word en die toepaslike ondersteuning ontvang.

8

Die verlening van toegang aan leerders tot 'n nasionaal en internasionaal erkende kwalifikasiesisteem om 'n hoe
deelnamevlak aan naskoolse onderwys in Nieu-Seeland aan te moedig.

9

Die bevordering van verhoogde deelname en sukses vir die Maori deur Maori onderwysinisiatiewe wat insluit onderrig in Te
Reo Maori in ooreenstemming met die beginsels van die Verdrag van Waitangi. (Hierdie verdrag is in 1840 tussen die
Maori's en Brittanje onderteken waardeur eersgenoemde die versekering ontvang het van voorgesette toegang tot
hulpbronne en die beskerming van hul kulturele regte en identiteit) (Wylie, 1995:62).

10

Die toon van respek vir die diverse etniese en kulturele erfenisse van die mense van Nieu-Seeland met erkenning aan die
unieke plek van die Maori, en Nieu-Seeland se rol in die Suidsee en as 'n lid van die internasionale Gemeenskap van
Nasies.

(New Zealand Ministry of Education, 2006d)
Met hierdie doelwitte is dit duidelik dat die Nieu-Seelandse regering die onderwysstelsel op so
'n wyse wou struktureer dat dit inklusief-holisties van aard moes wees. Hoogstaande gehalte
en gelyke geleenthede moes aan almal verseker word wat aan elke Nieu-Seelander die geleentheid sou gun om 'n lewenslange leerder te kan wees ten einde sy plek in 'n post-modernistiese wereld te kan volstaan.
begrips-

Die kurrikulum word in leerareas beskryf met hoe kennis-,

en vaardigheidsvlakke,

gemeet

aan

duidelike

leerdoelwitte

(die

uitkomste).

Wedersydse respek vir die kulturele diversiteit moet gehandhaaf word en ouers se rol as die
eerstelinie-opvoeders is as noodsaaklik beskou.
2.9.3

Struktuur van die UGO-kurrikulumraamwerk

UGO in Nieu-Seeland berus op die Curriculum Framework wat in 1993 bekendgestel is (ERO,
2006:4; Priestley & Higham, 1999). Anders as in byvoorbeeld die geval van Australie, het die
raamwerk betrekking op al die skooljare, insluitend die nie-verpligte skooljare (New Zealand
Ministry of Education, 2006b).

Dit was die eerste amptelike oorkoepelende nasionale

beleidsdokument wat inligting voorsien het rakende die onderrig, leer en assessering vir alle
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leerders in die Nieu-Seelandse skole. Benewens die feit dat dit die unieke leerbehoeftes van
elke leerder erken, identifiseer hierdie kurrikulumraamwerk ook die kennis, begrip, vaardighede,
houdings en waardes wat alle leerders moet ontwikkel ten einde hulle in staat te stel om hul rol
in die wereld ten voile te vervul (New Zealand Ministry of Education, 2004a).

Dit toon

ooreenkomste met die kurrikulumraamwerke van Australie, Engeland en Wallis (New Zealand
Ministry of Education, 2004a; Crooks, 2002:239;

Priestley & Higham, 1999) en dien as 'n

algehele rigtingwyser vir skole oor hoe om die kurrikulum te operasionaliseer.
Die Curriculum Framework bestaan uit vyf hoofdele, naamlik (i) die beginsels, (ii) die sewe
kernleerareas, (Hi) noodsaaklike vaardighede, (iv) houdings en waardes en (v) nasionale
kurrikulumverklarings (INCA, 2005a).
(i)

Die beginsels van die Curriculum Framework word as "grondliggend aan onderrig en leer
beskou" (Priestley & Higham, 1999). Dit:
•

is rigtinggewend ten opsjgte van leer en assessering in die Nieu-Seelandse skole;

•

bevorder prestasie en sukses vir alle leerders, en op elke vlak word die
prestasiedoelwitte/-standaarde duidelik omskryf waaraan die leerders se vordering
gemeet kan word;

•

is buigsaam, wat skole en onderwysers in staat stel om programme te ontwerp wat
geskik is vir die leerbehoeftes van hulle leerders;

•

verseker

dat die

leerproses

dwarsdeur

die skoolloopbaan

samehangend

voortgaan;
•

moedig leerders aan om onafhanklike en lewenslange leerders te word;

•

voorsien alle leerders met gelyke onderwysgeleenthede;

•

erken die belangrikheid van die Verdrag van Waitangi;

•

weerspieel die multikulturele aard van die Nieu-Seelandse samelewing en

•

bring die leergebeure in verband met die wyer wereld sodat leerders die
toepaslikheid, betekenis en nut daarvan kan insien (New Zealand Ministry of
Education, 2004a; New Zealand Ministry of Education, 2004c).

(ii)

Die sewe kernleerareas wat as noodsaaklik beskou word vir 'n "bree en gebalanseerde
onderwys" sluit in Taal (Engels) en Tale (Ander), Wiskunde, Wetenskap, Sosiale
Wetenskappe, Tegnologie, die Kunste (dans, drama, musiek en die visuele kunste),
Gesondheid en Liggaamlike Welsyn. Dit was die verantwoordelikheid van die skole om
toe te sien dat leerders onderrig in al die leerareas in elk van die eerste tien jaar van hul
skoolloopbaan ontvang (INCA, 2005a;
Education, 2004d).
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Brown, 2004:306;

New Zealand Ministry of

(iii)

Die noodsaaklike vaardighede is in die volgende agt kategoriee gegroepeer, naamlik (i)
Kommunikasievaardighede, (ii) syferkennis, (iii) inligtingsvaardighede (insameling, verwerking en aanwending van inligting), (iv) probleemoplossingsvaardighede,

(v)

selfbestuur- en mededingendheidsvaardjghede, (vi) fisiese vaardighede, (vii) sosiale en
kooperatiewe vaardighede, en (viii) werk- en studievaardighede (New Zealand Ministry
of Education, 2004a; New Zealand Ministry of Education 2004e). Hierdie vaardighede
kom ge'integreerd en verweefd binne die hele skoolkurrikulum voor en kan nie in isolasie
ontwikkel word nie. Skole moes toesien dat genoegsaam geleenthede aan leerders
gegun word om gedurende hul skooljare in die voile reeks vaardighede te ontwikkel. Dit
dien ook as belangrike skakels vir naskoolse onderwys en opleiding en wanneer 'n
beroep beklee sou word (Brewerton, 1996:6).
(iv)

Houdings en waardes gepaard met kennis en vaardighede maak 'n integrale deel uit van
die Nieu-Seelandse kurrikulum (New Zealand Ministry of Education, 2004f). Daar word
nie na spesifieke houdings verwys nie, behalwe dat daar 'n positiewe houding gekweek
moet word teenoor alle leervlakke (New Zealand Ministry of Education, 2006b). Wat die
waardes betref, word eerlikheid, betroubaarheid, respek vir ander, respek vir die gereg,
verdraagsaamheid, regverdigheid, ontferming, nie-seksisme en nie-rassisme as die
waardes uitgesonder wat die demokraties-sosiale bestel in Nieu-Seeland onderle, en
daarom versterk moet word (New Zealand Ministry of Education, 2004f).

(v)

Die Curriculum Framework vereis ook nasionale kurrikulumverklarings wat hoofleeruitkomste sal spesifiseer waaraan die vordering van leerders geassesseer kan word
(Jones, 2003a:87). In die Curriculum Framework word ook gemeld dat die hoofdoel van
assessering spesifiek hulpverlening is om leerderprestasie asook die gehalte van die
leerprogramme te verbeter. Dit is 'n benadering wat grondliggend is aan UGO (New
Zealand Ministry of Education, 2006b).

Ten slotte bly dit 'n moeilike taak om kategories te kan bepaal waar Nieu-Seeland teenswoordig
staan met betrekking tot die implementering van Spady se drie UGO-modelle (kyk afdeling 2.5).
Die noodsaaklike vaardighede dui wel die uittreevlakuitkomste aan vanwaar die beginsel van
afwaartse ontwerp toegepas kan word. Met dft as maatstaf, voldoen dit aan die belangrikste
vereiste wat deur die transformerende of herskeppende model gestel word.
2.9.4

Besondere aard/kenmerke van die UGO-kurrikulumraamwerk

Grondliggend

aan

die

uitkomsgebaseerde

Nieu-Seelandse

Curriculum

Framework

is

leeruitkomste waaraan leerdervordering gemeet word (New Zealand Ministry of Education,
2004a).
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Die Curriculum Framework bevat nasionale kurrikulumverklarings wat die inhoudelike vir elk van
die leerareas of vakrigtings voorskryf van die junior klasse (ouderdom vyf) af tot aan die einde
van die finale skooljaar (INCA, 2005a; Jones, 2003a:87;

NZQA, 2001). Dit is die verant-

woordelikheid van die Ministerie van Onderwys (wat die voormalige Departement van Onderwys
op 1 Oktober 1989 vervang het) om die kurrikulumverklarings te ontwerp. Hulle doen dit in
oorlegpeging met onderwysers, opvoedkundiges, skoolrade en die wyer gemeenskap wat ook
besigheidslui insluit (New Zealand Ministry of Education, 2004g; Wylie, 1995:63;

Philips,

1993).
In die nasionale kurrikulumverklarings verskyn daar taakaanduiders (strands) wat die kennis-,
begrips- en vaardighede terreine definieer.

Elke taakaanduider het 'n aantal prestasie-

doelwitte/-standaarde wat die verwagte prestasievlak wat bereik moet word, aandui.
PrestasiedoelwitteAstandaarde word gewoonlik in agt vlakke verdeel (die vlakbeskrywers) om
leerdervordering en kontinu'iteit van Jaar 1 tot Jaar 13 aan te dui (INCA, 2005a; INCA, 2004g).
In die eerste twee jaar van die primere skoolfase sal die leeders byvoorbeeld daarna street om
die vlak een doelwitte te bereik en aan die einde van die sekondere skoolfase die doelwitte van
vlakke 7 of 8 (New Zealand Ministry of Education, 2005c).
Prakties gesproke is dit moontlik dat daar in een klas leerders kan wees wat verskillende
vorderingsvlakke toon. Elke leerder werk teen sy eie tempo en moet deurentyd aangemoedig
word om na hoer doelwitte te street.
2.9.5

UGA

Die nasionale kurrikulumverklarings bevat ook assesseringsprosedures en -riglyne oor
toepaslike onderrig- en leerbenaderings wat sal meehelp om leerdervordering effektief te
monitor. Formatiewe en summatiewe assessering van leerders se vordering word gedoen ten
einde vas te stel in watter mate die prestasiedoelwitte/-standaarde bereik is (New Zealand
Ministry of Education, 2004g; Philips, 2000). In die verband lewer die Ministerie van Onderwys
gewaardeerde diens. Hulle verskaf nie net ondersteuningsmateriaal vir assessering aan skole
nie, maar voorsien ook professionele opleiding aan onderwysers met betrekking tot assessering
(Philips, 2000). Die rekordering en rapportering van leerders se prestasie geskied deur middel
van prestasieprofiele wat opgestel word (Codd, 2005:196).
Alhoewel dit dikwels 'n groot rol gespeel het in die beplanning van hul onderrig- leergebeure,
het min onderwysers in sekondere skole egter die pad geloop om die voorsiene struktuur van
taakaanduiders, prestasiedoelwitte/-standaarde en vlakbeskrywers nougeset in hul assessering
en rapportering te volg. As 'n alternatief word daar eerder op 'n vorm van kriteriumgerigte
assessering gekonsentreer.

Dit het die formulering van gewoonlik vyf tot sewe belangrike

leerdoelwitte/-uitkomste (learning goals) vir elke vak en jaarvlak behels.
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Vir elk van die

leerdoelwitte/-uitkomste is 'n beskrywende skaal ontwikkel wat uit ongeveer vyf opeenvolgende
prestasievlakke bestaan wat die verwagte aard van die leerderprestasie beskryf.

By elke

assesseringstaak word daar gepoog om een of meer van hierdie leerdoelwitte/-uitkomste te
betrek. Die terugvoer wat die leerders oor hul take ontvang, is kommentaar wat gelewer word
met betrekking tot die bereikingsvlak(ke) van die leerdoelwit(te)/-uitkomste. Op hierdie wyse is
dit vir leerders moontlik om hul eie werk te assesseer deur self te monitor in watter mate hulle
gevorder het in die bereiking van die prestasievlakke en die leerdoelwitte/-uitkomste (Crooks,
2002:246-247). Hierdie benaderingswyse is aanvanklik ontwikkel vir die gebruik van Jaar 12assessering. Sedertdien het baie sekondere skole die assesseringsbenadering aangeneem en
word dit ook nou in die vroeere skooljare van hierdie skoolfase gebruik.
In die finale drie skooljare 11, 12 en 13 is assessering hoofsaaklik gerig op die bereiking van 'n
nasionale kwalifikasie (Crooks, 2002:246). Van skole is egter verwag om in hierdie skoolfase
voort te bou op die "bree en gebalanseerde" onderwys van die voorafgaande jare soos
gegrondves in die Curriculum Framework van 1993 (INCA, 2005a; New Zealand Ministry of
Education, 2004d). Om hierdie rede het UGA-praktyke nie ingrypend in beginsel afgewyk nie,
alhoewel dit tog wil voorkom of daar na 'n meer kriteriumgerigte wyse van assessering beweeg
word (Priestley & Higham, 1999). Ten einde die besondere aard van assessering in die senior
sekondere fase ten voile te begryp, is dit van belang om ook kortliks op die interaksie van drie
vername rolspelers by hierdie skoolfase te let, naamlik die National Certificate of Educational
Achievement (NCEA); die Nieu-Seelandse Kwalifikasie Owerheid (NKO), en die Nasionale
Kwalifikasieraamwerk (NKR).
Ooreenkomstig die 1986-voorstelle van die Learning and Achieving-vers\ag waarna vroeer
verwys is, is daar sedert 2002 'n geheel en al nuwe nasionale kwalifikasie wat vir die senior
sekondere skoolleerders uitgereik word. Dit staan bekend as die die National Certificate of
Educational Achievement (NCEA) (Philips, 2003:298). Hierdie kwalifikasie word in drie vlakke
verwerf, waar elke vlak 'n betrokke jaar van die laaste drie jaar van die senior sekondere
skoollewe verteenwoordig (NZQA, 2002c).
Die NCEA berus op die oplewer van prestasie deur die bereiking van nasionale standaarde wat
vir elke vak of studierigting neergele is. Daar word onderskei tussen twee tipes nasionale
standaarde,

te

wete

prestasiestandaarde

en

eenheidstandaarde

(NZQA,

2002c).

Laasgenoemde het betrekking op kwalifikasies wat meestal industrie verwant is, terwyl die
prestasiestandaarde in hoofsaak betrekking het op die skoolkurrikulumvakke (Young, 2003:232;
Crooks, 2002:250; NZQA, 2002b; Priestley & Higham, 1999).
Prestasie- sowel as eenheidstandaarde skryf nie normaalweg die inhoud van die kurrikulum
voor nie omdat dit deur die kurrikulumverklarings gedoen word. Dit spesifiseer leeruitkomste en
assesseringskriteria waaraan die prestasie van leerders geassesseer word (Philips, 2006:2;
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NZQA, 2001).

Wanneer leerders die prestasie- of eenheidstandaarde verwerf, word 'n

bepaalde aantal krediete in 'n besondere vak of studierigting verdien (NZQA, 2002b).
Die prestasiestandaarde, soos ook in die geval van die eenheidstandaarde, meld ook by watter
instansie die verantwoordelikheid berus om die assessering te behartig (New Zealand Ministry
of Education, 2006c). Die NCEA assesseer die leerders aan die hand van 'n kombinasie van
skoolgebaseerde (interne) en eksterne assesseringspraktyke (Philips, 2006:2). In die meeste
vakke word meer as die helfte van die prestasiestandaarde deur nasionale eksamens
geassesseer.

In gevalle waar die skool die assessering intern behartig (byvoorbeeld deur

geskrewe eksamens of portfefeuljes), is dit onderworpe aan 'n interskole modereringsproses,
waarna die eksterne kontrole deur die NKO uitgevoer word. Aan die einde van elke jaar
behartig laasgenoemde liggaam die assessering van ten minste die helfte van die
kurrikulumvakke in skole (Crooks, 2002:250; NZQA, 2002a; Philips, 2000).
Die NKO wat in 1990 gestig is, is verantwoordelik vir die implementering en funksionering van
die NCEA.

Hulle eerste taak was om 'n NKR te skep wat alle nasionale kwalifikasies sou

registreer en akkrediteer. Die basiese bousteen van elke kwalifikasie sou die bemeestering van
eenheidstandaarde of ander spesifieke uitkomste, byvoorbeeld prestasiestandaarde, wees
waardeur krediete verdien kon word. Die doel van die MKR was om die kunsmatige skeiding
tussen die akademiese en beroepsgerigte onderwys en opleiding op te hef (Philips, 2003:289,
291, 298, 300; Peters, 1995:66).
Die impak van UGA is deur sommige onderwysers as negatief ervaar ten opsigte van die
omvang daarvan en indoktrinerend ten opsigte van die uitoefening van hul professionele
oordeel. Soveel as negentig persent van die onderwysers wat in 1996 in die klaskamer gestaan
het, was van mening dat die hoeveelheid assessering oor die voorafgaande drie jaar heen
drasties toegeneem het (Wylie, 1999:132). Onderwysers het ook meer selfvertroue openbaar in
hul vermoe om die kurrikulum te onderrig as wat hulle gehad het om dit te assesseer. Talle
onderwysers het hul assesseringspraktyke op summatiewe wyse vermeerder, eerder as om dit
te konsolideer of te integreer. In die proses het die oproep tot formatiewe assessering ooreenkomstig die uitkomsgebaseerde Curriculum Framework nie sy regmatige plek verkry nie
(Mansell, 1999:15-16). Met die fokus op prestasiedoelwitte/-standaarde het die kommer juis
bestaan oor die gevaar dat assessering oorbeklemtoon kon word wat die onderrig-leergebeure
in fokus sou verskraal (Priestley & Higham, 1999). Hierdie praktyk, naamlik om assessesringsmetodes gedurig by te voeg, moet in 'n groot mate beoordeel word teen die agtergrond van
onderwysers se pogings om meer bewyse van leerdervordering gereed te h§ ten einde te kan
voldoen aan die vereiste van aanspreeklikheid (Mansell, 1999:14-16; Wylie, 1999:xviii, 131,
142, 177).
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Die gedurige bewyslewering van assessering het onderwysers laat voel dat hulle professionele
oordeel en outonomie genegeer word. Sommige onderwysers was van mening dat die impak
van assessering die genot uit die onderwys gehaal het (Mansell, 1999:6). Verder was hulle ook
onseker oor die vereiste stappe wat gevolg moet word wanneer leerders weer geassesseer
moes word wat nie met die eerste slag aan die prestasiestandaarde van die NCEA voldoen het
nie (Philips, 2003:298).
'n Ander waarneembare tendens, wat UGA betref, was dat onderwysers nog nie genoegsaam
gebruik gemaak het van die ingesamelde assesseringsdata om hul onderrigprogramme te
assesseer en te verbeter nie. Die toename in assessering en rapportering, gepaard met die
algemene druk van 'n groter werklas, het aan onderwysers minder tyd gegun om die
vaardighede van data-analise aan te leer sodat aanpassings aan die leerprogramme gemaak
kan word (Wylie, 1999:135).
Die algemene frustrasie wat met assessering ervaar is, is deur 'n onderwyser opgesom toe hy
horn soos volg daaroor uitgelaat het: "Teachers run around like headless chickens trying to find
easy ways of doing assessments.

Everything from anecdotal comments to checklists which

look beautiful but don't actually say anything ... I just worry that there's too much time spent on
it. We need simple ways of doing it that are effective." (Mansell, 1999:6.)
2.9.6

Implementering van UGO

2.9.6.1

Reaksies

Navorsing ontbreek wat lig werp op die bree uitwerking van UGO op onderwysers en hulle
leerders.

Die uitwerking van UGO is egter wel bekend waar dit in sewe skole van 'n

ongelyksoortige aard in die Waikato-streek ondersoek is. Alhoewel die resultate van hierdie
navorsing nie as verteenwoordigend van die hele Nieu-Seeland beskou kan word nie, bied dit
nogtans insig in die wyse waarop UGO sy invloed laat geld het.
Die kurrikulumhervorming wat deur die uitkomsgebaseerde Nieu-Seelandse

Curriculum

Framework plaasgevind het, was buitengewoon radikaal met betrekking tot implementering,
vergeleke met alle vorige kurrikulumveranderinge wat op 'n vak-per-vak basis plaasgevind het.
Die impak wat dit op die werk van onderwysers gehad het, was groot.

Alle kurrikulum-

dokumentasie het drasties verskil met betrekking tot fokus en formaat van dit waaraan hulle
gewoond was.

Terme soos leeruitkomste, die hierargiese prestasiedoelwitvlakke/prestasie-

standaardvlakke en die sterk fokus wat op assessering geplaas is, was alles nuwe en vreemde
eise wat gestel is (Mansell, 1999:2).
Ten spyte van die aanpassings wat gemaak moes word, was onderwysers in die algemeen - in
teenstelling met die akademici - ondersteunend teenoor die noodsaaklikheid van kurrikulumher87

vorming en algemeen positief oor die Curriculum Framework (Philips, 2000; Mansell, 1999:2, 3,
14; Priestley & Higham, 1999). Enkele aspekte van die Curriculum Framework wat van die
onderwysers in spesifiek die Waikato-streek bemdruk het, was die (Mansell, 1999:2-6):
•

eenvormige struktuur in uitleg van al die UGO-dokumentasie;

•

waameembare progressie van Jare 1 tot 13;

•

kontinuiteit, fokus en uitgebreidheid van die prestasiedoelwitte/-standaarde;

•

voorskrifte van die kurrikulum wat in die algemeen beter verfyn en meer gedefinieer was,
wat groter duidelikheid meegebring het oor wat om te onderrig en hoe om dit te onderrig
en te assesseer;

•

beplanning van die kurrikulum wat deegliker, meer spesifiek, gedetailleerd en beter
gefokus is op die doelwitte van die Curriculum Framework,

•

duidelike skakels wat bestaan het tussen die kurrikulumdokumente, beplanning,
onderrigstrategiee en assessering;

•

die rekorderings- en rapporteringsproses van die leerderresultate wat beter was en

•

leeruitkomste en die prestasiedoelwitte/-standaarde wat daartoe bygedra het dat
assessering nou meer gerig was, wat dit meer akkuraat, doelgerig, ge'i'ndividualiseerd en
spesifiek gemaak het.

Dit het weer daartoe bygedra dat leerders se individuele

behoeftes beter begryp is.
Na die implementering van die Curriculum Framework is daar ook kritiek daarteen uitgespreek.
Baie onderwysers het gemeen dat hulle tydens die hersiening van die kurrikulum nie
geraadpleeg was nie (Lee, 2003:83). Die UGO-kurrikulumraamwerk is ook daarvan beskuldig
dat dit nie altyd voorsiening gemaak het vir 'n holisties geintegreerde benadering tot die
onderrig- en leerproses nie. Sommige onderwysers het nou veel meer in spesifieke besonderhede geassesseer ten einde toe te sien dat die uitkomsvlakke bereik word. Dit het daartoe
bygedra dat die kurrikulum op 'n gefragmenteerde, liniere en geslote wyse aan die leerders
aangebied is (Mansell, 1999:4, 6).
2.9.6.2

Probleme

'n Probleem waaroor daar algehele eenstemmigheid onder die onderwysers bestaan het, was
die bydrae van die nuwe kurrikulum tot die drastiese uitbreiding van hul werklas (Lee, 2003:83;
Philips, 2000; Anderson, 1999:6).

Die redes wat daarvoor aangevoer is, het onder meer

ingesluit die (Lee, 2003:83; Philips, 2003:298; Crooks, 2002:240; Philips, 2000; Anderson,
1999:6; Mansell, 1999:2, 9,15; Wylie,1999:xviii, 117,119-120,125,130):
•

vinnjge tempo waarteen die kurrikulum geimplementeer is;

•

die oorbeklemtoning van leeruitkomste wat geassesseer moes word;
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•

noodsaaklikheid om vertroud te raak met die nuwe benaderings wat baie tyd in beslag
geneem het;

•

gebrek aan genoegsame geleenthede vir professionele ontwikkeling om vertroud te raak
met die kurrikulum;

•

ontwikkeling en herskryf van nuwe skoolprogramme en -skemas;

•

papierwerk wat vir die Education Review Office voorberei moes word;

•

uitgebreide beplanning;

•

baie vergaderings;

•

uitgebreide fokus op assessering en data-insameling en

•

die ontwikkeling of verkryging van leer- en onderrigsteunmateriaal waaraan daar 'n
tekort was om die kurrikulum op 'n doeltreffende wyse te kon aanbied.

Die gevolge van die groter werklas het sy invloed deeglik laat geld.

Onderwysers het

uitgebrand gevoel, wat meegebring het dat talle onder hulle die beroep verlaat het. Angs is
ervaar, wat 'n demper geplaas het op onderwysers se inisiatief en innoverende denke en
handelinge (Mansell, 1999:3, 15). Die Education Review Office het verder bygedra tot hierdie
angsvlakke. Dit was gewoonlik die geval waar onderwysers die verskyning van die verslag van
hierdie liggaam afgewag het in opvolging van hulle driejaarlikse besoek aan skole waartydens
gemonitor is in hoeverre uitvoering gegee is aan die nasionale vereistes wat aan skole gestel is
(Philips, 2000;

Robertson & Dale, 2000:127;

Wylie, 1999:133).

Onderwysers het hierdie

kantoor met agterdog bejeen omdat hulle van mening was dat die moniteringsproses nie
volkome deursigtig is nie. Hulle was byvoorbeeld in die duister oor wat die kantoor presies by
die skole wou sien (Robertson & Dale, 2000:127). In 'n poging om kop bo water te hou en meer
tyd vir hulleself in te ruim het onderwysers hulle al hoe meer aan die buitemuurse aktiwiteite van
die skool onttrek (Mansell, 1999:3).
Die kritiek en probleme wat met die UGO-kurrikulum ervaar is, het aanleiding gegee tot die
bekendstelling van 'n nuwe konsepkurrikulum op 31 Julie 2006. Hierdie kurrikulum sal as riglyn
dien vir die onderrig- en leergebeure wat in die 21ste eeu in die Nieu-Seelandse skole sal
plaasvind.

Dit bou op die grondslag van die Curriculum Framework en is daarom ook

uitkomsgebaseerd van aard.

Die konsepkurrikulum is makliker om te verstaan en is meer

gebruikersvriendelik. Voorts is dit ook minder voorskriftelik en is buigsaam genoeg vir skole om
eienaarskap daarvan te neem deur dit by die besondere behoeftes van hulle leerders aan te
pas. Die konsepkurrikulum was die produk van uitgebreide beraadslaging met skoolhoofde,
onderwysers en ander belanghebbende groepe.
Die konsepkurrikulum het onder meer in die vooruitsig gestel om:
•

meer leer buite die klaskamer te bevorder;

89

•

tegnologie innoverend te gebruik;

•

onderrig te gee wat die verskillende leerstyle van die leerders meer sal akkommodeer;

•

'n interdissiplinere holistiese benadering tot leer te volg;

•

nuwe kennis en vaardighede te ontwikkel;

•

'n kultuur van 'n deurlopende navraag, vernuwing en verbetering, risiko's loop en
entreperneursvemuf te skep;

•

lewenslange leerders te ontwikkel en

•

'n duideliker verklaring uit te reik oor die vaardighede, kennis en waardes wat alle
leerders vir die 21ste eeu benodig.

Die kern van die konsepkurrikulum was die identifisering van vyf sleutelbevoegdhede wat as
noodsaaklik geag is vir leerders, en wat hulle ook nog sou kon aanwend wanneer hulle die dag
die skool verlaat. Dit is:
•

die vermoe om jouself te kan bestuur;

•

om jouself in die posisie van ander te kan stel;

•

om deel te neem en by te dra;

•

om te dink en

•

taalsimbole en -tekste te kan hanteer.

Daar word beplan om die konsepkurrikulum gereed te he vir finale publikasie in September
2007 (Maharey, 2006).
2.9.7

Geskiedenisonderrig en UGO

Met die aankondiging van UGO in 1993, het Sosiale Wetenskappe deel gevorm van een van
die sewe kernieerareas wat in die kurrikuklumraamwerk gespesifiseer is (Lee, 2003:82-83). Die
skryf van die nuwe kurrikulum vir Sosiale Wetenskappe is in Oktober 1997 afgehandel, waarna
dit in 2000 in werking getree het vir die primere en junior sekondere fase (New Zealand Ministry
of Education, 2003). Sosiale Studies funksioneer binne die leerarea Sosiale Wetenskappe. Dit
stel leerders in staat om hul kennis en begrip te ontwikkel oor die diverse en dinamiese aard
van die samelewing en die interaksies wat onderling tussen die verskillende kulture,
gemeenskappe en omgewings bestaan. Die kurrikulumverklaring vir Sosiale Studies is van
toepassing op alle leerders in die Jare 1-10. Dit vorm ook die basis vir die kursusse wat in die
senior sekondere fase (Jare 11-13) aangebied word. In hierdie fase is Sosiale Studies 'n opsie
wat deur leerders uitgeoefen kon word saam met ander vakke soos Geskiedenis, Geografie en
Ekonomie (INCA, 2005; New Zealand Ministry of Education, 2004b; New Zealand Ministry of
Education, 1997:5, 7).

90

In 2003 het onderwysers gerapporteer dat hulle nie die tyd kon vind om alles te behandel wat in
die kurrikulumverklaring van die Sosiale Studies aangedui is nie. Ook het hulle gekla dat daar
'n tekort was aan leer- en onderrigsteunmiddele, en in die besonder geskrewe bronne. Sosiale
Studies is meestal as vak onderrig en is baie min met die ander leerareas ge'integreer.
Onderwysers het verder gerapporteer dat dit vir hulle 'n uitdaging was om hul leeraktiwiteite
rondom die kurrikulumaspekte van prestasiedoelwitte/-standaarde, taakaanduiders, leeruitkomste en vaardighede te beplan.

Dit het na hul mening die onderwerpe wat behandel is

relevant, interessant en betekenisvol gemaak (New Zealand Ministry of Education, 2006a).
Geskiedenis was een van die vakke wat in 2004 deur 'n "aansienlike aantal" Jaar 11-leerders
geneem is (New Zealand Ministry of Education, 2006f). Soos vroeer uitgewys, was Jaar 11 die
eerste van die laaste drie jaar van die sekondere skoolfase waarin 'n A/C£4-kwalifikasie verwerf
kon word. Die uitkomsgebaseerde aard van hierdie kwalifikasie, sover dit die vak Geskiedenis
betref, het soos volg daar uitgesien: Vir die eerste NCEA-v\ak (Jaar 11) is ses prestasiestandaarde gespesifiseer; vir die tweede vlak (Jaar 12) ook ses en vir die derde vlak (Jaar 13)
vyf. Wanneer daar aan die kriteria van byvoorbeeld die eerste prestasiestandaard van vlak een,
naamlik om 'n geskiedenis ondersoek te kan uitvoer, suksesvol voldoen is (met ander woorde
wanneer dit suksesvol gedemonstreer is), sal die leerder vier krediete op sy kerfstok he (New
Zealand Ministry of Education, 2006c). Om 'n NCEA-kwalifikasie te verwerf moet 'n leerder
uite'mdelik 80 krediete op die Nasionale Kwalifikasieraamwerk behaal (New Zealand Ministry of
Education, 2006e).
2.9.8

Slotbeskouing

Uit die voorafgaande beskrywing is dit duidelik dat Nieu-Seeland oor die laaste twee dekades
heen uitgebreide onderwyshervorming beleef het wat daarop gerig was om die onderwysstelsel
te herstruktureer.

Hierdie transformasie het plaasgevind binne die breer raamwerk van

bepaalde sosiale, ekonomiese en politieke veranderinge wat binne Nieu-Seeland plaasgevind
het. Oorsese invloede kan egter ook bespeur word wanneer verwikkelinge op die onderwysfront in Australie, Brittanje en Skotland met die van Nieu-Seeland in dieselfde tyd vergelyk word
(Philips, 2000).
Die neo-liberalistiese beleid wat deur die opeenvolgende Nieu-Seelandse regerings ingestel is
as 'n oplossing vir die verslegtende ekonomiese situasie, was 'n groot beweegrede tot die
verwesenliking van die UGO-model. Die neo-liberalisme met die doel om die ekonomie van
Nieu-Seeland te rasionaliseer, het in belang van globalisering onder meer 'n sterk vorm van
kontrole en aanspreeklikheid oor die openbare onderwys voorgestaan. Die primere doel van
die onderwysbeleid was daarin gesetel om individuele leerders in staat te stel om die
vaardighede en vermoens te verwerf wat van hulle verlang sou word om meer effektief en dus
meer produktief binne 'n veranderende globale wereldmark te kon funksioneer.
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Die neo-

liberalistiese leerstelling het geglo dat onderwys die sukses tot ekonomiese groei is (Codd,
2005:194-196).
Die stigting van die Education Review Office was 'n praktiese uitvloeisel van die neoliberalistiese denke.

Hierdie kantoor was niks anders nie as die staat se waghond oor

gehalteversekering.

Dit het op die aanspreeklikheid van die skool, dus by implikasie die

onderwyser, gefokus. Op gereelde grondslag is skole besoek om hul prestasie in oorweging te
neem en om te beoordeel of die wetlike vereistes en nasionale onderwysriglyne gevolg word
(Crooks, 2002:239) ooreenkomstig die voorskrifte van die Onderwyswet van 1989 (New
Zealand Ministry of Education, 2005b). Codd (2005:193) is van mening dat hierdie optrede die
professionele outonomie van onderwysers ingeperk het ten opsigte van die bepaling van wat
hulle mag onderrig en hoe hulle dit wou onderrig.
Wat betref die implementering van die UGO is die impak daarvan positief sowel as negatief
deur die onderwysers beleef. Vir baie, veral diegene wat hulle nie as bekwame beplanners van
goeie leerprogramme beskou het nie, het die nuwe kurrikulumvoorskrifte nou gestruktureerde
leiding verskaf van hoe om dit te hanteer.
Aan die ander kant is aigemene frustasie ondervind wat in 'n groot mate veroorsaak is deur
aanvanklike implementeringsprobleme wat die gladde verloop van hierdie nuwe onderwysmodel
gekniehalter het.

Hierdie probleme, tesame met die toenemende administrasie rakende

assessering, was die faktore wat daartoe bygedra het dat almal dit met mekaar eens was dat
die UGO-model verantwoordelik was vir 'n toenemende werklas. Vir sommige onderwysers
was dit of hulle gedurig op die trapmeul van kurrikulumvereistes gebly het; dat die lang lys
prestasiedoelwitte/-standaarde geensins diep leer bevorder het nie, en dat die vertroue en
kreatiewe vryheid wat hulle voorheen geniet het, nou ontbreek het (Crooks, 2002:240).

'n

Skoolhoof aan 'n sekondere skool het die veranderende situasie waarmee onderwysers nou
moes kophou, treffend in 'n neutedop verwoord toe hy verklaar het: "...It is a combination of
curriculum change, assessment change, and more difficult kids. It's as simple as that." (Mansell,
1999:3.)
Vervolgens word UGO in Suid-Afrika ondersoek.

Suid-Afrika was die laaste land in hierdie

navorsing wat UGO eers baie later in 1998 ge'implementeer het.
2.10

UGO IN SUID-AFRIKA

2.10.1 Inleiding
In 2006 het Suid-Afrika 12,3 miljoen leerders gehad wat 26 292 skole bygewoon het. Van
hierdie skole is 1 098 geregistreerde onafhanklike of private skole en die res is regeringsondersteunde openbare skole.
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Die Nasionale Onderwysdepartement is verantwoordelik vir onderwys regoor die land. Elk van
die nege provinsies het sy eie Onderwysdepartement.

Die sentrale regering voorsien 'n

nasionale raamwerk vir skoolbeleid, maar die administratiewe bestuur rakende die uitvoer
daarvan berus by die onderskeie provinsies.

Beheer word ook verder gedesentraliseer na

bestuursrade wat seggenskap het in skoolaangeleenthede.
Die skoollewe strek oor 13 jaar van Graad R (ook bekend as Graad 0) tot Graad 12 (SA, 2006b).
Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet (84 van 1996) is onderwys verpligtend van die ouderdom
van sewe jaar af (Graad 1) tot die ouderdom van 15 jaar, of met die voltooiing van Graad 9 (SA,
1996).
In Tabel 2.4 word die die skoolonderwysstelsel geillustreer.

Dit maak voorsiening vir twee

bande en drie fases:
Tabel 2.4: Die Suid-Afrikaanse skoolonderwysstelsel

Bander.ond^.ase,

Grade

Algemene Onderwys- en -Opleidingsband (AOO)

R-9

lntfgtin§
Skool

Onderwysfases
Grondslagfase

R, 1,2, 3

Intermediere Fase

4,5,6

Senior Fase

7,8,9

Voortgesette Onderwys- en Opleidingsband (VOO)

10-12

Skool, VOO-inrigtings

(SA, 2006c; Lubisi & Murphy, 2002:258-259)
In die Grondslagfase konsentreer die leeraktiwiteite op die drie leerprogramme van Geletterdheid, Gesyferheid en Lewensvaardighede. In die Intermediere en Senior fase moet die leerders
agt leerareaprogramme volg, naamlik (i) Tale, (ii) Wiskunde, (iii) Kuns en Kultuur, (iv)
Lewensorientering, (v) Sosiale Wetenskappe, (vi) Natuurwetenskappe, (vii) Ekonomiese en
Bestuurswetenskappe, en (viii) Tegnologie (SA, 2006c).
Die VOO-band maak ook voorsiening vir beroepsgeorienteerde onderwys en opleiding in ander
Verdere Onderwys en Opleidinginrigtings, byvoorbeeld tegniese kolleges.
Vergeleke met die meeste ander lande word 'n groot deel van die begroting van die regering
aan onderwys afgestaan. In die begroting van 2006 het onderwys byvoorbeeld 17,8% van die
totale begroting uitgemaak. Hierdeur word gepoog om die groot agterstande wat oor 40 jaar
heen in die onderwys opgebou het, uit te wis. Die agterstande het ontstaan as gevolg van die
Nasionale Party se beleid van apartheid wat ook in die onderwys sy neerslag gevind het. Dit
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blyk dat apartheid aan blanke leerders onderwys van hoer gehalte verseker het, terwyl minder
aan die behoeftes van swart leerders gedoen is (SA, 2006b).
Ten einde terminologiese verwarring uit te skakel, is dit noodsaaklik dat onderskeid tussen die
twee verwante terme UGO en K2005 getref moet word. UGO is die fondament waarop K2005
gebou word (DoE, 2003a:2).
gedefinieerde

generiese

Dit is 'n stelsel of benadering wat in sy geheel deur vooraf

kritieke

uitkomste,

ontwikkelingsuitkomste,

leeruitkomste

en

lesuitkomste bepaal word (Schreuder, 1998/9:2). Uitkomste op alle vlakke hou verband met
mekaar. Die beoogde uitkomste bepaal die ontwerp van 'n kurrikulum, die onderrigstrategie, die
assessering van leerders en hul vordering (Dreyer & Booyse, 2004:115-116). Uitkomste word
ontwerp om te voldoen aan die vereistes soos gestel in die Nasionale Onderwysbeleid.
K2005 dui op die beleidsraamwerk vir die ontwerp van die kurrikulum wat transformasie in die
onderwys moet bewerkstellig (Schreuder, 1998/9:2). Dit het veral betrekking op sekere aspekte
van die kurrikulumontwerp, byvoorbeeld die bemeestering van vaardighede, gesindhede en
waardes om kennis verantwoordelik en kreatief te kan toepas om probleemsituasies op te los
(Nieuwoudt, 1997:15). K2005 dui verder ook op die tydraamwerk vir die ontwikkeling, opleiding
en implementering van die stelsel (Schreuder, 1998/9:2).
K2005 en UGO berus op die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV).

Dit spesifiseer die

hoofleeruitkomste en die assesseringstandaarde vir die leerareas (Grade R-9) en van die
onderskeie vakke (Grade 10-12). Die assesseringsstandaarde dui op die kennis, vaardighede
en waardes wat leerders moet kan toon ten einde die leeruitkomste in elke graad te bereik (DoE,
2003a: 1; DOE, 2002b:103).
2.10.2 Redes vir en doel met die implementering van die UGO-model
Sedert die tagtigerjare het besigheidsleiers al hoe meer hul kommer begin uitgespreek oor die
tradisionele inhoudgedrewe onderwysstelsel.

Volgens hulle het dit nie meer voorsiening

gemaak vir die ontwikkeling van vaardighede wat in die werkplek vereis word nie (Dreyer,
2000:267). Die inhoudgerigte benadering is as uitgedien beskou wat nie sy man kon staan om
betekenisvolle onderwys in die inligtingsera te verseker nie. Hierdie aanklag is later bevestig in
'n uitslag van 'n nasionale ondersoekstudie waarby bykans negehonderd besighede betrek is.
Die skrif was aan die muur:

As Suid-Afrika internasionaal wou kers vashou by die snelle

veranderinge wat internasionaal op ekonomiese en tegnologiese gebied intree, sou die
onderwysstelsel dienooreenkomstig moes aanpas.

Slegs dan sou voorsien kon word in 'n

dinamiese arbeidsmag wat oor die multivaardighede

beskik om kundig, kreatief en

probleemoplossend in die werkplek op te tree (DoE, 2005:2; Pretorius, 1999:ix). Nzimande
(1997:ii) wys daarop dat die invloed van die neo-liberalistiese ideologie nie onderskat kan word
waar dit gehandel het oor gesprekke rakende ekonomiese groei, onderwys en ontwikkeling in
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die algemeen nie. Neo-liberalisme het van die veronderstelling uitgegaan dat die beste manier
om vas te stel of jou onderwysstelsel aan die vereistes voldoen, is om te bepaal in watter mate
dit aan internasionale standaarde gemeet kan word.

Ook die vakbonde het daarop begin

aandring dat leerders vir die arbeidsmark opgelei moet word waar hulle kan meeding. Huile
was van mening dat onderwys en opleiding ge'integreerd moet geskied en as 'n lewenslange
proses beskou moet word wat nie met skoolverlating ten einde loop nie (Kapp, 1997:5).
Sommige akademici was ook van mening dat die tradisionele onderwystelsel hervorming moes
ondergaan.
Akademici se vernaamste besware was dat:
•

die kurrikulum te gestruktureerd en voorskriftelik is; moeilik aanpasbaar en min ruimte
vir eie inisiatief in die onderwys gelaat het;

•

die tradisionele kurrikulumprosesse te beperk is wat deelname en besluitneming betref;

•

die klem op akademiese onderwys val, terwyl vaardigheidsonderwys agterwee gelaat
word;

•

'n groot gaping tussen onderwys in die formele sektore en opleiding wat deur
werkgewers verskaf word, bestaan het;

•

'n te sterk klem op differensiasie in die vorm van 'n wye verskeidenheid vakke geplaas is.
Suksesvolle ekonomiee het burgers nodig met 'n sterk onderbou in die algemene
onderwys wat mense sal toerus om maklik van beroepe te verwissel;

•

die kurrikulum te inhoudgedrewe is waar die onderwyser te veel onderrig en die leerders
te veel memoriseer;

•

die kurrikulum onderwysergesentreerd is, eerder as leerdergesentreerd;

•

leerderprestasie gemeet word ooreenkomstig simbole en persentasies wat dikwels geen
realistiese aanduiding is van hul vordering nie en

•

leerderprestasie vergelyk word met die van ander leerders, wat aanleiding gee tot
oormatige wedywering (Pretorius, 1999:viii-ix).

Na die eerste nasionale demokratiese verkiesing van 1994 het die nuut verkose SuidAfrikaanse regering in die daaropvolgende jaar 'n proses begin vir die opstel van 'n nuwe
kurrikulum vir skoolonderwys (DoE, 2005:2; Waghid, 2001:127).

Die invoer van die UGO-

model was in l n groot mate die gevolg van die feit dat die tradisionele onderwysstelsel nie aan
die sosiale en ekonomiese behoeftes van Suid-Afrika en sy mense voldoen het nie. Verder was
dit ook 'n poging om die gefragmenteerde en ongelyke onderwysstelsel van die apartheidsera te
herstruktureer ten einde gelykberegting aan almal te verseker. UGO sou dus l n geintegreerde
benadering tot skoolonderwys in Suid-Afrika bied wat sou verseker dat alle bevolkingsgroepe
gelyke voorsiening ontvang ten opsigte van fisiese fasiliteite, leer- en onderrigsteunmiddele, die
opleiding en voorsiening van onderwyspersoneel, onderwyser-leerder verhouding, ensovoorts
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(Waghid, 2004:53-54; DoE,2003a:1; Berkhout et al., 1998:288; Nieuwoudt, 1997:15). K2005
moes alle spore van koloniale en apartheidonderwys uitwis (Van der Walt, 2002:20; Vermeulen,
2000:7).
Uit bogenoemde blyk sosiale, politieke, ekonomiese en opvoedkundige oorwegings prominent
en bydraend te wees tot die totstandkoming van 'n veranderende onderwysbestel in Suid-Afrika.
Met die bekendstelling van K2005 in 1997, het die voormalige Minister van Onderwys, Sibusiso
Bengu, lig gewerp op die doel van hierdie UGO-model. Dit het 'n heel nuwe wyse van onderrig
en leer bepleit, en het behels:
•

die bevordering van lewenslange leer;

•

'n klemverskuiwing van 'n inhoudgebaseerde na 'n uitkomsgebaseerde kurrikulum;

•

dat alle leerders toegerus sal word met die nodige kennis, vaardighede en waardes wat
noodsaaklik is om sukses na skoolverlating te behaal;

•

die voortbrenging van denkende, bekwame toekomstige burgers;

•

die integrasie van onderwys en opleiding en

•

die ontwikkeling van 'n kultuur van menseregte, veeltaligheid, multikulturaliteit en 'n
sensitiwitet vir die noodsaak van versoening en nasiebou (DoE, 1997d:1).

Die mees radikale vomn van Spady se drie UGO-modelle (kyk afdeling 2.5), naamlik die
transformerende of herskeppende model, is op 1 Januarie 1998 in die skole ingevoer (DoE,
2002a:5; Vermeulen, 2000:7). In daardie stadium was die Suid-Afrikaanse K2005 die enigste
transformerende of herskeppende UGO-model in die wereld wat onmiddellik ten voile
geimplementeer is. In die meeste ander lande is die proses evolusioner ingefaseer van die
tradisionele na die oorgangs- na die transformerende of herskeppende model.

Die

transformerende of herskeppende UGO-model beskou niks van die huidige onderwysstelsel as
"onaantasbaar" nie en stel horn ten doel om alle bestaande strukture te verander (Vermeulen,
2000:7).
2.10.3 Die struktuur van die UGO-kurrikulumraamwerk
Die bree struktuur waarbtnne K2005 funksioneer, sluit in die Grondwet van die Republiek van
Suid-Afrika, kritieke en ontwikkelingsuitkomste, die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR) en
die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid (SAKO).
2.10.3.1 Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika
Ten eerste verskaf die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (108 van 1996) die
grondslag vir die transformasie en ontwikkeling van die kurrikulum in Suid-Afrika.
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Die

uitkomsgebaseerde kurrikulum speel 'n belangrike rol in die verwesenliking van die doelstellings
van die Grondwet soos dit in die aanhef in die vooruitsig gestel word. Dit is om:
die verdelings van die verlede te heel en ln samelewing te skep wat gegrond is op

•

demokratiese waardes, sosiale geregtigheid en fundamentele menseregte;
•

die lewensgehalte van alle burgers te verhoog en die potensiaal van elke mens te
ontsluit;

•

die grondslag vir 'n demokratiese en oop samelewing te le waarin die regering op die wil
van die bevolking berus met elke burger wat op gelyke wyse deur die reg beskerm word
en

•

'n verenigde en demokratiese Suid-Afrika te bou wat 'n regmatige plek as soewereine
staat in die gemeenskap van nasies kan inneem (DoE, 2002a:6-7).

2.10.3.2 Kritieke en ontwikkelingsuitkomste
Die Nasionale Onderwyswet (27 van 1996) het onder meer voorsiening gemaak vir sewe
kritieke en vyf ontwikkelingsuitkomste wat ter ondersteuning van die uitkomsgebaseerde
kurrikulum moes dien (DoE, 2002a:4).

Die kritieke en ontwikkelingsuitkomste wat deur die

Grondwet gerugsteun word (DoE, 2003a:2), en in 1995 deur SAKO geformuleer is, is as die
onderliggende basis vir alle onderwys en opleiding aanvaar (DoE, 2002a:4). Die kurrikulumontwerp moet dus 'n aanvang neem in ooreenstemming met hierdie kritieke uitkomste wat sal
beteken dat alle stappe in die ontwikkelingsproses dit moet weerspieel (Vermeulen, 2000:16).
Kritieke uitkomste verwys na die bree, generiese en kruiskurrikulere uitkomste wat sal verseker
dat leerders die nodige kennis, vaardighede en waardes verwerf wat hulle in staat sal stel om
hulle eie, hul familie, hul gemeenskap en uiteindelik die land se sukses te bevorder. Op hul
beurt lewer die ontwikkelingsuitkomste nie net 'n bydrae tot die totale persoonlikheidsontplooiing
van elke leerder nie, maar ook tot die sosiale en ekonomiese ontwikkeling van die infrastruktuur
van die land (DoE, 1998b:40-41; SA, 1997a:6;).
Alle leer moet afgestem wees op die bereiking van die kritieke en ontwikkelingsuitkomste. Dit
vorm die algemene beginsels wat alle onderrig-, opieidings- en onderwyspraktyke moet
ondersteun. Die belangrikheid daarvan le daarin dat dit 'n wye verskeidenheid bevoegdhede
insluit en ook die hoogste eise verteenwoordig waaraan l n leerder met skoolverlating moet
voldoen (De Bod, 2000:74; Vermeulen, 2000:16).
Die kritieke en ontwikkelingsuitkomste word in Tabel 2.5 weergegee:
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Tabel 2.5: Die sewe kritieke en vyf ontwikkelingsuitkomste

KBiTJEKE UfTKOMSTE
1.

PROBLEEMOPLOSSINGSVAARDIGHEDE
Die vermoe om problems te identifiseer, op te los en besluite te neem deur kritiese en kreatiewe denke.

2.

GROEPWERK
Die vermoe om doeltreffend saam met ander in 'n span, groep, organisasie en gemeenskap te werk.

3.

VERANTWOORDELIKHEIDSVAARDIGHEDE
Die vermoe om jouself en jou aktiwiteite verantwoordelik en etfektief te bestuur.

4.

NAVORSINGSVAARDIGHEDE
Die vermoe" om inligting in te win, dit te analiseer, te klassifiseer en krities te evalueer.

5.

KOMMUNIKASIEVAARD1GHEDE
Die vermoe om doeltreffend te kommunikeer deur middel van visuele, matematiese en taalgebruiksvaardighede in gesproke
en geskrewe vorm.

6.

TEGNOLOGIESE EN OMGEW1NGSGELETTERDHEID
Die vermoe om wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities te gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en
die gesondheid van ander te toon.

7.

ONTWIKKELING VAN 'N MAKROVISIE
Die vermoe om te begryp dat die wereld 'n stel verwante stelseis is waarin probleme nie in isolasie opgelos kan word nie.

E
1.

QNTWiKKELlNGSUfTKOMSTE

LEERVAARDIGHEDE

Besinning oor en verkenning van 'n verskeidenheid slrategiee ten einde effektief te leer.
2.

BURGERSKAP
Deelname binne die gemeenskap as verantwoordelike burger op plaaslike, nasionale en intemasionale vlak.

3.

KULTURELE EN ESTETIESE BEGRIP
Kulturele en estetiese sensitiwiteit ten opsigte van 'n bree sosiaJe konteks.

4.

BEROEPSVAARDIGHEDE
Die ontginning van onderwys- en beroepsgeleerrthede.

5.

ENTREPRENEURSKAP
Die ontwikkeling van entrepreneurskap

(DoE, 1988a:35)
2.10.3.3 Die NKR
K2005 staan ook nie los van die NKR en SAKO waarna vroeer verwys is nie. Die idee van 'n
kwalifikasieraamwerk het nie sy oorsprong in Suid-Afrika nie, maar in die nywerheids- en
dienstesektore van Engeland nadat kommer in die tagtigerjare uitgespreek is oor die
aanpasbaarheid en indiensneembaarheid van skoolverlaters wat tot die arbeidsmark toetree
(Van Rooyen & Prinsloo, 2003:2; Berkhout et al., 1998:289-290). Ook in Suid-Afrika was dit
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die geval waar daar sedert die laat tagtigerjare die behoefte aan nasionale standaarde vir
onderwys en opieiding ontstaan het (Anon., 1997).

Die totstandkoming van 'n nasionale

gestandaardiseerde raamwerk sou die verwydering wat bestaan het tussen leergeleenthede
binne die arbeidsektor (gereguleer deur die Minister van Arbeid) en die tradisionele
onderwyssektor (gereguleer deur deur die Minister van Onderwys en die provinsiale owerhede)
ongedaan maak. In 1992 is die Nasionale Onderwys- en Opleidingsforum (NOOF) gebore wat
gesamentlik die krisis rakende onderwys en opieiding onder die loep sou neem (Vermeulen,
2000:14).

Die uiteinde hiervan was die totstandkoming van die NKR wat in 1995 deur

wetgewing bekragtig is (Goodwin-Davey, 2000:1).
Die NKR is 'n struktuur en meganisme wat ten doel het om die gehalte van onderwys in SuidAfrika te verbeter. Dit het 'n einde gebring aan die kunsmatige skeiding tussen akademiese en
beroepsgerigte onderwys deur akademiese vermoens en beroepsgerigte vaardighede te
integreer.

Dit het onderwys en opieiding, kennis en toepassing, teorie en praktyk versoen

(Vermeulen, 2000:14; Anon., 1997). Die NKR beskou leer nie as behorende tot 'n bepaalde
lewensfase van die mens nie, maar as 'n lewenslange aaneenlopende proses, ongeag
ouderdom, omstandighede, geslag of onderwysvlak en opieiding. Op hierdie wyse is gepoog
om onderwys en opieiding vir almal in Suid-Afrika toeganklik te maak en kwalifikasies te verleen
ook aan diegene wat in die verlede van formele onderwys uitgesluit was. Alle onderwys en
opieiding moet ingevolge die NKR geregistreer word volgens nasionaal erkende viakke wat
eenvormige leer- en kwalifikasiestandaarde stel. In werklikheid is hierdie standaarde bepaalde
resultate of leeruitkomste van die leerproses wat op vasgestelde viakke deur middel van
assesseringskriteria bepaal word of dit bereik is. Op hierdie wyse is die NKR verbind tot 'n
UGO- en opleidingsbenadering (SAQA, 2000:1, 3-4; DoE, 1997c:52).
2.10.3.4 Die SAKO
Die SAKO het in Oktober 1995 tot stand gekom. In Mei 1996 is die lede van die raad deur die
Ministers van Onderwys en van Arbeid aangewys (Anon., 1997). SAKO tree op as regspersoon
wat moet toesig hou oor die impiementering van die NKR. Die verantwoordelikheid van SAKO
is die registrasie of akkreditering van liggame wat verantwoordelik is vir die vastel van
onderwys- en opleidingstandaarde of -kwalifikasies. 'n Verdere funksie is die registrasie en
monitering van nasionale standaarde wat internasionaal vergelykbaar is (SA, 1995.2-3;
Goodwin-Davey, 2000:4).
2.10.4 Besondere aard/kenmerke van die UGO-kurrikulumraamwerk
In die UGO-kurrikulumraamwerk gaan dit in die eerste plek om die bereiking van die leeruit
komste wat gestel word.

Dit is belangrik dat die resultate van elke leerproses deurlopend

geassesseer moet word om vas te stel in hoeverre daar vordering gemaak is, gemeet aan die
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bereiking van die leeruitkomste. Die strewe is om alle leerders in staat te stel om teen hul
maksimale potensiaal te presteer.
Daarom moet die onderrig- en leerproses van so 'n aard wees dat dit leerders daartoe sal lei om
die verlangde leerresultate te bereik. Die UGO-kurrikulumraamwerk is verder op die volgende
grondbeginsels gebaseer:
•

Beide die onderwysers en leerders moet 'n hoe verwagting van die leerproses he.
Sukses kweek sukses. Elke sukses wat behaal word, bou verder aan die leerder se
akademiese selfbeeld en motiveer hom/haar om verdere sukses te wil behaal.
Positiewe, konstruktiewe, deurlopende asssessering is daarom van die uiterste belang.

•

Die leeromgewing belnvloed die leerprestasie van die leerders.

Onderwysers moet

leeromgewings skep wat vry, uitdagend en ook motiverend van aard is.

Die

leeromgewing behoort 'n kultuur van leer te bevorder met die klem op aktiewe leer.
•

Al die verskillende aandeelhouers in die onderwys en opvoeding, wat insluit die
gemeenskap, onderwysers, leerders en ouers, moet deel in die verantwoordelikheid om
leer te laat geskied. In UGO moet die verskillende aandeelhouers as vennote saamwerk
in kurrikulumontwikkeling en -implementering. Hierdie aandeelhouers is deelnemende
vennote in die onderrig-leersituasie en moet daarom op gereelde grondslag met mekaar
kommunikeer (Van der Horst & McDonald, 2003:5-6).

2.10.5 Implementering van UGO
2.10.5.1 Reaksies
Twee jaar na die implementering van K2005, is bevind dat daar by onderwysers 'n "...
substantial support for the principles of C2005 ..." bestaan het. Hierdie ondersteuning het nie
beteken dat onderwysers ingelig was oor die wyse waarop K2005 veronderstei was om in die
praktyk te funksioneer nie. Trouens, baie was verward oor die ontwerp en implementering van
K2005 en het nie werklik oor 'n uitgebreide kennis beskik wat die beginsels betref het nie
(Chisholm et al., 2000:30).
Baie het ook skepties teenoor die K2005/UGO gestaan. Dit is as 'n elitistiese revolusionere
onderwysmodel afgemaak, deels omdat dit nie op 'n logiese wyse uit 'n bestaande kurrikulum
voortgespruit het nie (Van der Walt, 2000:2). Die UGO-kurrikulum is gesien as 'n sjabloon wat
van die Westerse wereld geleen is en net so van toepassing gemaak is op Suid-Afrika sonder
om die land se besondere historiese, politieke en sosiale konteks in ag te neem. Onderwysers
was ook bekommerd oor die mate waarin die staat in die hele kurrikulumproses ingemeng het.
Hierdie onderwysers is van mening dat deskundiges, wat buitelandse konsultante ingesluit het,
die kurrikulumproses vir hulleself gekaap het wat hul (die onderwysers) se inspraak met
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betrekking tot die konseptualisering en ontwerp van die nuwe kurrikulum beperk het. Diegene
beleef K2005 as die produk van 'n burokraties gedrewe kurrikulumproses.

Dit is lynreg in

botsing met een van K2005 se ontwerpdoelstellings, naamlik om onderwysers te bemagtig om
kurrikulumontwikkelaars te word, eerder as afleweraars van iemand anders se kurrikulum.
Hierdie "bo-na-onde^'-bestuurstyl het onderwysers verontrus en onseker laat voel oor wat as 'n
rede aangevoer kan word waarom van hulle traag was/is om onmiddellike en volledige
eienaarskap van K2005 te aanvaar (Cross et a/., 2002:180-182; Rogan, 2000:119; Soudien &
Baxen, 1997:452-453).
Die implementering van K2005 het ook wye reaksie onder opvoedkundige kommentators
uitgelok. Botha (2002:367), Rogan (2000:118), Jansen (1998:1) en De Clercq (1997:133) het
dit beskryf as 'n idealistiese politieke reaksie teen apartheidsonden/vys wat weinig te make
gehad het met die realiteite van die klaskamerpraktyk en wat alleenlik ge'implementeer is om
spesifieke polities-ideologiese doelwitte te bereik. Ander soos Waghid (2004:53-63) het weer
die pedagogiese beginsel van kritiese denke waarop K2005 en UGO onder meer berus,
bevraagteken. In sy betoog redeneer hy dat die nuwe kurrikulum nie aan hom afdoende bewys
lewer dat dit genoegsaam ruimte aan leerders bied om werklik kritiese denkers van hulle te
maak nie. Op grond van die talle aansprake dat K2005 'n paradigmaskuif van die tradisionele
onderwysmodel verteenwoordig (kyk Hoofstuk 1), het Malan (2000:22) en Arjun (1998:25) die
teendeel probeer bewys. Volgens hulle is daar nie werklik sprake van 'n paradigmaskuif ten
opsigte van kurrikulering nie omdat die kurrikulum steeds veral vier onderrig- en leerbenaderings, naamlik doelwitgerigte onderrig, bevoegheidgebaseerde leer, bemeesteringsleer, en
kriteriumgerigte onderrig en assessering impliseer.
Die volgende besware is van die wat teen die kurrikulum ingebring is (Cross et al., 2002:180181; Van der Walt, 2002:19; Soudien & Baxen, 1997:455):
•

te veel gerigtheid op die sosio-ekonomiese aangeleenthede ten koste van kennis en die
pedagogiese aangeleenthede;

•

'n te hoogs gereguleerde ontwerpraamwerk met 'n oorspesifikasie van uitkomste wat min
diskresie en kreatiwiteit vir onderwysers toelaat;

•

inhoud en kennis word nie genoegsaam gespesifiseer nie, wat die rol van die onderwyser minimaliseer;

•

dit ten doel het om 'n totalitere stelsel van sosiale beheer af te dwing. Kulturele identiteit
sou ondermyn word deur alle etniese kultuurwaardes te assimileer en intergeloofgodsdiens sou ook afgewing word. Die individuele identiteit van minderhede sou met afdwing
van groepdenke verdwyn. Die nuwe kurrikulum sou dus, so is geglo, nie lei tot onderwys
nie, maar eerder tot indoktrinasie omdat leerders verplig sou word om die waardes uit te
leef wat deur die staat goedgekeur is en
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•

dit nie genoegsaam dekonstruktief te werk gegaan het met die oorblyfsels van die
apartheidsonderwys nie. Hiermee saam is die mening ook uitgespreek dat daar werklik
min sprake was van 'n verteenwoordigende rasse-ratio by die hantering van die
kurrikulumprosesse omdat dit meestal blankes was wat in beheer daarvan gestaan het.

2.10.5.2 Probleme
Met die implementering van UGO het sommige blanke onderwysers van die standpunt
uitgegaan dat dit maar net was wat hulle al die jare gedoen het. Gevolglik was hulle traag om
enige daadwerklike aanpassings in hul onderwyspraktyke te maak.

Dit het bygedra tot die

persepsie by sommige blanke skole dat K2005 eerder vir die voorheen benadeelde swart skole
bedoel was (Soudien & Baxen, 1997:455).

Waar daar wel erns met UGO in voorheen

bevoordeelde (blanke) skole gemaak is, het dit floreer terwyl dit nie die geval by die voorheen
benadeelde skole was nie (Harley & Wedekind, 2004:205).
Wat betref die organisatories logistieke aspekte, was daar ook probleme toe K2005 tot uitvoer
gebring is. Die volgende aspekte is as problematies ervaar (Joseph, 2004:15-16; Jongbloed,
2003:8; Van Rooyen & Prinsloo, 2003:86-87; Cross et al., 2002:181; Le Grange & Reddy,
2000:23-24; Van der Walt, 2000:2-3):
•

die oorhaastige implementering daarvan;

•

die komplekse en verwarrende terminologie;

•

'n tekort aan onderwysers;

•

gebrekkige opleiding oor hoe om die teorie met die praktyk te versoen;

•

die ingewikkelde taal waarin dit geformuleer is wat veral probleme meegebring het vir
diegene wie se moedertaal nie Engels is nie;

•

die assesseringspraktyke;

•

te veel klem op die uitkomste sonder dat daar verwys word na die insette wat gelewer
moet word ter bereiking van die uitkomste en

•

die gebrek aan hulpbronne, soos handboeke, rekenaars, biblioteke, laboratoriums,
elektrisiteit ensovoorts.

Die probleme rakende die implementering van K2005 het die Minister van Onderwys, Kader
Asmal, daartoe genoop om 'n komitee op 8 Februarie 2000 aan te stel om die kurrikulum in
hersiening te neem. Die Ministeriele Hersieningskomitee, onder voorsitterskap van professor
Linda Chisholm, het die opdrag ontvang om ondersoek in stel en aanbevelings te maak ten
opsigte van:
•

stappe wat geneem kon word met betrekking tot die implementering van K2005 in Grade
4 en 8 in 2001 ;
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•

faktore en strategiee wat kon meewerk om die implementering van die nuwe kurrikulum
te versterk;

•

die struktuur en ontwerp van K2005 en

•

die mate waarin UGO verstaan word.

Die Hersieningskomitee het oor 'n bree front onderhoude gevoer met bykans al die onderskeie
rolspelers wat by die implementering van K2005 betrokke was. Bestaande navorsingsverslae
oor K2005 en UGO is ook weer geraadpleeg en bestudeer (Chisholm et al., 2000:6, 14-16).
Die Chisholm-komitee het in Mei 2000 sy verslag uitgebring. Hiervolgens is die doeltreffende
implementering van K2005 gekortwiek deur:
•

Leemtes in die struktuur en ontwerp. Ten opsigte hiervan is daar op drie hoofareas
gekonsentreer:
(i)

Komplekse taalgebruik en verwarrende terminologie wat in die beleidsdokumente
van K2005 gebruik is. Hier is verwys na die gebruik van betekenlose brabbeltaal
(jargon), vae en ambisieuse taalgebruik en die onnodige gebruik van onbekende
terme om bekende konsepte mee te vervang.

(ii)

Die kurrikulum was oorbelaai. Die insluiting van agt leerareas in die AOO-band
het verhoed dat genoegsame tyd toegelaat is vir die ontwikkeling van effektiewe
leesvaardighede, fundamentele Wiskunde en kernkonsepte in die wetenskappe.

(iii)

Progressie, tempo en volgorde in die kurrikulumontwerp. Die algemene gevoel
was dat die K2005-ontwerp integrasie beklemtoon het ten koste van konseptuele
samehang.

Integrasie is ondersteun deur vyf ontwerpkenmerke, naamlik 12

kritieke uitkomste, 66 spesifieke uitkomste, leerprogramme, fase-organiseerders
en

programorganiseerders.

Daarteenoor

progressie in 'n groot mate verwaarloos.

is

konseptuele

samehang

en

Domeinstellings, taakaanduiders en

verwagte prestasievlakke was veronderstel om te voorsien in die progressiekenmerke, maar het gefaal om as meganismes op te tree wat volgorde, progressie
en tempo kon bevorder.

Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan kurrikulum-

ontwerpers wat wou voorkom dat inhoud voorgeskryf word.
•

'n Onvermoe om die Kurrikulum en die assesseringsbeleid te belyn.

Daar was nie

genoegsame duidelikheid oor die assesseringsbeleid en -praktyke nie. Te veel tyd is
aan assessering bestee wat te min tyd vir onderrig in die klas toegelaat het. Die hoeveelheid tyd wat afgestaan word aan die opleiding van assessering en kurrikulumbeplanning en -ontwerp was as onvoldoende beskou.
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Onvoldoende opleiding. Baie probleme is op hierdie terrein ervaar wat verband gehou
het met die opleidingsmodelle wat gebruik is, asook met die duur en gehalte van die
opleiding. Te veel aandag is geskenk aan die orientering van die nuwe terminologie ten
koste van die hoofinhoud van UGO en K2005 (Van Rooyen & Prinsloo, 2003:87;
Chisholm et al., 2000:6, 14-16, 28-29). Daar was klagtes oor die afwentel-/filtermodel
(cascade model) van opleiding. Dit het behels dat twintig amptenare van elke distrik met
elementere kennis van K2005 bemagtig is. Hierdie "meesteropleiers" moes dan die
kennis wat hulle ontvang het laat afwentel of deurfilter na die ander distriksamptenare.
Laasgenoemde moes dit dan weer op hul beurt met die inligting en kennis tot hulle
beskikking laat afwentel na die skoolhoofde en onderwysers.

Hierdie proses van

afwenteling of deurfiltering van inligting het tot gevolg gehad dat inligting verlore gegaan
het, of in 'n verdraaide vorm oorgedra is.

Die aanklagte teen die opleiers van die

distrikte was dat hulle die terminologie van K2005 self nie eens verstaan het nie en ook
nie die beginsels daarvan in hulle eie metodologie en opleiding gestalte laat kry het nie
(Chisholm et al., 2000:64; Vally, 2000:704).
Die wisselende gehalte en dikwels onbeskikbaarheid van leer- en onderriqsteunmateriaal. Die beskikbaarheid van leer- en onderrigsteunmateriaal in skole was oneweredig versprei. In die meeste gevalle was daar 'n tekort aan basiese hulpbronne soos
potlode, hand- en skryfboeke. 'n Tekort aan klaskamerruimte het ook dikwels stremmend ingewerk op die effektiewe aanwending van die leer- en onderrigsteunmateriaal.
In die meeste gevalle beskik onderwysers ook nie oor die tyd, hulpmiddele en
vaardighede om hul eie leer- en onderrigsteunmateriaal te ontwikkel nie.
Onvoldoende opvolgondersteuning. Die algemene gevoel onder onderwysers was dat
hul werk nie na waarde geskat word nie en dat hulle te min ondersteuning van
onderwysdepartemente en skoolbesture ontvang. Die vermoe om K2005 op provinsiale
en distriksvlak doeltreffend te loods word gekortwiek deur probleme wat ervaar word in
die organisasie van ondersteuningstrukture van die kurrikulum, 'n tekort aan bekwame
personeel en die tekort aan ondersteunende hulpbronne.
Variasies in die verstaan van K2005. Die verslag het daarop gewys dat onderwysers se
verstaan van die beginsels van K2005/UGO in die algemeen nog opperviakkig was. Nie
alleen het onderwysers K2005 verskillend verstaan nie, maar was daar ook verwarring
oor die ontwerp en implementeringsprosedure.
Beperkte leer wat in die klaskamer plaasvind. Daar was min sprake van leer wat werklik
in die klaskamers plaasgevind het as gevolg van: onderwysers wat K2005 verskillend
ge'interpreteer en verstaan het, die implementeringsprobleme, oorvol klasse, onvol-
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doende opleiding, die tekort aan leer- en onderrigsteunmateriaal, en die gebrek aan
duidelike riglyne vir beplanning en assessering.
•

Onrealistiese tvdraamwerke wat nie bestuur kon word nie. Die algemene gevoel was
dat K2005 oorhaastig ge'implementeer is. Deeglike strukture wat daartoe moes meehelp
om die implementering daarvan glad te laat verloop, was nog nie volledig geskep nie
(Chisholm etal., 2000:29-30; Van Rooyen & Prinsloo, 2003:87).

In 'n poging om hierdie probleemareas op te los, het die Hersieningskomitee 'n hersiene
vaartbelynde nasionale kurrikulum aanbeveel.

K2005 sou uitfaseer en vervang word met

Kurrikulum 21 (K21) (DoE, 2002a:6; Chisholm etal., 2000:7, 31, Vally, 2000:707).
Van die vernaamste aanbevelings van die Hersieningskomitee wat op 31 Mei 2000 aan die
Onderwysminister, Kader Asmal, voorgele is, was:
•

'n hersiene uitkomsgebaseerde kurrikulumraamwerk wat horn beywer vir 'n samelewing
wat gefundeer is op sosiale regverdigheid, gelykheid en die ontwikkeling van kreatiewe,
kritiese en probleemoplossende individue;

•

hoe voorkeur aan onderwysersorientering en -opleiding, die beskikbaarheid van leer- en
onderrigsteunmateriaal en algemene provinsiale ondersteuning;

•

'n aanpassing in die tydraamwerk vir die implementering van die hersiene kurrikulum;

•

die voorbereiding van 'n Nasionale Hersiene Kurrikulumverklaring vir elk van die
volgende bande:

Voorskoolse Onderrig (VKO), Basiese Onderwys en Opleiding vir

Volwassenes (BOOV), AOO en VOO.

Daar is veronderstel dat hierdie stap die

probleme rakende die kompleksiteit van die kurrikulumontwerp en die moeilik
verstaanbare terminologie sou uitskakel;
•

die vermindering van die leerareas in die AOO-band en die bevordering van Geskiedenis
in dieselfde band en

•

die vereenvoudiging van die taal en die rasionalisasie van die ontwerpkenmerke van
K2005.

Ten opsigte van laasgenoemde aanbeveling is voorgestel:
•

Behou die kritieke uitkomste, maar vervang die 66 spesifieke uitkomste met leerareaverklarings en sien af van die assesseringskriteria, fase- en programorganiseerders,
domeinstellings en taakaanduiders.

•

Inkorporeer leerareaverklarings wat die leerarea en sy onderskeidende kenmerke
beskryf. Verder moet leeruitkomste ook bygevoeg word wat die volgorde sal spesifiseer
waarin leerders die kernbegrippe, inhoud en vaardighede in elke leerprogram in elke
graad moet verwerf.
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•

Inkorporeer assesseringstandaarde wat die verwagte kennis- en vaardigheidsvlakke
beskryf vir eike leeruitkoms van eike graad. Dit moes die verwagte prestasievlakke
vervang wat deur die graad en leerprogram vasgestel is met die bedoeling om
onderwysers, ouers en leerders in te lig oor wat as gehaltewerk beskou word en waarna
gestreef moet word (Chisholm et ai, 2000:7, 31-32, 97;

Van Rooyen & Prinsloo,

2003:87).
Tabel 2.6 gee 'n opsomming van die verskille tussen K2005 en die voorstelle wat vir die
Hersiene K21 gemaak is:
Tabel 2.6: Verskille tussen K2005 en die hersiene K21
Kurrikuium 20Q5

Kurrfkulum 21

12 Kritieke uitkomste

12 Kritieke uitkomste

66 Spesifieke uitkomste

Leerarea verklarings

Spruit voort ult die leerareas en spesifiseer wat van leerders verwag word
om te kan doen "aan die einde van 'n leerervaring". Hierdie uitkomste is nie
graadspesifiek nie. Van die onderwysers word verwag om leerders in eike
graad te assesseer aan die hand van dieselfde 66 uitkomste. Hierdie
uitkomste omskryf nie die prestasievlakke waarvolgens prestasie van graad
tot graad gemeet word nie.

Omskryf die inhoud van eike leerarea en die
kennis, vaardighede en waardes wat leerders In
eike graad moet verwerf.

Assesseringskriteria

Word geskrap

Dit dui in die bree aan die waameembare prosesse en produkte van leer wat
dien as kulminerende bewyse van die leerder se prestasie.
Domeinstellings

Word geskrap

Dit dui die omvang, vlak, diepte en parameters van die prestasie aan.
Word geskrap

Taakaanduiders
Dit verskaf besonderhede van die inhoud en prosesse wat leerders moet
bemeester. Hulle "maak voorsiening vir stellings met betrekking tot die
gehalte van die prestasie."
Verwagte presentasievlakke

Leeruitkomste

Dit word gestel deur die graad en leerprogram en is bedoel om
onderwysers, ouers en leerders in te lig oor wat as gehaltewerk beskou
word en wat om na te street.

Dit saJ die volgorde spesifiseer waarin die leerders
die kernbegrippe, inhoud en vaardighede in eike
leerprogram in eike graad moet verwert.
Assesseringstandaarde
Dit sal die verwagte prestasievlak en -omvang in
elk van die leeruitkomste vir eike graad beskryf.
Word geskrap

Fase-organiseerders
Dit is instrumente waamnee spesitieke uitkomste gegroepeer word en is as
sodanig bedoel om met beplanning en Integrasie te help.
Faseorganiseerders word deur beleid vir eike fase voorgeskryf.

Word geskrap

Programorganiseerders
Dit is kwessies ot temas wat deur onderwysers urt die alledaagse lewe
gekies word om plaaslike en maatskaplike prioriteite te weerspieSl.

(Chisholm et ai.t 2000:103)
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Die Raad van Onderwysministers het in Junie 2000 die kurrikulumaanbevelings van die
Hersieningskomitee aanvaar. Dit is opgevolg in die daaropvolgende maand met 'n Kabinetsbesluit wat in den brede goedkeuring verleen het aan die meeste van die Hersieningskomitee
se bevindings. Hierna verskyn 'n Konsep-Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring vir Grade R9 (skole) wat op 30 Julie 2001 vir openbare kommentaar beskikbaar gestel is. In die lig van die
openbare kommentaar wat ontvang is, is die Konsep-Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring
tydens 2001 en 2002 hersien (Chisholm, 2003:5, 7; DoE, 2002:5-6). Die Hersiene Nasionale
Kurrikulumverklaring (HNKV) vir Grade R-9, soos dit voortaan bekend sou staan, word beleid
nadat dit deur die provinsies op 15 April 2002 goedgekeur is (Chisholm, 2003:4; Van Rooyen &
Prinsloo, 2003:87). Die HNKV was nie 'n heel nuwe kurrikulum nie, maar slegs 'n vereenvoudiging en versterking van K2005. Dit het getrou gebly aan die beginsels, doelstellings en kern
van K2005 wat ook sy verbintenis tot 'n uitkomsgebaseerde benadering herbevestig het (DoE,
2002a:5-6).

Teenswoordig word daar na die HNKV verwys as die Nasionale Kurrikulum

Verklaring vir Grade R-9 (DoE, 2006a:14).
Die nuwe naam, naamlik K21, is nooit deur die Kabinet aanvaar nie, aangesien hierdie nuwe
naam moontlik die indruk kon wek dat die regering horn opnuut tot nog 'n verdere veranderde
onderwysmodel verbind het (Cross etal., 2002:186; Coetzer, 2001:81).
2.10.6 Geskiedenisonderrig en UGO
Dit is die doel van hierdie navorsing om die uitwerking van die UGO-model op die onderrigleer
en assessering van Geskiedenis te bepaal sover dit betrekking het op die Graad 10-leerders.
Dit was eers in 2006 dat UGO vir die eerste keer in hierdie graad ingevoer is (Ngqengelele,
2006). Die resultate, bevindinge en gevolgtrekkings van die nasionale empiriese ondersoek
word in Hoofstuk ses uiteengesit wat 'n aanduiding sal gee van die mate waarin UGA deur die
Graad 10-Geskiedenisonderwysers ervaar is. Om hierdie rede gaan 'n indringende bespreking
oor Geskiedenisonderrig en UGO nie hier volg nie.
Nietemin kan aanvaar word dat die Geskiedenisonderwysers die aanvanklike probleme met die
implementering van K2005 nie noodwendig as verskillend van al die ander onderwysers beleef
het nie. Op stuk van sake het UGO van alle onderwysers 'n gewysigde metodologie van suiwer
inhoudgerigte onderwys na 'n interaktiewe en leerdergesentreerde benadering geeis.

Elke

leerder se leerresultate moes aan bepaalde leeruitkomste gemeet word wat veranderende
leerderassesseringstrategiee en -praktyke van elke onderwyser geeis het.
As 'n mondstuk van die Geskiedenisonderwyser het die historiese vereniging, die SuidAfrikaanse Historiese Vereniging, reeds in November 1997 'n verklaring uitgereik waar amptelik
op die nuwe kurrikulum gereageer is. In die verklaring het die Vereniging sekere beginsels en
kenmerke van K2005 uitgesonder wat as positief beleef is.
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Die Vereniging het verder die

waarde wat die vak Geskiedenis binne die nuwe kurrikulum kan inhou, beklemtoon. Areas is
wel uitgewys waar die nuwe kurrikulum nie bevorderlik vir Geskiedenisonderrig was nie, en is
daar met voorstelle vorendag gekom oor hoe dit in Grade 10-12 aangebied kan word
(Legassick, 1998:6-10).

Historici en Geskiedenisonderwysers het ook in hierdie tyd elke

geleentheid aangegryp om die Minister van Onderwys in te lig oor hulle bekommemis rakende
die inhoud en toekomstjge posisie van Geskiedenisonderrig in K2005 (Van Eeden & Van der
Walt, 2000:91). Volgens Kros (2000b) behoort historici en Geskiedenisonderwysers hulle te
verbly in die verslag van die Hersieningskomitee, aangesien dit in 'n groot mate die outonomie
van die vak verseker het.
2.10.7 Slotbeskouing
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die Suid-Afrikaanse post-apartheidsregering nie gerat
was vir die implementering van die nuwe K2005 onderwysmodel nie. Dit ten spyte van die feit
dat Suid-Afrika vooraf die geleentheid daartoe gehad het om die aard en uitwerking van UGO in
die VSA, Australie, Engeland, Nieu-Seeland, Skotland en Ontario te ondersoek (Williamson &
Lemmer, 2003:138; Malcolm, 2001:222).
'n Rede vir die onvermoe om ten voile oorgehaal te wees vir die aflewering van UGO, kan
toegeskryf word aan onvoldoende finansiele voorsiening wat aanvanklik in die nasionale
onderwysbegrating gemaak is. Dit het die provinsiale onderwysdepartemente lamgele om die
verlangde onderwyshervorming deur te voer en dan nog steeds binne hul begroting te bly.
Hierdie toedrag van sake was die gevolg van die regering se makro-ekonomiese beleid, Growth
Employment and Redistribution (GEAR), wat in 1996 aangeneem is. Dit het al groter druk op
staatsdepartemente geplaas om uitgawes te besnoei ten einde "fiskale dissipline" te verseker.
Die uitgangspunt was dat ekonomiese groei te alle tye finansiele voorkeur moet geniet en dat
onderwysdepartemente hul hulpbronne meer koste-doeltreffend moes aanwend en bestuur. In
die lig hiervan is geen betekenisvolle nuwe befonds'mg aan die onderwysportefeulje toegeken
nie (Jansen, 2001:280-281; Christie, 1999:288).
Nog 'n rede vir die swak implementering van die UGO-model kan die toenemende druk wees
waaronder die regering sedert 1994 verkeer het om spoedige en op daadwerklike wyse bewys
te lewer van sy verbintenis om sosiale transformasie te bewerkstellig (Jansen, 2001:280-281).
Die redes van fiskale inkorting en sosiale transformasie word ook in die slotrede van die
Chisholm-verslag bevestig: "The immediate [1994] post-election context in which Curriculum
2005 was introduced was one of fiscal restraint and heightened social pressure for immediate
en visible social change." (Chisholm et al., 2000:111.) Vir Jansen (2001:272-273) het die eerste
vyf jaar van demokrasie slegs die doel van "politieke simboliek" gedien. Hy voer aan dat die
transformasie na 'n postapartheid-onderwysstelsel uitsluitlik daartoe bygedra het om die
ideologiese en politieke geloofwaardigheid van die regering te bevestig. Na sy mening was
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beleidmaking van regeringskant nie werklik verbind tot enige ernstige voorneme om die
onderrig-leersituasie binne die klaskamer te verander nie.
Die aanstelling van die Ministeriele Hersieningskomitee en die in die lewe roep van die HNKV
wat die ontwerp en inwerkingstelling van K2005 versterk en vereenvoudig het, was 'n
lofwaardige stap van die Onderwysminister. Nie alleen het die Minister met hierdie stap getoon
dat hy besef het dat daar probleme rakende die praktiese uitvoerbaarheid van die kurrikulum
ondervind is wat uitgestryk moes word nie, maar het hy ook hiermee onderwyshervorming in 'n
groot mate gedemokratiseer en gedesentraliseer. Strydig met die algemene verwagting het die
Minister hierdie komitee op so 'n wyse saamgestel dat die lede almal 'n relatief onafhanklike
status geniet het.

So byvoorbeeld is die departementele burokrate en georganiseerde

vakbonde wat die voetsoldate van K2005 was, nie by hierdie komitee ingesluit nie (Chisholm,
2003:4).

Jansen (2001:272) redeneer dat die tydperk sedert 1999 gekenmerk is deur 'n

verskuiwing weg van die simboliese verandering na een van diepgewortelde konsolidasie en
transformasie van beleid en waar werklike veranderinge in die klaskamers begin plaasvind het.
Daar kan egter nie sonder meer aanvaar word dat die implementering van K2005 nutteloos was
nie. K2005 het die beginsels van UGO (wat onveranderd behou is in die HNKV) aan onderwysbelanghebbendes bekendgestel.

Dit het ook opnuut debatte oor die onderrig-leerhandeling

ontketen (Van der Walt, 2000:5).
Die vraag kan met reg gestel word of K2005 met sy uitkomsgebaseerde benadering in sy doel
geslaag het om die gefragmenteerde en ongelyke onderwysstelsel van die apartheidsera te
herstruktureer ten einde gelykberegtiging aan almal te verseker. Uit die literatuurstudie blyk dit
duidelik dat daar 'n duidelike diskrepansie bestaan het tussen wat die regering met K2005
beoog het (die onderwysbeleid) en die werklike meganismes wat geskep is om dit te
implementeer (die onderwyspraktyk). In die verband is Christie (1999:284) oortuig daarvan dat
"policies are best understood in terms of practices on the ground, rather than idealist statements
of intention or blueprints for action." Die probleme wat ervaar is met betrekking tot die ontwerp
en implementering van K2005 is soveel te meer ervaar in die histories agtergeblewe skole. Dit
is hier waar die tekort aan goed opgeleide onderwysers, hulpbronne, elektriese krag, leer- en
onderrigsteunmiddele, biblioteke ensovoorts groter was as byvoorbeeld in die histories
bevoorregte Model C (blanke)-skole. In die proses het diegene wat veronderstel was om van
apartheidsonderwys verlos te word, steeds aan die kortste end getrek en slaag K2005 as 'n
instrument ter heropbouing van onderwys in Suid-Afrika dus nie (Harley & Wedekind, 2004:206209; Christie, 1999:282). Chisholm (2004:6-7) sluit hierby aan en is van mening dat K2005 en
sy assesseringsbeleid eerder die middelklas in SA bevoordeel.

Dit word ondersteun deur

Harley en Wedekind (2004:205-206) wie se navorsing daarop dui dat K2005 die kloof wat
tussen histories bevoordeelde en histories benadeelde skole bestaan, al groter maak.
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2.10.8 Samevatting
Uit die literatuurstudie is dit duidelik dat die onderwyshervorming wat sedert die 1980's in die
VSA, Australie, Engeland, Nieu-Seeland en in die 1990's in Suid Afrika plaasgevind het en
uiteindelik tot die implementering van 'n UGO-model gelei het, in 'n groot mate patrone van
parallelle ooreenkomste met mekaar toon. Kyk in die verband Diagram 2.1 :

VSA, Australie,
Engeland, Nieu-Seeland
Suid-Afrika

m
Ekonomiese visie om selfgeldend te wees binne
'n globale kompeterende ekonomie

T
Ekonomiese superioriteit vereis 'n beter en
bekwame opgeleide arbeidsmag

T
Skoolonderwys word as instrument gesien om
leerders te voorsien van kennis, vaardighede
houdings en waardes om by 'n wereldekonomie te
kan aanpas
Gedryf deur 'n neoliberalistiese ideologie

T
Druk op die onderwysstelsel waar die bestaande
gehalte bevraagteken word

T
Gesentraliseerde onderwyshervorming wat dui op
die transformasie van die onderwysadministrasie
en kurrikulum

Gemeenskaplike
implementeringsprobleme:
* 'n Toename in
werkslading van
onderwysers
* 'n Gebrek aan
genoegsame geleenthede vir
professionele
ontwikkeling
* 'n Tekort aan
leer- en onderrigsteunmiddele
(van hoe gehalte)

UGO-model
Gemeenskaplike
struktuur wat voorsiening maak vir
verskiilende prestasievlakke in die
bereiking van die
leeruitkomste

Eindproduk, leerresultate of uitkomste word
beskryf in gedemonstreerde kennis, vaardighede,
houdings en waardes

UGA

* Die verabsolutering van leeruit
komste
* Die tydrowende
en omslagtige
assesseringsprosedures en praktyke

Aanspreeklikheid word van skole geeis vir
gehalteversekering

Diagram 2.1: Patrone van parallelle ooreenkomste in die onderwyshervorming van die
VSA, Australie, Engeland, Nieu-Seeland en Suid-Afrika
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Alhoewel die politieke en sosiale konteks waarbinne die onderwyshervorming plaasgevind het
eiesoortig van aard in elke land was, kan uit die diagram afgelei word dat dit ekonomiese
oorwegings, oftewel 'n veranderende ekonomiese visie was wat in die meer ontwikkelde lande,
naamlik die VSA, Australie, Engeland en Nieu-Seeland (en ook in mindere mate in Suid-Afrika)
as die stukrag gedien het om met die hervorming te begin.

Die gehalte van onderwys is

bevraagteken wanneer twyfel by die regerende partye ontstaan het oor die vermoe van sy land
om horn binne 'n globale kompeterende ekonomie te kan handhaaf.

As 'n vereiste vir

ekonomiese superioriteit, is 'n meer bekwame en beter opgeleide arbeidsmag vereis.

Die

onderwys is as instrument geidentifiseer om bepaalde vaardighede by leerders te ontwikkel wat
tot voordeel van die ekonomie aangewend kon word. Gevolglik is hervormingsinisiatiewe op 'n
gereelde grondslag geloods om die administrasie en die kurrikulum van skoolonderwys te
transformeer. Dit het as aandrywingsmeganismes gedien vir die uiteindelike aanneming van 'n
uitkomsgebaseerde benadering.

Met UGO is die tradisionele insetgedrewe benadering tot

skoolonderwys vervang met 'n onderwysmodel wat die klem laat val het op 'n multidissiplinere
en konstruktivistiese benadering tot leer.

Die eindproduk, leerresultate of uitkomste word

ooreenkomstig die verlangde leerderprestasie op die gebied van kennis, vaardighede, waardes
en houdings beskryf.
In Suid-Afrika, as 'n ontwikkelende land, het ekonomiese faktore onder andere ook as
motivering gedien vir die aanneming van die UGO-model. Anders as in die geval van die VSA,
Australie, Engeland en Nieu-Seeland, was die ekonomiese oorwegings by hervorming in die
eerste plek eerder daarop gemik om te probeer voorsien in die binnelandse behoeftes van sy
eie mense (Baatjes & Mathe, 2004:400-401). Alhoewel die gedagte van globalisering in die
aanneming van K2005 nie heeltemal in die planne van die ANC-regering ontken kan word nie
(Kros, 2000a:72, 85; Nzimande, 1997:ii), is dit te betwyfel of die primere doel daarvan was om
Suid-Afrika onmiddellik te wil vestig as 'n aggressiewe mededinger in die wereldmarkte (vgl.
Van Tonder, 2007:3; Bam, 2000). Anders gestel: Die impak van "ekonomiese rasionalisasie"
waar skole as die sondebok beskou is vir ekonomiese en politieke probleme en agteruitgang
was nie so 'n groot oorweging in die geval van Suid-Afrika as wat dit byvoorbeeld in die meer
ontwikkelde lande, naamlik die VSA, Australie, Engeland en Nieu-Seeland was nie. Harley en
Wedekind (2004:197, 207) sluit aan hierby met hul argument wat lui dat die aanneming van
K2005 primer as 'n politieke inisiatief gesien moet word wat die ongelykhede van die
apartheidsonderwys wou uitwis.
Die impak van die neo-liberalistiese ideologie op die onderwys van die VSA, Australie,
Engeland Nieu-Seeland en ook op die van in Suid-Afrika kan nie geringgeskat word nie.
Hierdie ideologie het onderwys as die sleutel tot ekonomiese groei beskou, waar leerders as 'n
hulpbron bestuur moet word om by die wereldekonomie aan te pas. Die neo-liberalisme berus
op die vryemark kapitalistiese beginsels van individualisme, ondernemingsgees, kompetisie,
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deregulering, korporatisme en privatisering.

Dit vereis dat 'n arbeidsmag doeltreffend in

vaardighede en vermoens opgelei moet word om meer effektief en dus meer produktief te kan
funksioneer ten einde te kan oorleef in 'n snel veranderende globale wereldmark (Codd,
2005:194-196; Vermeulen, 2000:85; Nzimande, 1997:i-iii). Dit is om hierdie rede dat daar
voortdurend druk op die onderwysstelsel uitgeoefen word om vas te stel in hoeverre die
onderwysprogramme steeds aan die vereistes van relevansie voldoen.
In die geval van die regerings van Engeland en Nieu-Seeland is daar op paradoksale wyse 'n
gedesentraliseerde onderwysstelsel voorgestaan, maar in werklikheid is 'n sterk gesentraliseerde beheer daaroor uitgeoefen. Aanspreeklikheid is van skole geeis en meganismes vir
gehalteversekering is geskep waarvolgens skole se prestasie-uitsette geassesseer en in openbare belang bekendgemaak word.
Wat die aard/kenmerke van die onderskeie UGO-kurrikulums betref, is daar ook raakpunte.
Alhoewel die naamgewing van die verskillende dele van die kurrikulumraamwerke nie altyd oral
as dieselfde bekend staan nie, is die struktuur daarvan in 'n groot mate eenvormig. So byvoorbeeld word daar verwys na die Nasionale (kurrikulum)-verklarings in Australie, Nieu-Seeland en
Suid-Afrika; die inhoudstandaarde in die VSA en die leerprogramme in Engeland. Dit beskryf
die uitkomste/bereikingsdoelwitte (VSA en Engeland) vir die afsonderlike leerareas/vakke. Die
leeruitkomste is onderverdeel in 'n aantal subvlakke wat deur vlakbeskrywers 'n aanduiding gee
van die toenemende verwagte leerderprestasievlakke.
By die aanvanklike implementering van die UGO-kurrikulum in elk van die lande onder
bespreking was daar baie meer ooreenkomste as verskille te bespeur. Dit wil in die eerste plek
voorkom of die idee van onderwyshervorming vir die meeste onderwysers 'n aanvaarbare
praktyk was.

In die VSA, Australie en Nieu-Seeland het onderwysers byvoorbeeld positief

gerapporteer oor die eenvormige struktuur van die UGO-kurrikulum wat hulle in staat gestel het
om meer doelgerig en spesifiek te kon werk ten opsigte van die beplanning van leerprogramme
en die rapportering oor leerderprestasie. By al die lande ter sprake was daar ook ander groepe
soos akademici, opvoedkundiges en ouers wat kommentaar oor die UGO-model gelewer het.
Die VSA het klaarblyklik die grootste ouerkorps-verteenwoordiging wat georganiseer was in die
fundamentalistiese Christengroepe.
Die volgende gemeenskaplike probleme is by al vyf die lande ge'identifiseer toe die onderskeie
UGO-kurrikulums aanvanklik geimplementeer is:
•

'n toename in die werkslading van onderwysers;

•

'n gebrek aan genoegsame geleenthede vir professionele ontwikkeling;

•

'n gebrek aan ondersteuning in die vorm van 'n tekort aan leer- en onderrigsteunmiddele
(van hoe gehalte);
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•

die verabsolutering van leeruitkomste en

•

die tydrowende, omslagtige en komplekse assesseringsprosedures en -praktyke.

Met die uitsondering van die VSA het al die ander lande ook gerapporteer dat die nuwe
onderwysmodel te haastig geimplementeer is.
Slegs die VSA en Suid-Afrika het UGO as psigologies manipulerend beskryf. Vir hulle was die
UGO-kurrikulum totaliter in sy aard wat 'n stelsel van sosiale beheer wil afdwing waar
individualiteit deur groepdenke ondermyn word.
In Hoofstuk 3 val die kollig op 'n algemene oorsig oor UGA.
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HOOFSTUK 3
'N ALGEMENE OORSIG OOR UITKOMSGEBASEERDE ASSESSERING (UGA)
3.1

INLEIDING

In Hoofstuk 2 is onder meer die nasionale hervormings bespreek wat op die gebied van
onderwys plaasgevind het en wat uiteindelik tot die vestiging van 'n UGO-model in die VSA,
Australie, Engeland, Nieu-Seeland en Suid-Afrika gelei het.

Die UGO-model benadruk die

eindresultaat van leer waar geassesseer moet word of die opvoedkundige uitkomste/standaarde/doelwitte deur die leerders in die demonstrasie van hul kennis, vaardighede en waardes
bereik is. Daar is van die standpunt uitgegaan dat hierdie demonstrasies van leeruitkomste 'n
meer bekwame en beter opgeleide arbeidsmag sou verseker wat weer ekonomiese groei en
voortuitgang in 'n sterk kompeterende wereidekonomie sou waarborg. Hierdie uitsetgedrewe
benadering het ook nuwe assesseringspraktyke veronderstel wat verskillend van aard en
metodologie was as die tradisionele insetgedrewe assessering (Lee, 2003:91). Die fokus het
verskuif van die memorisering van hoofsaaklik feitelikhede na die assessering van kritiese
denke, kreatiwiteit, probleemoplossingstrategiee, vaardighede, waardes en houdings (Kotze,
2002:76; Vermeulen, 2000:74). Aan die kant van veral die onderwysers, die implementeerders
van die nuwe UGO-model, het dit beteken dat aanpassings gemaak moes word ten opsigte van
'n veranderde wyse waarop daar voortaan geassesseer sou moes word. Begrippe soos die
leeruitkomste en die verskillende hierargiese prestasievlakke waarop leerders se vordering
gemeet kon word, was byvoorbeeld alles nuut en vreemd.
In die lande wat in hierdie navorsing bespreek is, het die onderwysers 'n aantal probleme
ge'i'dentifiseer wat by die aanvanklike implementering van UGA ondervind is. Die vernaamste
hiervan het opsommenderwys die volgende behels:
•

Die verabsolutering van die leeruitkomste wat die gevaar laat ontstaan het dat dit die
onderrig-leergebeure ten opsigte van fokus kon verskraal.

•

Die uitkomste/standaarde wat te vaag beskryf was, wat die interpretasie daarvan
bemoeilik het.

•

Die uitkomste/standaarde wat nie altyd met die kurrikulum belyn was nie.

•

Die baie tyd wat dit in beslag geneem het om te assesseer wat dit moeilik gemaak het om
'n balans te vind tussen onderrig en leer enersyds en assessering en rapportering
andersyds.

•

Die beoordeling van die verskillende uitkomsvlakke in die bepaling van leerderprestasie.

•

Die gebrek aan genoegsame professionele opleiding.

•

Die groter werklas wat dit meegebring het.
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•

Die onderliggende beginsel dat leerders toegelaat moet word om elkeen teen hul eie
tempo te vorder.

•

Die gebrek aan leer- en onderrigsteunmiddele van hoe gehalte.

•

Die uitgebreide fokus wat dit plaas op data wat oor leerders ingesamel moet word.

Dit alles het daartoe bygedra dat UGA deur onderwysers as 'n buitegewoon komplekse
handeling ervaar is wat tydrowend en omslagtig was. UGA was ook vir die meeste onder
wysers in die oorsese lande wat hierdie navorsing vermeld word sinoniem met 'n eksterne
(summatiewe) assesseringswyse waardeur skole se aanspreeklikheid bepaal is met betrekking
tot die mate waarin die leerresultate behaal is. Vir baie was dit 'n negatiewe ervaring wat as
indoktrinerend en angsvol beleef is. Hulle was van mening dat hierdie gedurige bewyslewering
hul professionele oordeel en outonomie aangetas het.
Alvorens die aard en kenmerke van UGA in meer besonderhede bespreek word, is dit van
belang om eers onderskeid te tref tussen terminologies verwante leerbegrippe wat met
assessering verband hou. Vervolgens word onderskeid getref tussen toetsing (eksaminering),
meting en evaluering.
Toetsing en meting toon ooreenkomste met mekaar deurdat beide 'n puntetelling, simbool of
presentasie as eindresultaat het.

Dit kan beskryf word as 'n formele sistematiese proses

waartydens 'n meet/instrument (bv. "n eksamenvraestel) gebruik word om inligting oor leerderbedrewenheid te verkry, en dit dan kwantitatief, numeries of simbolies uit te druk (Hogan,
2007:19; Airasian, 2005:9; Salvia & Ysseldyke, 2001:6; Stuart & Pretorius, 1984:94).
Op sy beurt behels evaluering meer as toetsing en meting, maar dit sluit dit nie noodwendig uit
nie. Evaluering het te make met 'n waarde- of merietebepaling waartydens 'n oordeel gevel
moet word oor die leerder se kennis, sy vordering, waardes of houdings ten einde 'n
kwalitatiewe waardebepaling te kan maak. Toetsing en meting verskaf in die meeste gevalle
die inligting waarop die evaluering berus.

Dit bring mee dat dit wat deur toetsing/meting

ingesamel is, nou aan die hand van bepaalde kriteria geinterpreteer moet word om te bepaal of
die leerder aan die gestelde standaarde voldoen het (Hogan, 2007:19;

Van der Horst &

McDonald, 2003:168; McMillan, 1997:10).
Binne 'n onderwysraamwerk kan assessering as 'n oorkoepelende begrip gesien word wat
dimensies van toetsing, meting en evaluering insluit. Die fokus van assessering is gerig op die
mate van vordering wat gemaak word in die bereiking van opvoedkundige doelwitte of
uitkomste. Dit beklemtoon die noodsaaklikheid van die aanwending van spesiale programme
en ander verwante ondersteuningsdienste in gevalle waar akademiese, gedrags- of fisiese
tekortkominge by die leerder ge'identifiseer word wat vordering moontlik kan strem.
Assessering is 'n veelfasettige proses wat leerderprestasie in 'n verskeidenheid take en in
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velerlei kontekste in oorweging neem. Die betekenis van die prestasie word ooreenkomstig die
algehele funksionering van die leerder verklaar deur ook moontlike redes aan te voer waarom
daar op "n bepaalde wyse presteer is.

Wanneer leerders geassesseer word, word hul

bekwaamheid gemeet. Die leerders se vordering word gemeet ten opsigte van die verwerwing
van daardie bekwaamhede wat die skool en hul ouers van hulle verlang. Assessering is 'n
data-insamelingsproses met die doel om besluite oor leerders se vordering te kan neem
(Airasian, 2005:9; Salvia & Ysseldyke, 2001:5-6).
3.2

DIE DOEL VAN UGA

Ongeag of dit voor die aanvang van, gedurende of na onderrig geskied, is die eerste stap in
enige assesseringsproses om allereers duidelikheid te kry oor die spesifieke doel waarvoor
inligting ingesamel wil word (Mcmillan, 1997:8).

Volgens Van der Horst en McDonald

(2003:172) is die uiteindelike doel van UGA om te bepaal in hoeverre die leeruitkomste aan die
hand van bepaalde prestasiekriteria bereik is. Killen (2003:10) redeneer dat hierdie bepaalde
beskouing eng en misleidend kan wees omdat dit onderwysers onder die indruk kan bring dat
dit moontlik is om duidelik en klinkklaar onderskeid te kan tref tussen daardie leerders wat die
bepaalde uitkomste bereik het en diegene wat nie daarin kon slaag nie. Killen is van mening
dat, in plaas daarvan om assessering op hierdie wyse te kategoriseer, daar eerder aan
assessering gedink moet word as die proses wat bepaal hoe goed leerders daartoe in staat is
om te kan demonstreer dft wat hulle geleer het. Hierdie siening laat ruimte vir nog verskeie
ander redes wat aangevoer kan word waarom leerderprestasie geassesseer word. Dit kan
byvoorbeeld aangewend word vir sertifiserings- en bevorderingsvereistes. Ook kan die doel
wees om ondersteuning en leiding aan die leerproses te gee; vordering te monitor en terugvoer
te gee, en struikelblokke in die weg van leer te diagnoseer met die oog op remedierende
intervensie. In die lig hiervan kan die doel van assessering gesien word as 'n aktiwiteit wat ten
doel het om die leerder se leer op voortgesette basis te ontwikkel (Hogan, 2007:6-7; DoE,
2003:35).

Om hierdie rede verklaar Swartz (2001:3) dat assessering eerder oor vordering

handel as wat dit oor promosie handel.
UGA kan op 'n formele of informele wyse geskied. By formele assessering is die leerders
daarvan bewus dat hulle geassesseer word, want hulle word vooraf daaromtrent ingelig
(Sieborger & Macintosch, 2004:21).

Dit kan metodes insluit soos toetse, eksamens,

mondelinge, projekte deur individue of groepe en skriftelike tuiswerk. In die gees van UGO
moet die leerder se vermoe om kennis in lewensgetroue kontekste te kan toe pas, geassesseer
word. By informele assessering is die leerders nie altyd daarvan bewus dat hulle geassesseer
word nie, byvoorbeeld in die geval van onderwyserwaameming. Ander informele metodes van
assessering sluit in, self-, groep-, en portuurassessering. Ingeval van laasgenoemde ontvang
die leerders 'n mate van mede-eienaarskap in die assesseringsproses.
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Die leerders kan

byvoorbeeld met behulp van die onderwyser die kriteria bepaal waarvolgens die assessering
gaan plaasvind. Die groot voordeel van die aanwending van informele assesseringpraktyke is
dat dit aan die onderwyser die geleentheid bied om 'n meer verspreide en omvattende
assessering te verseker (Swartz, 2001:4-5) met die hoop op 'n akkurater beoordeling van 'n
leerder se veelvuldige intelligensievlakke.
3.3

DIE ASSESSERINGSPROSES

UGA kan beskryf word as 'n deurlopende en beplande proses van insameling van bewyse met
betrekking tot die bereiking van uitkomste; die evaluering van hierdie bewyse; die rekordering
van die bevindinge wat uit die evaluering voortvloei, asook refleksie en rapportering oor die
prestasievlak wat behaal is. Dit veronderstel dat 'n oordeel gevel moet word oor leerders se
werk wat gebaseer is op duidelik gedefinieerde voorafbepaalde prestasiekriteria of -standaarde
(Du Plessis etal., 2007:73; Orsmond, 2004:235; Lambert & Lines, 2000:4, Hattingh, 2003:1).
Ten einde leer binne 'n UGO-model te optimaliseer waar leerders gehelp word om hul voile
potensiaal te bereik, behoort assessering aan die onderstaande vereistes te voldoen (Du
Plessis et at., 2007:71; McGaw, 2006:1;

Van der Horst & McDonald, 2003:166; WKOD,

2003:5; Brooks, 2002:1).
Assessering behoort:
•

refleksief van aard te wees ter ondersteuning van die onderrig- en leerproses;

•

duidelik, deursigtig en gefokus te wees op die leeruitkomste en prestasiekriteria wat
behaal moet word;

•

geldig, betroubaar en regverdig te wees;

•

'n verskeidenheid assesseringsmetodes, -tegnieke en -instrumente te implementeer (kyk
afdeling 3.6) wat binne verskillende leerkontekste aangewend word;

•

teen die leerder se eie tempo te geskied;

•

ge'integreerd te wees met die onderrig- en leerproses waar beplanning, onderrig, leer en
assessering as interafhanklike komponente van die didaktiese situasie beskou word;

•

deelnemend/interaktief te wees waar die leerder op aktiewe wyse by die onderrig- en
leerproses betrek word en

•

buigsaam genoeg te wees om uitgebreide leergeleenthede te verseker.

In Diagram 3.1 word die plek van assessering in verwantskap met die onderrig- en leerproses
aangedui. Hieruit is dit duidelik dat assessering drie stadia insluit: die insameling van inligting
oor die leerresultate, die rekordering van die leerresultate, en die rapportering van die leerresultate. Uit die diagram kan verder afgelei word dat assessering 'n dinamies progressiewe en
sikliese proses is. Assessering is nie uitsluitlik daarop gerig om vas te stel of leerders die
gestelde leeruitkomste bereik het nie. Dit handel oor veel meer.
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Leiding en ondersteuning

word gegee deur konstruktiewe terugvoer (feedback) oor hoe daar te werk gegaan moet word
ten einde die uitkomste wel te bereik in gevalle waar die leerders nie daarin kon slaag nie
(Salvia & Ysseldyke, 2001:6; Black, 1998:25). Dit stel 'n intervensie in die leerproses voor
(Brooks, 2002:15) waartydens konstruktiewe terugvoer aan leerders gegee word oor die
vordering wat daar gemaak is in die bereiking van bepaalde leeruitkomste (Geyser, 2004:93).
In gevalle waar spesifieke individuele leerbehoeftes geldentifiseer is, word voorstelle tydens die
terugvoer aan die hand gedoen oor hoe om dit uit te skakel. Dit geskied dikwels op informele
wyse en bestaan normaalweg uit kwalitatiewe kommentaar en raad oor hoe om prestasie te
verbeter (Bourdillon & Storey, 2002:184). In die lig hiervan is dit belangrik dat die terugvoer
gekoppel moet word aan bepaalde prestasiekriteria wat nie net die leerproses meer deursigtig
sal maak nie, maar leerders ook in staat sal stel om presies te weet wat van hulle verwag word
(Green, 2006:8). Op sigself skep dit die geleentheid vir die beplanning van nuwe onderrig- en
leergebeure waarin die leerder sal poog om beter leerresultate in die nuwe onderrig- en
leersiklus te behaal. Die leerder ondervang hierdie leemtes in opeenvolgende leerpogings en
bewerkstellig op hierdie wyse 'n vorentoe-toevoer (feedforward) wat daarop gemik is om
verbeterde leerresultate te bewerkstellig (Geyser, 2004:93; Brooks, 2002:15).
Waar die onderwyser die vordering van sy leerders deurgaans monitor, word daar terselfdertyd
ook inligting bekom oor die effektiwiteit van sy eie onderrig. Sou die onderwyser bewus word
van bepaalde leemtes in sy onderrig, kan daar ook gepoog word om dit in die beplanning van
die daaropvolgende onderrig- en leersiklus uit te skakel (McGaw, 2006:2;

Sieborger &

Macintosch, 2004:6-7; Van der Horst & McDonald, 2003:69; Swartz, 2001:3).

Beplan onderrig en

leer

Analiseer die resutate van leer
(Resultate word ontleed ooreenkomstig die graad waartoe die
gestelde leeruitkomste bereik is)

(Aktiwiteite word bepian
rondom leeruitkomste
en die bereiking van
prestasiekriteria)

I

Organiseer leer
('n Verskeidenheid teeraktiwiteite vtnd plaas, bv.
kooperatiewe leer,
debatte, rolspel, ens.)

Insameling van inligting oor die resultate van
leer
(Verskillende assesseringsmetodes bv. portuur-/
maatassessering, groepassessering, ens, word

Rapportering oor die resul
tate van leer
(Konstruktiewe terugvoer oor
leerderprestasie vind plaas)

aangewend)
Die rekordering van die
resultate van leer
(Die bereiking van die presiasievlakke word gerekordeer)

Diagram 3.1: Die assesseringsproses
(Aangepas uit Sieborger & Macintosch, 2004:10)
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Hierdie deurlopende en beplande assesseringsproses wat op formele en informele wyse tydens
die onderrig- en leergebeure piaasvind, en soos in die diagram hierbo aangedui, staan as
assessering vir leer of formatiewe assessering bekend (McGaw, 2006:4; Brooks 2002:15). Die
hoofdoel van assessering vir leer is om die groei en ontwikkeling van leerders te bevorder
(Sieborger & Macintosch, 2004:22). Assessering vir leer betrek die onderwyser en die leerder
by 'n kontinue proses van refleksie en hersiening oor die vordering wat gemaak word
(Bourdillon & Storey, 2002:180).
Bell en Cowie (2001:82-91) tref onderskeid tussen twee benaderings van assessering vir leer in
skole, naamlik beplande formatiewe assessering en interaktiewe formatiewe assessering.
Gedurende die proses van beplande formatiewe assessering, beplan die onderwyser *n
spesifieke assesseringsaktiwiteit om inligting van die leerder te onttrek. So byvoorbeeld kan 'n
onderwyser sy leerders vra om bepaalde inligting neer te skryf, of om 'n model te maak. Die
ingesamelde inligting word deur die onderwyser geinterpreteer aan die hand van 'n
voorafbepaalde stel kriteria waarvolgens 'n oordeel uitgespreek word oor die prestasievlakke
wat bereik is. Hierna gebruik die onderwyser die gelnterpreteerde inligting om leer verder te
verbeter deur aan individuele leerders verskillende opdragte te gee wat elkeen se spesifieke
tekortkominge onder die loep sal neem.
Interaktiewe formatiewe assessering vind plaas gedurende

leerder-onderwyserinteraksie.

Anders as die beplande formatiewe assessering met voorafbepaalde assesseringsaktiwiteite,
spruit interaktiewe assessering voort uit 'n onbeplande leeraktiwiteit. Die onderwyser is nie by
magte om die besonderhede van hierdie tipe assessering van leer te beplan nie omdat daar nie
presies voorspel kan word wat die reaksie van die leerders gaan wees nie. Tydens die werklike
proses van interaktiewe formatiewe assessering, samel die onderwyser sy inligting op verbale
wyse in (byvoorbeeld uit leerders se antwoorde) of op 'n nie-verbaal wyse (byvoorbeeld uit
leerders se lyftaal).

Hierdie tipe assesseringsinligting is kort van duur en vind voortdurend

plaas. Die onderwyser identifiseer die inligtingsvlakke en bepaal dan watter implikasies dit vir
leer inhou.

Hierna volg die reaksie op die inligting wat ten doel het om leer te bevorder

(Carless, 2006:3-4; Yiu Chun, 2006:2-3).
In meer kontemporere literatuur soos die van Carless (2006:5-8) word daar na nog 'n
benadering verwys wat as die eerste-opsie formatiewe assessering {pre-emptive formative
assessment) bekend staan. Dit bou op die konstruktivistiese leerbeginsels wat onder meer van
die standpunt uitgaan dat die leerhandeling by die leerder se bestaande kennisraamwerk moet
begin om nuwe insigte op aktiewe wyse tot hierdie kennisraamwerk te voeg.

Eerste-opsie

formatiewe assessering het te make met die tydstip waarop terugvoer aan die leerders gegee
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word. Baie van die terugvoer vind dikwels te laat plaas en strek nie werklik tot voordeel van die
ieerders ten opsigte van die verkryging van nuwe insigte nie.
Carless (2006:5) definieer eerste-opsie formatiewe assessering as onderwyserhandelinge wat
daarop gemik is om onduidelikhede vir Ieerders uit te klaar alvorens 'n misverstand kan
ontstaan wat regstreeks verantwoordelik sou wees vir ondoeltreffende leer of die behaal van
swak prestasies. Anders gestel: Eerste-opsie formatiewe assessering is 'n intervensie wat
plaasvind alvorens met onderrig-en leer begin word.

Dit poog om misstappe wat moontlik

begaan kan word, sover moontlik te omseil, wat sal verseker dat punte nie in die proses verloor
word nie. Hierdie tipe assessering kan teenoor reaktiewe formatiewe assessering gestel word,
want laasgenoemde geskied in reaksie op die onvolledige verstaan van dit wat reeds
plaasgevind het. Een van die potensiele voordele van eerste-opsie formatiewe assessering is
dat dit moontlik meer motiverende waarde vir die Ieerders inhou as byvoorbeeld die reaktiewe
formatiewe assessering omdat dit probleme ondervang voordat 'n werkopdrag ingedien of 'n
eksamen afgele word.
3.4

UGA-TIPES

In Tabel 3.1 word voorbeelde van enkele assesseringstipes verskaf wat elkeen 'n besondere
benadering tot en doel met die assesseringsresultate veronderstel. Hierdie kategoriee voorsien
'n basis vir 'n klassifikasieraamwerk.

Dit is daarom nie in 'n vaste vorm gegiet nie omdat dit

wissel na gelang van die verwysingsraamwerk waarbinne dit toegepas word. Die tipes (ook
bekend as vorme) waarna verwys gaan word, is normgerigte assessering, kriteriumgerigte
assessering, assessering van leer, assessering vir leer, assessering as leer, alternatiewe/outentieke-/verrigtingsassessering,

of

deurlopende

prestasie-assessering,
assessering,

grondlynassessering,

diagnostiese

holistiese/ge'integreerde/universele

assessering,

sistemiese assessering en portefeulje-assessering.
Tabel 3.1: Tipes UGA
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Vernaamste kenmerke

3.4.1

Normgerigte assessering

'n Leerder se bekwaamheid word met die van ander Ieerders ('n normgroep) vergelyk en
daarvolgens in 'n rangorde geplaas (Van Rooyen & Prinsloo, 2003:90). Tradisionee!
word dit gedoen deur 'n klasgemiddeld as die norm te neem {Marnewick & Rouhani,
2004:269; Nitko, 2001:13). Dit kan nie maklik vordering by 'n individuele leerder peil
nie. Solank die verwysingspunt die prestasie van ander Ieerders is, is die enigste
manier waarop vasgestel kan word of 'n individu vordering toon, deur sy/haar relatiewe
prestasie op te weeg teen die vordering van ander (McGaw, 2006:6).

3.4.2

Kriteriumgerigte assessering

Die leerresultate word nie met ander Ieerders vergelyk nie, maar teen 'n vasgestelde
voorafbepaaJde stel kriteria. 'n Leerder se bekwaamheid word aangetoon op 'n skaai
wat strek van "geen bekwaamheid" tot "uitstekende of perfekte uitvoering" (Van der
Horst & McDonald, 2003:11, 167).
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W

Vernaamstek^erke

3.4.3

Assessering van leer
(Summatiewe assessering)

Dit word op 'n gegewe rydstip gebruik, byvoorbeeld aan die einde van 'n leeraktiwiteit, 'n
leereenheid, kwartaal, semester of jaar {Reddy, 2004:33; Geyser, 2004:93). Die
resultate van hierdie vomrt van assessering word grootliks gebruik vir leerderbevordering
in die vorm van krediete en/of sertifisering by die suksesvolle voltooiing van 'n skooifase
(McGaw, 2006:4; Hattingh, 2003:15). Dit is die finale meting wat geskied van dit wat
geleer is, en word gewoonlik aan die ouers op 'n normatiewe wyse gerapporteer (Earl,
2003:22; Nitko, 2001:107). Die terugvoer is formee! van aard waar 'n enkele
kommentaar vergesel word van 'n toets- of eksamenuitsiag wat kwantitatief in die vorm
van 'n punt of persentasie aangedui word. Hierdie tipe assessering word dikwels
afgemaak as sou dit hoofsaaklik op kennisverwerwing en die oproep van kennis ingestel
wees (Van der Horst & McDonald, 2003:171; Geyser, 2004:94). Die bekendste
assesseringsaktiwiteite vir die tipe assessering is toetse en eksamens (Arasian,
2005:151).

3.4.4

Assessering vir leer
(Formatiewe assessering)

Dit vind deurlopend op formele en informele wyse plaas - meestal in die middel van 'n
onderrig- en leerproses eerder as aan die einde daarvan (McGaw, 2006:4; Earl,
2003:24). Die onderwyser staan sentraal deurdat hy/sy die leerder se leer monitor
terwyi dit nog in vordering is (Brooks, 2002:15; Nitko, 2001:106). Die onderwyser
ondersteun en verbeter die onderrig- en leerproses in die soeke na geskikte strategiee
om verdere leer te beplan wat die op effektiewe wyse aandag aan die individuele
leerbehoeftes van die leerders sal skenk, of dit selfs uit die weg sal ruim (DoE, 2003:36).
Hierdie tipe assessering vergelyk nie die prestasie van die leerders met mekaar nie,
maar beklemtoon eerder hulle sterk- en swakpunte sodat verdere leer kan plaasvind
(Ear!, 2003:24). Dit kan assesseringsaktiwiteite insluit, byvoorbeeld projekte, portefeuljes, klasdebatte, groepbesprekings, geskrewe/mondelinge toetse en gevallestudies
(Hattingh, 2003:15).

3.4.5

Assessering as leer

Dit konsentreer op die rol wat die leerders in hierdie tipe assessering speel. Dit is
hoofsaaklik gerig op die verwerwing van metakognitiewe en selfregulerende
vaardighede wat grotendeels die gevolg is van kritiese selfassessering. Dit verskil van
die konvensionele of eksklusief kennisgedrewe kwantitatiewe summatiewe
assess eringwyse wat meestal die veelvuldige inteiilgensiepotensiaal van leerders
ignoreer. Dit ondervang eerder die kwalitatiewe aspek rakende leerders se probleme en
tekortkominge. Uit die onderwyser se terugvoerinligting word die leerder 'n aktiewe
deelnemer aan die assesseringsproses. Die leerder leer om oordele te vel oor sy/haar
eie werk (deur reeds verworwe voorkennis en vaardighede toe te pas) en self doelwitte
te stel vir selfverbetering. Dit kan soos by assessering vir leer outentieke-/alternatiewe/verrigtings- of prestasie-assessering insiuit (vgl. Kotze, 2004:51;
Combrinck &
Coetzee, 2003:344-345; Earl, 2003:24-25; Van der Horst & McDonald, 2003:166, 190;
Salvia & Ysseldyke, 2001:237; Mcmillan, 1997:199-200).

3.4.6

Outentieke-/Alternatiewe-/
Verrigtings- of Prestasieassessering

Die sleutelkenmerk van outentieke-/alternatiewe-/verrigtings- of prestasie-assessering is
dat leerders met 'n opdrag gekonfronteer word wat 'n werklike (in plaas van fiktiewe)
probleem voorstel. Betekenisvolle leerderaktiwiteite word ontwerp waar kennis en
vaardighede op die praktiese leefwereld van toepassing gemaak word. Van die leerders
word verwag om 'n opdrag te struktureer, kennis en vaardighede in die oplossing van
die probleem toe te pas, en die resultate wat verkry is, asook die proses waarvolgens
die -oplossing gevind is, mondeling en/of skriftelik oor te dra (Huysamen, 2002:84;
Kotze, 2004:51). Dit kan assesseringsaktiwiteite soos portefeuljes, joernale, demonstrasies, projekte, uitstallings, debatte, besprekings, rekenaarsimulasies, onderhoude,
rolspel en die formulering van probleemstellings insluit (vgl. Van der Horst & McDonald,
2003:200; Kotze, 2002:79; Guskey, 1994a:51).

3.4.7

Grondlynassessering/
Basislynassessering

Dit staan ook as voor-onderrigassessering bekend. Dit word gewoonlik aan die begin
van 'n graad, fase of les gebruik waar die assesseringsinligting byvoorbeeld deur middel
van 'n toets of waameming ingewin kan word om vas te stel oor hoeveel voorkennis die
leerders met betrekking tot 'n bepaalde nuwe onderwerp of tema beskik. Op hierdie
manier kan bepaal word waar daar met die leerders begin moet word. Dit is nuttig vir
die beplanning van leeraktiwiteite en -programme (Du Plessis et al., 2007:71-72; Kotze,
2004:49). Die benutting daarvan kan egter in alle onderrigfases sinvol wees/aangewend
word.

3.4.8

Diagnostiese assessering

Dit word aangewend om die aard en oorsaak van leerstruikelblokke by spesifieke
leerders vas te stel. Dit help om te besluit watter toepaslike intervensie en ondersteunende strategiee toegepas moet word orn die betrokke leerstruikelblokke uit die weg
te ruim (Du Plessis et al., 2007:72; Van Rooyen en Prinsloo, 2003:90). Diagnostiese
assessering is formatief van aard (Bourdillon & Storey, 2002:181; Black, 1998:25).
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Tabel 3.1: (vervolg) Tipes UGA
r TifJeS.::;-:.: :;::::..
3.4.9

Vernaarnste kenmerke

Deurlopende assessering

Dit vind op 'n deurlopende basis plaas vir 'n bepaalde tydperk lank (byvoorbeeid 'n jaar).
Leerders word nie net met een geleentheid geassesseer nie. Dit is skoolgebaseer van
aard waar die vordering van leerders deur middel van 'n hole aantal assesseringstrategiee gemonitor word ter bereiking van 'n verskeidenheid leeruitkomste. Dit stel die
onderwyser in staat om uit die ingesameide assesseringsbewyse 'n profiel van elke
leerder se vordering saam te stel. Deurlopende assessering behoort vir beide formatiewe en diagnostiese doeleindes gebruik te word (WKOD, 2003:7; Edley, 2001:9; Le
Grange & Reddy, 1998:11-12). Dit word egter nie altyd as net formatief aangewend nie;
dit word soms ook vir summatiewe doeleindes gebruik. Dit gebeur in gevalle waar die
onderwyser nie daarin gei'nteresseerd is om die leerder te help om beter vordering te
maak nie, en punte voor die voet insamel om bymekaar getel te word vir die berekening
van 'n jaarpunt (Sieborger & Macintosch 2004:23).

3.4.10 Holistiese/GeTntegreerde/
Universele assessering

By hierdie tipe assessering word verskillende uitkomste (byvoorbeeid kennis, vaardighede en waardes) wat geassesseer word, met mekaar gei'ntegreer (Van der Horst &
McDonald, 2003:166). 'n Aantal assesseringskriteria kan ook gelyktydig geassesseer
word (Gravett & Geyser, 2004:101). 'n Reeks van formatiewe en summatiewe
assesseringstrategiee kan met hierdie tipe assessering gekombineer word (Hattingh,
2003:16).

3.4.11 Sistemiese assessering

Deur sistemiese assessering kan bepaal word hoe gepas en doeltreffend enige aspek
van die onderwysstelsel is. Dit teiken venal die faktore wat gehalte moet verseker (Van
Rooyen & Prinsloo, 2003:90;
WKOD, 2003:26).
So byvoorbeeid kan die
onderwyssisteem op eksterne wyse gemonitor word deur leerders se prestasie met die
van die nasionale indikatore vir leerderprestasie te vergeiyk (Du Plessis et ai, 2007:72).

3.4.12 Portefeulje-assessering
Hierdie tipe assessering kan ook by bogenoemde tipes UGA gevoeg word. Daar bestaan nie in
die literatuur volkome eenstemmigheid oor die definisie van 'n portefeulje nie (vgl. bv. Hogan,
2007:193; Du Toit & Vandeyar, 2004:121-122; Spady & Schlebusch, 1999:113; Paulson et ai,
1991:60-61). Waaroor daar wei konsensus bestaan, is die belangrikste eienskappe waaraan 'n
portefeulje moet voldoen (Hogan, 2007:194-197;

Airasian, 2005:263-265;

Du Toit en

Vandeyar, 2004:122; Payne, 2003:331).
'n Portefeulje is 'n:
•

gestruktureerde insameling van bewyse van die leerder se werk;

•

gedetailleerde en diagnostiese beskrywing van 'n leerder se prestasie, groei en
ontwikkeling;

•

bewyslewering van die leerder se deelname in die keuse van die inhouditems;

•

bewys van die leerder se denkprosesse;

•

fokus op beide die proses en die finale leerproduk;

•

bewys van leerder-selfrefleksie;

•

'n realistiese nabootsing van die eise wat die werklike lewe stel en

•

aanvaarding van 'n meer omvattende eienaarskap ten opsigte van die assesseringsuitkoms deur die leerder.
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Portefeulje-assessering word as noodsaaklik geag omdat dit selfregulerende leer aanmoedig.
Dit maak voorsiening vir leerder-selfrefleksie waar Ieerders hul eie werk op konkrete wyse
assesseer.

Dit lewer verder bewys van die leerder se kennis, vaardighede, houdings en

akademiese ontwikkeling wat aan die onderwyser geleenthede vir formatiewe sowel as
summatiewe assessering bied (Van der Horst & McDonald, 2003:195). Wanneer portefeuljeassessering uitgevoer word, is dit belangrik om op die ontwikkelingsproses sowel as op die
finale produk te fokus.

Die assessering van die ontwikkelingsproses is direk gekoppel aan

formatiewe assessering. Hiertydens word die prestasie van ieerders deurgaans geassesseer
namate die samestellingsproses van die portefeulje vorder.

Die hoofdoel is nie net om die

leerproses en vordering te monitor en Ieerders toe te laat om hul foute te korrigeer nie, maar om
hulle ook die geleentheid te gun om verantwoordelikheid vir hul eie leer te aanvaar (Du Toit &
Vandeyar, 2004:123).

Op hierdie manier word die samestelling van die portefeulje vir die

doeleinde van assessering op sigself ook 'n leergeleentheid (Woodward, 2000:343).

Die

assessering van die ontwikkelingsproses is kwalitatief, deurlopend, weerlebaar en dikwels
informeel. Van die Ieerders word verwag om by wyse van refleksieverslae te reageer op die
assessering wat afgehandel is. Deur dit te doen word die Ieerders uitgebreide geleenthede
gegee om die leeruitkomste wel te bemeester.
Wanneer portefeuljes as 'n finale produk geassesseer word, word 'n finale punt toegeken waar
leerderprestasie gekwantifiseer word ooreenkomstig 'n vlakbereiking of persentasie. Dit word
vir die doel van sertifisering gebruik. Wanneer die eindproduk van die leerproses geassesseer
word, is dit formeel en onweerlegbaar. Dit is summatief, en geen terugvoer waarop die leerder
moet reageer, word gegee nie (Du Toit & Vandeyar, 2004:124). Dit is belangrik dat, wanneer
portefeulje-assessering ter sprake kom, daar die een of ander assesseringsinstrument,
byvoorbeeld 'n matriks (kyk 3.8.2.4), gereed moet wees (Hogan, 2007:199-200).
3.5

UGA-BEGINSELS

Dit is noodsaaklik dat assessering van hoe gehalte moet spreek om die kredietwaardigheid
daarvan te verseker. Assesseringspraktyke wat aan 'n stel ooreengekome beginsels voldoen,
sal daartoe bydra om die besorgdheid en vrese wat moontlik by Ieerders, ouers, werkgewers,
onderwysinstellings en die algemene publiek kan bestaan, te besweer. Assessering behoort
uitgevoer te word ooreenkomstig die beginsels van deursigtigheid, geldigheid, betroubaarheid,
billikheid en uitvoerbaarheid ten einde die kredietwaardigheid daarvan te verseker.
3.5.1

Deursigtigheid

Die assesseringsproses moet deursigtig wees in die sin dat Ieerders dit ten voile moet kan
verstaan en kan weet aan watter prestasiekriteria hulle moet voldoen (Hattingh, 2003:17).

123

Daarby moet leerders ook daarvan verseker wees dat die assesseringsproses goed beplan is;
dit in die praktyk werk en deeglik gereguleer word. Deursjgtigheid beteken verder dat:
•

leerders lank voor die tyd reeds ingelig moet wees oor presies wat van hulle verwag
word;

•

duidelike inligting aan die leerders deurgegee moet word oor watter kriteria aangewend
gaan word in die beoordeling van 'n bevredigende of onbevredigende poging;

•

riglyne neergele moet word oor watter gewig aan elk van die individuele elemente van
die assesseringskriteria toegeken moet word;

•

duidelike voorskrifte voorsien sal word met betrekking tot die inlewering van die leerders
se werk;

•

daar aan alle leerders voor die indiendatum gelykwaardige ondersteuning gegee en hulp
verleen moet word;

•

daar aangedui sal word oor hoe daar oor mislukking gekommunikeer sal word en watter
stappe gevolg sal word om die probleme op te los en

•

leerders vrye toegang moet he tot die assesseringsregulasies en -inligting (Geyser,
2004:97).

Leerders behoort ook die reg te he om die assesseringsprosedures te bevraagteken en om
appel te mag aanteken in gevalle waar hulle van mening is dat hulle te na gekom is (Van
Rooyen & Prinsloo, 2003:34).
3.5.2

Geldigheid

Geldigheid word saam met betroubaarheid as een van die belangrikste beginsels van "goeie"
assesseringspraktyke beskou (Killen, 2003:1). Wat die beginsel van geldigheid betret, is dit nie
moontlik om dit volkome duidelik te omskryf nie. In konvensionele terme word geldigheid van 'n
taak/toets verstaan as dat dit meet wat dit veronderstel is om te meet (Hogan, 2007:68). Killen
(2003:2-3, 12) meld dat daar met verloop van tyd 'n aantal belangrike stadia in die evolusie van
die betekenis van die konsep geldigheid plaasgevind het. Volgens horn blyk dit dat onderwysers nie altyd ingekoop het op die nuwe idees wat uit elke nuwe stadium ontwikkel het nie.
Gevolglik is daar beduidende bewyse dat assesseringspraktyke in 'n groot mate onveranderd
gebly het en nog steeds gerig word deur verouderde opvattings wat gegrondves is in die
metingsteoriee van die 1950's.
Verskeie geldigheidstipes het voortgespruit uit die tradisioneie opvatting van geldigheid,
waarvan die volgende vier veral in die literatuur aangetref word (vgl. bv. Hogan, 2007:69, 72;
Le Grange & Beets, 2005:115;

Reddy, 2004:35;

Killen, 2003:3-4;

Popham, 2003:45-49;

Salvia & Ysseldyke, 2001:145-154; Lambert & Lines, 2000:7-10; Black, 1998:42-45; Mcmillan,
1997:55-56):
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•

Inhoudsgeldigheid (content validity): Dit dui op die relevansie of verteenwoordigendheid
van die inhoud van 'n toets of assesseringstaak. Die hoofmetode waarvolgens hierdie
tipe geldigheid bepaal word, berus uitsluitlik op die subjektiewe menslike oordeel.

•

Voorspellingsgeldigheid (predictive validity): Dit dui op die mate waarin die uitslag van 'n
toets of assesseringstaak verband hou met toekomstige assessering. So byvoorbeeld
kan die korrelasie tussen toetsresultate wat gebruik word vir universiteitstoelating en die
toekomstige vordering van die student bepaal word.

•

Konkurrente (concurrent) kriteriumverwante geldigheid: Dit het te make met die mate
waarin 'n toets se resultaat ooreenstem met die resultate van 'n ander assesseringstaak
('n verwante kriterium) wat op dieselfde tydstip uitgevoer is. Albei assesseringsgebeure
het dieselfde uitkoms geassesseer.

•

Konstrukgeldigheid (construct validity):

Konstrukte is teoretiese raamwerke wat

menslike eienskappe, gedrag of vermoens beskryf. Dit verwys na die mate waarin 'n
toetspunt 'n konstruk van spesifieke belang toets, byvoorbeeld redeneringsvermoe,
intelligensie, selfbeeld, kreatiwiteit en syfervaardigheid.
Killen (2003:3-4), Black (1998:43) en Mcmillan (1997:55) benadruk dit dat daar met die beginsel
van geldigheid as 'n unitere begrip eerder as 'n multidimensionele begrip omgegaan moet word.
Desnieteenstaande bestaan die neiging by onderwysers om geldigheid eerder op 'n geisoleerde
wyse te hanteer deur voorkeur te gee aan inhoudsgeldigheid.

Voorspellingsgeldigheid,

konkurrente kriteriumverwante geldigheid asook konstrukgeldigheid het nog nie werklik ingang
gevind by onderwysers nie.

'n Rede hiervoor le in die eenvoud van die aanwending van

inhoudsgeldigheid. Onderwysers vind dit relatief maklik om vas te stel of 'n toets die relevante
inhoud (of uitkomste) dek. Dit is vir hulle eweneens 'n maklike proses om te kontroleer of 'n
toets of 'n reeks assesseringstake voldoende inhoud dek. Op die manier kan onderwysers hul
assesseringspraktyke regverdig op die basis van ongekompliseerde en relatief maklik
toepasbare kriteria (Killen, 2003:3).

Vir Killen (2003:12) hou hierdie siening die potensiele

gevaar in dat dit onderwysers op die verkeerde spoor kan bring wanneer UGA geimplementeer
word. Volgens horn vereis UGO van onderwysers om leerders te help om dit wat hulle geleer
het, toe te pas, eerder as om net kennis in te samel. Dit noodsaak tipes assessering wat meer
van die leerder vereis as net die weergee van inhoud. Om hierdie rede is die konvensionele
siening, naamlik dat geldige toetse of assesseringstake slegs moet meet wat dit veronderstel
was om te meet, te eng gedefinieer. Verder waarsku Killen dat hierdie begrensde siening van
geldigheid daartoe kan bydra dat onderwysers in 'n gemaksone kan verval ten opsigte van hul
assesseringspraktyke. Hulle laat dit onveranderd en hou daarmee vol omdat hulle valslik onder
die indruk verkeer dat dit tekenend is van assessering van hoe gehalte.
Die mate waarin onderwysers voorkeur aan inhoudsgeldigheid gee, vind ook aansluiting by
Airasian (2005:131-132) se vrees vir veral twee faktore wat potensieel 'n gevaar vir die beginsel
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van geldigheid inhou. Vir horn word geldigheid bedreig deur (i) die gebrek aan objektiwiteit
wanneer onderwysers hulle eie onderrig beoordeel, en (ii) die onvolledigheid van die
ingesamelde assesseringsbewyse wat aangewend word om besluite te neem oor onderrig- en
leerdervordering. Ten opsigte van eersgenoemde faktor (gebrek aan objektiwiteit) postuleer
Airasian dat onderwysers 'n sterk persoonlike en professionele aandeel in die onderrig- en
leerproses het. Onderwysers wil graag goed voel oor die onderrig- en leergebeure waarvan
hulle onlosmaaklik deel uitmaak. Telkens wanneer hulle 'n positiewe oordeel oor 'n leerder se
werk uitspreek, beloon hulle inherent ook hulleself.

Dit laat die gevaar ontstaan dat, in

eiebelang, onderwysers slegs maklike lae-orde-vrae kan stel wat sal verseker dat leerders min
moeite sal ondervind om die korrekte antwoord te verstrek. Die tweede faktor, soos hierbo
genoem (onvolledigheid), het betrekking op onderwysers wat hul betrokkenheid by die onderrigleergebeure demonstreer deur gebruik te maak van assesseringsmetodes wat maklik
beskikbaar is, min bemoeienis verg en relatief vinnig afgehandel kan word. Dit sluit in metodes
soos gesigsuitdrukkings, die houding wat die leerder aanneem, leerderdeelname in die klas en
die vrae wat leerders vra. Deur van hierdie metodes gebruik te maak om leerdervordering te
monitor, beteken nie noodwendig dat leer plaasgevind het nie. Dit laat die vraag ontstaan of die
inligting wat deur assessering ingesamel word werklik genoegsaam en geldig is om aan
onderwysers die geleentheid te gee om toepaslike besluite te neem in belang van die
verbetering van die onderrig- en leergebeure en leerdervordering.
Soos vroeer uitgewys, het die begrip geldigheid met verloop van tyd nuwe betekenis verkry. Vir
Airasian (2005:131), Killen (2003:5-6), Salvia en Ysseldyke (2001:145-146), Lambert en Lines
(2000:9-10), Black (1998:43) en Mcmillan (1997:55) het die begrip geldigheid in so 'n mate
ontwikkel dat dit nou meer gepas is om dit te definieer as die mate waartoe geregverdige
bemoeienis (interference) gemaak word met die assesseringsbewyse wat ingesamel is.
Popham (2003:43) ondersteun ook hierdie siening en spreek verder die oortuiging uit dat daar
nie so iets soos 'n geldige of ongeldige toets of assesseringsopdrag bestaan nie. Dit gaan vir
horn ook eerder om die bemoeienis wat daar met die leerder se toetsuitslag gemaak word, met
ander woorde onderwysers moet die toetsresultate kan interpreteer of beoordeel om vas te stel
watter betekenis die toetsresultate werklik inhou. Indien die interpretasie akkuraat is, het die
onderwyser 'n geldige bemoeienis gemaak.

Indien die resultate nie toepaslik gebruik en

ge'interpreteer word nie, sal die toets sy aanspraak op geldigheid verloor (Lambert & Lines,
2000:9).
Hierdie herdefiniering van geldigheid plaas 'n groot verantwoordelikheid op die skouers van die
onderwysers op wie se (feilbare) menslike oordeel die bemoeienis ofte wel die interpretasie van
die ingesamelde assesseringsinligting berus om te bepaal of 'n toets of assesseringstaak geldig
of ongeldig is. Die assessering wat op hierdie bemoeienis berus, aanvaar 'n fundamentele
uitdaging van UGO, naamlik om assesseringsinstrumente te ontwikkel wat onderwysers in staat
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sal stel om geldig en kredietwaardig bemoeienis te maak met betrekking tot hoe goed die
leerders die kurrikulumuitkomste bereik het (Killen, 2003:5-6; Popham, 2003:44). In hierdie
opsig het Le Grange en Beets (2005:116-118) reeds waardevolle pionierswerk verrig waarin
hulle metodes voorstel wat deur onderwysers toegepas kan word ten einde te verseker dat
meer kredietwaardigheid verleen kan word aan hulle bemoeienis met die assesseringsresultate.
3.5.3

Betroubaarheid

Die beginsel van betroubaarheid, ook bekend as toets-hertoetsbetroubaarheid, dui op die
konsekwentheid en stabiliteit van die assesseringsresultate wat ingesamel is (Hogan, 2007:44).
Betroubaarheid kan op verskillende maniere bepaal word.
Die eerste manier staan as stabiele betroubaarheid bekend (Popham, 2003:52). Dit verwys
daarna dat dieselfde assesseringsinstrument (byvoorbeeld 'n toets of werkkaart) twee maal
gebruik word waarby dieselfde leerders betrokke is. 'n Redelike tydsverloop moet tussen die
herhaalde pogings geskied om te verseker dat geheue-oordrag beperk word. Verder behoort
daar geen onderrig tussenin plaas te vind wat in verband gebring kan word met dit waaroor die
toets gehandel het nie. Die korrelasie wat tussen die resultate van die twee geleenthede verkry
is, dui dan op die toets-hertoetsbetroubaarheid, ofte wel op die stabiliteit waarmee die
assesseringsinstrumente die resultate oor tyd heen gemeet het (Huysamen, 2002:89).
'n Tweede manier waarop betroubaarheid bepaal kan word, staan bekend as afwisselende of
omruilbare betroubaarheid (ook bekend as parallellevorme-betroubaarheid) (Popham, 2003:52).
Dit vereis dat daar parallelle vorme van assesseringsinstrumente ontwikkel word wat op
dieselfde groep leerders toegepas word. Alhoewel hier nie sprake van dieselfde take is nie,
word parallelle vorme as afwisselend/omruilbaar beskou omdat dit so opgestel word dat dit
dieselfde uitkomste op dieselfde bereikingsvlak ewe doeltreffend sal assesseer. Die verkree
resultate wat hieruit voortspruit, word gekorreleer om 'n vorm van parallelle betroubaarheid te
bepaal, met ander woorde om vas te stel in watter mate konsekwentheid voorgekom het in die
resultate wat uit die afwisselende/omruilbare parallelle assesseringsvorme voortgespruit het
(Hattingh, 2003:18; Popham, 2003:52; Huysamen, 2002:89).
Interne konsekwente betroubaarheid is die laaste manier wat Popham (2003:53) onderskei om
betroubaarheid mee te bepaal. Dit fokus daarop dat 'n toets daarop gerig moet wees om slegs
een algehele veranderlike te toets, byvoorbeeld 'n leerder se leesbegrip. Al die toetsitems moet
dus op 'n homogene wyse funksioneer om dieselfde uitkoms te toets. Indien 'n toets in tale
byvoorbeeld gelyktydig 'n leerder se leesbegrip, sy spelvermoe en punktuasievaardighede
toets, sou daar nie sprake wees van interne konsekwente betroubaarheid nie.
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Uit bogenoemde is dit duidelik dat, alhoewel die drie vorme van betroubaarheid konseptueel
verskil, hulle almal verwant is aan aspekte wat konsekwentheid en stabiliteit in die
assesseringsproses wil verseker.
Eenhonderd persent betroubaarheid kan egter nooit gewaarborg word nie, omdat dit nie
moontlik is om foute volkome by assessering uit te skakel nie (Mcmillan, 1997:61) vanwee die
menslike faktor wat ter sprake is.
3.5.4

Billikheid

Billikheid verwys na assessering wat op geen manier 'n leerder benadeel of bevoordeel nie (Du
Plessis et ai, 2007:70). Billike assessering voorsien aan almal 'n gelyke geleentheid om hul
kennis en vaardighede te demonstreer. Dit is onbevooroordeeld en nie-diskriminerend. In die
praktyk kom die beginsel daarop neer dat:
•

onderwysers moet volstaan met die assesseringskriteria wat neergele is;

•

die leermateriaal waarop die assessering gebaseer is, moet leerders nie spesifiek met
betrekking tot etnisiteit, geslag, liggaamlike vermoens, seksuele orientasie en ouderdom
bevoordeel nie;

•

duidelike voorskrifte gegee word ten opsigte van dit wat geassesseer gaan word.
Leerders moet dus die geleentheid gegun word om hulle voor te berei vir dit wat
geassesseer gaan word;

•

skole oor 'n assesseringsbeleid moet beskik waarin besonderhede verskyn oor onder
andere moderering, die prosedures vir die her-nasien van antwoordskrifte en
appelprosedures;

•

nog die assesseringsopdrag nog die resultate beinvloed behoort te word deur ras,
geslag, etniese agtergrond, 'n gebrekstoestand, taalhindernisse of geografiese ligging;

•

die assesseringsmetodes en -tegnieke gedurig met mekaar afgewissel behoort te word;

•

leerders toegelaat moet word om ooreenkomstig hulle eie leerstyle te leer en

•

onderwysers gelyke ondersteuning moet gee aan alle leerders wat daarom vra (Du
Plessis et ai, 2007:70; Geyser, 2004:97; Hattingh, 2003:18; Van Rooyen & Prinsloo,
2003:36; Mcmillan, 1997:63).

3.5.5

Uitvoerbaarheid

Assessering moet prakties uitvoerbaar wees in die sin dat dit die beskikbare finansiele
hulpbronne, die fisiese fasiliteite en die toerusting in berekening bring (Hattingh, 2003:19; Van
Rooyen & Prinsloo, 2003:34). Dit moet ook realisties uitvoerbaar wees sodat die werklading nie
vir die leerder of onderwyser te veel raak nie. Hier moet veral gewaak word teen te veel
assessering wat meegebring kan word deur die ooraanwending van summatiewe assessering.
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Ten opsigte van die beginsel van uitvoerbaarheid is dit ook van belang om in gedagte te hou
dat 'n verskeidenheid assesseringstrategiee (kyk afdeling 3.6) deurgaans benut moet word.
Sommige van die strategiee sal sekere leerders bevoordeel, terwyl dit andere weer kan
benadeel. Die toepas van verskillende strategiee hou die voordeel in dat dit 'n verskeidenheid
vaardighede en bekwaamhede van die leerders kan assesseer (Geyser, 2004:97-98).
Diagrammaties word die beginsels waarop UGA behoort te berus in Figuur 3.1 uiteengesit:

Deursigtigheid

Geldigheid

Uitvoerbaarheid

Betroubaarheid

verseker

..h
>

Billikheid

Die kredietwaardigheid van
assessering

Figuur 3.1: UGA-beginsels
(Aangepas uit Hattingh, 2003:17)
3.6

UGA-STRATEGIEE

3.6.1

Begripsverklarings

Vir doeleindes van hierdie navorsing is dit belangrik om te onderskei tussen bepaalde verwante
terme wat verband hou met formele en informele UGA. Die terme ter sprake is assesseringsmetodes, assesseringsinstrumente, assesseringstegnieke en assesseringstrategiee.
•

Assesseringsmetodes verwys na die algemene prosedure wat gevolg word wanneer
geassesseer word. Deur byvoorbeeld 'n toets te laat skryf, of bloot leerdergedrag waar
te neem dui op bepaalde assesseringsmetodes.

•

Assesseringsinstrumente word aangewend om die assessering op te teken of te
rekordeer. Soos in die geval van die geskrewe toets, sal 'n vraestel en memorandum
onder die assesseringsinstrumente tel.

•

Assesseringstegnieke dui op meer spesifieke en besondere wyses waarop die
onderwyser die assesseringsmetodes en -instrumente aanwend om aan die leerders
geleenthede te gun om hul kennis, vaardighede en prestasie te demonstreer. Dit kan
byvoorbeeld tegnieke insluit soos simulasies, debatte, onderhoudvoering, projekwerk,
paneelbesprekings ensovoorts. Deur 'n verskeidenheid tegnieke te beplan, sal verseker
word dat die diverse leerbehoeftes en leerstyle van individuele leerders binne 'n UGOopset in ag geneem word (Du Plessis et al., 2007:88-90;
2003:42, 91).
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Van Rooyen & Prinsloo,

•

Die term assesseringstrategiee word as 'n versamelnaam gebruik wat die begrippe
assesseringsmetodes en -tegnieke insluit (Kotze, 2004:49, 51).

Die keuse van assesseringsmetodes en -tegnieke is subjektief, uniek aan elke onderwyser,
graad en skool en hang af van die onderwyser se professionele oordeel. Daar is baie metodes
en tegnieke beskikbaar om assesseringsinligting oor leerders in te samel. Die keuse wat die
onderwysers sal uitoefen, sal afhang van die spesifieke leeruitkoms wat geassesseer word
(DoE, 2002b:98).
'n Analitiese benadering tot assessering in UGO-onderwys is noodsaaklik waarby 'n besondere
metode of tegniek nie as intrinsiek beter as 'n ander beskou moet word nie. Die keuse van
toepaslike assesseringsmetodes en -tegnieke moet in verhouding staan tot die voorafgestelde
uitkomste of uiteindelike doel wat met die assessering bereik wil word.

Van die gekose

metodes of tegnieke sal verwag word om die uitkomste so spoedig en doeltreffend moontlik te
bereik. Die keuse van die metodes en tegnieke word ook in 'n groot mate bepaal deur die
didaktiese vaardigheid en insig wat die onderwyser in die onderwysgebeure het (De Bod,
2000:202-203; Dreyer, 2000:271).
Airasian (2005:10, 12) onderskei tussen drie primere metodes waarmee onderwysers in 'n
UGO-klaskamer assesseringsinligting kan bekom, te wete (i) pen-en-papier (geskrewe)-toetse
(ii) waarneming, en (iii) mondelinge vrae of toetse. Hierdie metodes komplementeer mekaar,
wat meebring dat daar nie voortdurend aan slegs een spesifieke metode voorkeur gegee kan
word nie.
Vervolgens, aan die hand van Airasian se voorgestelde kategorisering, sal daar kortliks tussen
enkele van die assesseringsmetodes en-tegnieke onderskei word.
3.6.2

Pen-en-papiertoetse

Pen-en-papiertoetse kan kategoriegewys in geselekteerde en gekonstrueerde response
ingedeel word. In eersgenoemde geval word van die leerders verwag om 'n antwoord te kies uit
'n stel gegewe opsies.

Multikeusevrae, waar-of-onwaarvrae en afparingsvrae (waar die

response van kolom B byvoorbeeld by die stellings in kolom A afgepaar, gepas of geassosieer
moet word) ressorteer onder hierdie kategorie. Die kritiek wat dikwels teen die geselekteerde
response ingebring word, is dat dit laerordetipe-vrae is wat hoofsaaklik net gememoriseerde
kennis oproep. Gevolglik is dit maklik om hoe punte daarin te behaal.
By gekonstrueerde response, daarenteen, word van die leerders verwag om 'n antwoord te
genereer.

Dit sluit in opsteltipe-vrae, paragraafvrae, kortvrae en voltooiingsvrae in welke

laasgenoemde twee gevalle "n woord, frase, nommer of simbool verstrek word om 'n stelling te
voltooi. Verrigtingsassessering en portefeulje-assessering val ook onder die gekonstrueerde
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response. Alhoewel die gekonstrueerde response hulle ook in 'n groot mate verlaat op die
toetsing van opgeroepte kennis, skakel dit die raaifaktor uit. Dit maak die toetsresultaat meer
objektief en geldig as wat byvoorbeeld die geval is by die geselekteerde response (Hogan,
2007:153, 167, 169-170; Popham, 2003:63-64; Van der Horst & McDonald, 2003:182-185;
Van Rooyen & Prinsloo, 2003:44; Nitko, 2001:13; Mcmillan,1997:142-154).
3.6.2.1

Opdragte/take

'n Opdrag is 'n probleemoplossende oefening met duidelike voorskrifte en 'n spesifikasie ten
opsigte van lengte. Dit is meer gestruktureerd en laat minder vryheid toe as wat dit die geval is
met projekwerk (kyk afdeling 3.6.3.4). Dit kan as tegniek aangewend word om 'n probleem wat
oor 'n spesifieke onderwerp geformuleer is, op te los (Du Plessis etat., 2007:86).
3.6.2.2

Gevallestudies

In 'n gevallestudie word 'n lewenswerklike gebeurtenis beskryf, gewoonlik in die vorm van 'n
paragraaf, teks, 'n DvD/video voorstelling, 'n prent of "n rolspel wat gelewer word. Dit word
opgevolg met 'n reeks voorskrifte wat response van die leerders verg. Hierdie tegniek kan
individue of klein groepies dien, en dit sluit die analisering van situasies, die maak van
gevolgtrekkings en die saamstel van verslae in sodat

leerders moontlike oplossings en

aksieplanne moet voorstel ingeval hulleself in so 'n situasie sou beland (Du Plessis et at.,
2007:86; Van Rooyen & Prinsloo, 2003:44).
3.6.2.3

Brongebaseerde vrae/toetse

Soos die naam aandui, word leerders gekonfronteer deur verskillende tipes bronne wat primer
(eerstehands) of sekonder (tweedehands) van oorsprong kan wees.
verskeidenheid insluit, naamlik briewe, verslae, kaarte, spotprente,

Dit kan 'n wye

dagboeke, koerante,

amptelike dokumente, joernale, gedigte, romans, foto's, skilderye, toesprake, liedere, tabelle en
grafieke, tekeninge ensovoorts.

Dit kan ook artefakte, byvoorbeeld menslike beendere,

huishoudelike artikels, werktuie en -implemente of bepaalde kledingstowwe insluit.

Die

elektroniese media soos die internet, televisie, films, video's, DvD's en CD's kan ook as bronne
aangewend word.
Deur vrae oor bronne te stel konstrueer leerders hulle eie begrip van mense, gebeure en idees
deur die inhoud te interpreteer. Dikwels word van hulle verwag om onderskeid te tref tussen die
sienswyses van die skeppers van die verskillende bronne. Deur van hierdie strategie gebruik te
maak, word verskeie sleutelvaardighede by leerders ontwikkel wat onder meer insluit analise,
evaluering, sintese en kommunikasie (Warnich, 2006:24; Warnich, 2005:47-48).
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3.6.2.4

Vraelyste

'n Vraelys is 'n gestruktureerde geskrewe onderhoud wat uit 'n stel vrae bestaan.

Dit kan

gebruik word vir die assessering van uitkomste wat spesifiek gerig is op die bepaling van
houdings en gevoelwaardes (Du Plessis etal., 2007:85).
3.6.2.5

Rekenaarondersteunde assessering

As gevolg van die ontwikkeling wat in die inligtings- en kommunikasietegnologie plaasgevind
net, is dit nou ook moontlik om rekenaars by assessering in te span. Rekenaarondersteunde
assessering bied volgens He en Tymms (2005:419-420) veel meer voordele as die tradisionele
pen-en-papierassessering.

Volgens hulle lewer dit nie net onbevooroordeelde en meer

akkurate inligting oor elke leerder op nie, maar voorsien dit ook onmiddellike ge'individualiseerde terugvoer. Die assessen'ngsinligting kan diagnosties aangewend word om vas te stel
waar individuele leerders probleme ondervind sodat leiding gegee kan word vir verdere leer.
Hierdie benadering is veral geskik vir multikeusevrae, maar kan ook op kreatiewe wyse met
ander assesseringsmetodes en -tegnieke gekombineer word.
3.6.3

Waarneming

Hierdie metode behels die waarneming van of luister na leerders wat die een of ander aktiwiteit
uitvoer (proseswaarneming), of dat 'n produk beoordeel word wat 'n leerder gelewer het
(produkwaarneming).

Proseswaarneming kan op tweerlei wyse plaasvind: op 'n onsistema-

tiese, onbeplande en informele manier, of op 'n sistematiese, beplande en formele manier. In
eersgenoemde geval word die leerder se algemene gedrag, eienskappe en persoonlike
interaksie tydens 'n leerderaktiwiteit op 'n terloopse wyse deur die onderwyser waargeneem en
geassesseer. So byvoorbeeld kan gesigsuitdrukkings 'n bepaalde gevoelswaarde verraai, of
kan 'n bepaalde gedrag waargeneem word indien 'n leerder in die klas sou praat terwyl die
veronderstelling is dat daar geluister moet word.

Hierdie waamemingmetode is dikwels

subjektief en laat nie ruimte vir 'n respons van die waargenome persoon nie.
In die geval van sistematiese, beplande en formele waarneming besluit die onderwyser vooraf
op een of meer spesifiek gedefinieerde gedrag wat waargeneem gaan word. Hiervoor word
definitiewe geleenthede binne die klaskamer geskep. Een so 'n manier is deur byvoorbeeld
onderhoude met individuele leerders of klein groepies te voer.

Die geassesseerde gedrag

(byvoorbeeld kommunikatiewe vaardighede) word aangeteken wat deur die onderwyser
aangewend kan word wanneer daar oor die leerder gerapporteer word (Airasian, 2005:11-12;
Salvia & Ysseldyke, 2001:27; Lambert & Lines, 2000:148).
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Produkwaarneming, nog 'n waarnemingswyse, kan projekte insluit wat deur leerders voltooi is,
waarna dit deur die onderwyser bestudeer (waargeneem) en beoordeel word (Airasian,
2005:11).
Benewens die feit dat klaskamerwaarneming vir Salvia en Ysseldyke (2001:27-28) 'n
tydrowende proses is, wys hulle ook op nog twee bykomstige nadele wat eie aan hierdie
metode is. Hulle is van mening dat die neiging moontlik by onderwysers kan bestaan om
subjektiewe oordele uit te spreek op grond van 'n besondere kenmerk wat eie aan 'n betrokke
leerder is. So byvoorbeeld kan ras of sosiale stand daarvoor verantwoordelik wees dat 'n
onderwyser 'n leerder se interaksie met sy maats noodwendig anders gaan beleef. Die tweede
nadeel het te make met die beginsel van verwagting; dit kom voor wanneer onderwysers van
die veronderstelling uitgaan dat leerdergedrag in ooreenstemming moet wees met dit wat hulle
antisipeer moet plaasvind.
3.6.3.1

Rolspel

By rolspel word leerders dikwels gekonfronteer deur 'n probleemsituasie of 'n voorval waarop
hulle dan moet reageer deur 'n bepaalde rol te dramatiseer.

Die vertolking van die rol kan

sonder inoefening geskied, of 'n leerder kan leiding ontvang oor hoe om 'n bepaalde rol te
vertolk.

Rolspel bied geleenthede om 'n wye verskeidenheid gedrags- en interpersoonlike

vaardighede te assesseer (Du Plessis etal., 2007:86; Tallie & Carl, 1992:149).
3.6.3.2

Simulasies

Simulasies weerspieel aktiwiteite of omstandighede wat so na as moontlik aan die werklike
situasie is. By simulasies word van die leerders verwag om 'n besondere taak te verrig waarvan
die aard en omvang vooraf duidelik uitgestippel word. Dit is veral vir groepwerk geskik, en die
assessering berus in 'n groot mate op demonstrasies en waarneming vir die verkryging van
geldige en betroubare resultate. Wanneer hierdie tegniek toegepas word, is dit belangrik dat
die simulasie op so 'n wyse gekonstrueer moet word dat die kennis-, vaardigheids- en
probleemoplossingsvlak daarin bepaal kan word (Du Plessis et al., 2007:86; Van Rooyen &
Prinsloo, 2003:44; De Bod, 2000:258).
3.6.3.3

Praktiese oefeninge/demonstrasies

'n Praktiese oefening/demonstrasie is 'n aktiwiteit waartydens leerders toegelaat word om hul
handvaardigheid sowel as/of houdingsvaardigheid te demonstreer.

Die assessering kan

gebaseer wees op die eindproduk van die aktiwiteit, of die proses wat deurloop is om die
aktiwiteit uit te voer, of 'n kombinasie van beide (Du Plessis etal., 2007:86).
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3.6.3.4

Projekwerk

Projekwerk is enige praktiese en omvattende oefening of ondersoek wat oor 'n tydperk heen
afgehandel word. Die tydskaal vir die voltooiing van projekwerk is gewoonlik minder begrens as
wat die geval is met die ander assesseringsmetodes en -tegnieke.

Dit word nie van die

onderwyser verwag om voortdurend streng toesig oor die vordering daarvan te hou nie, maar
moet nogtans leiding en ondersteuning gee waar dit benodig word. Projekwerk kan individue
sowel as leerdergroepe betrek.

Dit assesseer 'n verskeidenheid vaardighede en integreer

verskeie aktiwiteite, byvoorbeeld beplanning, navorsing, die analisering van data en die
voorbereiding van 'n geskrewe verslag. Plakkate, wat op sigself ook as 'n assesseringstegniek
aangewend kan word, word soms deur leerders gebruik om oor die bevindinge en
gevolgtrekkings van hul projekwerk verslag te lewer. Wanneer projekwerk geassesseer word, is
dit belangrik om nie net op die eindproduk te konsentreer nie, maar ook op die proses wat
deurloop is en die bepaalde omstandighede waaronder dit volvoer is (Du Plessis etal., 2007:86;
Vermeulen, 2000:77; Janse van Rensburg, 1999:87; Le Grange & Reddy, 1998:21).
3.6.3.5

Groepwerk

Groepwerk vind plaas wanneer twee of meer leerders saamwerk.

Dit is by uitstek 'n

leerdergesentreerde onderrigmetode waarop daar vele variasies bestaan, maar in alle gevalle
het dit die onderskeidende kenmerk dat dit 'n vasgestelde tyd lank kan plaasvind sonder die
direkte inmenging van die onderwyser.

Die groep as 'n eenheid, of die individuele leerders

binne die groep, kan geassesseer word. Gewoonlik is 'n kombinasie van die twee moontlik.
Deur middel van waarneming bied dit aan die onderwyser die geleentheid om die groep as
eenheid te monitor en belangrike assesseringsdata in te samel oor hoe leerders dink en binne
die groep optree (Geyser, 2004:107;

Killen, 2000:73, 81).

Groepwerk kan verder as 'n

assesseringsmetode aangewend word waar groepmaats, aan die hand van bepaalde kriteria,
mekaar assesseer (Janse van Rensburg, 1999:88). Groepwerk kan vir formatiewe sowel as
summatiewe assesseringsdoeleindes aangewend word (Geyser, 2004:107). Die wanopvatting
bestaan dikwels dat die sukses van UGO afhanklik is van die mate waartoe groepwerk of
kooperatiewe werk gedoen word (Killen, 2000).
3.6.3.6

Kooperatiewe leer

Kooperatiewe leer, soos groepwerk, is 'n leerdergesentreerde onderrigbenadering waarby
leerders in klein groepies saamwerk om hulle eie leer en die van hul maats te maksimaliseer.
Dit is gebaseer op die geloof dat leerders van enige ouderdom oor die vermoe beskik om
mekaar te kan help om te leer indien die nodige geleenthede daartoe geskep word.
Kooperatiewe leer is meer as net groepwerk wat spesiale eise aan leerders stel. Dit is egter nie
hier gelee om in besonderheid in te gaan op die verskille tussen hierdie twee onderrjg134

benaderings nie. Van veel groter belang is die feit dat kooperatiewe leer, soos in die geval van
groepwerk, tegelykertyd ook as 'n vername assesseringsgeleentheid kan dien. Kooperatiewe
leer voorveronderstel sekere vaardighede van die leerder wat vir die onderwyser rigtinggewend
is wanneer daar deur waarneming geassesseer word. So kan daar byvoorbeeld bepaal word in
watter mate 'n leerder oor die vermoe beskik om kreatiwiteit aan die dag te le, sy idees te kan
verbaliseer en gemaklik binne 'n span te kan saamwerk (Killen, 2000:99-100, 105).
Kooperatiewe leer kan ook voorsiening maak vir assessering wat deur die maats in die span
gedoen word (Kotze, 2004:54).
3.6.4

Mondelinge vraagstelling of toetsing

Aan die hand van hierdie metode word 'n leerder se vermoe bepaal om te kan luister en inligting
te interpreteer waarna bepaalde idees gekommunikeer word (Du Plessis et al., 2007:87; Van
Rooyen & Prinsloo, 2003:44). Mondelinge vrae wat aan leerders gestel word, is veral van nut
gedurende die onderrigmoment wanneer dit gebruik kan word om 'n afgehandelde onderwerp te
hersien, 'n nuwe te breinstorm, of om vas te stel in watter mate die leerders 'n betrokke les
verstaan (Airasian, 2005:12).
Die metode van mondelinge vraagstelling of toetse kan ook behels dat van leerders verwag
word om 'n voordrag oor 'n bepaalde onderwerp voor te berei vir aanbieding voor hul klasmaats.
Mondelinge toetse/eksamens kan individueel geskied, of selfs binne 'n groep afgehandel word
waar groepslede die geleentheid gegun word om beurtelings bydraes te lewer (Airasian,
2005:12; Lambert & Lines, 2000:149). Die objektiwiteit van hierdie metode kan bevraagteken
word in gevalle waar die onderwyser sy bepunting laat beinvloed deur stereotipering op grond
van vroeere kennis wat reeds oor 'n leerder se werk opgedoen is. Die moontlikheid bestaan
ook dat 'n taalvaardige leerder deur hierdie metode bevoordeel kan word ten koste van 'n
leerder wat oor dieselfde kennis beskik, maar minder taalvaardig is (De Bod, 2000:265).
Nietemin bly dit 'n waardevolle metode wat formele sowel as informele assesseringsdata
aangaande leerders verskaf (Airasian, 2005:12).
3.6.4.1

Onderhoude

Dit kombineer twee assesseringsmetodes, naamlik waarneming en vraagstelling. 'n Onderhoud
is 'n dialoog tussen "die respondent" en die leerder (onderhoudvoerder).

Dit bied aan die

leerder 'n geleentheid om 'n verskeidenheid tipes vrae te formuleer en ook aan die respondent
die geleentheid om voor te berei op die vrae wat gedurende die onderhoud gestel sal word.
Onderhoude kan ook so aangewend word dat dit as 'n plaasvervanger vir geskrewe toetse kan
dien (Du Plessis etal., 2007:85).
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3.6.4.2

Debatte

By 'n goed gestruktureerde debat word die leerders versoek om standpunt in te neem vir of teen
'n bepaalde vraagstuk of stelling. Inligting moet deur die leerders ingesamel word wat as basis
sal dien om hulle standpuntinname te regverdig. Dit kombineer 'n verskeidenheid vaardighede
en houdings wat aan die onderwyser die geleentheid sal gun om deur waarneming, gemeet aan
die voorafgestelde leeruitkomste, assesseringsdata in te samel (Drake & Nelson, 2005:162163).
Enkele ander assesseringsmetodes en -tegnieke wat ook nog by hierdie lys gevoeg kan word,
is opnames, draaiboeke en joernale wat onder die eerste kategorie, naamlik pen-en-papier
(geskrewe)-toetse ressorteer. Dramatisering, demonstrasies, musiek/sang, uitstallings, fisiese
aktiwiteite, konstruksies en ontwerp kan onder die tweede kategorie, naamlik waarneming,
ressorteer, terwyl paneelbesprekings by die derde kategorie, naamlik mondelinge vraagstelling
of toetse tuishoort (vgl. Du Plessis et al., 2007:88;

Van Rooyen & Prinsloo, 2003:91;

Vermeulen, 2000:78).
3.7

UGA-AGENTE

3.7.1

Inleiding

Assesseringsagente verwys na diegene wat almal betrokke is by die assesseringsproses wat
ook insluit daardie persone wat verantwoordelik is vir die uitvoer van die assessering (Kotze,
2004:54). Afgesien van hoe vindingryk die assesseringsprosedures ook al ten opsigte van die
gestelde uitkomste wat bereik wil word, mag wees, berus die uiteindelike assessering by die
professionele oordeel van die assesseerders wat die gedemonstreerde vaardighede moet
beoordeel of bepunt. Hierdie beoordelaars kan die onderwyser, die leerder self, 'n maat, 'n
groep klasmaats of die ouers wees (Huysamen, 2002:85). By UGO is die assesseringsproses
meer deursigtig en daarom word daar meer persone betrek as tradisioneel net die onderwyser
wat voorheen alleen die assessering behartig het (Le Grange & Reddy,1998:19).

Verder

verwyder van die onmiddellike leeromgewing kan daar ook nog ander individuele agente van
assessering wees, naamlik opvoedkundiges, beleidmakers, akademici, regeringsinstansies,
skoolbesture asook lede van die bree gemeenskap (Kotz6, 2004:54).
Voortaan sal op die assesseringsagente gekonsentreer word wat midde-in die onderrig- en
leergebeure staan, te wete die onderwyser, die leerder self, die portuur/maat, groep en ouers.
Wanneer hierdie assesseringsagente in gekombineerde vorm gebruik word, verhoog dit die
effektiwiteit van die assesseringsproses (Dochy et al., 1999:344).
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3.7.2

Assessering deur die onderwyser

Tradisioneel is die onderwyser nog altyd primer die persoon wat op 'n deurlopende wyse in
beheer van formele en informele assessering van sy leerders gestaan het (Hogan, 2007:8). Dit
is sy/haar taak om duidelik aan die leerders te stel presies watter verwagtinge daar aan hulle
gestel word ten opsigte van enige taak wat aan hulle opgedra word. Dit veronderstel dat die
onderwyser en sy/haar leerders deurentyd in dialoog met mekaar moet verkeer. Vir die leerders
om effektiewe, onafhanklike, selfregulerende en reflektiewe leerders te word - soos in 'n UGObenadering in die vooruitsig gestel - is dit noodsaaklik dat hulle die assesseringskriteria en die
verwagte uitkomsvlakke wat bereik wil word, deeglik moet verstaan (Stefani, 1998:339).
Dit is verder die onderwyser se taak om te besluit watter inhoud en watter onderrigstrategiee
met die beskikbare leer- en onderrigsteunmateriaal die beste vir leer aangewend kan word in 'n
poging om die leeruitkomste so goed as moontlik te bereik. Van die onderwysers word verwag
om in ooreenstemming met die leeruitkomste wat gestel is, te onderrig. Dit is ook belangrik dat
leerders ingelig sal wees oor wat hierdie uitkomste is en hoe hulle in ooreenstemming daarmee
geassesseer gaan word (Sieborger & Macintosch, 2004:55-56).
Wanneer die onderwyser op formatiewe wyse assesseer, behoort leerders voorsien te word
van betekenisvolle

terugvoer

wat

in verhouding staan tot die voldoening

aan die

assesseringskriteria wat vir die leeruitkomste gestel is. Die onderwyser moet ook voorstelle aan
die hand doen oor hoe verbeter kan word op dit wat reeds bereik is (Leahy et al., 2005:22, 24;
Stefani, 1998:339).
'n Ander belangrike rol van die onderwyser as assessor is om die bewyse van die
assesseringsdata wat ingesamel is, te kan interpreteer. Een van die moeilikste aspekte van
UGO-onderwys is om met sekerheid te kan bepaal wanneer 'n uitkoms bereik en aan die
assesseringskriterium wel voldoen is. Assesseringskriteria is wel van nut in die sin dat dit aan
die onderwyser rigting aandui ten opsigte van hoe om die leerderprestasies wat daarin
gespesifiseer word, te herken, maar los steeds nie die probleem op van hoe om die data te
interpreteer nie. Ter illustrasie van die problematiek verskaf Sieborger en Macintosch (2004:5152) die volgende drie voorbeelde van wyses waarop die interpretasie van die ingesamelde
assesseringbewyse normaalweg geskied:
(i) Die toekennina van 'n slaagpunt: Hierdie metode veronderstel dat, wanneer 'n leerder 'n
slaagpunt vir 'n bepaalde aktiwiteit behaal het, daar genoegsaam voldoen is aan die vereistes
wat in die assesseringskriteria gestel is. Dit is 'n maklike metode, en onderwysers is goed
onderle daarin. Die probleem is egter dat dit nie geskik is vir 'n UGO-model nie, waar die
slaagpunt teoreties gesproke 100% moet wees. Die prestasie wat behaal moet word, is of
behaal of nie. Daar behoort geen middeweg te wees nie. Dit is dus nie 'n maklike taak vir die
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onderwyser om te besluit of 'n leerder 100% behaal het of nie. Dit laat die vraag ontstaan oor
wat as genoegsame bewys beskou kan word wanneer prestasie in kwantitatiewe terme
uitgedruk word ten opsigte van die voldoening aan die assesseringskriteria. Dit is van kritieke
belang dat die onderwyser self moet besluit watter betekenis 'n bepaalde persentasie vir
hom/haar verteenwoordig met betrekking tot die bereiking van die gestelde leeruitkoms.
(ii) Die berekeninq van die gemiddelde van die resultate van al die leeraktiwiteite wat voltooi is:
Dit is 'n maklike metode om toe te pas omdat die goeie resultate in 'n groot mate kompenseer
vir die wat swak is. Solank die leerder genoegsaam bevredigende prestasies gelewer het,
maak dit nie saak indien sommige daarvan onder die standaard is soos deur die
assesseringskriteria bepaal word nie. By die berekening van 'n gemiddelde bestaan egter die
gevaar dat dit 'n bepaalde vaardigheid kan verbloem wat die leerder nog nie werklik onder die
knie gehad het nie.
(iii) Die bepaling van die prestasievlakke: Assessering geskied ooreenkomstig die verskillende
prestasievlakke wat behaal word.

Matrikse (kyk afdeling 3.8.2.4) word vir hierdie doel

saarpgestel waar elke vlak op 'n bepaalde prestasiegraad dui. Volgens hierdie metode sal 'n
hoe vlak toegeken word in gevalle waar die verlangde prestasie behaal word. Die voordeel van
die metode is dat dit kriteriumgerig is en dat die vlakke sorgvuldig ontwerp kan word om die
prestasie wat in die assesseringskriteria verlang word, te akkommodeer. Die probleem is egter
dat dit nie altyd maklik is om antwoorde op so 'n wyse te rangskik dat dit in waterdigte
prestasievlakke inpas nie. Dit is ook maklik om die vlakke te wysig, byvoorbeeld wanneer daar
byvoorbeeld agtergekom word dat te min leerders die verwagte prestasie behaal het.
Ten spyte van al die probleme wat met hierdie metodes geassosieer word, is daar geen ander
praktiese wyses waarop die onderwyser

kan besluit oor hoe die

assesseringsdata

ge'interpreteer moet word nie. Assessering kan wel meer betroubaar gemaak word deur meer
as een assesseringsagent te betrek, maar dieselfde probleme sal bly voortbestaan wanneer dit
kom by die interpretering van die assesseringresultate. Om hierdie en ander redes wentel die
sukses van UGA dus in 'n groot mate om die professionele oordeel van die onderwysers wat as
assessors optree.
3.7.3

Assessering deur die leerder

Selfassessering, as deel van die formatiewe proses, impliseer dat leerders die vermoe toon om
hulleself te kan beoordeel en dat leerders besluite oor hulleself en hul vermoens sal moet kan
neem (Jones & Tanner, 2006:60-62; Noonan & Duncan, 2005:1). Leerders se betrokkenheid
by assessering beteken nie dat hulle in beheer staan van besluite ten opsigte van dit wat geleer
en getoets sal word nie.

Dit dui eerder op 'n betrokkenheid waar leerders leer om

assesseringsinligting te gebruik om 'n eerlike en selfkritiese refleksie oor sy/haar eie werk te
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doen. Deur dit te doen sal leerders in staat wees om 'n opgaaf van hul leer te maak in 'n poging
om vas te stel waar presies hulle staan in verhouding tot die bereiking van die gestelde
leeruitkomste (Chappuis & Stiggins, 2002; Fallows & Chandramohan, 2001:232). Die hoofdoel
daarmee om leerders by hul eie assessering te betrek is om hulle te help om onafhanklike,
lewenslange leerders te word (Jones & Tanner, 2006:60; Earl, 2003:101). Dit sluit aan by die
"assessering as leer"-gedagte en die konsep selfregulerende leer waarna vroeer verwys is
(Earl, 2003:24-25).

Waar leerders betrokke is by hul eie assessering maak dit leer meer

effektief, verbeter dit die motivering, en lei dit tot hoer akademiese uitsette (Wilkinson,
1997:301).
Selfassessering wat meestal vir formatiewe doeleindes gebruik word, kan binne 'n informele
sowel as formele konteks geskied.

Informele selfassessering verwys na 'n voortgesette

bewustheid wat daar by sommige leerders bestaan oor die vordering wat hulle maak. Hierdie
leerders is op 'n deurlopende en informele wyse besig om hul werk self te assesseer. So kan 'n
leerder byvoorbeeld op grond van sy eie informele assessering 'n vooraf waarde-oordeel vorm
oor hoe goed sy of haar werk is, en die punt bepaal wat hy/sy dink behoort toegeken te word.
Net so kan leerders 'n benaderde idee he van hoe goed hulle vir 'n eksamen voorberei is en dan
op grond daarvan reeds voor die aanvang van die eksamen voorspel watter punt moontlik
behaal gaan word.

Sodanige selfassessering vind onafhanklik van die selfassesserings-

praktyke plaas wat deur die onderwyser ontwerp en beplan word (Tan, 2006:1-2, 4). Ander
leerders is weer teesinnig om hulleself te assesseer. Hierdie leerders het nie werklik 'n idee van
hoe hulle gevaar het nie en vind dit moeilik om oor hul skoolwerk met betrekking tot prestasie te
besin. Binne 'n UGO-raamwerk is dit egter belangrik dat leerders hulleself op informele wyse
moet kan assesseer ten opsigte van wat bereik is. Daarom behoort leerders aangemoedig te
word om hulle vaardighede op so 'n wyse te ontwikkel dat dit hulle in staat sal stel om hulleself
op 'n informele wyse te kan assesseer (Sieborger & Macintosch, 2004:61).
By formele selfassessering reageer die leerder op die assesseringsinligting wat in die vorm van
terugvoer van die onderwyser ontvang is.

Dit behels dat die leerder moet reflekteer op

swakhede en tekortkominge wat ge'identifiseer is, wat in die weg staan van die bereiking van
die bepaalde leeruitkomste. Pogings word dan aangewend om hierdie leemtes in die uitvoer
van toekomstige opdragte uit te skakel (Swartz, 2001:5). Formele selfassessering moet nie
verwar word met die tegniek waardeur leerders soms self hulle eie antwoorde nasien nie. Dit
gebeur gewoonlik in gevalle waar die onderwyser assessering vinniger wil afhandel en waar
daar net een korrekte antwoord is, of waar die antwoord net uit 'n beperkte reeks alternatiewe
gekies kan word (Brooks, 2002:70).
Formele selfassessering hou verskeie voordele in wat dit dus aantreklik maak vir onderwysers
om dit by hul assesseringspraktyke in te sluit. Van die vemaamste voordele is dat dit (Ross,
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2006:2, 7; Tan, 2006:2-3; 5-6; Leahy et al., 2005:23; Noonan & Duncan, 2005:5; Mamewick
& Rouhani, 2004:273; Brooks, 2002:68; Swartz, 2001:5; Dochy et al., 1999:337):
•

leerders se betrokkenheid by hulle assesseringstake verhoog, veral as hulle inspraak
gehad het by die formulering van die assesseringskriteria;

•

leerders help om 'n kritiese ingesteldheid teenoor hul eie werk in te neem wat bydra tot
die ontwikkeling van hul denk- en probleemoplossingsvaardighede;

•

leerders deel laat voel van die assesseringsproses en hulle op hul eie leerpogings
reflekteer en dit monitor en korrigeer. Hulle is dus selfregulerende leerders;

•

leerders aanmoedig om meer verantwoordelikheid en eienaarskap vir hul eie leer te
aanvaar, met ander woorde die gedagte van "assessering as leer";

•

bydra tot verbeterde leerderprestasie;

•

leerders aanmoedig om te fokus op die voldoening aan die gestelde assesserings
kriteria, eerder as om op 'n normatiewe wyse vergelykings te tref met die prestasies van
ander leerders;

•

oor eiesoortige kenmerke beskik deurdat dit leerderinligting verskaf wat andersins
moeilik is om te bekom.

Dit kan byvoorbeeld lig werp op die hoeveelheid tyd en

inspanning wat 'n leerder gewy het aan die voorbereiding van 'n spesifieke taak;
•

onderwysers help om vas te stel wat leerders as belangrik ag ten opsigte van hul eie
werk;

•

onderwysers in staat stel om meer betekenisvolle terugvoer aan leerders te gee en

•

meer koste-effektief is as ander assesseringsaktiwiteite.

Figuur 3.2 is 'n voorbeeld van 'n responsblad wat vir selfassessering ingevul kan word. Dit is
van groot waarde vir die kritiese selfrefleksie van die leerder. Meer nog bied dit ondersteuning
met die oog op leer en persoonlike ontwikkeling. Daar is nog talle ander assesseringskriteria
wat tot hierdie responsblad toegevoeg kan word. Dit sal uiteraard afhang van die aard van die
opdrag en die tipes akademiese vaardighede wat die onderwyser graag sal wil sien dat die
leerders moet kan demonstreer.
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Naam:

Datum:

Van hierdie aktiwiteit het ek die volgende geleer

Wanneer ek na my werk kyk, hou ek van

Indien ek myself 'n punt uit 10 moes gee, sal dit

wees omdat

Ek wens ek het die volgende gehad om my met hierdie aktiwiteit te help

Ek sal dit onderstreep wat ek vir hierdie aktiwiteit gedoen het
Geformuleer
Gekategoriseer
Geanaliseer
Gei'nterpreteer

Geevalueer
Gesintetiseer
Geselekteer
Gei'dentifiseer

Beplan
Verduidelik
Vergelyk
Georganiseer

Toegepas
Beskryf
Verduidelik
Ondersoek

Figuur 3.2: 'n Voorbeeld van 'n responsblad vir selfassessering
(Aangepas uit Marnewick & Rouhani, 2004:274)
'n Leemte bestaan ten opsigte van indieptenavorsing oor die potensieel negatiewe uitwerking
wat selfassessering op die leerproses mag he (Tan, 2006:7). Ross (2006:7-8) het egter op
enkele vrese en bepaalde negatiewe houdingsingesteldhede gewys wat selfassessering by
onderwysers en leerders laat ontstaan het.
Sommige onderwysers was bekommerd dat die beheer wat met die leerder gedeel word tydens
assessering, daartoe kon bydra dat standaarde daal.

Hierdie onderwysers was veral

bekommerd daaroor dat mark sharks doelbewus hul prestasies sal opblaas en op hierdie
manier die assesseringskriteria tot hul eie voordeel misbruik. Verder was hulle ook besorg oor
die reaksies van ouers wanneer selfassessering ter sprake gekom het.

In pas met die

tradisionele opvatting, is daar nog steeds sommige ouers wat van onderwysers verwag om
alleen die verantwoordelikheid vir die assesseringsbesluite te aanvaar.
Aan die kant van die leerders was sommige onseker oor hul vermoe om selfassessering
effektief te kon doen. Die feit dat selfassessering ook ruimte gelaat het vir oneerlikheid was vir
hulle 'n verdere bron van kommer. Alhoewel sommige leerders selfassessering verkies het bo
assessering wat alleenlik deur die onderwyser voltrek word, het hulle dit nogtans beskou as 'n
aktiwiteit wat meer werk vir hulleself meebring.

Hierdie leerders het geredeneer dat dit

onregverdig is om van hulle te verwag om 'n onderwyser se werk te doen.
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3.7.4

Assessering deur die portuur/maat

Portuur-/maatassessering geskied wanneer leerders mekaar se werk assesseer (Marnewick &
Rouhani, 2004:274).

Onder leiding van die onderwyser gee leerders terugvoer aan hul

medeleerders oor die se vordering (De Bod, 2000:259). Portuur-/maatassessering verskil van
selfassessering in die opsig dat dit 'n "eksterne" perspektief op persoonlike leer en prestasie
bied terwyl selfassessering 'n meer "interne" perspektief daarop openbaar (Fallows &
Chandramohan, 2001:232). By selfassessering leer die leerder deur refleksie op sy eie werk te
lewer, maar by portuur-/maatassessering leer die leerder deur refleksie op die werk van ander
leerders te lewer (Dreyer, 2000:273). In die opsig kan portuur-/maatassessering, soos in die
geval van selfassessering, vir waardevolle formatiewe doeleindes gebruik word. By portuur-/
maatassessering mag dit nodig geag word om kontrolelyste of matrikse te raadpleeg (kyk
afdelings 3.8.2.2 en 3.8.2.4). Dit kan deur die portuur/maat of self ontwerp word waarop die
prestasiekriteria waaraan voldoen moet word, voorkom. Matrikse of kontrolelyste kan ook deur
iemand anders opgestel word en met die aanvang van portuur-/maatassessering aan die
leerders voorsien word (Dochy et al., 1999:337, 340). Dit bly egter 'n belangrike vereiste te
wees dat onderwysers leerders vooraf deeglik moet onderrig in die vaardighede ten opsigte van
hoe om portuur-/maatassessering te doen (Saddler & Andrade, 2004:51;

Marnewick &

Rouhani, 2004:274).
Die volgende is enkele van die voordele wat portuur-/maatassessering inhou (vgl. Leahy et al.,
2005:23; Ellery & Sutherland, 2004:109; Marnewick & Rouhani, 2004:275; Ellis, 2001:289,
300; Peckham & Sutherland, 2000:75-78; Brindley & Scoffield, 1998; Williams, 1992):
•

Dit is meer deursigtig omdat meer as een persoon by die assesseringsproses betrek
word.

•

Dit motiveer, voorkom verveling en verhoog konsentrasie omdat die leerders voel dat die
konteks waarbinne leer plaasvind, meer demokraties is aangesien hulle aktief betrek
word.

•

Verhoogde motivering dra daartoe by dat dit aan leerders die vrymoedigheid gee om hul
eie menings te lug.

•

Dit moedig doeltreffende reflektiewe onderrig aan deurdat dit nie net die leerder is wat
geassesseer word wat voordeel trek nie, maar ook die maat(s) wat as assessor(s) optree.
Waar hulle die werk van 'n maat assesseer, word daar byvoorbeeld van die leerder(s)
verwag om 'n matriks waarop die assesseringskriteria verskyn, te interpreteer. Op hierdie
manier ontwikkel die leerder(s) wat as die assessor(s) optree nuwe insig in die
assesseringsproses, en die kennis kan weer tot eie voordeel aangewend word in die
voorbereiding van opdragte.
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•

Die assessering van 'n maat gaan gewoonlik ook met minder intense emosie by die
assessors gepaard omdat die assessering hulle nie op 'n direkte wyse raak of be'i'nvloed
nie.

•

Dit bied geleenthede om opdragte te vergelyk en te bespreek wat nie alleen groter begrip
van en insig in die inhoud daarvan bied nie, maar ook in die prosedures en werking van
die assesseringsproses.

•

Dit bevorder diepgangleer en leerders vaar daarom in die algemeen akademies beter
weens die feit dat hulle blootgestel word aan talle nuwe idees wanneer hulle as assessors
opgetree.

•

Leerders staan in 'n groter mate krities teenoor hulle eie werk, wat daartoe lei dat hulle op
outonome en meer selfmoniterende wyse leer.

Portuur-/maatassessering hou ook bepaalde nadele in, waarvan die volgende die belangrikste
is wat in die literatuur aangeteken staan (Saddler & Andrade, 2004:51; Marnewick & Rouhani,
2004:274; Brooks, 2002:73; Magin, 2001:54; Brindley & Scoffield, 1998; Smith, 1998:47;
Williams, 1992):
•

Dit neem aanvanklik heelwat tyd in beslag omdat onderwysers eers die assesseringaktiwiteite aan die leerders in besonderhede moet verduidelik, waarna die eerste
pogings ook nog gemodereer moet word.

•

Die meeste leerders is nie geskool in die kuns van konstruktiewe assessering nie. Dit
skep die moontlikheid dat, veral in gevalle waar afguns en wedywer ter sprake kom,
onsensitiewe opmerkings individue se selfbeeld kan skaad.

•

Leerders hou nie daarvan om hul maats te kritiseer wanneer hulle assesseer nie.

•

Waar leerders nie die rasionaal vir portuur-/maatassessering verstaan nie, kan dit vir
hulle voel asof hulle in die steek gelaat is deur die onderwysers wat die assessering aan
die leerders oorlaat. Dit kan hulle weer negatief stem om enige rede te vind waarom
hulle die opdragte moet voltooi indien dit in elk geval nie "ordentlik" nagesien gaan word
nie.

•

Die leerders is geneig om meer punte aan hul maats toe te ken as wat hulle werklik
verdien.

•

Dit is vir leerders moeilik om persoonlike vooroordeel uit te skakel met die toekenning
van punte.

•

Leerders is nie oortuig van hulle vermoens om te kan assesseer nie.

•

Leerders ondervind probleme met die interpretering van die assesseringskriteria.
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3.7.5

Assessering deur die groep

Groepwerk vind plaas wanneer twee of meer leerders saamwerk (Killen, 2000:73). Groepassessering kom ter sprake wanneer 'n groep, of 'n verteenwoordiger van 'n groep, deur 'n
ander groep geassesseer word (Marnewick & Rouhani, 2004:278-280).
Groepwerk kan in sommige gevalle probleme oplewer, veral wanneer 'n groep in hul
assessering van 'n ander groep een en dieselfde punt aan al die groeplede toeken. 'n Tipiese
scenario is waar 'n leerder geen of 'n minimale bydrae tot 'n groepaktiwiteit lewer, maar dan nog
steeds 'n goeie punt behaal as gevolg van die groot insette wat gemaak is deur ander
groeplede. Aan die keersy van die munt kan 'n bepaalde groepslid wat meer as sy verwagte
deel gedoen het, weer benadeel word weens sy groepmaats se versuim om hul bydrae te lewer
(Van Rheede van Oudtshoorn & Hay, 2004:136).

Kagan (1995:69-70) wys daarop dat die

toekenning van ongedifferensieerde groeppunte nie net inherent onregverdig is nie, maar dat dit
ook die geldigheid van 'n individuele leerderprestasie uitrangeer.

Hy waarsku dat bo en

behalwe die wetlike implikasies wat dit kan inhou, dit ook leerders kan frustreer en veroorsaak
dat 'n weerstand teen groepwerk opgebou word.
As 'n manier om die problematiek rakende die toekenning van groeppunte te probeer
neutraliseer, stel Bitzer (2004:61) voor dat, ingeval van 'n toets of eksamen, dit eers individueel
afgele kan word. Nadat die leerders hul skrifte ingelewer het, kan die toets of eksamen weer
deur die onderwyser binne groepverband afgeneem en geassesseer word. Die gemiddelde van
die twee stelle punte word dan bereken as die finale assesseringspunt van die individuele
leerder. In gevalle waar groepopdragte voltooi moet word, is dit nie altyd so "n maklike taak om
individuele punte aan groeplede toe te ken nie. Die onderwyser is nie altyd betrokke by die
werklike werkproses van die groep om elkeen se bydrae te kan assesseer nie. Dit is ook
prakties onmoontlik om die verantwoordelikheid en werklading op 'n presiese en gelyke basis
binne 'n groep te verdeel (Van Rheede van Oudtshoorn & Hay, 2004:136).

Om hierdie

probleem te systap, stel Cheng en Warren (2000:245-246) voor dat die individuele groeplede
die bydrae wat elke ander groepslid gelewer het, assesseer. Dit kan op twee maniere gedoen
word.

Die eerste opsie is om die groep te versoek om 'n moontlike toegekende punt te

onderhandel vir die bydrae wat elke groepslid gelewer het.

Hierdie metode kan probleme

oplewer omdat die leerders dit dalk moeilik kan vind om mekaar in so 'n openbare forum te
assesseer.

Die tweede opsie is om die groeplede te versoek om mekaar op anonieme en

individuele wyse te assesseer.

Alhoewel hierdie metode moontlik minder deursigtig as die

eerste kan wees, skakel dit die moontlikheid uit dat daar slegte gevoelens onder groeplede kan
bestaan nadat hulle mekaar se bydraes in die openbaar bespreek en geassesseer het.
Laasgenoemde assesseringswyse is in effek niks anders nie as portuur-/maatassessering, in
welke geval die gemiddelde punt van 'n individuele groepslid in berekening gebring word nadat
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al die groeplede geassesseer het. Daar moet egter in gedagte gehou word dat die moontlikheid
ook kan bestaan dat sekere individue binne 'n groep kan saamspan om die ander op so 'n wyse
te intimideer dat dit in ooreenstemming is met die assesseringsbevindinge waartoe hulle gekom
het (Magin, 2001:54-55, 61).
Ten spyte van die slaggate en uitdagings wat met groepassessering in verband gebring kan
word, voeg dit steeds groot waarde tot die leerproses toe. Dit ontwikkel die leerder se vermoe
om in 'n groep te kan funksioneer waar daar onder andere klem gele word op interpersoonlike
en kommunikatiewe vaardighede.

Op aktiewe wyse is die leerder ook saam met die

onderwyser medebetrokke by die ontwerp en skrywe van die assesseringskriteria vir groeptake.
Reflektiewe leer vind tydens groepassessering plaas, en leerders neem 'n meer kritiese
ingesteldheid in teenoor hulle eie leer. Hulle aanvaar meer verantwoordelikheid vir hul eie leer
deur na maniere te soek om die leerpogings te verbeter.

Dit dra daartoe by dat hulle

selfregulerende lewenslange leerders word (Van Rheede van Oudtshoorn & Hay, 2004:131;
Chappuis & Stiggins, 2002; Cheng & Warren, 2000:252; Dochy et al., 331-332).
3.7.6

Assessering deur die ouers

Ouers/voogde kan ook by assessering betrek word wanneer hulle deur die skool gevra word om
op 'n gereelde basis kommentaar te lewer op hulle kinders se skoolwerk en vordering. Leerders
moet aangemoedig word om hul werkboeke huis toe te neem vir die ouers om te kontroleer en
te onderteken (Marnewick & Rouhani, 2004:276). Deur oueraande by te woon en navraag te
doen oor hul kinders se vordering word daar in werklikheid ook geassesseer (Power & Clark,
2000:25-48). In gevalle waar remedierende stappe nodig is, kan ouers, in samewerking met die
skool, help om akademiese agterstande te probeer uitwis (Callahan et al., 1998). Waar ouers
oor die vermoe beskik, kan hulle van hulp wees, of andersins kan hulpverlening kom in die vorm
van professionele persone buite die skool. Deur ouers/voogde by assessering te betrek, skep
dit 'n geleentheid vir kooperatiewe beplanning tussen onderwysers, ouers en die leerders met
die doel om leerderprestasie te verbeter (Roeber, 2003:561).

3.8

REKORDERING EN RAPPORTERING

3.8.1

Begripsverklaring

Rekordering en rapportering is twee begrippe wat ten nouste verband hou met mekaar en twee
afsonderlike aktiwiteite voorstel waarvan beide 'n belangrike onderdeel van die assesseringsproses uitmaak. Die rekordering van assessering behels 'n gedetailleerde optekening van die
ge'interpreteerde assesseringsdata, uitgedruk in 'n kwalitatiewe of kwantitatiewe formaat.
Hierdie data berus op die assesseringsresultate wat deur die assesseringsagente (die
onderwyser, self, portuur/maat en groep) ingesamel is. Die opgetekende inligting kan deur die
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onderwyser gebruik word om leerdervordering te monitor en om op strategies te besluit wat
leerderontwikkeling

verder

kan

aanhelp.

Daarenteen

behels

die

rapportering

die

verslaglewering aangaande assesseringsinligting aan die leerder self, ouers/voogde of die
skoolbestuurspan. Die inligting word uit die onderwyser se opgetekende rekords verkry, en
rapportering geskied ooreenkomstig leerdervordering wat gemeet word ten opsigte van die
bereiking van die verwagte leeruitkomste (Le Grange & Reddy, 1998:27).
3.8.2

Die rekordering van assessering

UGO vereis dat die assesseringsresultate beoordeel en gerekordeer moet word sodat daar 'n
deeglike rekord beskikbaar is oor elke leerder se vordering met betrekking tot die bereiking van
die leeruitkomste (Sieborger & Macintosch, 2004:62).

Deur leerderinligting deurentyd te

rekordeer, word 'n patroon vasgele wat van nut kan wees om leerdervordering te monitor. Waar
probleme in spesifieke areas van leer ondervind word, kan die onderwyser, in samewerking met
die leerder, leerstappe beplan om dit te probeer uitwis. Op hierdie wyse het die rekordering van
assessering dus 'n belangrike rol te speel in formatiewe assessering (Brooks, 2002:115-116).
Die ingesamelde assesseringsinligting berus op die waarneming van die onderwyser en die
beoordeling van die leerders se werk deur die onderwyser en ander assesseringsagente (kyk
afdeling 3.7). Assesseringsinligting kan gerekordeer word in "n boek of leer van die onderwyser
waarin die name van die leerders verskyn met die datum van die dag waarop hulle geassesseer
is (Van Rooyen & Prinsloo, 2003:93).
Daar kan van verskillende assesseringsinstrumente gebruik gemaak word om assesseringsdata
te beoordeel en te rekordeer.

Van die vernaamste instrumente sluit in (i) anekdotiese

rekorderingsverslae, (ii) kontrolelyste, (iii) assesseringskale, en (iv) matrikse.
3.8.2.1

Anekdotiese verslae

'n Anekdotiese rekorderingsverslag (kyk Figuur 3.3) is "n geskrewe rekord wat berus op die
onderwyser se waarneming. Dit wat 'n individuele leerder doen en se word op 'n informele
wyse opgeteken. Slegs daardie waarnernings wat spesiale betekenis het en nie van ander
assesseringsmetodes in die klaskamer verkry kan word nie, behoort in 'n anekdotiese
rekorderingsverslag

opgeteken

te

word.

Die

groot

beweegrede

vir

anekdotiese

rekorderingsverslae is om die sosiale en emosionele fasette van 'n leerder se groei en
aanpassing aan te teken. Indien dit oor 'n tydperk heen ingesamel word, kan dit 'n volledige
agtergrond verskaf oor 'n leerder se groei en gedragsveranderingspatrone.

Anekdotiese

rekorderingsverslae kan die vorm aanneem van aantekeninge wat gemaak word, of deur
gebruik te maak van kontrolelyste wat ruimte vir kommentaar laat, assesseringskale (kyk
afdeling 3.8.2.3) of portefeuljes. Die toon waarin 'n anekdotiese rekorderingsverslag geskryf
word, is normaalweg positief in sy aanslag. Daar word eerder gekonsentreer op die leerder se
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prestasies en dit wat 'n leerder kan doen in teenstelling met dit wat hy/sy nie kan doen nie
(Airasian, 2005:247; Payne, 2003:312; Dreyer, 2000:278).
Anekdotiese rekorderingsverslae word egter nie baie deur onderwysers gebruik nie. 'n Rede
hiervoor is dat die meeste onderwysers dit moeilik vind om 'n spesifieke geleentheid of
leerdergedrag uit te sonder wat die meriete vir insluiting daarvan by 'n anekdotiese verslag
regverdig. Dit wat betekenisvol en belangrik in die lewe van 'n leerder geag word, is nie altyd
duidelik op die oomblik wanneer dit gebeur het nie. Buitendien maak die onderwyser letterlik
honderde waarnemings elke dag wat dit moeilik maak om te onderskei watter een belangrik
genoeg is om te rekordeer. Nog 'n rede waarom anekdotiese rekorderingsverslae nie so gewild
by onderwysers is nie, is die hoeveelheid tyd wat dit in beslag neem om saam te stel. Terwyl dit
nog vars in die geheue van die onderwyser is, moet dit ook so gou as moontlik na die
gebeurtenis of gedrag wat waargeneem is, neergeskryf word (Airasian, 2005:247).
In gevalle waar onderwysers wel van anekdotiese verslae gebruik maak, is die effektiewe
gebruik daarvan afhanklik van die volgende riglyne (Boyd-Batstone, 2004:231;

Payne,

2003:312; Dreyer, 2000:278):
Bepaal vooruit wat waargeneem gaan word en wees bedag op ongewone gedrag.
Daar moet nie oorvleueling wees tussen die feitelike beskrywing en die interpretasie van
die gebeure nie.
Dit moet bondig geskryf wees en gerig op die spesifieke geleentheid en die gedrag wat
openbaar is.
Rekordeer 'n akkurate beskrywing van die situasie stap vir stap en lewer kommentaar, of
stel vrae wat gebruik kan word om verdere waarnemings te lei.
Die verslae behoort daagliks opgeteken te word, onmiddellik na die waarneming.
Dit behoort inligting in te sluit wat oor die leerders se swak- en sterkpunte handel.
Daar moenie gepoog word om al die leerders gelyktydig waar te neem nie.
Dit behoort op verskillende tye van die dag en tydens verskillende aktiwiteite opgeteken
te word ten einde "n algehele profiel van die leerder se gedrag en houdings te ontwikkel.
Dit kan in leers aangeteken word waar 'n bladsy aan elke leerder in 'n notaboek of op
kontrolelyste afgestaan word.
Dit is belangrik dat die datum met elke inskrywing aangebring word vir 'n chronologiese
oorsig en om leerders se groei en ontwikkeling te monitor.
Ondersoek die verslae gereeld om te verseker dat daar oor elke leerder geskryf is.
Individuele verslae kan, maar hoef nie, aan die leerders en ouers meegedeel te word
nie.
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Skool:
Naam van Leerder:
Waarnemer:
Datum waarop waargeneem:
Die tyd wanneer waargeneem:
'n Beskrywing van die insident/situasie:

'n Beskrywing van die plek/omgewing:

Kommentaar/aanbevelings/optredes:

Handtekening

Figuur 3.3: 'n Voorbeeld van 'n anekdotiese rekorderingsverslag (Dreyer, 2000:281)
3.8.2.2

Kontrolelyste

Kontrolelyste, wat veral 'n besonder geskikte instrument is by portuur-/maat- en groepassessering, bestaan uit geskrewe lyste met die verwagte prestasiekriteria waaraan 'n leerder
moet voldoen by die uitvoering van bepaalde opdragte. Wanneer die leerder daarin slaag om
aan 'n spesifieke prestasiekriteria op die kontrolelys te voldoen, word dit afgemerk as bewys
van die bemeestering daarvan (DoE, 2003:40). Indien daar nie aan 'n kriterium voldoen word
nie, word niks afgemerk nie (kyk Figuur 3.4). Die leemtes kan by 'n latere geleentheid aan die
leerder uitgewys en bespreek word sodat daar gepoog kan word om aan sodanige kriterium te
voldoen. Kontrolelyste verstrek diagnostiese inligting omdat dit op spesifieke prestasies fokus.
'n Verdere voordeel van kontrolelyste is dat dit met dieselfde leerder of met ander leerders met
verloop van tyd weer gebruik kan word. Deur dieselfde kontrolelys meer as een keer te gebruik
kan inligting oor 'n leerder se vordering oor 'n bepaalde tydperk gemonitor word.
Daar is ook nadele verbonde aan die gebruik van kontrolelyste. Een groot nadeel is dat dit net
twee opsies bied vir elke prestasiekriterium wat gestel word, naamlik "ja" of "nee". Geen ander
opsie wat byvoorbeeld voorsiening maak vir 'n gemiddelde poging word toegelaat nie. Dit
dwing die assessor om absoluut te wees ten opsigte van sy besluit. 'n Tweede nadeel van
kontrolelyste is dat dit moeilik is om 'n gekwantifiseerde opsomming van die leerderprestasie te
maak. Een manier om dit wel te kan doen is deur die aantal prestasiekriteria waaraan wel
voldoen, na 'n persentasie te herlei. In die voorbeeld in Figuur 3.4 was daar 14 kriteria waarvan
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die leerder nege suksesvol gedemonstreer het. Uitgedruk in persentasie sal dit dus 64% wees
(9/14x100 = 64%).
'n Tweede en beter manier om 'n opsomming van die leerderprestasie te maak, is deur dit aan
prestasiestandaarde te koppel wat strek van uitstekend tot swak.

In die voorbeeld wat

hieronder verskaf word, kan die volgende stel standaarde as voorbeeld dien: Uitstekend; 12 14; goed: 9-11; bevredigend: 5-8; en swak minder as 5. Hierdie prestasiestandaarde stel die
assessors dan in staat om die leerderprestasie op te som op 'n skaal wat strek van uitstekend
tot swak. Nege prestasiekriteria uit 'n moontlike 14 sal as "goed" of 'n "B" geklassifiseer kan
word.

Naam van leerder

Datum:

Prestasiekriteria
Liggaamsvoorkoms

(i)

A. Staan regop en kyk die gehoor in die oe: ^
B. Verander gesigsuitdrukking wanneer die toon van die voordrag verander:
C. Behou oogkontak met die gehoor: ^
(ii)
A.
B.
C.
D.
E.

Stembeheer
Praat stadig en duidelik: V
Varieer die stemtoon om punte te benadruk: ^
Praat hard genoeg sodat die gehoor dit kan hoor:
Praat in 'n afgemete toon; V
Spreek elke woord uit:

(iii)
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Woordbeheer
Kies die regte woorde om betekenis oor te dra:
Onnodige herhaling word voorkom: V
Sinne bevat afgeronde gedagtes of idees: V
Organiseer inligting op logiese wyse: V
Motiveer 'n standpunt op 'n logiese wyse:
Vat die hoofpunte aan die einde saam: V

Uitgedruk in gekwantitiseerde terme
(1) 9/14x100 = 64%
(2) A.
B.
C.
D.

Uitstekend [12 tot 14]
Goed [9 tot 11]
Bevredigend [5 tot 8]
Swak [5 of minder]

Figuur 3.4: 'n Voorbeeld van 'n kontrolelys vir 'n mondelinge voordrag
(Aangepas uit Arasian, 2005:248)
3.8.2.3

Assesseringskale

Assesseringskale is soortgelyk aan kontrolelyste, maar het die belangrike onderskeiding dat dit
die onderwyser of assessor toelaat om die prestasiekriteria volgens 'n kontinuum te beoordeel
eerder as dat dit net voorsiening maak vir twee kategoriee, naamlik "ja" of "nee" (Airasian,
2005:250).

Soos in die geval van kontrolelyste, beskik assesseringskale ook oor bepaalde
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prestasiekriteria wat daarop gemik is om spesifieke uitkomste by leerders te assesseer (Dreyer,
2000:278).
Daar word onderskei tussen veral drie tipes assesseringskale, naamlik (i) numeries, (ii) grafies
en (iii) beskrywend (kyk Figure 3.5 tot 3.7). Hierdie assesseringskale is effektief ten opsigte van
beide die hoeveelheid tyd wat bestee word daaraan om hulle in te vul, en ooreenkomstig die
aantal leerders wat daarmee geassesseer kan word. Meer nog; die uitleg daarvan is eenvoudig
gekonstrueer wat dit maklik maak vir enige van die assesseringsagente om daarmee te werk
(Payne, 2003:305).
Ingeval van die numeriese assesseringskaal stel 'n nommer op 'n kontinuum die prestasiegedrag graad of -vlak wat die leerder behaal het, voor (Mcmillan, 1997:218). Soos uiteengesit
in die voorbeeld van Figuur 3.5, word aan die nommer "1" die beskrywing "altyd" toegeken, vir
die nommer "2" die beskrywing "gewoonlik" ensovoorts.

Voorskrifte: Toon aan hoe dikwels die leerder elk van die prestasiekriteria hier vermeld. uitvoer. Vir elke kriteria
omkring die nommer 1 indien die leerder dit altyd uitvoer, 2 indien die leerder dit gewoonlik uitvoer, 3 indien die
leerder dit selde uitvoer en 4 indien die leerder dit nooit uitvoer nie.
Liggaamsvoorkoms
A. Staan regop en kyk die gehoor in die oe,
1

2

3

4

B. Verander gesigsuitdaikking wanneer die toon van die voordrag verander.
1

2

3

4

Figuur 3.5: 'n Voorbeeld van 'n numeriese assesseringskaal by die beoordeling
van 'n mondelinge voordrag (Airasian, 2005:251)
By grafiese assesseringskale (kyk Figuur 3.6) moet 'n posisie op 'n lyn wat in onderafdelings
verdeel is, en gebaseer is op 'n skaal wat strek van "altyd" tot "nooit" met die letter "x" afgemerk
word om die leerderprestasie wat behaal is, aan te dui (Airasian, 2005:250):

Voorskrifte: Plaas 'n x op die lyn om aan te toon in watter mate die leerder by magte was om aan die onderstaande prestasiekriteria te voldoen.
Liggaamsvoorkoms

A. Staan regop en kyk die gehoor in die oe.

AJtyd

Gewoonlik

Selde

Nooit

B. Verander gesigsuitdmkking wanneer die toon van die voordrag verander.

Altyd

Gewoonlik

Selde

Nooit

Figuur 3.6: 'n Voorbeeld van 'n grafiese assesseringskaal by die beoordeling
van 'n mondelinge voordrag (Airasian, 2005:251)
Ingeval van beskrywende assesseringskale (ook matrikse genoem) word, word verskillende
beskrywings gebruik om die verskillende leerderprestasievlakke aan te dui (kyk Figuur 3.7). Die
onderwyser of assessor selekteer 'n beskrywing wat die leerdergedrag die naaste beskryf
(Airasian, 2005:250; Mcmillan, 1999:219).

Voorskrifte: Merk 'n x op die plek wat die leerdergedrag die beste by elke kriterium beskryf.
Liggaamsvoorkoms
A. Staan regop en kyk die gehoor in die oe.

Staan regop en kyk altyd die
gehoor in die oe

staan nie stil nie, vroetel
rond, oe draai van gehoor
na die dak

konstante afleibare gedrag
geen oogkontak met die
gehoor nie

B. Verander gesigsuitdrukking wanneer die toon van die voordrag verander.

Gesigsuitdrukkings inooreenstemming met die inhoud
en dit wat benadruk word

Gesigsuitdrukkings gewoonlik
in ooreenstemming met die toon;
af en toe is daar 'n gebrek aan
gesigsuitdrukkings

Geen ooreenkoms tuasen
toon en gesigsuitdrukkings
nie

Figuur 3.7: 'n Voorbeeld van n beskrywende assesseringskaal by die
beoordeling van 'n mondelinge voordrag (Airasian, 2005:251)
Vir 'n opsomming van die algehele prestasie van die leerder, is die numeriese assesseringskaal
(kyk Figuur 3.5) die eenvoudigste en ook die een wat die meeste gebruik word.

Nadat 'n

numeriese punt aan elke prestasiekritehum toegeken is, word die punte bymekaar getel om 'n
totaal te bereken uit die maksimum punte wat moontlik verdien kan word. Dit is belangrik om
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daarop te let dat, alvorens leerderprestasie as 'n enkele punt of persentasie opgesom en
uitgedruk word, die onderwyser eers die areas moet identifiseer waarin die leerder tekort
geskiet het. Hierna moet die onderwyser in samewerking met die leerder na maniere soek om
hierdie tekortkominge te oorkom en stelselmatig geheel en al uit te skakel (Airasian, 2005:253;
DoE, 2003:39).
Ten slotte is daar belangrike riglyne wat onderwysers in gedagte moet hou wanneer hulle met
kontrolelyste en assesseringskale werk:
•

Dit moet gebaseer wees op die leeruitkomste wat met elke les bereik wil word.

•

Beperk die aantal prestasiekategoriee vir assessering tot nie meer nie as vyf.

•

Hou die ontwerpuitleg so eenvoudig moontlik sodat dit maklik verstaanbaar is en gebruik
kan word om die vordering van leerders met hulle en hul ouers te bespreek.

•

Die betrokke vaardighede wat verlang word, moet spesifiek gestel en maklik
waarneembaar wees.

•

Leerders moet betrek word by die ontwerp en samestelling van die kontrolelyste en
assesseringskale wat ook vir self- of portuur-/maat-assessering gebruik kan word.

•

Gebruik sover moontlik dieselfde assesseringskaal vir elke prestasiekriterium wat
gespesifiseer word.

•

Teken die datums aan van wanneer die waarnemings gemaak is sodat die groei en die
ontwikkeling van die leerder deurgaans gemonitor kan word (Airasian, 2005:250;
Dreyer, 2000:278).

3.8.2.4

Matrikse

Nog 'n manier waarop leerderinligting kwantitatief of kwalitatief opgeteken kan word, is deur
gebruik te maak van matrikse. 'n Matriks is 'n assesseringskaal wat leerderprestasie assesseer
ooreenkomstig voorafbepaalde verwagtinge of prestasiekriteria.

Die kriteria stel verskillende

prestasievlakke voor wat aantoon in watter mate ln bepaalde leeruitkoms bereik is. 'n Matriks is
'n tipiese assesseringsinstrument wat onder andere gebruik kan word om leerderprestasie te
assesseer by verrigtingsassesseringstake (Du Plessis et al., 2004:95; Van Rooyen & Prinsloo,
2003:94, 96).

Matrikse som ook leerderprestasie op 'n meer algemene wyse op terwyl

kontrolelyste en assesseringskale spesifieke diagnostiese inligting oor 'n leerder se sterk- en
swakpunte openbaar (Airasian, 2005:253).

Die uiteindelike doel van matrikse is om aan

leerders insiggewende terugvoer te gee terwyl hulle besig is met hul leerpogings, en dit ook te
gee met voltooiing van hul leerprodukte (Andrade, 2000:13). Op hierdie manier word 'n matriks
'n kragtige selfassesseringsinstrument (DoE, 2003:40).
Die gebruik van matrikse hou die volgende voordele in:
•

Dit is maklik om te gebruik en te verduidelik.
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•

Die verwagtinge wat onderwysers in die prestasiekriteria stel, word duideiik vir die
leerders uitgestippel.

•

Dit verleen fokus op en struktuur aan die leerders se prestasies en aan die produk wat
hulle lewer.

•

Leerders voel dee! van die leerproses wanneer hulle betrek word by die ontwerp van die
matrikse.

•

Dit gee meer terugvoer aan leerders oor hul sterkpunte en areas waarop hulle nog kan
verbeter as enige van die tradisionele vorme van assessering.

•

Dit ondersteun metakognitiewe leer, dit wil se leerders monitor en reguleer hulle eie
denkprosesse.

•

Dit ondersteun die ontwikkeling van begrip en vaardighede.

•

Dit bevorder diepgang-denke (Airasian, 2005:263; Andrade & Du, 2005:3-6; Andrade,
2000:14-16).

Alhoewel die formaat van 'n matriks verskillende vorme kan aanneem, het alie matrikse drie
kenmerke met mekaar gemeen.
assesseringskriteria;

Die belangrikste komponent van enige matriks is die

dit is die faktore wat saak maak en oorweeg gaan word wanneer die

gehalte van die leerder se werk in oenskou geneem word. Die tweede kenmerk van 'n matriks
is dat dit voorsiening maak vir gehaltegraderings waar leerderresponse in 'n hoe, gemiddelde of
laeprestasie-gradering geplaas kan word. Ten laaste het elke matriks 'n bepaalde strategie
waarvolgens punte toegeken word.

Hier word veral twee maniere onderskei, te wete 'n

holistiese en 'n analitiese strategie. By 'n holistiese puntetoekenningstrategie (kyk Figuur 3.8)
word die algehele prestasie van 'n leerder oor al die assesseringskriteria heen gemeet. Met
ander woorde die onderwyser moet voor die rekordering van die assesseringsdata vasstel in
watter mate die leerder daarin geslaag het om aan al die assesseringskriteria in sy leerproduk
te voidoen. Hierna kan 'n algehele oordeel gevel word oor die leerderprestasie wat gelewer is.
Die klem val hier op die gehalte, bedrewenheid of begrip van die spesifieke inhoud en
vaardighede in die algemeen. Die assessering geskied op 'n eendimensionele vlak.

4

Demonstreer 'n algehele begrip van die probleem. Al die vereistes wat vir die opdrag gestel is, is uitgevoer.

3

Demonstreer 'n aansienlike begrip van die probleem. Al die vereistes wat vir die opdrag gestel is, is uitgevoer.
Demonstreer 'n gedeeltelike begrip van die probleem. Die meeste van die vereistes wat vir die opdrag gestel is, is
uitgevoer.

1

Demonstreer min of geen begrip van die probleem nie. Baie van die vereistes wat vir die opdrag gestel is, is afwesig

Figuur 3.8: 'n Templaat vir 'n holistiese matriks
(Du Plessis et al., 2004:95; Van Rooyen & Prinsloo, 2003:95; Mertler, 2001)
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In die geval waar punte volgens 'n analitiese strategie toegeken word (kyk Figuur 3.9), word
elke prestasiekriterium wat in die matriks aangedui word op 'n unieke wyse geassesseer. Die
somtotaal van die verskillende numeriese vlakke kan aan die einde bereken word. Hierdie
multidimensionele strategie is meer diagnosties van aard want dit bevat soveel meer inligting
oor leerders se spesifieke sterk- en swakpunte as wat byvoorbeeld die geval is by 'n hoiistiese
matriks (Meier et al., 2006:70;
2000:14).

Die

Airasian, 2005:253-255;

Popham, 2003:96-97;

Andrade,

analitiese matriks is ook meer objektief in sy meting as byvoorbeeld die

hoiistiese matriks (Nitko, 2001:195). Aan die ander kant hou 'n analitiese matriks die nadeel in
dat die rekordering van die data 'n uiters tydrowende proses kan wees omdat elke leerder se
prestasie afsonderlik aan elke prestasiekriterium wat gestel is, gemeet moet word (Van Rooyen
& Prinsloo, 2003:95).

totou-in

Nie voldoen nie
Viakt

m

Gedeefteiik voldoen
Vfck2

Voldoen
'::::::::.Vtak3

Uitsonderlik bereik
Vlak 4

Telling
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Beskrywing weerspieel die
beginvlak van
prestasie

Beskrywing weerspieel 'n beweging na
die bemeestering van
prestasie

Beskrywing weerspieel 'n bereiking van
die bemeesteringsvlak
van prestasie

Beskrywing weerspieel die hoogste
prestasie vlak

Beskrywing weerspieel die
beginvlak van
prestasie

Beskrywing weerspieel 'n beweging na
die bemeestering van
prestasie

Beskrywing weerspieel 'n bereiking van
die bemeesteringsvlak
van prestasie

Beskrywing weerspieel die hoogste
prestasievlak

3

Beskrywing weerspieel die
beginvlak van
prestasie

Beskrywing weerspieel 'n beweging na
die bemeestering van
prestasie

Beskrywing weerspieel 'n bereiking van
die bemeesteringsvlak
van prestasie

Beskrywing weerspieel die hoogste
prestasievlak

4

Beskrywing weerspieel die
beginvlak van
prestasie

Beskrywing weerspieei 'n beweging na
die bemeestering van
prestasie

Beskrywing weerspieel 'n bereiking van
! die bemeesteringsvlak
van prestasie

i Beskrywing weerspieel die hoogste
prestasievlak

1

2

I

)

i

Figuur 3.9: 'n Templaat vir 'n analitiese matriks
(Du Plessis etal., 2004:95; Van Rooyen & Prinsloo, 2003:95; Merrier, 2001)
3.8.3

Die rapportering van assessering

Nadat die assesseringsdata ingesamel, geinterpreteer en opgeteken is, is dit noodsaaklik om
aan almal wat belang by die leerder se vordering het, verslag daaroor te lewer (DoE, 2003:40).
Die skool en die onderwysers is aanspreeklik teenoor leerders, ouers/voogde, die onderwysstelsel en die gemeenskap ten opsigte van die rapportering oor leerderprestasie (Scherman,
2004:152).
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Rapportering aan leerders hou die voordeel in dat dit leerders kan motiveer om harder te werk.
Indien hulle weet watter leeruitkomste en vaardighede hulle bemeester het, en ook wat hulle
nog nie bemeester het nie, sal hulle poog om daardie uitkomste wat hulle nog nie bereik het nie,
onder die knie te kry. Op hierdie wyse neem hulle eienaarskap van die leerprobleem en is hulle
op 'n aktiewe wyse by die leerproses betrokke. Wanneer onderwysers aan leerders verslag
lewer, behoort die volgende riglyne in gedagte gehou te word:
•

Fokus op die uitkomste wat nog nie bereik is nie en die vaardighede wat nog nie
bemeester is nie.

•

Moedig aan en versterk dit wat reeds bereik is.

•

Vermy dit om vergelykings tussen leerders te tref. Konsentreer eerder op elke individu
se leerbehoeftes.

•

Ontwikkel 'n plan van aksie om aan die leerbehoeftes van elke leerder te voldoen.

•

Bespreek hoe die leerder betrokke kan raak by die beplanning en uitvoering van sy
aksieplan (Roeber, 2003:557-559).

Rapportering aan ouers behoort op 'n gereeide grondslag plaas te vind. Dit kan geskied deur
middel van 'n verslagkaart (rapport) waar l n leerder se vordering uitgedruk word in die vorm van
punte, persentasies, simbole of skriftelike kommentaar. Dit bevat gewoonlik geen inligting oor
die wyse waarop die assessering plaasgevind het nie, of die bewyse waarop die vordering
gefundeer is nie (Sieborger & Macintosch, 2004:41).

Die verslagkaart aan ouers behoort

inligting te bevat oor die sterk- en swakpunte soos dit in die resultate weerspieel word, planne
vir die nodige remedierende stappe en 'n uitnodiging aan die ouers om met die skool in
verbinding te tree vir verdere inligting (Roeber, 2003:563).
Benewens op verslagkaarte kan verslag ook gelewer word tydens onderwyser-oueraande en
onderhoude wat met ouers gereel word, in welke gevalle die verslagkaart moontlik as die
agenda kan dien (Du Plessis et a/., 2004:97; Scherman, 2004:152, 156; Janse van Rensburg,
1999:94). Hierdie tweerigtingkommunikasie maak dit die beste metode om die assesserings
resultate met ouers/voogde te deel.

Dit bied aan die onderwyser die geleentheid om die

assesseringsresultate van leerders op 'n individuele grondslag vir die ouers te interpreteer
(Roeber, 2003:563-564). Op hulle beurt kan ouers/voogde ook inligting aan die onderwyser
deurgee oor moontlike faktore wat die prestasie van hulle kinders negatief kon belnvloed het
(Hogan, 2007:332). Die enigste nadeel van hierdie metode van rapportering is dat dit slegs
daardie ouers bereik wat bereid is om die skool te besoek (Roeber, 2003:563).
Die uiteindelike doel van rapportering aan ouers/voogde is om terugvoer oor 'n leerder se
algehele vordering te gee. Dit behoort inligting soos die volgende in te sluit (Du Plessis et ah,
2004:97; Roeber, 2003:562; Van Rooyen & Prinsloo, 2003:97):
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•

die leer wat met betrekking tot die leeruitkomste plaasgevind het;

•

die bevoegdhede/sterkpunte waaroor die leerder beskik;

•

opbouende terugvoer waarin kommentaar gelewer word oor leerderprestasie vergeleke
met vorige prestasie wat gelewer is, en in verhouding tot die verlangde leerderprestasie
wat deur die leerareas/vakke gestel word en

•

die aksieplan en die ouers se rol daarin met betrekking tot die ontwikkelingsbehoeft.es
van die leerder of die areas wat ondersteuning vereis.

3.9

SLOTBESKOUING

Uit die voorafgaande is assessering as 'n integrale kernkenmerk van die UGO-onderrig- en
leerproses bespreek.

UGA het een doel voor oe, naamlik om leeruitkomste teen bepaalde

prestasiekriteria te assesseer.

Soos aangetoon, bestaan daar 'n verskeidenheid leerder-

aktiwiteite wat deur die onderwyser aangewend kan word om inligting en bewyse oor 'n leerder
se vordering in te samel. Daar bestaan ook 'n verskeidenheid assesseringstrategiee wat aan
elke leerder die geleentheid gun om te demonstreer wat hy/sy weet en kan doen met betrekking
tot 'n voorafgestelde uitkoms.

Die aanwending van 'n groter verskeidenheid assesserings-

metodes en -tegnieke verseker dat die diverse behoeftes en leerstyle van elke leerder
geakkommodeer word. Die geinterpreteerde Ieerderresuitate word op verskillende metodes
opgeteken, wat dit moontlik maak om leerdervordering deurlopend te monitor.

Hierdie

leerresultate word aan die leerders en ouers gerapporteer waar laasgenoemde ook van nut kan
wees in aksieplanne om leerbehoeftes onder die loep te neem ten einde die verlangde
standaard te haal.
Met UGA word die leerders vennote in die assesseringsproses.

Hulle tree nie alleen op as

assesseringsagente nies maar raak ook op aktiewe wyse betrokke by hulle eie assessering.
Leerders is by magte om 'n waarde-oordeel te vel oor hul vordering op grond van die oop en
deursigtige terugvoer wat hulle van hul maats en die onderwyser ontvang. Dit lei daartoe dat
leerders reflektief en selfregulerend ten opsigte van hulle eie leer word.

Hulle aanvaar

verantwoordelikheid vir hulle eie vordering en leer en staan krities daarteenoor.

Die feit dat

leerders gedurig in 'n proses van selfevaluering verkeer, dra by tot hul skoling as lewenslange
outonome leerders.
In Hoofstuk 4 word aandag geskenk aan die onderrig en assessering van Geskiedenis binne 'n
uitkomsgebaseerde konteks.
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HOOFSTUK4
DIE ONDERRIG EN ASSESSERING VAN GESKIEDENIS BINNE 'N UGO-KONTEKS
4.1

INLEIDING

In hierdie hoofstuk word aandag geskenk aan die debatte en onderwyshervorming wat in
Engeland, die VSA, Nieu-Seeland, Australie en Suid-Afrika plaasgevind het en meegewerk het
tot die vestiging van UGA in Geskiedenisonderrig. Soos elders in hierdie navorsing aangedui,
is UGO min of meer gedurende dieselfde tydperk in die eerste vier lande ingevoer toe daar by
almal 'n sterk neo-liberale markgerigte ekonomie bestaan het wat sterk druk op die
onderwysstelsel geplaas het om nie net te hervorm nie, maar ook te presteer (Steiner-Khamsi et
al., 2006:222).
UGA hou ten nouste verband met die inhoud wat voorgeskryf word en die metodologie wat
gevoig moet word ter bereiking van die gestelde leeruitkomste. Reeds sedert die 1960's is in
die lande onder bespreking begin met die bevraagtekening van die tradisionele wyse waarop
Geskiedenis onderrig word en is voorstelle aan die hand gedoen vir alternatiewe assesseringswyses.

Die momentum van die kurrikulumhervormingsbeweging wat in die sestigerjare

toegeneem het, kan onder meer aan eksterne faktore en die bydraes van sekere onderwyshervormers toegeskryf word. Reeds sedert die Tweede Wereldoorlog is die nut en toepaslikheid
van Geskiedenis toenemend bevraagteken.

Verbeterde tegnologie het plek gemaak vir 'n

pragmatiese ingesteldheid teenoor die lewe wat die klassieke geesteswetenskappe op die
agtergrond geskuif het. Om die voortbestaan van die vak Geskiedenis te verseker, het historici
in hierdie tyd die plek van Geskiedenis in die kurrikulum teoreties en pedagogies toenemend
begin verantwoord.

Hiermee saam het onderwyshervormers soos Bloom (1956) en sy

medewerkers met hul kognitiewe, affektiewe en psigomotoriese gedragsdoelwitte (kyk afdeling
2.2.2) 'n nuwe en duideliker dimensie aan die opvoedingsproses gegee. Ook Bruner (1966) en
Coltham en Fines (1971) se onderskeidelike bydraes oor vakstruktuur en intuitiewe
leerderbegrip en onderrigdoelwitte vir geskiedenis het bygedra tot 'n algemeen veranderde
ingesteldheid teenoor die onderrig en assesseringspraktyke

(Adendorff,

1983:118-120;

Trumpelmann, 1983:27).
Ten opsigte van elk van die lande sal daar gelet word op hul besondere UGA-strukture en
watter invloed dit gehad het op die onderrig en leer van Geskiedenis. Ook sal aandag geskenk
word aan die ooreenkomste en verskille wat die lande onderling met mekaar toon ten opsigte
van hulle onderskeie UGA-ontwerpe.
In hoeverre Suid-Afrika, wat veel later UGA ge'implementeer het, van hierdie bepaalde
assesseringsontwerpkenmerke oorgeneem het, sal ook bespreek word. Ten slotte sal dan op
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die onderrig en assessering van die Graad 10-groep binne die bree Geskiedeniskurrikulum
gekonsentreer word.
4.2

UITKOMSGEBASEERDE GESKIEDENISONDERRIG: TENDENSE EN PERSPEK-

TIEWE
4.2.1

Konteksskepping

Met die aanvaarding en implementering van 'n UGO-kurrikulum in Engeland (1988), die VSA
(1992), Nieu-Seeland (1993), Australie (1993) en Suid-Afrika (1998) het dit vanselfsprekend
beteken dat aanpassings ook gemaak sou moes word ten opsigte van die tradisionele wyse van
onderrig en assessering van Geskiedenis.

In al hierdie lande is sedert die 1960's met

geleidelike, en dikwels ook gelyklopende, hervorming begin wat sekere tradisionele benaderingswyses met betrekking tot die onderrig en assessering van Geskiedenis bevraagteken het
(Drake & Nelson, 2005:40-46; Jones, 2000:300; Taylor, 2000:13-19; Van Eeden, 1994:1;
Barr, 1993). In bepaalde gevalle het dit aanleiding gegee tot kurrikulumhervorming wat later
geblyk het baie ooreenkomste te toon met dit wat UGO in die vooruitsig gestel het. Alhoewel
die hervorming wat in Geskiedenis oor die tydperk heen plaasgevind het, onderwysers in 'n
mate voorberei het op spesifiek die toepassing van 'n UGO-kurrikulum, het dit nie beteken dat
die Geskiedenisonderwyser nie steeds groot aanpassings moes maak ten opsigte van die
metodologiese en pedagogiese/opvoedkundige vereistes wat UGO gestel het nie.
4.2.2

Uitkomsgebaseerde Geskiedenisonderrig in Engeland

Uitkomsgebaseerde Geskiedenisonderrig in Engeland en Wallis het voortgespruit uit die
Nasionale Uitkomsgebaseerde Kurrikulum wat met die Onderwyshervormingswet van 1988
statuter 'n werklikheid geword het, en daarmee saam ook die erkenning van UGO (INCA,
2006d; Haydn et al., 2001:23J.
In Engeland is Geskiedenisonderrig van die vroegste tye af gekenmerk deur 'n feitelike inhoudsbenadering waarvolgens die leerders passiei moes luister na die onderwyser wat kennis in sy
transmissie-styl oorgedra het. Vir die redes vroeer gemeld, is daar sedert die 1960's begin om
die meriete van hierdie onderrig- en leerbenadering te bevraagteken (Jones, 2000:300), wat
daarvoor verantwoordelik was dat die Schools Council History Project (SCHP) in die vroee
1970's gestig is. Die doel van hierdie projek was om nuwe onderrigmetodes in Geskiedenis te
bevorder. Dit wou aktiewe leer aanmoedig deur byvoorbeeld meer klem te le op die gebruik van
leer- en onderrigsteunmiddele in die klaskamer.

Die projek het verder 'n benadering tot

Geskiedenisonderrig voorgestaan wat nie eksklusief op inhoud gekonsentreer het nie, maar
eerder op die leerder se verstaan van geskiedenisse.

Die New History, soos dit bekend

gestaan het, was ingestel op 'n leerdergesentreerde benadering waarby aspekte soos historiese
bewyse, empatie, oorsaaklike verband en die gebruik van primere en sekondere bronne 'n
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vemame rol sou speel. Geskiedenis moes nie alleen kennis bevorder nie, maar ook bepaalde
vaardighede, sodat teerders oor die vermoe kon beskik om die geskiedenis te ondersoek en
daaroor te besin. Die intellektuele vaardighede om te verstaan, te oordeel, te analiseer, te
sintetiseer en te evalueer is as noodsaaklik beskou om kritiese denke teenoor die wereld by die
leerder te bevorder. Daar is geglo dat, indien hierdie benadering in Geskiedenis gevolg sou
word, die vak ook l n meer relevante waarde vir die leerder sou he (Taylor, 2002:12-13; Haydn
era/., 2001:21; Seetal, 1996:15; Kallaway & Sieborger, 1990:2).
Die uitgangspunte van die New H/sfo/y-beweging in Engeland het nie almal tevrede gestel nie.
Diegene wat krities daarteenoor gestaan het, het onder meer aangevoer dat Geskiedenisonderrig nou die kringloop voltooi het van 'n oorbeklemtoning van inhoud na 'n oorbeklemtoning
van vaardighede (Booth, 1992:7). Die debat tussen die ondersteuners van die vaardigheidgebaseerde benadering en die diegene wat die feitelike chronologiese inhoudsbenadering
ondersteun het, is verder gepolahseer toe talle aspekte van die "nuwe" Geskiedenis opgeneem
is in 'n nuwe Algemene Sertifikaat van Sekondere-onderwyseksamen wat in 1988 die eerste
keer afgele is (Culpin, 2003; Haydn et al., 2001:21). Hierdie eksamen word met voltooiing van
die verpligte onderwysfase (sleutelfase 4) ekstern afgele (INCA, 2006e).
Om 'n nuwe kurrikuium vir Geskiedenis te ontwerp is 'n Geskiedeniswerkgroep in 1989 vir
Engeland en 'n Geskiedeniskomitee vir Wallis saamgestel wat in die ontwerp van hul
kurrikulums 'n gemeenskaplike assesseringstruktuur moes volg.
Met die bekendmaking van hul interimverslae in die loop van 1989 oor 'n voorgestelde
nasionale uitkomsgebaseerde Geskiedeniskurrikulum vir Engeland en Wallis het dit meer debat
in die media ontlok as enige ander vak in die Nasionale Kurrikuium.

Die debatspunte het

hoofsaaklik gehandel oor die inhoudsbenadering versus die vaardigheidsbenadering en 'n
oproep om l n tipe geskiedenis te stel wat 'n meer nasionale "Britishness" sou voorstaan (Jones,
2000:299-320; Phillips, 1998:41). Daar is ook op direkte wyse deur die regering, en spesifiek
die Eerste Minister, mevrou Margaret Thatcher van die Konserwatiewe Party, ingemeng om te
verseker dat inhoud sy regmatige deel in die kurrikuium sou verkry.

Op hierdie wyse sou

verseker word dat Geskiedenisleerders genoegsaam inhoudelike feitekennis van die Britse
geskiedenis opdoen.
Die finale verslae van die werkgroep en komitee is in 1990 gepubliseer. Die nuwe Nasionale
Kurrikuium het die klem op inhoud sowel as vaardighede laat val (Sieborger, 2006:2; HEG,
1993:11).
Die uitkomsgebaseerde Nasionale Kurrikuium is die eerste keer in 1991 in die skole
gelmplementeer. Wat die nasionale Geskiedeniskurrikulum betref, het dit twee hersienings in
1995 en 1999 beleef. 'n Belangrike bepaling van die 1995-hersiening was dat Geskiedenis nie
meer l n verpligte vak tot die ouderdom van 16 sal wees nie, maar wel tot die ouderdom van 14
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(aan die einde van sleutelfase 3) waarna dit sy plek as 'n keusevak inneem as deel van die
gedragswetenskappe in sleutelfase 4 (QCA, 2001 g). Ander hersienings het veranderinge ten
opsigte van sekere terminologie behels. Die verlangde inhoud wat voorgeskryf is, blyk egter
dieselfde te gebly het waar dit gehandel het oor "sentrale" temas van die Engelse geskiedenis,
maar dit het ook inhoud wat oor Europese en wereldgeskiedenis gehandel het, ingesluit (vgl.
DfCSF,2007; DfES, 2007; Haydn ef a/., 2001:23-24).
In Diagram 4.1 word die struktuur van die nasionale UGO-Geskiedeniskurrikulum vir sleutelfase
3 uiteengesit:

i I; Chronologiese begrip
Leerders moet leer om:
>
gebeure en voorwerpe in chronologiese orde te plaas en
>

algemene woorde en frases te gebruik wat verband hou met tyd wat verloop (byvoorbeeld voor, na, lank gelede,
vergange).
1 Kennis en begrip van gebeure, mense
|:I'':;::en veranderinge in; die verlede

Leerders moet leer om:
>

insig te toon in redes waarom mense dinge gedoen het, waarom gebeure plaasgevind het, en wat as gevolg daarvan
plaasgevind het en

>

verskille te idenrjfiseer tussen lewenswyses in verskillende tydperke.
3. Historiese interpretasle

Leerders moet leer om:
>

die verskillende maniere te idenrifiseer waarop die verlede horn bekendstel.
4^ Historiese navraag
I

:

-

:...-■■■ .,

::.;.;;;;;;;;A

.

Leerders moet leer om:
>

oor die verlede uit te vind deur gebruik te maak van 'n reeks inligtingsbronne (byvoorbeeld stories, ooggetuies, prente
en foto's, artefakte, historiese geboue en besoeke aan museums, galerye en terreine; die aanwending van IKT vir die
opspoor van bronne.
5. Grganisasie en komrnurtikasie

Leerders moet leer om:
>

uit hui kennis van die Geskiedenis 'n seleksie te maak en dit op 'n verskeidenheid wyses te kommunikeer (byvoorbeeld
praat, skryf en die gebruik van IKT).

Diagram 4.1: Die struktuur van die nasionale UGO-Geskiedeniskurrikulum
vir sleutelfase 3 in Engeland (QCA, 2001a; QCA, 2001f)
Die nasionale UGO-Geskiedeniskurrikulum vir sleutelfase 3 bestaan uit leerprogramme wat die
inhoud voorskryf en wat in vyf afdelings verdeel is (DfES, 2007; INCA, 2006d). Elkeen van
bogenoemde vyf afdelings van die leerprogramme stel die vereistes wat onderrig moet word
ooreenkomstig:
•

kennis, vaardighede en begrip, en

•

breedte van studie (breadth of study).
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Die breedte van studie verbesonder die inhoud binne die leerprogram. Dit is 'n stel vereistes
binne elke leerprogram wat spesifiseer watter leerareas (byvoorbeeld die onderwerpe, temas of
historiese tydperke) en tipes aktiwiteite vir die leerders beskikbaar is in die ontwikkeling van
kennis, vaardighede en begrip (DfES, 2007).
Die bereikingsdoelwitte gee 'n uiteensetting van die kennis-, vaardigheids- en begripsvlakke
waaroor leerders aan die einde van elke sleutelfase moet beskik. Elke bereikingsdoelwit het
betrekking op 'n af deling van 'n leerprogram en bestaan uit agt vlakbeskrywers wat progressief
in moeilikheidsgraad toeneem. Daar is ook nog 'n vlak bo vlak 8 wat voorsiening maak vir
buitegewone prestasie (QCA, 2001c). Elk van die vlakbeskrywers beskryf die tipe prestasie en
omvang daarvan wat die leerder moet kan demonstreer. Vlakbeskrywers dui dus die verwagte
leerderprestasiestandaard aan (QCA, 2001 d). Om hierdie rede voorsien vlakbeskrywers die
basis vanwaar beplanning, onderrig en die assessering van leerders se vordering kan geskied
(QCA, 2001c).
Wanneer leerders sleutelfase 3 voltooi - die laaste fase waarin Geskiedenis verpligtend is word van die meerderheid leerders in die sleutelfase verwag om minstens vlak 5 of 6 te bereik.
Aan die einde van elke sleutelfase moet die onderwyser oordeel watter vlakbeskrywing die
beste by die leerder se prestasie pas. Die vlakbeskrywers hou onderling verband met mekaar.
Daarom moet hulle as 'n ge'i'ntegreerde geheel beoordeel word wanneer geassesseer word, en
nie onafhanklik van mekaar nie (DfES, 2007; QCA, 2001 e).
Die uitkomsgebaseerde aard van die Geskiedeniskurrikulum was nie vir aimal aanvaarbaar nie.
Daar was diegene wat daarvan oortuig was dat historiese vaardighede oorbeklemtoon is ten
koste van 'n meer inhoudgerigte, feitelike kurrikulum waar die vertel- of verhaalmetode nie tot sy
reg gekom het nie (Freeman, 2005:4, 6; Culpin, 2003:17). Dit skyn asof daar teen 2007 steeds
sterk klem op die vaardigheidsaspek gele is. In sy 2007-jaarverslag het die Department of
Education and Skills aangedui dat dit een van sy doelwitte bly om die "skills gap" te probeer
verklein (Bell, 2007:2).
4.2.3

Uitkomsgebaseerde Geskiedenisonderrig in die VSA

Wat Geskiedenisonderrig in die VSA betref, het die vak Geskiedenis reeds sedert die laaste
dekade van die 19de eeu selfstandige status in die VSA geniet. Hierdie stand van sake het met
verloop van tyd verander toe Geskiedenis al hoe meer deel uitgemaak het van die dissipline
Sosiale Studies. Veral gedurende die 1960's en 1970's het die aanslag teen die selfstandige
voortbestaan van Geskiedenis in feiheid toegeneem. 'n Rede hiervoor was die ontwikkeling van
verskeie projekte wat deur die New Social Studies (Nuwe Sosiale Studies - NSS)-beweging
geloods is, watdirek aansluiting gevind het by Geskiedenis.
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Hierdie beweging het genoeg gesag in onderwyskringe gehad om die rol van Geskiedenis in
hoerskole te ignoreer, en voorkeur te gee aan Sosiale Studies. Vir hierdie beweging het die
ontwikkeling van 'n leerder se begrip van historiese inhoud geensins hoe prioriteit geniet nie.
Dit het eerder intellektuele ondersoek, die ontwikkeling van denkvaardighede en die oordrag
van daardie vaardighede op nuwe situasies beklemtoon. Sosiale Studies se hoofdoel is die
ontwikkeling van kennis, vaardighede en houdings ter bevordering van burgerlike bevoegdheid.
Gevolglik was Geskiedenis teen die tagtigerjare al hoe meer beskou as 'n gelntegreerde deel
van Sosiale Studies, met die gevolg dat wereldgeskiedenis in die VSA so te se nie meer
aangebied is nie. Geskiedenis wat oor die verlede van die VSA gehandel het, is wei nog (in
baie gevalle in 'n afgeskaalde vorm) aangebied omdat wetgewing van die meeste state in die
VSA dit as 'n vereiste gestel het.
Ten spyte van die insiggewende voorstelle van die Bradley Commission on History in Schools
van 1987, kon die selfstandige status van Geskiedenis nie verseker word nie.

Hierdie

Kommissie is aangestel uit reaksie op die kommer wat bestaan het oor die ontoereikende
gehalte van Geskiedenisonderrig en die min leerders wat Geskiedenis as vak in die elementere
en sekondere skoolfases geneem het. Die Kommissie het voorgestel dat historiese inhoud om
ses belangrike temas en verhale (narratives) van geskiedenis georganiseer moet word. Dit het
verder ook 13 habits of minds voorgestel. Dit sou leerders help om meer krities oor die verlede
te dink wat hulle in staat sou stel om te bepaal in watter mate dit daartoe bygedra het om die
hede te beinvloed. Die habits of minds sou meehelp om lig te werp op die belangrike temas en
verhale en as 'n beginpunt dien om oor die verlede te dink (Drake & Nelson, 2005:40-46; Van
Eeden, 2003:6; vgl. Taylor, 2000:13-19; Ravitch, 1999; NCSS, 1994/1995b).
In ooreenstemming met die voorstel in die verslag van die National Council on Education
Standards and Testing in 1992 dat daar begin moet word met die ontwikkeling van nasionale
standaarde vir Geskiedenis (kyk afdeling 2.6.5.3) het die Raad van Direkteure van die National
Council for Social Studies (Nasionale Raad vir Sosiale Studies) in dieselfde jaar 'n taakspan
met die oog hierop aangestel (NCSS, 1994/1995b). Laasgenoemde Raad het volgehou om
Geskiedenis as een van sy gelntegreerde dissiplines te beskryf (Drake & Nelson, 2005:47).
Voortspruitend uit die pogings van die taakspan het tien kurrikulumstandaarde gevolg wat die
hooftemas en verwagte uitkomste vir Sosiale Studies beskryf het, naamlik (NCSS, 1994/1995c):
•

kultuur;

•

tyd, kontinuiteit;

•

mense, plekke en omgewings;

•

individuele ontwikkeling en identiteit;

•

individue, groepe en instellings;
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•

mag, gesag, en regering;

•

produksie, verspreiding en verbruik;

•

wetenskap, tegnologie en samelewing;

•

globale verbindings en

•

burgerlike ideale en praktyke.

Aan elk van die kurrikulumstandaarde is prestasie-uitkomste gekoppel (NCSS, 1994/1995b).
Wat betref die ontwerp van die nasionale standaarde vir Geskiedenis, was dit in omstredenheid
gehuL Die ontevredenheid daarmee was weens die verskille wat in die algemeen ontstaan het
tussen die konserwatiewe groepe en die etniese minderheidsgroepe. Laasgenoemde groepe
wou he dat meer van hul eie geskiedenis in die standaarde weerspieel moes word. In Januarie
1995 is die nasionale standaarde vir Geskiedenis deur 'n besluit van die Senaat met 'n groot
meerderheid afgekeur. Nadat die nasionale standaarde hersien is en weer in 1996 verskyn het,
kon dit steeds nie tevredenheid by almal verseker nie. Die standaarde is negatief beleef omdat
dit te hoe verwagtinge geskep het en nie altyd prakties uitvoerbaar was nie. Daarby was dit
vaag bewoord en het dit te veel inligting bevat wat dit onmoontlik gemaak het om diepgang te
bevorder (Watt, 2005:7, 11; Nelson, 1998; Zabierek, 1998). Volgens historici was dit die geval
as gevolg van die gebrek aan 'n deeglik deurdagte onderrigbenadering in Geskiedenis. Om
hierdie rede het hulle 'n meer inhoudelike en feitelike benadering tot die onderrig-leergebeure
van Geskiedenis ondersteun (Manzo, 2003a).
Vir Grade K-4 en Grade 5-12 is nasionale standaarde gestel. Die Nasionale Geskiedenisstandaarde vir Grade 5-12 is:
•

Standaard 1C: Die leerder verstaan ontwikkelinge in die samelewings van Wes-Afrika in
die tydperk van vroee kontak met die Europeers.

•

Standaard 3B:

Die leerder verstaan die ekonomiese lewe en die ontwikkeling van

arbeidsisteme in die Engelse kolonies.
•

Standaard 3C: Die leerders verstaan die Afrika-lewe onder slawerny.

•

Standaard 2D: Die leerder verstaan die vinnige groei van die peculiar institution (hierdie
term verwys na slawerny) na 1800 en die verskillende ervaringe van die AfrikaAmerikane onder slawerny (USA. National History Standards, 1996).

Bogenoemde Geskiedenisstandaarde

was, opmerklik, gebou op spesifieke inhoude

-

waarskynlik omdat besluit is dat die standaarde van die Sosiale Studies noue verbintenis met
die van die Geskiedenis getoon het, en die vak die algehele kurrikulumontwerp van die NSS,
waarin uitgebreide verwagtinge van leerderprestasie
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beskryf word, kon benut.

Die

gelntegreerde individuele dissiplines waaruit die Sosiale Studies bestaan, en waarvan
Geskiedenis een is, moes hierdie verwagtinge versterk deur te voorsien in die meer gefokusde
en gevorderde inhoudbesonderhede.

Geskiedenisonderwysers is aangemoedig om eers die

standaarde van die raamwerk van die Sosiale Studies as 'n riglyn te raadpleeg alvorens die
Geskiedenisstandaarde in fyner besonderhede toegepas word. Deur al hierdie standaarde met
mekaar te laat saamwerk, word genoegsaam aandag geskenk aan die aanpassings of
toevoegings van die geintegreerde sowel as individuele verwante dissiplines (NCSS,
1994/95a).
Sosiale Studies is dus multidissipliner en interdissipliner van aard wat soms in een klas as
Sosiale Studies aangebied word, en by ander geleenthede weer in sy afsonderlike dissiplines
binne die departement Sosiale Studies (NCSS, 1994/1995b).

Dit wil voorkom of sommige

onderwysers en administrateurs hulle nog nie volkome met die idee kon vereenselwig dat
Geskiedenis sedert die negentigerjare deel van Sosiale Studies uitgemaak het nie. In hierdie
opsig rapporteer Drake en Nelson (2005:48) dat diegene die woord "Geskiedenis" en "Sosiale
Studies" steeds afwisselend gebruik.
Met die Nasionale Geskiedenisstandaarde as riglyn, is van elke staat verwag om sy eie
standaarde te ontwerp. In byvoorbeeld die staat Kaiifornie wat as een beskou is wat die beste
standaarde in al sy vakke geformuleer het (Leischer, 2006b), is daar op drie areas van
intellektuele vaardighede gefokus. Dit moes in ooreenstemming met die inhoudstandaarde van
'n betrokke graad onderrig en geassesseer word.
Die drie areas en hul omskrywings van intellektuele vaardighede vir Grade 9-12 is:
•

Chronologiese en ruimtelike denke:
>

Leerders vergelyk die huidige met die verlede;

evalueer die gevolge van die

gebeure en besluite in die verlede; en bepaal die lesse wat daaruit geleer kan
word.
>

Leerders analiseer hoe verandering teen verskillende tempo's oor tyd heen plaasgevind het; verstaan dat sommige aspekte kan verander terwyl ander dieselfde bly;
en verstaan dat verandering ingewikkeld is en nie net deur tegnologie en politiek
beinvloed word nie, maar ook deur waardes en oortuigings.

>

Leerders gebruik 'n verskeidenheid kaarte en dokumente om menslike beweging
(migrasie/verskuiwing) te interpreteer, insluitend die hoofpatrone van binnelandse
en internasionale migrasie;
patrone;

veranderde omgewingsvoorkeure en vestigings-

die wrywing wat ontstaan het tussen bevolkingsgroepe;

verspreiding van idees, tegnologiese vernuwing en goedere.
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en die

>

Leerders bring huidige gebeure in verband met die fisiese en menslike kenmerke
van plekke en streke.

•

Historiese navraag, bewyse en standpunte:
>

Leerders onderskei geldige argumente van valse redenering in historiese
interpretasies.

>

Leerders identifiseer vooroordeel en partydigheid in historiese interpretasies.

>

Leerders evalueer vername debatte tussen historici waar dit handel oor
alternatiewe interpretasies van die verlede, insluitend 'n analise van skrywers se
gebruik van bewyse, en die onderskeid tussen betroubare veralgemenings en
misleidende oorvereenvoudigings.

>

Leerders konstrueer en toets hipoteses; versamel, evalueer en wend inligting aan
uit l n verskeidenheid primere en sekondere bronne, en kommunikeer dit in
mondeiinge en skriftelike aanbiedings.

•

Historiese interpretasie:
>

Leerders wys op die samehang - toevallig of andersins - tussen spesifieke
historiese gebeure en groter sosiale, ekonomiese en politieke tendense en
ontwikkelinge.

>

Leerders erken die kompleksiteit van historiese oorsake en gevolge, insluitend die
beperkinge om oorsaak en gevolg te bepaal.

>

Leerders interpreteer historiese gebeurtenisse en kwessies binne die konteks
waarin

'n

gebeurtenis

plaasgevind

het,

eerder

as

slegs

ooreenkomstig

hedendaagse norme en waardes.
>

Leerders verstaan die betekenis, implikasie en impak van historiese gebeure en
besef dat gebeure ander wendings kon geneem het.

>

Leerders analiseer veranderinge aan landskappe wat deur mense aangebring is
en ondersoek die gevolglike omgewingsbeleid-kwessies.

>

Leerders onderneem kostevoordeel-analises

en wend basiese ekonomiese

indikators aan om die gemiddelde ekonomiese gedrag van die VSA te analiseer
(California State Board of Education, 2006).
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Waar dit spesifiek betrekking gehad het op die inhoudstandaarde vir die Amerikaanse
Geskiedenis, was die ontledingsresultate vir die verskillende state in die algemeen swak. In Mei
2003 is gerapporteer dat die Geskiedenisstandaarde in drie vyfdes van die state se primere en
sekondere skole geensins tot hul reg gekom het waar dit oor die Amerikaanse Geskiedenis
gehandel het nie. Die standaarde wat in hierdie state gestel is, het binne die kurrikulumfokus
tekortgeskiet aan uitgebreide historiese inhoud, opeenvolgende ontwikkeling en historiese
ewewig. Navorsingsverslae het verder getoon dat Geskiedenis 'n fundamentele/basiese vak is,
maar waarvan leerders die minste weet.
Baie van die onderwysers wat Geskiedenis onderrig, is ook nie goed daarin opgelei nie. In
2003 is byvoorbeeld bereken dat meer as die helfte van die Amerikaanse Geskiedenisonderwysers min of geen opleiding in Geskiedenis ontvang het nie. Die No Child Left Behindwetgewing wat in Januarie 2002 op die wetboek geplaas is, het reeds hierdie probleem hanteer
waar dit onder meer bepaal het dat Sosiale Studies-onderwysers oor Geskiedenis as 'n byvak
of hoofvak moet beskik alvorens onderrig daarin gegee kan word (Manzo, 2003a).

Enkele

historici en senatore was daarvan oortuig dat die onderrig van Amerikaanse geskiedenis net
verseker sou wees indien Geskiedenis as vak onafhanklik van Sosiale Studies sou staan (Stern
et al., 2003:5, 11, 16, 89-90;

Manzo, 2003a).

Die oortuiging is uitgespreek dat, met

Geskiedenisonderrig as deel van die Sosiale Studies-kurrikulum, feitelikhede nie genoegsaam
betrek word nie en te veel van 'n tematiese benadering gevolg word (byvoorbeeld oor kwessies
soos ras, klas en feminisme) (Clark, 2004a:391).
Met die wending van die 21ste eeu was daar verskillende inisiatiewe van president Bush en
ander senatore wat tot voordeel van die vak Geskiedenis gestrek het. Een so 'n inisiatief was
toe die Geskiedenisdepartement in die VSA $50 miljoen (in 2001) en $100 miljoen (in 2002) van
die federale regering ontvang het. Dit moes aangewend word om die onderrig en leer van die
Amerikaanse geskiedenis te verbeter "not as a component of the social studies" (Drake &
Nelson, 2005:47-48; Jones 2003b:7; Manzo, 2003a). Hierdie finansiele toegewings wat oor
driejaar-periodes heen aan skole toegedeel moes word, moet gesien word teen die agtergrond
van die toenemende kommer wat bestaan het oor die gebrekkige kennis wat Amerikaanse
leerders in die algemeen openbaar het ten opsigte van hul eie geskiedenis (Manzo, 2003a).
Nog 'n rede was die traumatiese terroristegebeure van 11 September 2001 wat aanleiding
gegee het tot 'n hernieude golf van patriotisme wat al meer die aandag op die belangrikheid van
die Amerikaanse geskiedenis geplaas het (Stern et al., 2003:6, 12; Manzo, 2003a).
Omdat die algemene implementering van standaardgebaseerde onderwys nie ongekwalifiseerd
geslaagd is nie, is dit onvermydelik dat dit ook die onderrig en assessering van Geskiedenis/
Sosiale Studies negatief beinvloed.

Navorsing wat in Augustus 2006 gerapporteer is, het

bevind dat, in die meeste van die state, nie aan die standaarde wat vir elke vak (dus ook
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Geskiedenis/Sosiale Studies) gestel is, voldoen is nie (Leischer, 2006b). As 'n rede is elke
staat se outonome reg om, in ooreenstemming met die nasionale standaarde sy eie standaarde
te ontwerp en self die assessering te behartig, aangevoer.

Alhoewel baie state hulle

assessering op die nasionale assesseringsprogram geskoei net, kon dit steeds nie voorkom dat
daar 'n diskrepansie in die toetsresultate bestaan het tussen die assessering van die state aan
die een kant en die eksteme assessering van die Federale Departement van Onderwys aan die
ander kant nie.

In teenstelling met laasgenoemde Departement, het die neiging by state

bestaan om die standaarde op laer vlakke te toets wat beter leerresultate tot gevolg gehad het.
Dit was 'n metode van die state om te verseker dat hulle nie die algemene publiek van hul skole
vervreemd nie, en dat die Departementele onderwysamptenare, wat direk vir die onderwys in
die state verantwoordelik was, nie in 'n verleentheid gestel word wanneer die leerders swak
presteer nie (Ravitch, 2005).
Met hierdie probleme in gedagte het 'n aantal onderwyskundiges en akademici teen die einde
van 2006 'n verslag ter tafel gebring waarin maniere ondersoek is rakende hoe die VSA te werk
kan gaan om nasionale standaarde en 'n nasionale assesseringsprogram in openbare skole te
vestig (Finn et al., 2006:1-45).

Die finale uitkoms hiervan sal uiteindeiik deur 'n politieke

beslissing bepaal moet word. In hierdie verband sal dit moeilik wees om 'n saak vir 'n nasionale
kernkurrikulum uit te maak, aangesien die Republikeinse opposisie voorstanders daarvan is dat
state die reg op selfbestuur moet kan behou (Ravitch, 2005).
4.2.4

Uitkomsgebaseerde Geskiedenisonderrig in Nieu-Seeland

Soos in die geval van die VSA het Geskiedenisonderrig in Nieu-Seeland jare lank deel
uitgemaak van die Sosiale Studies-kurrikulum. Leerders kon Geskiedenis eers in die senior
sekondere fase as 'n keusevak neem (New Zealand Ministry of Education, 2003; Stenson,
1990:176-177, 181). Met 'n nuwe en verbeterde hersiene sillabus aan die begin van die 1960's,
was die Sosiale Studies reeds stewig gevestig in Nieu-Seeland toe die Nuwe Sosiale Studiesbeweging in die VSA in voile swang was (Barr, 1993; Mutch, 1998:11). In sowel die onderrigen leersituasie van die Sosiale Studies as in die Geskiedenis, is dit sedert die 1960's al hoe
meer gekenmerk deur 'n meer aktiewe leerderdeelname aan die onderrig- en leergebeure.
Assessering was ook meer gerig op die bereiking van spesifieke doelwitte (Stenson, 1990:178;
Openshaw, 2005:10, 12).
In die UGO Curriculum Framework wan 1993 is Sosiale Wetenskappe (en nie Sosiale Studies
nie) as een van die sewe kernleerareas gespesifiseer (Lee, 2003:82-83). Die ontwerp van die
nuwe kurrikulum vir Sosiale Wetenskappe is eers in 1997 afgehandel waarna begin is om dit in
2000 in die primere en junior sekondere skoolfases te implementeer (New Zealand Ministry of
Education, 2003). Sosiale Studies het egter binne die UGO-raamwerk bly voorbestaan waar dit
binne die kader van die sambreelleerarea Sosiale Wetenskappe, gefunksioneer het.
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In die

programme van Sosiale Studies word die studie van die Nieu-Seelandse mense, kulture en
groepe beklemtoon.

Die Sosiale Studies-struktuur maak voorsiening vir sy eie konseptuele

(conceptual) en proses fprocessj-taakaanduiders wat onderwysers in die onderrig- en
leersituasie vir die skooljare 1-10 moet hanteer.
Die vyf konseptuele taakaanduiders vir Sosiale Studies is:
•

sosiale organisasie;

•

kultuur en erfenis;

•

plek en organisasie;

•

tyd, kontinuiteit en verandering en

•

hulpbronne en ekonomiese aktiwiteite.

Bogenoemde taakaanduiders oorvleuel en word dikwels in die lesse wat aangebied word,
gekombineer.
Twee prestasiestandaarde is vir elke konseptuele taakaanduider gestel en ook vir elk van die
agt vlakke waaruit die konseptuele taakaanduiders bestaan. Elk van die prestasiestandaarde
het ook 'n stel rigtingaanwysers (indicators) wat voorbeelde verskaf van hoe die leerders te
werk moet gaan om 'n verlangde doelwit/standaard te bereik.
Die Sosiale Studies-kurrikulum het ook daarvoor voorsiening gemaak dat leerders vaardighede
in drie proses-taakaanduiders ontwikkel. Dit is:
•

ondersoek;

•

ontdekking van waardes en

•

sosiale besluitneming.

Die drie proses-taakaanduiders het elk een prestasiedoelwit/-standaard met aanduiders wat in
vlakgroepe van twee beskryf word, byvoorbeeld vir vlakke 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Hierdie prosestaakaanduiders sluit die agt kategoriee noodsaaklike vaardighede in wat een van die vyf
hoofdele is waarop die Curriculum Framework berus (kyk afdeling 2.9.3) (ACER, 2006, New
Zealand Ministry of Education, 1997:5, 7;

9-13, 15-18, 30-33, 52-62;

Mutch, 2005:23-24;

White, 2002:263).
Die konseptuele taakaanduiders en die proses-taakaanduiders is inmekaar verweef tydens die
onderrig en leer van Sosiale Studies.

Wanneer 'n leerder byvoorbeeld immigrantegroepe

bestudeer wat van Europa na Nieu-Seeland gekom het, kan die twee konseptuele taak
aanduiders kultuur en erfenis en plek en organisasie betrek word saam met die prosestaakaanduiders van ondersoek en ontdekking van waardes (O'Connor, 2006; New Zealand
Ministery of Education, 2004b).
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In soverre dit betrekking gehad het op die wyse waarop daar binne die UGO-raamwerk van
Sosiale Studies geassesseer is, lewer die Education Review Otf/ce-verslag wat in die vierde
kwartaal van 2005 saamgestel is, insiggewende gegewens op. Die bevindinge van die verslag
het betrekking op die Jaar 4 (ouderdom 8-9 jaar)- en Jaar 8 (ouderdom 12-13 jaar)-leerders:
•

In 77% van die klasse het die onderwysers die leerders voorsien van goeie en
toepaslike leer- en onderrigsteunmiddele vir die leerprogramme in Sosiale Studies. In
die oorblywende 23% van die klasse was die beperk. Waar dit wel beskikbaar was, was
dit in 'n ongeorganiseerde formaat en meestal net in lettervorm en/of verouder.

•

In 43% van die klasse was daar ook beperkte of geen gebruik van IKT in die Sosiale
Studies-programme nie.

•

Byna die helfte (47%) van die onderwysers was "gedeeltelik doeltreffend" terwyl 20%
"nie doeltreffend" ten opsigte van hulle UGA-praktyke was nie.

Die insameling van

UGO-gerigte assesseringsdata van elke leerder was vir baie van die onderwysers 'n
moeilike taak. Die meeste van hierdie onderwysers het die leerders se kennis en begrip
geassesseer terwyl min van hulle die vermoe van die leerders om hierdie kennis en die
prosesvaardighede wat hulle geleer het, op ander/nuwe kontekste van toepassing te
maak, geassesseer het.
•

60% van die onderwysers het min of geen assesseringsinligting ingesamel nie. Dit wat
wel ingesamel is, was nie genoeg om die leerder se vordering teen die prestasiestandaarde te assesseer nie. Daar is nie op die bereiking van bepaalde vaardighede by
die leerder gefokus nie - eerder op dit wat leerders van 'n besondere onderwerp kan
onthou.

•

Die assesseringsinligting wat ingesamel is, was ook nie genoegsaam om onderwysers
te ondersteun in hul beplanning en onderrig ten einde te verseker dat daar voortgebou
word op die bestaande vaardighede en kennis van die leerders nie.

•

65% van die onderwysers was ook nie bekwaam genoeg om leerderassesseringsinligting vir die assessering van hul eie klaskamerprogramme aan te wend nie.

•

57% van die onderwysers het ook min terugvoer en vorentoe-voer gegee oor die
vordering van hul leerders. Mondelinge en skriftelike konstruktiewe kommentaar wat
opeenvolgende leerstappe moes identifiseer ten einde leerdervordering te verseker, het
dikwels ontbreek.

•

Alhoewel 40% van die onderwysers gebruik gemaak het van self- en maatassessering,
was dit in 60% van die klasse minder doeltreffend. Onderwysers in hierdie klasse het
nie duidelike kriteria verstrek waaraan geassesseer moes word nie. Min leerders was
ook bewus van die vordering wat hulle gemaak het, veral ten opsigte van die
prosesvaardighede. Op die manier is lewenslange leer nooit aangemoedig nie.
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•

Verslaggewing aan ouers oor die (eerprogramme in Sosiale Studies, verwagtinge ten
opsigte van die prestasie wat gelewer moet word, wat leerders weet en kan doen en die
vordering wat hulle toon was ander areas waar nog ruimte was vir ontwikkeling by baie
onderwysers.

•

Minder as die helfte van die onderwysers was by professionele ontwikkelingsprogramme
vir Sosiale Studies ingeskakel. Dit kan moontlik as 'n rede dien waarom baie van hulle
nie oor die vermoe beskik het om programme van hoe gehalte te lewer en toepaslike
assesseringspraktyke te ontwikkel nie (ERO, 2006).

Die kurrikulumverklaring vir Sosiale Studies is van toepassing op alle leerders in Jare 1-10. Dit
vorm ook die grondslag vir die kursusse wat in die senior sekondere fase (Jare 11-13)
aangebied word (INCA, 2005;

New Zealand Ministry of Education, 2004b;

New Zealand

Ministry of Education, 1997:5, 7). In die senior sekondere fase geniet Sosiale Studies sedert
2003 selfstandige status (New Zealand Ministry of Education, 2003) en is l n opsie wat saam
met Geskiedenis, Geografie en Ekonomie in hierdie fase uitgeoefen kan word (New Zealand
Ministry of Education, 1997:7). Met suksesvolle voltooiing van die senior sekondere fase word
die National Certificate of Educational Achievement (NCEA) uitgereik (New Zealand Ministry of
Education, 2006e).
Vir die vak Geskiedenis word die uitkomsgebaseerde aard weerspieel in prestasiestandaarde
wat oor drie vlakke heen vir die laaste drie skooljare (Jare 11, 12 en 13) bereik moet word.
Krediete word behaal met die suksesvolle voltooiing van 'n besondere vlak wat uiteindelik bydra
tot die somtotaal van krediete wat benodig word vir die NCEA-kwalifikasie.

Ter wille van

gehaltebeheer word sommige van die krediete intern geassesseer en ander weer ekstern (kyk
afdeling 2.15.6) (New Zealand Ministry of Education, 2006c; 2006e). In Tabel 4.1 word die
prestasiestandaarde vir die onderskeie NCEA-vlakke vir Geskiedenis aangedui:
Tabel 4.1: Die NCEA-vlakke wat die prestasiestandaarde vir Geskiedenis in die senior
sekondere skoolfase (Jare 11-13) aandui

Vtakl (JaaMI)

Vlak2{Jaar 12)

Vlak3(Jaar13)

1.1 Voermet begeleiding 'n
historiese ondersoek uit

2.1 Beplan en voermet begeleiding'n
historiese ondersoek uit

3.1 Beplan en voer onafhanklike
historiese navorsing uit

4 krediete (intern)

4 krediete (intern)

4 krediete (intern)

1.2 Kommunikeerhistoriese idees

2.2 Kommunikeer historiese idees om begrip
van 'n historiese konteks te demonstreer

3.2 Kommunikeer en bied historiese
idees duidelik aan om begrip van 'n
historiese konteks te toon

4 krediete (intern)

4 krediete (intern)

5 krediete (ekstern)

1.3 Interpreteer historiese bronne

2.3 Ondersoek bewyse in historiese bronne

3.3 Analiseer en evalueer bewyse in
historiese bronne

4 krediete (ekstern)

4 krediete (ekstern)

5 krediete (ekstern)
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Tabel 4.1: (vervolg) Die NCEA-vlakke wat die prestasiestandaarde vir Geskiedenis in die
senior sekondere skoolfase (Jare 11-13) aandui
Vtakt(Jaar11)

Vlak2(Jaar12)

Vtak3(Jaar13)

1.4 Ondersoek die perspektiewe van
mense in 'n historiese omgewing

2.4 Ondersoek perspektiewe en reaksies van
en demonstreer empatie vir mense in 'n
historiese omgewing

3.4 Ondersoek in 'n opstel 'n belangrike
besluit wat deur mense in die
geskiedenis geneem is

4 krediete (ekstern)

4 krediete (intern)

5 krediete (ekstern)

1.5 Beskryf 'n historiese ontwikkelingin 'n opstel

2.5 Ondersoek in 'n opstel hoe 'n
bewegingskrag in 'n historiese omgewing
mense se lewens beTnvloed het

3.5 Ondersoek in 'n opstel 'n belangrike
historiese situasie in die konteks
van verandering

4 krediete (ekstern

4 krediete (ekstern)

5 krediete (ekstern)

1.6 Beskryf ervarings wat gelei het
tot die vorming van die identiteit
van Nieu-Seelanders

2.6 Ondersoek in 'n opstel individuele of
groepsidentiteit in 'n historiese omgewing

4 krediete (ekstern)

4 krediete (ekstern)

(New Zealand Ministry of Education, 2006c)
Die prestasiestandaarde toon progressie in vaardighede, kennis en begrip namate daar van die
eerste na die tweede en derde vlak beweeg word.

Prestasiestandaarde word volgens 'n

vierpuntskaal van: geen krediet, krediet, meriete en uitmuntend gegradeer. Leerders ontvang
'n gradering vir elke prestasiestandaard wat hulle aanpak, gepaard met 'n gemiddelde punt wat
bereken word volgens die prestasie wat gelewer is in al die prestasiestandaarde van die vak
(Crooks, 2002:250).
Die assessering van die prestasiestandaarde was vir die onderwysers problematies in die sin
dat hulle onseker was oor watter inhoud in die eksterne eksamens geassesseer gaan word. In
die assessering van die eksterne eksamens van 2006 het sommige Geskiedenisonderwysers
beswaard gevoel oor die onnodige hoe verwagtinge wat die prestasiestandaarde gestel het met
die beantwoording van die opsteltipevrae. Die onderwysers het ook verder gemeen dat die
vrae te eng met betrekking tot inhoud gefokus was.

Kommer is uitgespreek oor die "oor-

intellektualisering" van Geskiedenis waar die inhoudelike verhaalmetode nie sy regmatige plek
teenoor die vaardigheidsbenadering verkry nie. Daar is gepleit dat daar by assessering altyd
gepoog moet word om 'n balans te handhaaf tussen inhoud en vaardigheid.
Die kurrikulum wat veronderstel was om voorskrifte in hierdie verband te gee, het geblyk ook nie
aan die verwagtinge te voldoen nie. In 2006 is dit as 'n "baie dun dokument" beskryf wat bitter
min inligting verstrek het oor spesifiek watter geskiedenisinhoud onderrig moes word,

'n

Versoek is deur die onderwysers gerig dat daar 'n hersiening van die geskiedenisonderwerpe
moet wees (O'Connor, 2007; O'Connor, 2006).
Die probleme wat in die algemeen rakende inhoud en die assesseringspraktyke ondervind is,
het daartoe bygedra dat die Ministerie van Onderwys 'n Geskiedenisskryfgroep aan die einde
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van Maart 2007 in die lewe geroep het. Hierdie groep moes aanbevelings doen ten opsigte van
hoe te werk gegaan kon word om vlak 1 se prestasiestandaarde aan te pas en te verfyn. Dit is
in Mei na alle sekondere skole gestuur met die versoek dat die onderwysers terugvoer moet
gee oor die toepaslikheid en inhoud van die voorgestelde aanbevelings vir die finalisering en
implementering daarvan in 2008. Die hersiening van die vlak 2-prestasiestandaarde sal hierop
volg (New Zealand Ministery of Education, 2007).
4.2.5

Uitkomsgebaseerde Geskiedenisonderrig in Australie

In die geval van Australie is besprekings oor die metodologie van Geskiedenisonderrig in 'n
groot mate beinvloed deur die breer debat daaroor wat in ander lande aan die gang was. Dit
was veral die New History beweging se idees wat in Australie 'n vastrapplek gekry het en
aanleiding gegee het tot veranderde sieninge met betrekking tot die onderrig en leer van
Geskiedenis. Meer klem is geplaas op die ontwikkeling van historiese vaardighede in plaas van
net die memoriseer van inhoud. Soos in die geval van die voorgenoemde lande wat bespreek
is, het hierdie veranderde onderrigbenadering nie by almal aanklank gevind nie. 'n Debat is
ontketen wat in die laat 1970's sy hoogtepunt bereik het tussen die sogenaamde kurrikulum"tradisionaliste" en kurrikulum-"progressiewes".
Die tradisionaliste het geglo dat die verstaan van sekere historiese onderwerpe (wat gewoonlik
belangrike persone en gebeure ingesluit het) die sleutel inhou vir enige geskiedkundige studie.
Leerders moet allereers in staat wees om die inhoudelike feite te kan memoriseer wat in 'n
transmissie-styl deur die onderwyser aan hulle oorgedra word. Die Geskiedenissillabusse moet
volgens 'n chronologiese, liniere wyse ontwikkel word.

Voorts het die tradisionaliste ln

nasionale geskiedenis voorgestaan. Hulle was daarom gekant teen die oordrewe klem wat in
die kurrikulum geplaas word op minderhede en multikulturalisme in die onderrig van
Geskiedenis, sowel as enige episode in die geskiedenis wat nasionale identiteit slegs op 'n
negatiewe wyse uitbeeld.
Aan die ander kant het die progressiewes 'n "feitevrye" geskiedenis voorgestaan. Hulle het
geglo dat skoolgeskiedenis minder inhoudgerig en meer proses- en probleemgebaseer moet
wees,

'n Verskeidenheid klaskameraktiwiteite moet in die onderrig-leersituasie aangewend

word wat onder meer moes insluit die kritiese ontleding van primere en sekondere bronne. Die
sillabusse behoort op 'n verskeidenheid onderwerpe gebaseer te wees wat verskillende
elemente van die verlede illustreer, eerder as op 'n voor die hand liggende linier verhalende
benadering.
In die laat-1960's en vroee 1970's het sommige onderwysers, akademici en kurrikulumontwerpers wat die progressiewe skool ondersteun het, ook die NSS-beweging begin aan hang.
Hierdie beweging het horn lynreg teenoor die studie van skoolgeskiedenis geposisioneer. Dit
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het daartoe bygedra dat Geskiedenis mettertyd sy selfstandige status verloor het en in verskeie
state deel begin uit maak het van die kurrikulum vir Sosiale Studies.
Met die implementering van UGO in die laat-1980's in Australie is die status van Geskiedenis 'n
verdere knou toegedien toe Sosiale Studies en Omgewingstudies gekonsolideer is in 'n enkele
generiese kernleerarea wat algemeen bekend gestaan het as Studies of Society and
Environment (Samelewing- en Omgewingstudies) (Clark, 2004a:380-381, 390; Taylor, 2000:1517, 19). Hierdie leerarea is in al die state, behalwe Nieu-Suid-Wallis, ingevoer wat sedert die
vroee 1990's nie meer die benadering van die nasionale kurrikulum gevolg het nie en
teruggekeer het na vakgebaseerde onderrig in die sekondere skole (Clark, 2004:390; Taylor,
2000:19).
Met die invoer van die kernleerarea Samelewing- en Omgewingstudies het dit Geskiedenis,
Geografie en Handelstudies in die verpligte skoolfase (Jare 1-10) vervang. In die algemeen
(daar was variasies) het Samelewing- en Omgewingstudies uit 'n vermenging van uitkomsgebaseerde taakaanduiders bestaan.
Verandering (Geskiedenis);
Antropologie);

Dit het die volgende ingesluit:

Plek en Ruimte (Geografie);

Tyd, Kontinuiteit en

Kultuur (Sosiologie en Sosiale

Hulpbronne (Ekonomie en Omgewingstudies), en Sisteme (Politiek/Regte/

Sosiologie) (NCHE, 2002).
In die post-verpligte skooljare, waar Geskiedenis weer as selfstandige vak voortbestaan het, is
in die staat van Nieu-Suid-Wallis byvoorbeeld nie na taakaanduiders verwys nie, maar na
doelwitte.

Die eerste vier vir byvoorbeeld antieke Geskiedenis is (i) mense, plekke,

gemeenskappe en gebeure binne historiese konteks, (ii) verandering en kontinuiteit oor tyd
heen, (iii) die proses van historiese navraag, en (iv) kommunikeer 'n begrip van geskiedenis
(vgl. Board of Studies NSW, 2004:11).
Die bykans nasionale aanneming van die kernleerarea Samelewing- en Omgewingstudies het
geleidelik aanleiding gegee tot heftige kritiek.

Kritici was veral bekommerd oor die dalende

getal leerders in die senior sekondere fase (Jare 11-13) wat Geskiedenis nog as vak geneem
het. Die beswaardes, waaronder ook akademiese historici getel het, het begin agiteer vir 'n
nasionale regeringsondersoek na die stand van Geskiedenis (NCHE, 2002).
Feitlik tien jaar na die implementering van die kernleerarea Samelewing- en Omgewingstudies,
het die federale regering in 1999 die National Inquiry into School History afgekondig. Dit moes
die status en aard van skoolgeskiedenis in Australie ondersoek (Taylor, 2000:i). In 2000 is 'n
verslag uitgebring wat as The Future of the Past bekend gestaan het.

In die vernaamste

bevindinge van hierdie verslag is dit ook moontlik om die uitwerking wat UGO op die onderrig
van Geskiedenis gehad het, te bepaal. The Future of the Pasf-verslag het bevind dat (NCHE,
2002; Taylor, 2000:145-147):
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•

weinig werklik kontemporere navorsing oor die onderrig en leer van Geskiedenis in skole
gedoen is. Dit het daartoe bygedra dat baie Geskiedenisonderwysers nie tred gehou het
met die nuwe ontwikkelinge met betrekking tot die onderrig- en leergebeure van
Geskiedenis nie;

•

baie primereskool-onderwysers min of geen opleiding in Geskiedenis ontvang het nie;

•

etlike

primere

skole

Geskiedenis

binne

die

kernleerarea

Samelewing-

en

Omgewingstudies marginaliseer. Gevolglik het baie leerders hul primere skole oningelig
en onseker verlaat ten opsigte van wat die werklike aard van Geskiedenis behels. Dit
het meegebring dat leerders Geskiedenis nie as vak in die senior fase oorweeg het nie;
•

in gevalle waar die Samelewing- en Omgewingstudies-kurrikulum oor 'n duidelik
identifiseerbare geskiedenis-taakaanduider

beskik het, die onderrig en leer van

Geskiedenis in sekondere skole redelik geslaagd was;
•

in talle van die skole die persepsie

bestaan

het dat die Samelewing- en

Omgewingstudies 'n laestatus-kernleerarea is. Dit het meegebring dat in die junior en
middel sekondere skole die onderrig van die leerarea toegedeel is aan daardie
onderwysers wat min of geen Geskiedenisopleiding ontvang het nie;
•

'n tekort aan volgehoue en uitgebreide professionele opleiding op die gebied van
Geskiedenis spesifiek as 'n rede aangevoer kan word waarom IKT byvoorbeeld weinig
by Geskiedenisonderrig betrek is;

•

ervare en entoesiastiese onderwysers in die algemeen gekant was teen die idee dat
Geskiedenis ln voorgeskrewe chronologiese kurrikulum binne 'n statutere raamwerk
moet he. Hulle het aangevoer dat hulle tyd nodig het om historiese vaardighede, idees
en inhoud ten voile by hulle leerders te ontwikkel;

•

Australiese geskiedenis gekenmerk word deur 'n gebrek aan kontinuiteit, die herhaling
van onderwerpe en 'n gebrek aan samehang, veral tussen die primere en sekondere
kurrikulums. Ook was die geskiedenis wat oor Australie gehandel het, in die algemeen
onpopuler onder die leerders;

•

besorgdheid bestaan het oor die gehalte van nuutopgeleide primere en sekondere
onderwysers weens hulle klaarblyklike gebrekkige kennis van die vak Geskiedenis;

•

die rol van die Geskiedenis/ Samelewing- en Omgewingstudies-vakhoof

in die

sekondere skool van kardinale belang is vir die sukses van skoolgeskiedenis;
•

min gestruktureerde en sistematiese kontak tussen Geskiedenisonderwysers en
universiteitnavorsers en -dosente bestaan en

•

eenstemmigheid in die meeste sekondere skole bestaan daaroor dat skool-Geskiedenis
in 'n staat van beleg was en geleidelik besig was om uit die klaskamers te verdwyn.

Die negatiewe impak van UGO op die marginalisering en voortbestaan van Geskiedenis as 'n
toekomstige vak het die federale regering op direkte wyse betrek. Waar die 1990's as die
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dekade van die kernleerarea Samelewing- en Omgewingstudies beskou is, is die standpunt
gehuldig dat die 2000's aanvaar moet word as die begin van 'n dekade waarin Geskiedenis as
skoolvak moet herleef deurdat dit meer sentraal in die kurrikulum geplaas word (Bishop, 2006b;
Taylor, 2000:147).
Die eerste geleentheid wat horn voorgedoen het ter herlewing van Geskiedenis het op 25
Januarie 2006 van die Australiese Eerste Minister, John Howard, gekom. Hy het 'n nasionale
oproep gedoen om die onderrig van Australiese geskiedenis in die nasionale skole in die geheel
weer in te stel. Bewys hiervan moes geskied deur die aantal leerders wat die vak neem en die
wyse waarop dit onderrig word. Die Eerste Minister het sy kommer uitgespreek oor die feit dat
slegs een uit elke vier senior sekondere leerders Geskiedenis as vak geneem het en ook net 'n
gedeelte van die inhoud oor die Australiese geskiedenis gehandel het. Ook die posisie van
Geskiedenis in die primere en laer sekondere skoolfase was vir Howard kommerwekkend.
Voigens horn het Geskiedenis te dikwels die slagoffer geword van 'n oorvol kurrikulum waar
besluit is om eerder meer vakke te onderrig wat as relevant vir die huidige beskou word. Sy
indruk was dat Geskiedenis op so 'n wyse onderrig word dat daar nie meer sprake is van 'n
feitelike gestruktureerde verhaalmetode nie, maar dat dit vervang is met 'n gefragmenteerde
mengelmoes van "temas" en "kwessies". Vir Howard het Geskiedenis geswig voor 'n kultuur
van postmodernistiese relativisme (Howard, 2006; Clark, 2004a:393).
Die federale Minister van Onderwys, Wetenskap en Opleiding, me Julie Bishop, was die eerste
om op die wekroep van Howard te reageer. In Junie 2006 het sy besluit dat Geskiedenis saam
met enkele ander vakke deel moes uitmaak van 'n nasionale navorsingsprojek waar die inhoud,
kurrikulum en standaarde van elke afsonderlike vak ondersoek en met mekaar vergelyk moes
word in soverre dit op Jaar 12 betrekking gehad het (Ewbank, 2006c: 1).
'n Maand later het sy hierdie inisiatief opgevolg met die aankondiging dat die tyd aangebreek
het vir 'n "renaissance" in die onderrig van Geskiedenis in die primere en sekondere skole. Sy
het bevestig dat Geskiedenisonderrig voor 'n kwantitatiewe sowel as 'n kwalitatiewe probleem te
staan gekom het in die sin dat nie genoeg leerders hulle tot die bestudering van Geskiedenis
verbind het nie, en daar te veel politieke vooroordeel was en nie genoeg kernfeite en datums
geleer word nie.

Sy het dit as noodsaaklik beskou dat leerders oor uitgebreide historiese

kennisinhoud moet beskik wat ryk aan datums, feite en gebeure is waaruit leerders hul eie
menings oor die verlede kon vorm (Bishop, 2006b). Chronologie en die verhaalmetode is ook
deur haar as noodsaaklike elemente in die onderrig van Geskiedenis beskou. Bishop het geglo
dat die Nieu-Suid-Wallis-model, waar Geskiedenis as 'n selfstandige vak bestaan, nasionaal
aangeneem moes word.

Dit sou die einde van die kernleerarea Samelewing- en

Omgewingstudies beteken (Bishop, 2006c). 'n Spitsberaad is in die vooruitsig gestel waar nie
net gekyk sou word na moontlike wyses van hoe om die plek van Australiese geskiedenis te
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versterk nie, maar ook na hoe om die onskendbaarheid daarvan in die skoolkurrikulum te
waarborg (Bishop, 2006a).
Bogenoemde spitsberaad het op 17 Augustus 2006 'n werklikheid geword toe dit in Canberra
plaasgevind het. Drie en twintig afgevaardigdes is genooi wat bestaan het uit vooraanstaande
Australiese historici, sosiale kommentators, onderwysieiers, kurrikutumkenners en onderwysers
(DEST, 2006:iii-vi; Ewbank, 2006a). Aan die einde van 'n daglange beraad waartydens daar
onder andere bespreek is hoe die onderrig van die Australiese geskiedenis in skole versterk
kon word, hoe 'n modelkurrikulum vir die Australiese geskiedenis opgestei kon word en watter
geskiedenis geleer behoort te word (DEST, 2006:1-81), is die volgende net enkele van die
aanbevelings wat gedoen en verklarings wat uitgespreek is:
•

Die studie van die Australiese geskiedenis behoort deur die primere en sekondere
skoolfase opeenvolgend beplan te word en dit behoort ook as 'n kern- en afsonderlike
vak in Jare 9 en 10 te funksioneer.

•

Die Eerste Minister se aankondiging is verwelkom, naamlik dat 'n jaarlikse Eerste
Ministersprys van $100,00 toegeken sal word ter erkenning van 'n uitstaande publikasie
wat op 'n betekenisvolle wyse sal bydra tot die verstaan van die Australiese geskiedenis.

•

Die belangrikheid van die studie van Australiese geskiedenis in skole is bevestig en ook
die dringende behoefte aan 'n nasionale herlewing in die onderrig van die geskiedenis
van Australie.

•

Die feit dat daar geen voorneme is om 'n enkele "amptelike" geskiedenis in te stel nie, is
erken, maar eerder om te verseker dat leerders sal leer dat die studie van Geskiedenis
veelvoudige perspektiewe insluit.

•

Daar is ooreengekom dat die benadering wat tot die Australiese geskiedenis gevolg sal
word:
>

onderrigbaar moet wees in die sin dat dit onderwysers en leerders betrek;

>

uitvoerbaar moet wees met spesifieke en genoegsame tydstoedeling binne die
skoolkurrikulum en

>

ondersteunbaar moet wees deurdat dit die reeks belange en omstandighede in
die onderwysstelsel van Australie ondervang.

•

Die belangrikheid is erken van betekenisvolle gebeure en ontwikkelinge wat in Australie
binne die globale konteks waarin Australie bestaan plaasgevind het en die daaglikse
ervaringe van mense wat in Australie gewoon het.

•

Die ontwikkeling van die studie van die Australiese geskiedenis moet gegrond wees op
'n duidelike chronologiese volgorde van kerngebeure.

•

'n Modelkurrikulum vir die studie van Australiese geskiedenis wat op gesonde beginsels
van historiese geletterdheid gebaseer is, moet ontwikkel word. So 'n kurrikulum moet
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ondersteun word deur kurrikuiumhulpmiddele van hoe gehalte vir die professionele
opleiding wat aan die onderwysers voorsien moet word.
•

'n Werksparty moet saamgestel word om die vordering wat op die beraad gemaak is,
deur middel van 'n strategiese beplanningstruktuur as kriterium te volvoer (DEST,
2006:81-83; Ewbank, 2006a).

Die Vereniging van Geskiedenisonderwysers van Australie het uiteenlopende kommentaar
gelewer op die uitkoms van die spitsberaad. Aan die een kant het die Vereniging hulle bereid
verklaar om betrokke te raak by die hervorming van die Geskiedeniskurrikulum en om die
Onderwysminister, Bishop, te ondersteun in haar voorstelle vir die opstel van effektiewe en
uitvoerbare Geskiedenisprogramme in die skole.

Hulle het ook die Onderwysminister se

aankondiging dat sy opdrag gegee het dat daar begin moet word om aan 'n modelkurrikulum vir
Australiese geskiedenis te werk, verwelkom. Die verwagte datum vir die afhandeling daarvan is
gestel vir Maart 2007 wat, volgens die mening van die Vereniging, te min tyd sou laat vir
deeglike konsultasie van hoe gehalte met alle belangegroepe.
Aan die ander kant het die Vereniging op die gevaar gewys van 'n gesentraliseerde verpligte
nasionale kurrikulum met potensieel rigiede studieprogramme. Voorbrand is eerder gemaak vir
'n meer buigsame kurrikulum wat sou voorsien in die diverse behoeftes en belangstellings van
die leerders, hul ouers en skoolgemeenskappe (Ewbank, 2006b; Panczyk etai, 2006).
Alhoewel aanvaar kan word dat dit in wese uitkomsgebaseer sal wees, sal die toekomstige
modelkurrikulum vir Geskiedenis verder rigting gee aan die besondere wyse waarop die
onderrig- en assesseringspraktyke in die klaskamer sal plaasvind. Die vak Geskiedenis het
horn egter in 'n netelige posisie bevind.

Die problematiek is treffend opgesom deur die

sameroeper van die Nasionale Konferensie vir die Vereniging van Geskiedenisonderwysers van
Australie wat gehou is van 5 tot 8 Oktober 2006, toe sy verklaar het: "History teaching is at the
crossroads. As well as the complexities of OBE and the impact it will have on the viability of
History as a subject in the upper school, teachers of History are caught in the crossfire between
Federal and State politicians seeking to gain control of the History curriculum." (Wills-Johnson,
2006.)
4.3

DIE SA MINISTERIE VAN ONDERWYS EN GESKIEDENISHERVORMING

4.3.1

Die tydperk voor 1960

Met die koms van die Hollandse koloniste in 1652 was godsdiensonderwys aan die orde van die
dag.

Bybelgeskiedenis is geleer, psalms is gesing en lees en skryf is onderrig om te kon

kwalifiseer vir kerklidmaatskap. Met die Britse oorname van die Kaapkolonie in 1806 het die
situasie onveranderd voortbestaan met 'n minimum regeringsinmenging in onderwyssake. Na
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1838, met die begin van die Groot Trek na die noorde, het hierdie ontevrede burgers wat die
republieke van die Zuid-Afrikaanse Republiek (ZAR) en die Republiek van die Vrystaat gestig
het, ook hul eie onderwysinfrastruktuur geskep en behartig. Teen die vroee 1880's het die ZAR
en die Vrystaat soos die Kaap en Natal (wat reeds in 1842 deur Brittanje geannekseer is) hulle
eie Geskiedenissillabus gehad wat 'n patriotiese, nasionalistiese ingesteldheid voorgestaan het.
Die Geskiedenis wat in die Kaap en Natal onderrig is, het in diens van die Britse Ryk gestaan.
Daarteenoor het die "vry" trekkers van die ZAR en die Vrystaat veel meer klem op
kontemporere

geskiedenis

gele

wat

die

"onregverdige"

anneksering

van

die

twee

Boererepublieke in 1877 ingesluit het. Dit was dus 'n geval van Britse koloniste teenoor die
sogenaamde Afrikaner-Republikeine.

Die handboeke van die tyd het ook hierdie verskil in

fokus duidelik belig.
Sover dit die onderwys van swartmense betref, was dit sendinggenootskappe wat sedert die
vroee negentiende eeu hulle ten doel gestel het om die "naturelle" tot die Christelike geloof te
kersten.
Na die militere nederlaag van die Boere republieke in 1902 het Lord Milner begin met sy
angliseringsbeleid van alle Hollands-/Afrikaanssprekende leerders.

In die lig hiervan is die

Geskiedenissillabus vir die primere skole ook so aangepas waar Suid-Afrika se aandeel in die
Geskiedenis as deel van die groter Britse Ryk beskryf word. Na uniewording in 1910 het die
regerende Suid-Afrikaanse Party horn beywer vir 'n beleid van "vergewe en vergeet" tussen die
Afrikaans- en Engelssprekende blankes van Suid-Afrika wat aanleiding daartoe gegee het dat 'n
redelik neutrale geskiedenis gedurende die tydperk 1918-1948 onderrig is.
Wat betref swart onderwys in hierdie tyd het Suid-Afrika se jarelange beleid van segregasie
daartoe bygedra dat die Geskiedenishandboeke uit 'n blanksentriese perspektief geskryf is waar
die geskiedenis van die swart bevolking genegeer is of slegs terloops erkenning geniet het.
Geskiedenisonderrig in swart skole het dieselfde sillabus gevolg as wat vir die blanke skole
voorgeskryf was (Van Eeden, 1999:7-11).
4.3.2

Die tydperk 1960-1980

Soos in die geval van Engeland, die VSA, Nieu-Seeland en Australie het die eerste werklike
hervorming aan die Geskiedeniskurrikulum in Suid-Afrika ook eers na die 1960's in aanvang
geneem. Dit het geleidelik begin, in momentum toegeneem in die 1980's, en in intensiteit
versnel vanaf 1994.

Apartheid is in 1994 beeindig wat meegebring het dat Suid-Afrika

dinamiese politieke, sosiale, ekonomiese en ander veranderinge ondergaan het. Die onderrig
van Geskiedenis as 'n skoolvak het radikale veranderinge ondergaan, vernaamlik omdat dit
algemeen beskou is as een van die kernelemente wat op konstruktiewe wyse moes bydra tot
die evolusie en bevordering van demokrasie (Van Eeden & Van der Walt, 2000:88; Van Eeden,
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1999:11; Van Eeden, 1994:1; DoE, 2003:9). Die belangrikheid en waarde van die hervorming
wat die Geskiedeniskurrikulum sedert die sestigerjare ondergaan net, le daarin dat baie
daarvan bygedra het daartoe om op die een of ander wyse 'n bepaalde rigting en struktuur aan
die inhoud en metodologie van K2005 te verleen.
Geskiedenisonderrig voor die 1960's is meestal gekenmerk deur 'n feitelike chronologiese
benadering tot gebeure (Kapp, 1997b:371;

Seetal, 1996:32; Mathews et al., 1992:1; Van

Jaarsveld en Rademeyer, 1973:133). Die gememoriseerde produk is beklemtoon, eerder as die
historiese proses waarvolgens bepaalde vaardighede van die leerder verwag word (Kapp,
1997b:322; Lowry, 1995:108). Assessering het hoofsaaklik berus op die leerder se vermoe om
sy/haar geassimileerde kennis in formele toetse en eksamens te reproduseer (Kapp,
1997b:371; Rees & Lowrey, 1990:73). Wat die Geskiedenisinhoud betref, het dit sedert die
aanvaarding van apartheid in 1948 hoofsaaklik in diens gestaan van die verheerliking van
Afrikanernasionalisme en die beleid van die regerende Nasionale Party (Allan, 2000:290; Van
Eeden & Van der Walt, 2000:86-87).
Die SCHP van Brittanje, waarna vroeer verwys is, was die eerste om veranderde denke oor
Geskiedenisonderrig in Suid-Afrika aan te wakker.
proeflopie in die Natalse skole gedoen.

In die sewentigjare het hierdie Projek 'n

Dit is meestal baie positief deur onderwysers en

leerders ontvang weens die groter klem wat dit op leerdergesentreerde aktiwiteite geplaas het.
Leerders is aangemoedig om self te ontdek ten einde hulle eie voorstelling van die verlede te
konstrueer.

Hierdie "doen-benadering" was die eerste praktiese stap in die rigting van 'n

denkskuif in die metodologie van Geskiedenisonderrig. 'n Duidelike begin is gemaak met die
wegbeweeg van 'n benadering waarin die onderwyser alleenlik kennis aan passiewe leerders
oorgedra het (Lowry, 1995:120; Adendorff, 1983:120-121, 124-125).
In die tydperk veral na 1976 het klein groepies onderwysers en historici al hoe meer 'n proses
van eksperimentering begin toepas met die doel om Geskiedenisonderrig en -assessering te
transformeer (Kallaway, 1993:13). As 'n teenvoeter vir die oormatige klem wat op die formele
eksterne eindeksamen in Standerd 10 (Graad 12) geplaas is, is daar in die destydse Transvaal
met projekskole geeksperimenteer.

In hierdie skole is interne skoolgebaseerde eksamens

ingestel, waarvan die antwoordskrifte ekstern gemodereer is. Ook is gedagtes uitgeruil met
betrekking tot assesseringsprosedures wat meer voorsiening sou maak vir 'n volgehoue,
veelvuldige interne assessering. 'n Jaarpunt wat reeds van Standerd 9 (Graad 11) af opgebou
moes word, sou as aanvullend tot die Standerd 10 (Graad 12)-eksamen kon dien. Deurlopende
assesseringsaktiwiteite sou summatiewe sowel as formatiewe assessering (kyk afdeling 3.4)
insluit, met aktiwiteite soos (objektiewe) klastoetse, selfstandige werkopdragte, die opstel van
bibliografiee, oefeninge in die toepassing van die historiese metode, die ontleding van bronne
met eie waarde-oordele en die mondelinge kontrolering van leesopdragte.
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Dit alles was

pogings om weg te breek van die formalistiese aard van Geskiedenisonderrig en die verwante
assesseringpraktyke wat steeds in 'n groot mate berus het op die oormatige oproep van
gememoriseerde kennis sonder dat dit vir die leerder nodig was om interpreterend te werk te
gaan(Kapp, 1997a:319-322; Kapp, 1997b:371-374; Jooste, 1976:157).
Die eksperimentering met en herbesinning oor die onderrig en assessering van Geskiedenis het
gemengde sukses behaal. 'n Beperkte mark vir leer- en onderrigsteunmiddele, beperkte fondse
en fasiliteite om materiaal te kopieer en die druk wat op die onderwysers geplaas is om die
sillabus deur te werk, was alles faktore wat verhoed het dat hierdie alternatiewe wyse van
Geskiedenisonderrig en -assessering tot sy voile reg kon kom. Vordering is wel gemaak met
betrekking tot die wyse waarop Standerd 10 (Graad 12)-leerders in hul eksterne eksamens
geassesseer is. Van die middel sewentigjare af is leerders se kritiese verstaan van historiese
gebeure die eerste keer in sommige van die provinsies (byvoorbeeld Natal en Kaap) se Senior
Sertifikaat-eksamens geassesseer.

Die klem het geval op kritiese vaardighede en insigte

eerder as slegs op die memoriseer van eindelose feite-inhoud (vgl. Warnich, 2006:23;
Kallaway, 1993:13).
4.3.3

Die tydperk 1981 -1993

Sedert 1981 was dit die Universiteit van Kaapstad se Schools History Educational Committee
wat verdere momentum verleen het aan die instel en vestiging van vernuwende denke rakende
Geskiedenisonderrig. Hierdie Komitee het onder meer 'n kernsillabus vir almal in Suid-Afrika
aanbeveel. Dit het ook weer die verwerwing van vaardighede rakende geskiedenis as proses
bepleit en 'n brongebaseerde benadering voorgestaan in 'n sillabus wat meer voorsiening sou
maak vir dieptestudie (Trumpelmann, 1983:38).
Die wordende People's history as uitloper van People's Education was nog 'n rolspeler wat sy
invloed op veranderde denke en benaderings ten opsigte van 'n alternatiewe Geskiedenis
onderrig laat geld het. Hierdie beweging was gekant teen die sosio-politieke orde in Suid-Afrika.
Dit het in die laat-sestigerjare aan die universiteite van Wes-Europa en Noord-Amerika ontstaan.
Die doel van People's history of history from below was om die geskiedenis vir die "gewone"
mens te ontsluit. Die ondersteuningsbasis van die people's history-bev/egmg het in 1984 en
1985 in momentum toegeneem met die swart skoolboikotte, die wegbly- en protesaksies. Antiapartheidsaktiviste het toenemend hul verset teen apartheidsonderwys begin toon deur die idee
van 'n "people's education for people power" te propageer.

People's education het onder

andere 'n radikale hersiening van die apartheidsillabusse beoog (Kraak, 1999:22-23; Visser,
1993:32).
Weerstand teen die anti-apartheidsonderwys het uiteindelik aanleiding gegee tot die stigting van
die National Education Crisis (later Co-ordinating) Committee (NECC) in Maart 1986 wat deel
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uitgemaak het van die People's Education-strukiuur. Hierdie komitee moes die weerstand wat
sedert die 1976-Soweto-opstande toenemend teen die apartheidsonderwys opgebou het,
koordineer.

In hierdie stadium wou dit lyk asof inhoudvernuwing (ten einde die politieke

kontroversies van apartheid te herstruktureer) en metodologiese vernuwing hand aan hand
gegaan het om onder andere as oplossing te dien vir die kwynende getal leerders in
Geskiedenis in Suid-Afrika (vgl. Van Jaarsveld, 1983:6-8). Hierdie twee gelyklopende prosesse
het die kundiges van Geskiedenis in Suid-Afrika in minstens twee definitiewe kampe verdeel enersyds die Engelssprekende, as die sogenaamde liberaal denkende en bevryder, teenoor die
Afrikaanssprekende andersyds, as die sogenaamde dekades-lange onderdrukker uit wie se
gedagtegang ten opsigte van kurrikuluminhoud niks goeds sou kom nie, veral vanwee jare se
oorheersing op die terrein.
Een van die eerste opdragte wat die NECC moes uitvoer, was om 'n People's Education
Commission aan te wys wie se taak dit sou wees om idees vir 'n "People's Education for
people's power" te ontwikkel (Harley & Wedekind, 2004:196;

Christie, 1991:275;

Kruss,

1988:32, 39-40). Dit het gelei tot die samestelling van die People's History Commisssion wat
die NECC moes bystaan ten opsigte van die voorbereiding van "altematiewe" geskiedenismateriaal wat vir die begin van die akademiese jaar 1987 gereed moes wees (Callinicos,
1991:29).
Bygestaan deur die History Workshop Group van die Universiteit van die Witwatersrand wat die
popularisering van geskiedenis onder werkers en studente na 1976 voorgestaan het, het die
Geskiedeniskommissie 'n werkboek, getitel What is History? A new approach to History for
Students, Workers, and Communities, in 1987 bekendgestel (Visser, 1993:33; NECC, 1987:1102). Hierin is aanbevelings aan die hand gedoen wat onder meer gekonsentreer het op die
leerders se ontwikkeling van vaardighede en kritiese denke deur op die verskillende
interpretasies van die verlede te fokus om so 'n bewustheid in te skerp van die partydigheid en
vooroordeel wat by geskiedskrywing voorkom. Die verband is ook gele tussen die doelwitte van
geskiedenis en die onderrig en assessering van inhoud en vaardighede. Aktiwiteitgebaseerde
oefeninge wat spesifieke vaardighede by leerders sou ontsluit, is ook beklemtoon. Groepwerk
en die bestudering van brongebaseerde materiaal is aangemoedig terwyl mondelinge
geskiedenis ook as 'n belangrike instrument in die proses van historiese ondersoek beskou is.
Ten opsigte van die inhoudgegewens is Afrika-geskiedenis en die geskiedenis van die
bevrydingsbewegings as belangrik beskou. Die werkboek het egter geen uitgebreide voorstelle
aan die hand gedoen met betrekking tot hoe te werk gegaan moet word wanneer Geskiedenis
geassesseer word nie (Schoeman & Manyane, 2002:181;
1991:29; Witz& Hamilton, 1991:191; NECC, 1987:1-2).
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Kallaway, 1993:15;

Callinicos,

Die invloed van die NECC is beperk vanwee die NP-regering se onversetlike houding wat alle
bykomende geskiedenismateriaal na swart skole verban het nog voordat dit die skole kon
bereik (Callinicos, 1991:29). Vanwee sy assosiasie met politieke mobilisering het die NECC
eers vir alle praktiese redes in 1988 nie meer bestaan nie, toe sy hele uitvoerende bestuur in
hegtenis geneem is. Ten spyte hiervan was die NECC se entrepreneuriese aandeel in die
stimulering van vernuwende denke en debat oor die aard van Geskiedenisonderrig vir 'n
toekomstige nuwe kurrikulumraamwerk van groot belang (Kallaway, 1993:15; Cuthbertson &
Grundling, 1992:162; Levin, 1991:2).
Sedert die laat-tagtigerjare is daar van twee kante aan die vernuwing in die sillabusse en die
onderrig van Geskiedenis gewerk. Onder die vaandel van die RGN se Werkkomitee wat in
Maart 1987 die eerste keer vergader het met die doel om Geskiedenisonderwys in Suid-Afrika
te ondersoek, het vier verslae die lig gesien (Kallaway, 1991:22). Die Werkkomitee het gepoog
om kriteria te ontwikkel met betrekking tot kennis, vaardighede en houdings wat hulle geglo het
'n rol moes speel wanneer inhoud gekies word. Dit was 'n drastiese verbetering op vorige
praktyke toe die kurrikulum suiwer ooreenkomstig inhoud gedefinieer is met doelwitte wat
agterna bygevoeg is (HEG, 1993:9). Die meriete van die RGN-Werkkomitee se navorsing is
daarin gelee dat dit belangrike debatte oor die toekomstige aard van die nuwe Geskiedeniskurrikulum verder gestimuleer het (Kallaway, 1991:22-27).
In 1989 het die RGN 'n empiriese ondersoek geloods in sy soeke na vernuwende denke
rakende die onderrig van Geskiedenis in sekondere skole (Van der Merwe etal., 1991:i). In die
RGN-verslag wat na die ondersoek in 1992 gevolg het, is ses aanbevelings gedoen met
betrekking tot die konstruksie van 'n nuwe Geskiedeniskurrikulum, naamlik kurrikulumontwikkelingsprosedures, die ontwikkeling van modulere sillabusse, geidentifiseerde kriteria vir
'n Geskiedeniskurrikulum, die ontwerp van doelwitte vir Geskiedenisonderrig, die rol van
assessering en ook internasionale navorsing.

'n Vaardigheidgebaseerde benadering en 'n

kritiese ingesteldheid ten opsigte van historiese gebeure is van die aspekte wat in die verslag
gemeld word, en wat die opstellers daarvan geglo het, aangemoedig behoort te word in die
studie en onderrig van Geskiedenis (Lowry, 1995:109-113). Die verslag wat as The Teaching
of History in the RSA bekend gestaan het, is egter nie sonder kritiek ontvang nie. 'n Punt van
kritiek, volgens

Kallaway

(1993:16), was dat die vraag oor die wyse waarop die

kurrikulumprosedures gedemokratiseer kan word om die ongelyke verlede reg te stel, nie
beantwoord nie. Ander kritiek was teen die samestelling van die RGN-komitee wat 75% van die
blanke bevolkingsgroep verteenwoordig het en uit oorwegend manlike Afrikaanssprekendes
bestaan het. Die invloed van die onderlinge verskille wat in die opleidingsvlakke van swart en
wit onderwysers voorgekom het, is ook nie geevalueer nie. Ook is voorstelle nie gedoen ten
opsigte van hoe dit reggestel kon word nie (vgl. Lowry, 1995:108-109).
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Ten spyte van die kritiek kan die verslag nietemin as 'n waardevolle intervensie van
regeringskant in die proses van kurrikulumvernuwing vir 'n toekomstige Suid-Afrika beskou word
(Cuthbertson & Grundlingh, 1992:162). Daar was 'n waameembare verskuiwing weg van die
amptelike apartheidsverlede na 'n "nuwe" geskiedenis met die doel om die belange van
nasiebou te bevorder deur apartheid te dekonstrueer (Kallaway, 1991:23).
Nog twee ander verslae van die RGN-Werkkomitee was die van Kapp en Trumpelmann. Dit het
as "Ondersoek na die onderrig in Geskiedenis in Sekondere Skole in die RSA" en
"Geskiedenisonderrig in die RSA" onderskeidelik bekend gestaan. Hierdie twee verslae het
algemene "basiese beginsels" en "kriteria" vir 'n toekomstige Geskiedeniskurrikulum neergele
(Kallaway, 1991:22-27).
Gelyklopend met die empiriese RGN-ondersoek is 'n navorsingsprojek geloods wat deur die
Skool vir Opvoedkunde aan die Universiteit van Kaapstad onderneem is. Hierdie projek wat
onder leiding van Kallaway (as projekkoordineerder) en Sieborger (as opsteller van die verslag)
gestaan het, het in September 1989 hul werksaamhede begin en in Julie 1990 afgehandel. As
opdrag moes hulle spesifiek die kwessie van assessering binne die konteks van die senior
sekondere Geskiedeniskurrikulum ondersoek. Die Senior Sertifikaat-eksamen het baie jare lank
die reels neergele vir die metodologie wat gevolg is en die wyse waarop geassesseer is.
Die projekspan het bevind dat die Senior Sertifikaat se wyse van eksaminering 'n negatiewe
invloed op die kurrikulum gehad het deurdat dit vernuwing en kreatiwiteit gekniehalter het.
Volgens hierdie span word Geskiedenisonderrig lamgele deur 'n assesseringstelsel waarvolgens die eksamenvraestelle in 'n besonder groot mate berus het op die leerder se vermoe
om kennis wat hy/sy uit handboeke geleer het, te kan oproep en reproduseer.

Sogenaamd

"moeilike vrae" was die wat aan leerders gestel was waarin hulle hul kennis moes toepas.
Ten opsigte van die ontwikkeling van 'n nuwe Geskiedeniskurrikulum in Suid-Afrika het die
projekspan met die volgende aanbevelings vorendag gekom:
•

'n Nuwe kurrikulum vereis dat sy doelwitte, inhoud en assessering in noue verwantskap
met mekaar moet staan.

Wanneer die doelwitte vasgestel is, moet dit in verband

gebring word met die inhoud en die wyses van assessering ten einde die doelwitte
suksesvol te laat realiseer. Die assesseringsprosedures behoort dus die doelwitte te
weerspieel.
•

Deur die assesseringsprosedures te verander kan dit as 'n besonder effektiewe
katalisator en motivering dien om die Geskiedeniskurrikulum te verander. Die vereistes
wat vir 'n eksamen gestel word, kan die houdings van leerders en onderwysers bepaal
oor die wyse waarop Geskiedenis bestudeer gaan word. Dit sal ook handboekskrywers
bewus maak van die benadering wat hulle moet volg.
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•

Die terugspoeleffek van die Senior Sertifikaat-eksamen het 'n sterk invloed gehad op die
res van die hoerskool se Geskiedeniskurrikulum waar die bemeestering van inhoud en
feite ten koste van die verstaan van geskiedenis aan die orde van die dag was.
Wanneer die Geskiedeniskurrikulum hersien word, behoort hierdie probleem die
hoofaandag te geniet.

•

Die Nasionale Kurrikulum Geskiedeniswerkgroep van Engeland en Wallis se finale
verslag behoort bestudeer te word as 'n model om die Geskiedeniskurrikulum in SuidAfrika te transformeer.

•

Die bereikingsdoelwitte wat in Engeland en Wallis gestel is, is as bruikbaar beskou om
die aard van die geskiedenis wat in die kurrikulum bestudeer moet word, te spesifiseer.
Dit het ook voorrang verleen aan die verstaan van kermis, eerder as kennis wat net vir
die doeleinde van inligting bekom is.

Wat betref die inhoud van 'n nuwe Geskiedeniskurrikulum, het die projekspan onder meer
aanbeveel dat Geskiedenis beskou moet word as 'n proses, eerder as 'n korpus feite of inligting
waar die produk (die skryf van geskiedenis) beklemtoon word. Ook moet vasgestel word in
watter mate voorsiening gemaak kan word vir brongebaseerde werk, navraag oor getuienis,
empatie en oorsaaklikheid in die onderrig en assessering van Geskiedenis.
Die waarde van hierdie navorsingsprojek het daarin gele dat dit spesifiek die assesseringsproses onder die soeklig geplaas het. Ook is uitgebreide navorsing deur hulle in die Verenigde
Koninkryk gedoen wat verdere denke rakende assessering gestimuleer het (Kallaway &
Sieborger, 1990:ii-v, 1-2, 7-8).
Die ander inisiatief wat gelyktydig met die RGN se ondersoeke van stapel gestuur is, het gekom
van die Departement van Nasionale Opvoeding se Sentrale Kurrikulumkomitee vir die
Geesteswetenskappe wat die kernsillabusse begin hersien het (Kapp, 1997c:8;

Lowry,

1995:112). 'n Omvattende vernuwende sillabus is vir Geskiedenis en Geografie opgestel. Die
Kurrikulumkomitee was ook verteenwoordigend van al die onderwysowerhede se vakleiers en
vakspesialiste van universiteite. In hierdie dokument, wat eers in 1994 vrygestel is (Reid &
Sieborger, 1995:19), is opnuut klem gele op die ontwikkeling van vaardighede. Die pogings van
die Kurrikulumkomitee is deur 'n nuwe rolspeler in ANC-geledere, die History Task Team
Committee, wat nie tevrede was met die wyse waarop die komitee saamgestel is nie, verwerp
(Kapp, 1997c:8).

Alhoewel dit wou lyk asof hierdie Kurrikulumkomitee wat uit nege lede

bestaan het, verteenwoordigend was van alle kultuur-, geslags- en akademiese groeperinge
van die Suid-Afrikaanse bevolking, het dit nie 'n akademikus van die histories blanke
dubbelmedium-universiteite ingesluit nie (Van Eeden & Van der Walt, 2000:89).
Die National Educational Policy Investigation (NEPI) wat in 1992 as 'n projek van die NECC
geloods is, was nog 'n sentrale inisiatief in die formulering van 'n alternatiewe onderwysbeleid
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wat voorsiening moes maak vir 'n demokratiese bestel. Met betrekking tot die vak Geskiedenis
het NEPI vir die behoud daarvan in die nasionale kurrikulum bepleit, en wel op grond van die
volgende oorwegings:
•

'n Alternatiewe Geskiedeniskurrikulum sou 'n herinterpretasie van die geskiedenis
toelaat wat daartoe kon bydra om die ongelykhede van die verlede reg te stel. Dit sou
die geskiedenis van die onderdrukte groepe vernuwe as deel van die skep van 'n nuwe
stel gemeenskaplike waardes en erfenis in Suid-Afrika.

•

Geskiedenisonderrig sou waardevolle vaardighede inhou soos die analisering en
vergelyking van bronne en die vermoe om die verskillende interpretasies van die verlede
te begryp. Dit sou dus die basis vorm vanwaar daar met beide gemeenskaplikheid en
ongelyksoortigheid gewerk kon word.

•

Geskiedenisonderrig sou die ontwikkeling van historiese insigte in die verstaan van
teenswoordige gebeure en die wyse waarop hulle in die verlede in Suid-Afrika sowel as
in die res van die wereld ontwikkel het, verbreed. Dit is 'n belangrike dimensie van
algemene onderwys en bied ook 'n perspektief op die veranderde wereld van werk
(NEPI, 1992:163).

Al hierdie ondersoeke en projekte het ten doel gehad om 'n hersiening van die Geskiedenissillabus teweeg te bring. Dit het 'n aantal groepe oor die land ge'inspireer om konferensies te
bele vir gesprekke en debat rakende 'n nuwe Geskiedeniskurrikulum. Die groepe wat hierdie
konferensies gereel het, was verteenwoordigend van onderwysers, akademici en organisasies
van verskillende politieke en opvoedkundige oortuigings, maar het egter geen wettige status
geniet nie. Daarom kon die opeenvolgende konferensies wat hulle in Februarie, Maart en Mei
1992 georganiseer het, geensins as verteenwoordigende kurrikulumontwikkelingskonferensies
beskou word nie. Nietemin het die konferensies - wat 'n breer front van onderwysbelangegroepe verteenwoordig het as wat byvoorbeeld die geval was met die empiriese ondersoek van
die RGN-projek - belangrike bydraes gelewer in die debat oor Geskiedenisonderrig, veral wat
die metodologie betref (Lowry, 1995a:112-113). Van die kwessies wat byvoorbeeld op hierdie
konferensies bespreek is, het gekonsentreer op aspekte soos inhoudseleksie, vaardighede en
progressie;

Geskiedenis versus ge'integreerde studies; die voorsiening van handboeke en

leer- en onderrigsteunmiddele;

assessering en die stig van 'n nasionale Geskiedenisonder-

wysersvereniging (HEG, 1993:51). Ten opsigte van laasgenoemde is daar egter reeds in 1986
in hierdie behoefte voorsien toe die South African Society for History Teaching (SASHT) as die
eerste formele Geskiedenisvereniging vir onderwysers gestig is. Nasionale konferensies wat op
tweejaarlikse basis aangebied is, het aan onderwysers, akademici en ander belanghebbendes
wat by Geskiedenisonderrig betrokke is, 'n forum gebied waar aktuele sake en kwessies wat
verband gehou het met die vak, bespreek en debatteer kon word (Van Eeden, 2006:90, 93). 'n
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Waarskynlike rede vir die behoefte aan (nog) 'n nasionale onderwysersvereniging kan moontlik
die feit wees dat die SASHT nie beskou is as 'n vereniging wat inklusief genoeg was in die sin
dat dit alle taal- en rassegroepe in Suid-Afrika voldoende verteenwoordig het nie (vgl. Van
Eeden, 1997:106).
Voortvloeiend uit die drie 1992-konferensies is die volgende voorstelle vir 'n nuwe
Geskiedeniskurrikulum aan die hand gedoen in soverre dit op assessering betrekking gehad
het:
•

Die openbare eksterne eksamens behoort 'n aanvaarbare model voor te stel vir die
assessering van die Geskiedeniskurrikulum in skole met betrekking tot die benadering
tot die vaardighede en begrip wat getoets word asook die inhoud wat gekies word.

•

Geskiedenisassessering behoort sover moontlik kritiese en onafhanklike denke aan te
moedig, eerder as papegaaiwerk. Eksamens moet ontvanklik wees vir 'n verskeidenheid interpretasies en nie net beperk tot een sekere interpretasie wat in 'n vasgepende
memorandum gegiet is nie.

•

Openbare eksamenvraestelle behoort op 'n hoogs professionele wyse opgestel en
nagesien te word. Eksaminators moet aanspreeklik gehou word vir hulle assesseringsmetodes en behoort na die eksamens ook hul memorandums beskikbaar te stel (HEG,
1993:51).

Die Historiese Genootskap van Suid-Afrika (HGSA) wat sedert die vyftigerjare betrokke was by
die vernuwing van Geskiedenisonderrig het in Februarie 1992 vorendag gekom met 'n meer
gemoderniseerde siening van die doel en betekenis van Geskiedenisonderrig op skool.

'n

Uiteensetting is ook gegee van watter intellektuele vaardighede as noodsaaklik geag word by
die onderrig van Geskiedenis.

Dit is vervat in die organisasie se kommentaar aan die

Departement van Nasionale Onderwys oor die voorgestelde kurrikulummodel vir onderwys wat
in 1992 vir openbare kommentaar vrygestel is.
Volgens die HGSA is Geskiedenis noodsaaklik ter bereiking van die volgende (Kapp, 2006:3033):
•

Geletterdheid wat politieke, ekonomiese, maatskaplike, kulturele en militere ervaring en
kennis integreer.

•

Verantwoordelike burgerskap om die burger voor te berei om 'n rol te speel in die
ge'integreerde moderne maatskappy en internasionale wereld.

•

Die ontwikkeling van die volgende intellektuele vaardighede, wat beteken:
>

die logiese strukturering van gedagtes;

>

'n interpreterende en kritiese vermoe met betrekking tot gegewens;

186

>

'n vermoe" om ingewikkelde ontwikkelinge en idees te begryp en op 'n
eenvoudige wyse te verduidelik;

>

die beredenering, waardering en beoordeling van uiteenlopende standpunte oor
die interpretasies van 'n saak of gebeurtenis;

>

'n vermoe om dinge te vergelyk en verbande te le tussen gebeure en idees met
betrekking tot hul oorsaaklikheid;

>

die vermoe om 'n gesaghebbende seleksie te maak ter identifisering van dit wat
as belangrik geag word vir die verdere ontwikkeling van gebeure en

>

die verantwoording van standpunte aan die hand van kontroleerbare bronne of
gegewens.

Waar die debat en pogings vir die ontwerp van 'n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole
gedurende 1988-1993 nog in sy kinderskoene was (Lowry, 1995:122), as gevolg van hetsy die
metodologiese of politieke onaanvaarbaarheid daarvan, het dit gedurende die jare 1994-1998 in
intensiteit toegeneem (Van Eeden & Van der Walt, 2000:88; Van Eeden, 1997:103).
4.3.4

Die tydperk 1994-2007

Na die eerste demokratiese verkiesing in April 1994 in Suid-Afrika het die nuutverkose ANCregering hulle daarvoor beywer om die ongelyke apartheidsillabus te transformeer (Jansen,
2001 b:42).

Reeds in Augustus 1994 het die Minister van Onderwys, Sibusiso Bengu, deur

middel van mediaverklarings 'n oproep gedoen vir "belangrike verstellings" aan die skoolsillabusse. Daar is spesifiek ook na die inhoud van die apartheidsgeskiedenis verwys (Bam,
2000).
Hierna het die ^NC-regering die National Education Training Forum (NETF) in die lewe geroep
om alle ander kurrikulumontwikkelingstrukture wat in daardie stadium nog bestaan het, te
vervang (Van Eeden & Van der Walt, 2000:89). Komitees is onder die beskerming van die
Curriculum Technical Sub-Committee (CTSC) in die lewe geroep aan wie die taak opgedra was
om die kurrikulums te hersien. Dit was ook hierdie kornitee se verantwoordelikheid om die
voorleggings te verwerk wat van die publiek en ander belangegroepe ontvang is met betrekking
tot die hersiening van die kurrikulum. 'n History Sub-Committee is gestig met as doel, die
"suiwering" van die Geskiedenissillabus van alle diskriminerende en inkriminerende inhoud
(NETF, 1995:1-2; Reid & Sieborger, 1995:19-20).
Die CTSC se History Sub-Committee het hulle meer as verteenwoordigend van die bevolking
beskou omdat 'n hele aantal nie-vakmense, onder andere ook studente-organisasies, verteenwoordiging op die subkomitee geniet het. Minder waarde is aan vakkundige deelname geheg,
wat meegebring het dat geen akademiese historici of vakdidaktici deel daarvan uitgemaak het
nie (Reid & Sieborger, 1995:20). Vir Kapp (1997c:8) het die NETF, die CTSC en die History
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Sub-Committee

'n

belangrike

polities-ideologiese

drukfaktor

gevorm

wat

tot

die

kurrikuleringsproses toegetree het.
Op grond van die voorleggings wat ontvang is, het die History Sub-Committee aanbevelings
aan die hand gedoen ten opsigte van bykomende kurrikuluminhoud (waarvoor daar ook
alternatiewe leer- en onderrigsteunmateriaal benodig sou word) met betrekking tot daardie
temas wat gehandel het oor:
•

die voorkoloniale en voorindustriele Suid-Afrika;

•

die lewensgewoontes van die inwoners van Suid-Afrika;

•

slawemy;

•

die beweging van inheemse inwoners in Suid-Afrika gedurende die 19e eeu;

•

die pad na demokrasie, 1970-1994;

•

tradisionele geneeskunde en

•

die onafhanklike Afrika-state.

Aanbevelings is ook gedoen ten opsigte van die ontwikkeling van kriteria waarvolgens
handboeke beoordeel moes word en ten opsigte van bepaalde sake rakende die
eksamenstelsel. Ten opsigte van laasgenoemde het die voorstelle gehandel oor aspekte soos
die voorgeskrewe inhoud, die formaat van die vrae (byvoorbeeld deur minder klem op die
opsteltipevrae te plaas), meer klem op 'n vaardigheidsbenadering en die toekenning en
berekening van die persentasie van deurlopende jaarpunte (wat gemeenskaps- en projekwerk
moes insluit) in die primere en sekondere skoolfase (Reid & Sieborger, 1995:22-23).
Verder het die History Sub-Committee ook riglyne neergele waarvolgens die verandering van
die Geskiedeniskurrikulum in skole moes geskied. Al die aanbevelings is na die verskillende
nasionale onderwysstrukture verwys vir goedkeuring, verdere prosessering en uiteindelike
implementering.

Baie van die herprosesseerde aanbevelings is later wyd gekritiseer as of

ondeurdag of as sou dit nie 'n ware weerspieeling gewees het van die oorspronklike
aanbevelings van die History Sub-Committee nie (Reid & Sieborger, 1995:22-23; Van Eeden &
Van der Walt, 2000:89-90; Van Eeden, 1997:105).
In 1995 is 'n nasionale Kurrikulum Raamwerkkomitee saamgestel. Die lede van die komitee
was verteenwoordigers uit verskillende sektore wat belang by onderwys en opleiding gehad het.
Dit het onder meer ook seggenskap aan die georganiseerde bedryfswereld en vakbonde gebied
oor sake wat voorheen slegs as die terrein van die vakkundiges en vakbetrokkenes beskou is.
Die opdrag van die komitee was om raamwerke te skep waarbinne alle kurrikulums ontwikkel
moes word (Kapp, 1997c:8, Van Eeden, 1997:107; Reid & Sieborger, 1995:27).
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Te midde van al hierdie ontwikkelinge en kontroversie oor die opstel van 'n vernuwende
Geskiedeniskurrikulum, het die HGSA, en die SASHT waarna vroeer verwys is, hulle begin
herposisioneer

ten

opsigte

van

die

nuwe

verwikkelinge

wat

op

die

front

van

Geskiedenisonderrig plaasgevind het. Op hulle gesamentlike konferensie van 10-12 Januarie
1996 in Potchefstroom het beide die histories oorwegend Eurosentriese Afrikaansbeheerde
verenigings hulle verbind tot verandering en vernuwing binne die bestaande strukture wat
daarvoor geskep is.

Die belangrikste voorstelle wat op hierdie konferensie gedoen is met

betrekking tot Geskiedeniskurrikulum-veranderinge in skole, was dat die sillabus voorsiening
moes maak vir sowel 'n nasionale as 'n streekskomponent.

'n Pleidooi is ook gelewer dat

professionele persone deel van die proses van kurrikulumvernuwing moes uitmaak. Sover dit
kurrikuluminhoud betref, is die wens uitgespreek dat daar 'n balans geskep moes word tussen
wereldgeskiedenis, 'n geskiedenis van Afrika en Suid-Afrika sowel as streeksgeskiedenis (Van
Eeden & Van der Walt, 2000:90; Pretorius, 1996:9; Van Eeden, 1997:106).
Die gesamentlike konferensie van die HGSA en SAVGO is opgevolg deur die Future of the
Pasf-konferensie wat in Julie 1996 in Kaapstad gehou is en wat deur historici en Geskiedenisonderwysers bygewoon is. Tydens die konferensie is besorgdheid uitgespreek oor die toekoms
van die vak, gesien in die lig van die dalende Geskiedenisleerdergetalle aan skole en
universiteite.

Die noodsaaklikheid van die kritiese studie van Geskiedenis in skole is

beklemtoon. Dit is aan die onderwysowerhede voorgehou as 'n noodsaaklike en belangrike
vereiste vir burgerskapopvoeding (Bam, 2000).
Die proses vir die opstel van 'n nuwe kurrikulum vir skole het in Augustus 1996 in alle erns
begin.

Vir die ontwikkeling van 'n nuwe Geskiedeniskurrikulum het 'n gekose Nasionale

Kornitee die nuwe Nasionale Departement van Onderwys bygestaan, veral wat betref die
ontwikkeling van leer- en onderrigsteunmateriaal wat onderwysers in 1996-1997 kon gebruik.
Leerareakomitees is aangewys vir elk van die agt leerareas van K2005. Geskiedenis het deel
uitgemaak van die leerarea Menslike en Sosiale Wetenskappe.

Die leerareakomitees het

elkeen aanbevelings in die vorm van 'n konsepverslag gedoen wat deur 'n tegniese kornitee van
die Nasionale Onderwysdepartement

in Februarie 1997 verfyn is.

Hierna het die

leerprogramme vir die Grondslagfase (Grade R-3), die Intermediere fase (Grade 4-6) en die
Senior fase (Grade 7-9) wat deel uitmaak van die AOO-band, verskyn (Chisholm, 2004b:181182; Kros, 2000a:86; Van Eeden & Van der Walt, 2000:90-91; Van Eeden, 1997:107).
In Maart 1997 is K2005 geloods vir implementering in Januarie 1998 in Graad 1 en Graad 7
(Harley & Wedekind, 2004:197). K2005 is in 2000 hersien nadat onderwysers probleme met
die implementering daarvan ondervind het (kyk afdeling 2.10.5.2).

Die HNKV het hierna

verskyn wat in April 2002 finaal goedgekeur is vir implementering in die AOO-band (Chisholm,
2004b:186). K2005 in sy hersiene gedaante het terselfdertyd ook die grondslag gele vir die

189

Nasionale Kurrikulumverklaring vir Grade 10 tot 12.

Vakspesialiste van die provinsiale

onderwysdepartemente en van die Nasionale Onderwysdepartement het vakverklarings vir die
spesifieke vakke begin ontwikkel. Die vakverklarings is aangepas en verwerk nadat dit in 2001
vir kommentaar oopgestel is. In 2002 is dit tot beleid verklaar waardeur die vak Geskiedenis
volledige selfstandige status binne die VOO-band verkry het (DoE, 2007c:2; DoE, 2003).
Uit voorafgaande gedeeltes is dit duidelik dat daar sedert die 1960's 'n verskeidenheid
vakkundiges sowel as nie-vakkundiges betrokke was by die debatte wat gevoer is oor veral die
inhoud en metodologie wat in 'n nuwe Geskiedeniskurrikulum gevolg behoort te word wat op sy
beurt ook 'n invloed sou he op wat en hoe geassesseer sal word. Hierdie debatte het as
belangrike katalisators gedien vir hervorming aan die Geskiedeniskurrikulum.
beleidsdokumentasie

oor

Geskiedenisonderrig

binne

'n UGO-benadering

Amptelike

bevestig

die

aanvaarding en akkommodering van baie van hierdie voorstelle wat tydens die debatte te berde
gebring is. Enkele van die voorstelle wat byvoorbeeld in die UGO-Geskiedeniskurrikulum van
die VOO-band neerslag gevind het (vgl. DoE, 2007b:1-3; DoE, 2007c:7-16; DoE, 2006c:10-11;
DoE, 2003a:9-34), was:
•

'n "nuwe" Geskiedenis wat fokus op menseregte wat kritieke kwessies soos ras, geslag,
klas, xenofobie, haat en volksmoord verken;

•

die wegbeweeg van 'n onderwysergesentreerde onderrig- en leerbenadering na 'n
selfondersoekende leerdergesentreerde benadering waarin die leerder aangemoedig
word om geskiedenis "te doen";

•

'n kritiese ingesteldheid en begrip met betrekking tot die historiese gebeure;

•

sterker klem op die vaardigheidsbenadering waar die bestudering, analisering,
interpretering en organisering van historiese bewyse (bronne) as belangrik geag word;

•

die kommunikasie van kennis en begrip;

•

die verstaan van verskillende interpretasies;

•

die inwerk van spesifieke inhoud, byvoorbeeld slawerny en die pad na demokrasie;

•

deurlopende summatiewe en formatiewe assessering vir die vasstel van 'n jaarpunt en

•

klem op 'n Suid-Afrikaanse Geskiedenis binne 'n Afrika-kontinentale perspektief en die
geskiedenis van die wereld. Teen 2007 word daar nie meer onderskeid getref tussen
Suid-Afrikaanse geskiedenis en Algemene geskiedenis, soos die geval in die ou
leerplanne was nie.

4.4

GESKIEDENISHANDBOEKE EN DIE NUWE UGO-KURRIKULUM

4.4.1

Die tydperk voor 1994

Die UGO-kurrikulum vir Geskiedenis het 'n veranderde metodologie en inhoud veronderstel. Dit
het beteken dat aanpassings gemaak sou moes word ten opsigte van die inhoudelike
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gegewens van handboeke wat gewoonlik die inhoudgegewens van skoolkurrikulums weerspieel
(Van Eeden, 1999:75-76).
Die herskryf van handboeke verteenwoordig 'n kritieke dimensie van enige onderwysstelsel wat
in 'n oorgangsfase verkeer.

'n Nuwe hede vra in ieder geval 'n nuwe verlede en proses

waarvolgens die verlede geherinterpreteer kan word (Chisholm, 2004b:177). Met die ontwaking
van 'n demokratiese Suid-Af rika in 1994 en stappe wat in werking gestel is om 'n nuwe gelyke
onderwysstelsel vir almal te vestig, is daar ook krities na die inhoud van Geskiedenishandboeke
gekyk.
Volgens Bam en Visser (1996:18-19) was die inhoud van Geskiedenisboeke sedert die
apartheidsjare gekenmerk deur:
•

'n byna eksklusiewe fokus op die geskiedenis van die blankes in Suid-Afrika;

•

die voorstelling van (swart) Afrikane as minderwaardig aan die blankes;

•

die regverdiging van die apartheidswette;

•

'n onvermoe om geskiedenis as 'n "sosiale proses" te verreken en

•

'n ontkenning van die dinamiek van ras, geslag en klas.

Sedert die 1960's was die reg om 'n nasionale "kern"-sillabus vir die onderskeie skoolvakke
saam te stel, in die hande van die vier "blanke" provinsiale onderwysdepartemente. Die meeste
van die inhoud wat vir hierdie sillabusse saamgestel is, is deur Afrikanerkomitees behartig. Die
ander (rasgeorienteerde) onderwysdepartemente is toegelaat om die inhoud van hierdie
sillabusse aan te vul wanneer eie weergawes deur hulle ontwerp sou word. Gewoonlik is min
veranderinge deur hierdie departemente aangebring met die gevolg dat alle skole die
apartheidsillabusse gebruik het.

Die sillabusse het ook slegs onderwerpe genoem wat

bestudeer moet word sonder om die inhoudelike besonderhede daarvan te spesifiseer.

Die

gevolg was dat geskiedenishandboeke 'n kritieke instrument geword het in die oordrag van
Geskiedenisinhoud, omdat die handboeke bepaal het hoe en watter geskiedenis onderrig gaan
word.

In baie skole was 'n enkele handboek die enigste hulpbron, wat dan slegs vir die

onderwyser beskikbaar was (Sieborger, 2006:230-231).
Teen 1994 was dit dus nodig dat die geskiedenis op 'n heel nuwe manier in 'n veel-etniese
samelewing voorgestel moes word. Vir Giliomee was die probleem met Geskiedenisonderrig in
skole nie "dat dit irrelevant van aard was nie, maar eerder dat dit te ontoeskietlik was met
betrekking tot die dramatiese politieke veranderinge" (Van Heerden, 1990:18).

Daar moes

wegbeweeg word van 'n eensydige na 'n saambindende voorstelling van die Suid-Afrikaanse
geskiedenis. Die geskiedenis moes op 'n verantwoordelike, gebalanseerde en billike wyse in
handboeke weerspieel word waar die bydraes van alle bevolkingsgroepe in Suid-Afrika erken
word (Gaum, 2000:16).

Die uiteindelike ideaal sou wees dat die inhoud van die leerplan
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geanker sou wees in eerder 'n nasionale as besondere (Afrikanernasionalistiese) sienswyse
(EieKantoor, 1996:8).
Waar daar om 'n "nuwe" geskiedenis gevra is, het baie Afrikanerhistorici gemaan dat
geskiedenisinhoud nie weer deur die staat misbruik moet word om 'n spesifieke ideologie of
staatsbestel te regverdig nie.

Die vrees het bestaan dat 'n toekomstige swartsentriese

vertolking van die geskiedenis bloot in die plek sou kom van die blanksentriese benadering wat
sedert 1948 aan die orde van die dag was (Polakow-Suransky, 2002; Rooi, 1997:4; Le Roux,
1996:8; Pretorius, 1996:9; Van der Merwe, 1994:11; Carl, 1991:79).
Dit was veral twee skoolhandboeke wat teen die laat 1980's die verbeelding in die media
aangegryp het, en ook 'n invloed sou he op die wyse waarop daar geassesseer sou word.
Hierdie twee boeke is teenoor mekaar gestel as voorbeelde van 'n nuwe en ou benadering tot
geskiedskrywing wat inhoud en metodologie betref. Teen 1988 is die reeks History Alive wat
deur Shuter en Shuter uitgegee is en waarvan P. Kallaway die redakteur was, vir Standerd 2
(Graad 4) tot Standerd 10 (Graad12) voltooi. History Alive was nuut in sy aanslag deurdat dit
weggebreek het van die Afrikanernasionalistiese/Christelik Nasionale paradigma wat skoolgeskiedenis tot in daardie stadium gekenmerk het. Dit het swaar gesteun op die metodologiee
wat die SCHP voorgestaan het en wat 'n veranderde wyse van assessering veronderstel het
waarby die leerder meer aktief betrokke sou wees ter ontwikkeling van bepaalde vaardighede.
Dit is daarom dat History Alive ook h verskeidenheid bronnemateriaal ingesluit het (foto's,
primere en sekondere bronne, kaarte, tabelle, diagramme en spotprente) wat vergesel was van
vrae wat leerders tot debat, interpretasie en kritiese denke sou aanspoor (Kallaway, 1993:14;
Witz & Hamilton, 1991:191; Randall, 1987:19; Ludlow, 1986:11). Die reeks is goed ontvang
deur lede van die pers wat byvoorbeeld History Alive 10 (vir Graad 12's) beskryf het as "...lightyears away from the deadly dull, Eurocentric textbooks of old in content, style and approach"
(Frost, 1987:7). Die History Alive reeks is veral in die blanke skole in Natal en Kaapstad gebruik
en ook in die Indierskole in Natal. Sommige onderwysers het die inhoud van die boek vreemd
en moeilik gevind, terwyl ander dit slegs as 'n aanvullende onderrighulpmiddel gebruik het.
Alhoewel baie onderwysers die verskyning van History Alive 10 as 'n opwindende gebeurtenis
beskou het, was hulle nogtans versigtig om dit te gebruik, en het eerder volstaan met die
algemeen aanvaarde boeke waarop die eksterne Standerd 10 (Graad 12)-eksamen gebaseer
was (Kallaway, 1993:14; Capel, 1987:6).
Teenoor History Alive in die senior sekondere fase het History for Std 9 (Graad 11) deur C.J.
Joubert en J.J. Britz en History for Std 10 (Graad 12) deur C.J. Joubert wat die eerste keer in
1974 verskyn het, gestaan. Hierdie boeke wat deur die Nasionalisties beheerde maatskappy,
Perskor, uitgegee is (Witz & Hamilton, 1991:187), is sedert hul verskyning telkens herdruk. Dit
is vir die blanke skole van die Transvaalse Onderwysdepartement voorgeskryf, waar dit nie
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altyd entoesiasties deur al die onderwysers en hul leerders ontvang is nie. Die interpretasie van
die Suid-Afrikaanse geskiedenis is nie altyd in hierdie boeke op 'n gebalanseerde wyse
aangebied nie en is gekenmerk deur 'n sterk blanksentriese chronologiese aanslag. History for
Std 10 (Graad12) het verder in die spervuur beland toe dit deur sommige historici veroordeel is
as 'n boek vol feite-foute wat ook deurspek is met grammatikale en spelfoute (Capel, 1987:6;
Randall, 1987:19).
Buiten Kallaway se History Alive, was nog 'n vroee deurbraak in handboekskrywe voor die
oorgang na die nuwe regering in 1994, die publikasie van E. Potenza se boek in 1992, getitel
The Broken String: An Integrated Approach to South African History. Dit is deur HeinemannCentaur gepubliseer en het reeds 'n uitkomsgebaseerde benadering tot die onderrig en leer in
Geskiedenis vergestalt

(Potenza, 1992:1-145).

Hierdie boek waarvoor daar ook 'n

onderwysergids geskryf is, is vir Standerd 6/7 (Graad 8/9) voorgeskryf (Potenza, 1993:1-83).
Die skrywer het 'n tematiese interdissiplinere benadering gevolg met vakke soos Geografie,
Argeologie, Sosiologie, Antropologie, Omgewingstudies, Tale, Drama, Ekonomie en Kuns.
Kenmerkend was ook die leerdergesentreerde aktiwiteite waarvan baie op primere bronne
gebaseer is en aan die hand waarvan leerders kennis, vaardighede en waardes tydens die
assesseringsaktiwiteite kon bekom. Die verskillende vaardighede wat in die inhoud opgesluit le,
het nie net praat-, lees- en skryfvaardighede ingesluit nie, maar ook ondersoek-, analitiese,
grafiese en sosiale vaardighede. Empatie met ander, debatvoering en die erkenning van ander
se standpunte is verdere vaardighede wat die leeraktiwiteite in hierdie boek by leerders
ontwikkel het. Potenza se boek wat slegs enkele temas in die geskiedenis uitgesonder het, het
in wese ook die debat van die tyd weerspieel; enersyds om die metodologie te verbeter en
andersyds om die politieke verlede te hervertolk (Schoeman & Manyane, 2002:182;
Harris, 1996:270).
Die herskryf van Geskiedenisboeke het op die vooraand van die 1994-verkiesing verdere
momentum ontwikkel toe daar in Julie en November 1993 twee colloquiums naby Rustenburg
gehou is om kriteria te bepaal vir die skryf van nuwe Geskiedenisboeke vir 'n demokratiese
Suid-Afrika. Hierdie colloquiums, wat die eerste keer deur handboekskrywers en akademici
bygewoon is, wat oor taal, ras en politieke grense heen gestrek het, het vir Sieborger
(2006:227) die oorgang van die ou na die nuwe Suid-Afrika gesimboliseer waar dit op
handboekskrywe betrekking gehad het.

Tydens die colloquiums is die noodsaaklikheid

beklemtoon dat die erfenis van Christelik-Nasionaal en die apartheidsgeskiedenis in handboeke
reggestel moes word. Ten opsigte van die Suid-Afrikaanse geskiedenis is ooreengekom dat die
benaderings wat in die verlede gevolg is wat die geskiedenis van bepaalde groepe, klasse of
gemeenskappe uitgesluit, verkleineer of verdraai het, verwerp behoort te word. In die plek
daarvan moet eerder 'n benadering gevolg word wat die diversiteit van die Suid-Afrikaanse
bevolking weerspieel;

dus inklusief en demokraties van aard.
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Daar is ook aanvaar dat

toekomstige handboeke nog meer gerig behoort te wees op die ontwikkeling en assessering
van vaardighede wat sou beteken dat handboeke meer bronmateriaal moes insluit (Sieborger,
1994:98-102).
4.4.2

Die tydperk na 1994

'n Amptelike aankondiging oor handboeke in die post-apartheidregering het die eerste keer ter
sprake gekom met die Minister van Onderwys se aankondiging in Augustus 1994 dat 'n
tussentydse sillabus opgestel moes word. Dit moes geskied sonder dat dit nodig sou wees om
nuwe handboeke aan te koop omdat fondse daarvoor ontbreek het. Die ontwikkeling van leeren onderrigsteunmateriaal vir Geskiedenisonderwysers is aan die lede van die NEFTse History
Sub-Committee-\ede opgedra.

Hierdie komitee, wat onder die beskerming van die CTSC

gestaan het, was vir die opstel van 'n tussentydse sillabus verantwoordelik. Teen Julie 1995
was slegs die tussentydse sillabusse vir Standerd 2 (Graad 4) tot Standerd 7 (Graad 9)
gepubliseer. Die Standard 8 (Graad 10) tot Standard 10 (Graad 12) tussentydse sillabusse en
die ontwikkeling van leer- en onderrigsteunmateriaal is uitgestel as gevolg van 'n reeks
probleme (Reid & Sieborger, 1995:14; Sieborger & Reid,1995:169).
Aan die einde van Julie 1995 is 'n nasionale werkswinkel in Kaapstad gehou. Dit is as 'n opvolg
van die 1993-colloquiums beskou waartydens die aard van en formaat vir die skryf van
Geskiedenishandboeke weer onder die soeklig gekom het.

Van die sake wat op die

werkswinkel bespreek is, het gehandel oor:
•

'n oordrewe etnosentriese identiteit wat in die inhoud vermy behoort te word;

•

die wyse waarop stereotipes in geskiedskrywing hanteer word;

•

die sterker klem wat op Afrika en plaaslike/streeksgeskiedenis geplaas moet word;

•

die belangrikheid van inhoud en vaardighede wat onafskeidbaar van mekaar beskou
moet word en

•

voortgesette opleiding wat die geleentheid aan onderwysers sou bied om op
progressiewe wyse vertroud te raak met die nuwe metodologiee in Geskiedenisonderrig.

Toe die driedaagse werkswinkel ten einde loop, is daar besluit om:
•

'n verklaring aan die Onderwysdepartement uit te reik waarin hul besorgdheid
uitgespreek sal word oor die proses wat gevolg is vir die opstel van 'n tussentydse
sillabus;

•

die moontlikheid vir die stigting van 'n nuwe nasionale vereniging vir Geskiedenis
onderwysers te ondersoek en

•

'n mediaverklaring uit te reik in 'n poging om meer openbare debat oor Geskiedenis in
skole aan te moedig (Sieborger & Reid, 1995:169-177).
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In 1996 was daar steeds beperkte handboeke in omloop wat gegrond was op die tussentydse
leerplan (Pretorius, 2000:9). Dit het nie beteken dat skrywers en uitgewers nie gepubliseer het
nie (Harris, 1996:267). Die probleem was eerder om 'n oordeelkundige seleksie te kon maak uit
al die bronne wat op die mark verskyn het met betrekking tot gebalanseerde inhoud en sinvolle
assesseringsoefeninge. Daarby het baie boeke ook misleidende inligting verstrek oor dit wat
hulle werklik gebied het So byvoorbeeld het sommige boeke, in afwagting op UGO, verkondig
dat hulle by uitstek geskik is vir die nuwe onderrigbenadering (Hindle, 2004:194).
Selfs na die amptelike implementering van UGO het sommige skole in sommige provinsies
steeds onverpoosd voortgegaan om uit die verouderde apartheidsboeke te werk. Veral in die
platteland het inligting oor nuwe boeke nie altyd die skole bereik nie en was daar ook nie altyd
geld beskikbaar vir die aankoop van nuwe boeke nie. Baie skole het ook eers gewag om te
sien watter besluite die regering sou neem oor die toekomstige rol wat Geskiedenis in skole sou
speel aivorens hulle boeke aangekoop het. Dit het meegebring dat die vraag na nuwe boeke
klein was, wat uitgewers teesinnig gemaak het om enige drukonkoste aan te gaan (Hindle,
2004:189-194; Polakow-Suransky, 2002). Waar nuwe boeke skole wel bereik het, is daar teen
2000 gerapporteer dat die klem in hierdie boeke te veel op leerderaktiwiteite geval het sonder
dat dit altyd deur historiese feite-inhoud ondersteun word (Report, 2000).

Met die

oorbeklemtoning dus nou van assessering, gesteun deur te min inhoud, is steeds nie voorsien
in die behoefte aan sinvolle assessering nie.
Nadat die nuwe Minister van Onderwys, Kadar Asmal, in Desember 2000 aangekondig het dat
die Geskiedenishandboeke in omloop beswaarlik 'n demokratiese samelewing weerspieel, het
hy in Augustus 2001 aangekondig dat 'n Suid-Afrikaanse Geskiedenisprojek (SAGP) van stapel
gestuur sal word om te help met die verbetering van Geskiedenisonderrig in skole (PolakowSuransky, 2002; Rademeyer, 2000:4). Die Projek, met June Bam aan die spits, het ten doei
gehad om 'n kritiese analise te doen van die standaard van Geskiedenisonderrig, die gehalte en
kapasiteit van onderwysersopleiding en die gehalte van leer- en onderrigsteunmiddele met
handboeke wat in die besonder aandag sou geniet. Om uitvoering hieraan te gee het die SAGP
die volgende doelwitte geformuleer:
•

om die optekening van mondelinge geskiedenis aan te moedig;

•

om strategiee te bespreek en te ontwerp vir die versterking en verbetering van
Geskiedenisonderrig binne die raamwerk van die ontwikkeling van die Nasionale
Kurrikulumverklaring;

•

om inisiatiewe van stapel te stuur wat Geskiedenisnavorsers en -skrywers by mekaar
sou uitbring om Geskiedenishandboeke te beoordeel, te hersien en te skryf. Vir hierdie
doel is ln Ministeriele Geskiedeniskomitee benoem wat aandag sou skenk aan die
hersien en herskryf van Geskiedenishandboeke en
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•

om aktiwiteite te inisieer wat die belangstelling van jongmense in die bestudering van
geskiedenis sou laat herlewe.

Ooreenkomstig hierdie doelwitte was die volgende stap van die SAGP om subprojekte op die
been te gebring wat in die volgende afdelings verdeel is: kurrikulum, mondelinge geskiedenis,
leer-

en

onderrigsteunmiddele

en

onderwysersopleiding

(Bam,

2004:167,

169-170;

Rademeyer, 2001:11).
Sommige persone in onderwysgeledere het egter skepties gestaan teenoor die SAGP met
betrekking tot sy bydrae om werklik enige betekenisvolle verandering in die onderrig van
Geskiedenis te bewerkstellig (Polakow-Suransky, 2002).

Die SAGP is by geleentheid ook

daarvan beskuldig dat dit op 'n eensydige wyse bedryf word (Tempelhoff, 2003:9). Nietemin is
vordering gemaak met die skryf van Geskiedenis- en Sosiale Wetenskaphandboeke wat
volgens Onderwysminister me. Naledi Pandor teen Mei 2007 al hoe meer begin het om 'n meer
inklusief Suid-Afrikaanse karakter te weerspieel (Bateman, 2007:2).

Heelwat prominente

uitgewers, byvoorbeeld Juta, Maskew Millar Longman, McMillan, Millennium, Nasou Via Afrika,
Oxford en Suter & Shooter het ook die afgelope jare daarvoor gesorg dat handboeke wat 'n
groter beklemtoning aan sinvoller assessering verleen het op die mark beskikbaar is.
Die herskryf van nuwe skoolhandboeke het egter steeds 'n twispunt gebly. In 2004 het 'n reeks
bestaande uit ses Geskiedenisboekies (met 'n onderwysergids) getitel Turning points in History
verskyn. Die bekendstelling van hierdie reeks is moontlik gemaak deur die gesamentiike poging
van die SAGP, die Onderwysdepartement en die Instituut vir Geregtigheid en Versoening.
Volgens die redakteur sou die verskyning van hierdie boekies daartoe bydra om 'n ewewigtige
"demokratiese perspektief" aan die Suid-Afrikaanse verlede te gee (Nasson, 2004). Volgens
Pretorius (2007:1-8) van die Universiteit van Pretoria, wat die kritiek uit Afrikanergeledere teen
hierdie reeks gelei het, het die inhoud daarvan nie 'n inklusiewe demokrasie weerspieel nie. Hy
is van mening dat die bydrae wat die Afrikaner tot die geskiedenis van Suid-Afrika in die 19de
eeu gelewer het, nie in hierdie boeke verreken word nie. Soos dit voor 1994 die geval was, is
die geskiedenis van mense wat nie by die heersende politieke party geaffilieer is nie, misken,
en het dit geen oorweging in die nuwe geskiedskrywing van die reeks geniet nie. In Maart 2007
is die Afrikaanse weergawe, getitel Keerpunte in die Geskiedenis, in die hoerskole
bekendgestel waar dit vir die onderrig van geskiedenis in Graad 10-12 aangewend kon word.
Benewens 'n bykomstige hoofstuk oor die Anglo-Boereoorlog (wat nie in die Engelse weergawe
verskyn het nie) wat in boek 3 geinkorporeer is, is daar nie werklik aandag aan die Afrikaners se
besware oor meer erkenning van hul geskiedenis gegee nie.

In die beoordeling van die

Afrikaanse weergawe kom Kapp (2007:1-2) tot die gevolgtrekking dat dit van twyfelagtige
waarde as bron is omdat dit nie meerdere perspektiewe op die Geskiedenis bied nie en daarom
ook nie wedersydse begrip vir mekaar bevorder nie. Vir Giliomee speel die moedertaal van die
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handboekskrywers ook 'n rol wanneer Afrikaners se bydraes in die geskiedenis, van die
skoolgeskiedenis uitgesluit word.

Waar handboeke in Engels en deur Engeissprekendes

geskryf word, staan hy "skepties" daarteenoor of 'n regmatige en ewewigtige plek ooit aan die
Afrikaners toegestaan sal word ten opsigte van hul bydrae in die geskiedenis (Malan, 2007:1-2).
Om die hele aangeleentheid te bespreek het die Geskiedeniskommissie van die SuidAfrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns op 29 Januarie 2007 'n spesiaie Geskiedenisberaad gehou wat deur 'n groot aantal historici, Geskiedenisonderwysers en ander belangstellendes bygewoon is. Daar is besluit om 'n reeks handleidings vir Geskiedenisonderrig op te
stel vir gebruik deur die onderwysers in die skole. Hierin sal die rol van die Afrikaner in 'n meer
gebalanseerde perspektief gestel word (Kapp, 2007).
Sover dit die onderrig en assessering van Geskiedenis betref, kan daar tot die volgende
slotsom gekom word: In die oorsese lande wat bespreek is, asook in Suid-Afrika, was daar
sedert die sestigerjare verskillende organisasies, verenigings, projekte of groeperinge wat hulle
beywer het vir 'n metodologie waarin die onderrig en assessering van geskiedenis meer daarop
ingestel sou wees om bepaalde historiese vaardighede by die leerder te ontwikkel. Dit moes in
'n groot mate die tradisionele wyse van onderrig en assessering vervang waar hoofsaaklik
gekonsentreer is op die aanbied en oproep van feite-inhoud. Met die invoer van die UGOmodel van die middel-tagtigerjare tot in die negentigerjare is die fokus in die onderrig en
assessering van Geskiedenis

opnuut op die demonstrasie van vaardighede wat in

leerdergesentreerde aktiwiteite aan bepaalde prestasiestandaarde moes voldoen, gerig. As
einddoel is gestel om leerders vir die wereld voor te berei wat krities en onafhanklik kan dink en
goeie oordeel aan die dag te kan le.
Die demonstrasie en assessering van vaardighede is afhanklik van die konteks (die inhoud)
waarbinne dit moet geskied.

In hierdie opsig was sommige van die lande wat in hierdie

navorsing bespreek is daaroor bekommerd dat die aanwending van inhoud nie meer tot sy voile
reg kom nie, aangesien die vaardigheidsbenadering oorbeklemtoon word.
4.5

UGO EN GESKIEDENISONDERRIG IN GRAAD 10

4.5.1

Inleiding

Soos voorheen uitgewys, is UGO (K2005) amptelik in 2006 vir Graad 10 ingevoer (Ngqengelele,
2006). Van hierdie datum af is nuwe uitdagings gestel aan die Geskiedenisonderwysers wat vir
die onderrig en leer van hierdie graad verantwoordelik is. Groter eise is gestel wat onder meer
behels het 'n gewysigde metodologie van suiwer inhoudgerigte onderwys na 'n interaktiewe en
leerdergesentreerde benadering waar voorsiening vir elke leerder in die klas gemaak moet word
om teen sy eie tempo en volgens sy eie doelwitte te kan vorder na die bereiking van die

197

leeruitkomste (Schoeman & Manyane, 2002:176-177;

Kapp, 1997:6).

Van die Graad 10-

Geskiedenisonderwyser is daar onder meer verwag om 'n groter mate van individuele aandag
aan elke leerder te skenk, om addisionele leerbehoeftes te diagnoseer en om verrykende en
alternatiewe remedierende leergeleenthede te ontwerp. Dit het weer geweldig hoe eise aan
hom/haar gestel om addisionele assesseringsgeleenthede en -strategiee te skep (Berkhout et
al.,

1998:299).

Daar

moes

ook

toegesien

word

dat

die

kritieke

uitkomste,

die

ontwikkelingsuitkomste, die leeruitkomstes en die assesseringstandaarde sinvol met die
fasilitering van die historiese inhoud geintegreer word (Van Eeden, 2003:1).
Die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) vir Grade 10-12 en die Graad 10-Geskiedenisvakverklaring het onder meer riglyne verskaf waarbinne die onderwyser hom/haar kon orienteer ter
voorbereiding van die aflewering van hierdie nuwe kurrikulum.
4.5.2

Die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) vir Grade 10-12

Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (108 van 1996) vorm die grondslag vir
kurrikulumtransformasie en -ontwikkeling in Suid-Afrika. Die NKV vir Grade 10-12 (Algemeen),
wat bestaan uit 29 vakke, le die grondslag vir die bereiking van hierdie doelwitte.

Dit is 'n

beleidsverklaring vir die onderrig en leer in daardie skoie wat voorsiening maak vir die VOOband.

Hierin word die leeruitkomste en assesseringstandaarde omskryf en ook die

sleutelbeginsels en waardes waarop K2005 berus.
Die NKV vir Geskiedenis, Grade 10-12, bestaan uit vier hoofstukke. Hoofstuk 1 is 'n generiese
hoofstuk wat die beginsels en ontwerpkenmerke van die NKV vir Grade10-12 beskryf.
Hoofstukke 2 en 3 handel spesifiek oor die vak Geskiedenis. Dit is 'n vakverklaring wat in der
waarheid die NKV-Geskiedeniskurrikulum vir Grade 10-12 verteenwoordig. Vakkundiges van
die

provinsiale

onderwysdepartemente

en

die

Nasionale

Onderwysdepartement

het

vakverklarings vir elk van die afsonderlike vakke ontwikkel wat almal deel uitmaak van die NKV,
Grade 10-12 (Algemeen). In die twee hoofstukke ter sprake word die volgende gegewens oor
die vak Geskiedenis weergegee:

'n definisie, die doel, die omvang, opvoedkundige en

loopbaanskakelings, die leeruitkomste, die assesseringstandaarde en die inhoudsraamwerk.
Hoofstuk 4 is ook 'n generiese hoofstuk, maar wat algemene voorskrifte oor assessering
verskaf. Dit lig die onderwyser in oor onder meer die redes vir assessering, bespreek tipes en
enkele metodes van UGA, die wyse waarop daar geassesseer, gerekordeer en gerapporteer
kan word en verskaf bevoegdheidbeskrywers om vordering in Geskiedenis van Graad 10 na
Graad 12 te demonstreer (DoE, 2007c:8; DoE, 2003a:1-62; DoE, 2003b:viii).
Die NKV vir Grade 10-12 (Algemeen) is gebaseer op die volgende nege beginsels:

(i)

Maatskaplike transformasie, (ii) UGO, (iii) Hoe kennis en vaardigheid, (iv) Integrasie en
toegepaste bevoegdheid, (v) Progressie, (vi) Artikulasie en oordraagbaarheid, (vii) Menseregte,
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inklusiwiteit, omgewings- en maatskaplike geregtigheid, (viii) Waardering vir Inheemse
Kennisstelseis, en (xi) Geloofwaardigheid, gehalte en doeltreffendheid.

Die Geskiedenis-

kurrikulum vir Grade 10-12 ondersteun die toepassing van al nege die NKV-beginsels. Wat die
beginsel van UGO betref, wat die grondslag van K2005 vorm (DoE, 2003b:7), dui dit die
leeruitkomste aan wat aan die einde van die VOO-band bereik moet word. Die sewe kritieke en
vyf ontwikkelingsuitkomste (kyk afdeling 2.10.3.2) is in die leeruitkomste van die Geskiedeniskurrikulum veranker. Die leeruitkomste moedig "n leerdergesentreerde en aktiwiteitgebaseerde
benadering tot die onderrig en leer van Geskiedenis aan, wat in ooreenstemming is met die
vaardigheidgebaseerde ondersoekbenadering tot die vak.

Deur die leeruitkomste en

assesseringstandaarde word daar in die onderrig en leer van Geskiedenis gestreef na
intellektuele kundigheid met die verwerwing van 'n wye reeks vaardighede, uitbretding van
kennis en begrip, asook die vermoe om hierdie bekwaamhede toe te pas om die samelewing
krities te kan analiseer (DoE, 2007c:8-12).
4.5.3

Die Graad 10-Geskiedenisvakverklaring

Binne die Geskiedeniskurrikulum verteenwoordig Graad 10 saam met Grade 11 en 12 die VOOband.

Die Geskiedenisverklaring vir Graad 10 spesifiseer die leeruitkomste, assessering

standaarde en inhoudsraamwerk (kyk Tabel 4.2). Dit kan egter nie as losstaande van die AOOband en Grade 11 en 12 beskou word nie. Die leeruitkomste en assesseringstandaarde in die
VOO-band sluit nou aan by die van die Sosiale Wetenskappe-leerarea in die AOO-band in die
opsig dat dit dieselfde fokus bied. Dit toon ook konseptuele progressie van die AOO-band af na
die VOO-band, en ook van Graad 10 af deur na Graad 12. Met konseptuele progressie word
bedoel dat die assesseringstandaarde vir elke Geskiedenis-leeruitkoms komplekser, dieper en
wyer kennis, vaardighede, waardes en begrip spesifiseer wat in elke graad in die leeruitkomste
bereik moet word.

Integrasie word bereik deur 'n hegte onderlinge verband tussen die

leeruitkomste, assesseringstandaarde en inhoud. Dit bring mee dat een enkele uitkoms nie
alleen gebruik word nie. Toegepaste bevoegdheid, soos deur die NKR omskryf word, het die
integrering van drie afsonderlike bevoegdhede ten doel, naamlik praktiese, basiese en
reflektiewe bevoegdhede. In die Geskiedenis-vakverklaring vir Graad 10 (soos ook vir Grade
11 en 12) sluit uitkomste een en twee praktiese en basiese bevoegdhede in, en uitkomste drie
en vier die reflektiewe bevoegdhede (kyk Tabel 4.2) (DoE, 2005:10-11; DoE, 2003a: 16-23).
Inhoud is belangrik as die konteks waarbinne die leeruitkomste en assesseringstandaarde in
Graad 10 bereik moet word. Dit is noodsaaklik vir die demonstrasie van die volgende vaardig
hede:

ondersoek, konseptuele begrip, interpretasie en kenniskonstruksie.

Dit beteken dat

inhoud alleen nie geassesseer sal word nie, maar belangrik bly in enige assesseringsaktiwiteit.
Die inhoudsraamwerk vir Graad 10 is uitgebreid van aard (kyk Tabel 4.2). Dit is so georden dat
die klern op lande en kontinente val, eerder as dat dit geskiedenisse as afsonderlik of hierargies
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beskou. Die geskiedenis van Suid-Afrika geniet aandag binne die raamwerk van die Afrikakontinent.

In die inhoudsraamwerk word kwessies soos menseregte, magsverhoudinge, die

ontleding van kolonialisme en die gevolge van industrialisasie onder meer verreken (DoE,
2005:16) Vervolgens Tabel 4.2:
Tabel 4.2:

Leeruitkomste, assesseringstandaarde, inhoud en kontekste vir Graad 10-

leerders
Leenitkomste
(Beskrywing van wat (kennis, vaardighede en waardes) ieerders moet weet
moet kan dernonstreer of in staat moet
wees om te kan doen.

Assesseringstandaarde
(Die kennis, vaardlghede en
waardes wat ieerders moet toon
ten einde die leeruitkomste te
feereik)

Inhoud en kontekste
(Dit ondersteuh die leerder se vordering ter
bereiking van die leeruitkomste}

1.

1.

Hoe het die wereld in die middel van die 15e eeu
daar uitgesien? (Wat was die basisse vir mag,
verhoudlngs, tegnologie, ekonomie en handel?)

Ondersoekvaardighede

Die leerder verwerf historiese onder
soekvaardighede en is in staat om dit
toe te pas.
(Prakiiese bevoegdheid).

Foimuleer vrae binne 'n bepaalde onderwerp wat bestudeer word.

2. Identifiseer en versamel verskeie inligtingsbronne wat sal
help om insigte op die vrae te
bied.
3. Verkry die relevante inligting
en data in die bronne en
organiseer dit op 'n logiese
wyse.
4. Ondersoek, interpreteer en
evalueer die inligting wat uit
die bronne verkry is.

2. Historiese konsepte
Die leerder is in staat om historiese
konsepte aan te wend om die verlede
te analiseer.
(Basiese bevoegdheid),

1. Verduidelik historiese kon
septe soos 'n ryk, vryheid en
demokrasie.
2. Identifiseer die sosioekonomiese en politieke magsverhoudings wat in gemeenskappe aan die werk is.
3. Verhelder die gegewe waarom
verskillende interpretasies van
historiese gebeure, mense se
optredes en veranderinge
bestaan.

3. Kenniskonstruksie en
-kommunikasie
Die leerder is in staat om historiese
kennis en begrip te konstrueer en te
kommunikeer.
(Reflektiewe bevoegdheid).

Verstaan en herlei statistiese
inligting (data) tot grafiese of
geskrewe inligting.
Beplan en konstnjeer 'n argu
ment op grond van bewyse.
Gebruik die bewyse om 'n gevolgtrekking \e maak.
4. Kommunikeer kennis en begrip
op 'n verskeidenheid maniere geskrewe, mondeling, visueel
en deurditopte voer.
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•

Afrika (Songhay);
China (Ming);
Indie (Moghul);
Ottomaanse Ryk;
Die Amerikas;
Hoe is die Europese samelewings in hierdie
tyd georganiseer?
Hoe is die Suider-Afrikaanse samelewing
(insluitend Zimbabwe) in vergelyking met
bogenoemde samelewings georganiseer?

Wat was die impak van verowering, oorlogvoering
en vroee kolonisasie in die Amerikas (Spanje),
Afrika (Portugal, Holland) en Indie (Frankryk en
Brittanje)?
■ Wat was die aard van die veranderde oorheersing van Europa - Portugal, Spanje,
Holland, Engeland - oor die wSreld?
■ Wat was die aard van die ontluikende houdings teenoor ras gedurende hierdie tydperk
(bv. Sarah Baartman)?
Slawemy:
•

•

Wat was die verband tussen slawemy en die
akkumulering van rykdom gedurende die In
dustries Rewolusie?
Wat was die verband tussen die Atiantiese
slawehandel en rassisme?

Die soeke na vryheid:
•

Hoe het die Amerikaanse Vryheidsoorlog die
ou magsbasis uitgedaag? Wie het daarby
gebaat?
• Die Franse Rewolusie en die idees van vry
heid, gelykheid en individuele vryheid: Watter
soort vryheid, gelykheid en broederskap was
hierby betrokke? Hoe het die idees uit die
verhoudings tussen die Franse en ander
mense (bv. Afrika, Haiti) gebiyk?
■ Die beeindiging van slawemy in die Britse
kolonies (bv. die Karibiese Eilande, die Kaapkolonie) en die VSA: Wat het tot die beeindi
ging van slawemy gelei? Watter ekonomiese
oorsake was daar (nuwe behoeftes van 'n industrialiserende ekonomie?) Hoe belangrik
was die slawe se rol in die verkryging van hul
vryheid? Hoeveel vryheid het hulie verwerf?
Was daar met betrekking tot menseregte, mag
en armoede na die Burgeroorlog verandering
in die Amerikaanse samelewing?

Tabel 4.2: (vervolg) Leeruitkomste, assesseringstandaarde en inhoud en kontekste vir
Graad 10-leerders
Leeruitkomste
| Assesseringstandaarde
{Beskrywing van wat (kennis, vaardig
{Die kermis, vaardighede en
hede en waaities) leerders moet wear,
waardes wat leerders moet toon
moet kan demonstmer of in staat moet
ten einde die ieeruitkomste te
wees pm te kan doen, i \
bereik)
4.

Erfenis

Die leerder is in staat om krities met
kwessies rakende erfenis om te gaan.
(Reflektiewe bevoegdheid).
Let wel: In hierdie uitkoms word plaaslike geskiedenis, erfenis en openbare
voorstellings gekoppel aan terreine,
monumente, museums, mondelinge
geskiedenis en tradisies, straatname,
geboue, openbare vakansiedae en die
debatte wat oor al die aspekte gevoer
word.

1. Verduidelik wat met erfenis en
openbare voorstellings van die
verlede bedoel word en die
belangrikheid daarvan om dit
te bewaar.
2. Verduidelik wat bedoel word
met kennisstelsels, insluitend
inheemse kennisstelsels.
3. Identifiseer maniere waarop
argeologie, mondelinge
geskiedenis en inheemse
kennisstelsels tot begrip van
erfenis bydra.

(nhoud an kontekste =
{Dit ondersteun die leerder se vordering ter
bereiking van die leerurtkomste)

Industriele Revolusie:
•

•

Hoe net die Industriele Revolusie die grondslag vir 'n nuwe wereldekonomiese stelsel
gele?
Hoe net die Industriele Revolusie die samelewing (onderwys vir almal, die vakunies,
burgeriike bewegings) verander?

Watter veranderinge het tussen 1750 en 1850 in
Suider-Afrika plaasgevind?
Hoe het die wereld tussen 1450 en 1850
verander?
Wat is die gekonstrueerde erfenisikone wat vandag nog gevier word?
Byvoorbeeld:
• Hoe en waarom het Groot Zimbabwe sentraal
gestaan in die ontluiking van 'n Zimbabwiese
nasionalisme?
» Wat is die kritieke kwessies rakende mense
wat uitgestal word (byvoorbeeld Sarah
Baartman) en die wyse waarop museums
mense voorstel?

(DoE, 2003a:7;16-25; WKOD, 2003:24-25)
4.5.4

Oorsese invloede op die leeruitkomste van Graad 10

Met die bestudering van Figuur 4.1 toon dit in die eerste plek dat die VSA, Engeland, NieuSeeland en Australie onderiing bepaalde uitkomsvaardighede met mekaar deel. Ten tweede
toon dit dat genoemde lande ook drie uitkomsvaardighede met mekaar gemeen het, naamlik (i)
historiese ondersoek/navraag, (ii) historiese interpretasie en (iii) kommunikasie/standpuntinname. Derdens wil dit voorkom of hierdie gemeenskaplike ooreenkomste Suid-Afrika - wat
UGO later begin toepas het - in 'n groot mate be'fnvloed het ten opsigte van die aanvaarding
van hulle eie leeruitkomste. Die leeruitkomste van Graad 10 (soos ook vir Grade 11 en 12) is
bykans woordeliks dieselfde as die uitkomsvaardighede wat die VSA, Engeland, Nieu-Seeland
en Australie met mekaar gemeen het. Wat leeruitkoms vier betref, fokus dit op kwessies van
openbare geskiedenis en erfenis, en sou dit moontlik in dieselfde kategorie geplaas kon word
as byvoorbeeld die staat van Nieu-Suid-Wallis se vierde doelwit wat betrekking het op mense,
plekke, gemeenskappe en gebeure binne historiese konteks. Vervolgens Figuur 4.1:
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Areas van intellektuele
vaardighede wat deur die
inhoudstandaarde onderrig en
geassesseer moet word (Grade
9-12)

Doelwitte in die post-verpligte
skooljare (Jare 11-13)

VSA (Kalifornie)
Chronologie en ruimtelike denke
Historiese ondersoek, bewyse en
standpunte
Historiese interpretasie
Chronologie
Historiese navraag/
ondersoek
Historiese
interpretasie

Engeland
Chronologiese begrip
Kennis en begrip
Historiese interpretasie
Historiese navraag
Organisasie en
kommunikasie

Afdetings van die
leerprogramme
waarin
bereikingsdoelwitte
bereik moet word
t.o.v. kennis,
vaardighede en
begrip. (Sleutelfase 3:
Jare 7-9).
Geskiedenis is
verpligtend tot in
hierdie iare.

Historiese
ondersoekvaardighede
Historiese konsepte te
gebruik in die analise en
interpretasie van die veriede
Kenniskonstruksie en
kommunikasie
Erfenis
Prestasiestandaarde vir
vlakl (Jaar11)

Figuur 4.1: Ooreenkomste en verskille in die prosesse van uitkomsvaardighede
in Geskiedenis/Sosiale Wetenskappe in die lande van die VSA, Engeland,
Australie, Nieu-Seeland en Suid-Afrika
('n Samesteiling uit Df ES, 2007; California State Board of Education, 2006; New Zealand
Ministry of Education, 2006c; DoE, 2005:10, 13; Board of Studies NSW, 2004:11)
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4.5.5

Die aard van Geskiedenisonderrig en -leer in Graad 10

Figuur 4.2 illustreer die sikliese ondersoekproses wat gevolg word om historiese kennis en
begrip te konstrueer. Dit dui ook op die wyse waarop veral die eerste drie leeruitkomste van
Geskiedenis in Graad 10 voortdurend saamwerk.
Leeruitkoms 1
•

Stel vrae oor die verlede.

•

Versamel bronne wat leerders interpreteer deur die onttrekking, organisering, analisering
en evaluering van relevante inligting in 'n poging om die vrae wat gestel is, te
beantwoord. Relevante bronne kan deur die onderwysers of leerders opgespoor word,
athangende van die ondersoekkonteks.

Leeruitkoms 2
•

Gebruik die konseptuele raamwerk in historiese analise en interpretasie.

Leeruitkoms 3
•

Konstrueer 'n antwoord ('n stuk geskiedenis) op die vrae wat gestel is, gegrond op
bewyse uit die bronne.

•

Kommunikeer die bevinding op 'n logiese en sistematiese wyse.

Leeruitkoms 4 (Erfenis) moet in bogenoemde prosesse geinkorporeer word en behoort nie as 'n
afsonderlike komponent beskou te word nie. Die erfenis-uitkoms is veral geskik vir ondersoeke
en projekte, en dit is ook in hierdie uitkoms dat kwessies oor inheemse kennis verken kan word.
Hierdie leeruitkoms betrek leerders by erfeniskwessies en bring belangrike vrae na vore wat
betref analise, interpretasie en aanbieding. Die prestasie van leerders in die leeruitkomste word
aan die assesseringstandaarde gemeet (DoE, 2005:13-14).
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ONDERSOEKPROSES

t
Historikus, onderwyser en
ieerder stel vrae

t

Verkry, analiseer, evalueer, organiseer inligting

1

Konstrueer historiese
kennis deur bewyse te
verkry en afleidings te
maak

Spoor relevante historiese bronne op om
vrae te beantwoord

Gebaiik historiese konsepte om die verlede te
analiseer en te interpreteer

1

t

GEBRUIK VAN HISTORIESE KONSEPTE

Oorbrugging na die
leerders se wereld benut kennis en begrip
wat verkry is om die
wereld random hulie te
verstaan

Kommunikeer
nuwe insigte
(kennis en begrip)

Gaan met plaaslike
geskiedenis en
erfenrs om

Figuur 4.2: Die sikliese ondersoekproses in die konstruksie van kennis en begrip
(DoE, 2007c:14; DoE, 2006c:9)
4.5.6

Die assessering van Geskiedenis in Graad 10

Die assessenngsaktiwiteite vir Graad 10-Geskiedenisleerders spruit voort uit die leeruitkomste
en assesseringstandaarde, terwyl die inhoudsraamwerk die konteks waarbinne die assessering
gaan plaasvind, voorsien.
Die Nasionale Assesseringsriglyne vir Geskiedenis, wat in September 2006 gepubliseer is,
voorsien volledige en praktiese voorskrifte ten opsigte van die assessering vir Graad 10leerders. Alle assessering wat deur die NKV vir Graad 10 vereis word, word soos voor die
koms van UGO, intern afgehandel.

Dit wil se die onderwyser en skool is alleen daarvoor

verantwoordelik. Dit neem die vorm aan van Deurlopende Assessering (DASS) wat uit twee
verskillende maar verwante assessenngsaktiwiteite bestaan, naamlik daaglikse informele
assessering en 'n formele assesseringsprogram.

DASS behels assesseringsaktiwiteite wat

dwarsdeur die jaar plaasvind waartydens verskillende vorme, metodes en assesseringsgereedskap gebruik word (DoE, 2007:2).

Deurlopende assessering bied onder meer die

volgende voordele aan beide die Ieerder en die onderwyser (Marnewick & Rouhani 2004:271;
Le Grange & Reddy, 1998:10):
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•

Toetse en eksamens as die enigste assesseringswyses/metodes en wat hoofsaaklik
kennisverwerwing beklemtoon, bepaa! nie meer alleen die verskil tussen die sukses of
die mislukking van 'n leerder nie.

•

Dit help onderwysers om leerders se sterk- en swakpunte te identifiseer.

•

Dit moedig kommunikasie tussen leerders en onderwysers aan.

•

Leerders is deurentyd bewus van hoe hulle met hul leerpogings vorder.

•

Leerders word nie meer benadeel wanneer hulle toetse sou misloop as gevolg van
siekte of om ander redes nie.

•

Dit ondersteun leerders om hulle foute self te korrigeer namate leer vorder.

•

Dit motiveer leerders om dwarsdeur die jaar hard te werk.

Wat die daaglikse assessering betref, is dit die beplande onderrig- en leeraktiwiteite wat in die
Geskiedenisklaskamer

plaasvind en aan die hand waarvan

leerdervordering deur 'n

verskeidenheid aktiwiteite gemonitor word. Om aan die vereistes te kan voldoen wat in die
leeruitkomste gestel word, is dit noodsaaklik dat die Graad 10-leerders geleer word om:
die verlede te bevraagteken;
outentieke bronne te raadpleeg;
inligting uit bronne te verkry deur te analiseer;
die verskillende interpretasies in geskiedenis te erken en te verduidelik;
eie geskiedenis wat op die bewyse (inligting) gebaseer is, te konstrueer en
die kennis op verskillende wyses te kommunikeer.
Om dit te bereik, behoort die klaskameraktiwiteite vir assessering te berus op:
•

ondersoeke waar sleutelvrae gestel en historiese bronne benut word om leerders van
inligting te voorsien om hulle te help om die vrae te beantwoord;

•

aktiwiteite wat direk verband hou met die assesseringstandaarde en die leeruitkomste;

•

geleenthede wat in die klaskamer geskep word wat voorsiening maak vir gesprek- en
debatvoering asook vir individuele werk en om in pare saam te werk;

•

belangrike taal- en kommunikasievaardighede wat aan leerders geleer moet word,
byvoorbeeld om 'n regstreekse bespreking of 'n gefokusde debat te voer; en

•

die onderrig van skryfvaardighede vir die konstrueer van gedagtertgtings wat deur
historiese bewyse gerugsteun word (DoE, 2007:7-8).

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die assesseringspraktyke gerig is op leerderaktiwiteite wat
geskep is om die leerder te bemagtig om kennis en bepaalde vaardighede te ontwikkel deur
kreatiewe en kritiese denke te openbaar.

Die rol van die Geskiedenisonderwyser is om die

leerders te help en te ondersteun ter bereiking van die assesseringstandaarde en leeruitkomste.
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Op die tradisionele wyse van assessering moes die Geskiedenisonderwyser hoofsaaklik op
sy/haar inisiatief, kreatiwiteit en bronmateriaal staat maak om die leerder by die onderrig en
leersituasie te betrek. Dit was daarom die maklikste opsie om op 'n passiewe wyse met die
leerinhoud van Geskiedenis om te gaan. Feitelike kennis van bepaalde gebeurtenisse is op
direkte wyse aan die leerders oorgedra van wie dit verwag is om tydens 'n assesseringsgeleentheid (meestal in die vorm van 'n formele toets of eksamen), dit op te roep en klakkeloos
weerte gee (vgl. Van Eeden, 1999:105-106).
Alle assesseringstake word op 'n daaglikse basis afgehandel en kan deur die onderwyser, die
leerder self, 'n maat van die leerder, of deur 'n groep leerders geassesseer word. Resultate van
die informele daaglikse assesseringstake word nie formeel gerekordeer nie, behalwe as die
onderwyser verkies om dit te doen.

Dit word ook nie in ag geneem met die promosie en

sertifisering van die leerders nie. Die prestasie van leerders in hierdie assesseringstake kan
wel gebruik word om terugvoer aan die leerders, hul ouers en die skoolbestuurspan te gee. Dit
is veral belangrik waar leerhindernisse of swak deelnamevlakke voorkom.
Bo en behalwe die daaglikse assessering word daar ook van die Graad 10-Geskiedenisonderwysers verwag om 'n formele assesseringsprogram te volg. Dit bestaan uit sewe take wat
intern geassesseer word. Ses van die sewe take word in die loop van die skooljaar afgehandel
en maak 25% van die totale punt uit. Die einde van die jaar eksamen tel as die sewende taak
en maak die oorblywende 75% uit. Die punte wat in elk van hierdie assesseringstake van die
formele assesseringsprogram behaal word, moet gerekordeer word sodat dit aan ouers en die
skoolbestuurspan bekend gemaak kan word.

Die punte wat in die formele assesserings

program behaal word, sal bepaal of leerders na Graad 11 bevorder word.
Die ses take wat gedurende die jaar afgehandel moet word, sluit die volgende in: twee toetse,
die Junie-eksamen, en drie opdragte waartydens verskillende assesseringvorme gebruik word.
Tabel 4.3 voorsien 'n voorbeeld van 'n formele assesseringsprogram vir Graad 10-leerders
(DoE,2007b:1-3; 7-9; DoE, 2007c:19):
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Tabel 4.3: 'n Voorbeeld van 'n formele assesseringsprogram vir Graad 10-Geskiedenisleerders
Kwartaal 1

Kwartaa! 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2 take

2 take

2 take

1 taak

1.

Brongebaseerde en uitgebreide skryfwerk

2.

'n Toets onder gekontroleerde toestande
(Brongebaseerde en uitgebreide skryfwerk)

1.

'n Erfenisondersoek

2.

Eksamen in die middel
van die jaar
(Brongebaseerde en
uitgebreide skryfwerk)

1.

Keuse tussen mondelinge
geskiedenis,
of
'n navorsingsopdrag
of
'n verrykingsopdrag

2.

'n Toets onder gekontroleerde omstandighede
(Brongebaseerde en uitge
breide skryfwerk)

25% van die totale jaarpunt = 100 punte

1.

Eksamen aan die einde
van die jaar
(Brongebaseerde en
uitgebreide skryfwerk)

75% van die totale
jaarpunt = 300 punte

(DoE, 2007b:9)
Brongebaseerde werk met uitgebreide skryfwerk (extended writing) ontwikkel vaardighede en
begrip in ooreenstemming met die eerste drie leeruitkomste. Die vaardighede wat ontwikkel
word wanneer daar met bronne gewerk word, kan in die volgende bree areas gegroepeer word:
Analise;
Interpretasie;
Evaluering;
Sintese (nie soveel van toepassing op Graad 8 nie. Kyk Diagram 7.2);
Kommunikasie.
Binne hierdie areas kom die meer spesifieke vaardighede voor wat 'n leerder in staat sal stel om
byvoorbeeld die volgende te bepaal:
ooreenkomste en verskille;
kontinuTteit en verandering;
oorsaak en gevolg;
chronologie;
vooroordeel;
empatie en
betroubaarheid (DoE, 2007c:34).
Die eksamenvraestelle is ook geskoei op hierdie tipe formaat van brongebaseerde werk met
uitgebreide skryfwerk waar die stel van 'n oorkoepelende sleutelvraag 'n bepaalde perspektief
en navraag aan 'n onderwerp binne die konteks van die inhoudsraamwerk verleen. Later in
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hierdie afdeling sal die uitleg en formaat van die eksamenvraestelle in fyner besonderhede
behandel word (DoE, 2007b:17; 2007d:1-10).
'n Erfenisondersoek wat in die tweede kwartaal afgehandel kan word, het meer betrekking op
leeruitkoms vier. Hierdie taak kan die vorm aanneem van probleemopiossing wat in verband
staan met huidige erfeniskwessies. Leerders kan byvoorbeeld versoek word om planne voor te
le vir gemeenskapsgedenktekens, erfenisterreine, museums ensovoorts. 'n Erfenisondersoek
kan ook behels dat die leerders meer voor die hand liggende ondersoeke moet instel na
plaaslike of nasionale erfenisterreine. Dit kan weer gekoppel word aan inheemse kennis oor 'n
plek of area of aan toerisme en nasionale gedenkdae. Die hoofidee met die erfenisondersoek
is dat leerders se begrip van die verlede verbreed moet word deurdat hulle ervaar hoe die
geskiedenis horn buite die mure van die klaskamer laat geld het.
In die derde kwartaal het die leerder 'n keuse tussen 'n mondelinge geskiedenisopdrag, 'n
navorsingsopdrag of 'n verrykingsaktiwiteit.

Mondelinge geskiedenisprojekte behoort uit die

volgende komponente te bestaan: sleutelvrae om die navorsing te fokus; agtergrondnavorsing
om die onderhoude binne konteks te kan plaas; die onderhoudvoering self en 'n transkripsie
van die onderhoude wat gevoer is. Dit behoort opgevolg te word met 'n skriftelike bespreking
oor hoe die inligting wat uit die onderhoude verkry is, ooreenstem met die betrokke periode wat
nagevors word.
'n Navorsingsopdrag vereis van 'n leerder om selfstandige navorsing te doen wat die proses van
historiese ondersoek verreken.

'n Sleutelvraag moet by elk van hierdie take gestel word

waarvan die onderwerp verband moet hou met die voorgeskrewe inhoudsraamwerk. Graad 10leerders, meer as byvoorbeeld in die geval van die Graad 11- en Graad 12-leerders, sal leiding
moet ontvang met betrekking tot die formulering van l n sleutelvraag waarop die navorsing
gebaseer moet wees. Die navorsingsopdrag moet toon dat die leerders by magte was om te
beplan en inligting (bewyse) deur middel van navorsing te bekom wat gebruik is om 'n
gedagterigting te konstrueer en tot 'n gevoigtrekking te kom wat berus op die sleutelvraag wat
aanvanklik gestel is.
'n Verrykingsaktiwiteit is 'n kreatiewe, oorspronklike en nuwe manier van navorsing doen oor
geskiedenis en kan daarom nie gekategoriseer word as 'n tradisionele of konvensionele
navorsingsopdrag nie. Die verrykingsaktiwiteit sal al die stappe volg soos vir 'n navorsings
opdrag, met die een verskil dat dit kreatiewe etemente bevat. Verrykingsaktiwiteite kan onder
meer die volgende insluit: die saamstel van dokumentere reekse; video-opnames; biografiee;
multimedia-voorstellings; die ontwerp van plakkate; gedigte, plaaslike geskiedenis ensovoorts.
Hierdie tipe aktiwiteit akkommodeer verskillende leerstyle (DoE, 2007b: 19, 22, 26).
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Wat die eksamens betref, is die assessering gebaseer op die leeruitkomste en assesseringstandaarde sowel as die produk (die skryf van geskiedenis). Daar sal ook van leerders verwag
word om 'n grondige kennis met betrekking tot die bepaalde historiese periode waaroor die
vraag handel, te demonstreer.
Die Graad 10-Geskiedenisvraestel bestaan uit historiese bronmateriaal wat benut moet word
om die ondersoekproses te ontrafel. Daar behoort 'n vraag oor elk van die inhoudsafdelings
(kyk Tabel 4.2) gestel te word wat die beginsel van diepte eerder as breedte ondersteun. Alle
vrae het betrekking op die bronne wat in 'n addendum tot die vraestel verskyn. In die eksamen
aan die einde van die jaar sal van leerders verwag word om drie vrae van 50 punte elk in 'n drie
uur lange vraestel te beantwoord. Uit 'n totaal van 50 punte word 30 punte aan die korter tipe
vrae toegeken wat uit die bronne opgestel word (DoE, 2007b: 10-11; DoE, 2007e:1-14). Hierdie
brongebaseerde vrae moet op verskillende vlakke gestel word en elk van hierdie vlakke moet 'n
bepaalde persentasie van die vrae in die vraestel uitmaak (kyk Tabel 4.4):
Tabel 4.4: Vraagstellingsvlakke by brongebaseerde vrae vir Graad 10-leerders
■

:

:

VRAAGSTELLINGSVLAKKE

PERSENTASIE

Vlakl
•

Verkry relevante inligting en data uit die bronne.

■

Organiseer inligting op 'n logiese wyse.

•

Verduidelik historiese konsepte.

30%

Vlak 2
•
Bepaal die bruikbaarheid van die bronne.
•

40%

Identifiseer die sosio-ekonomiese en politieke magsverhoudings wat in gemeenskappe werksaam is.

Vlak 3
•
Verduidelik waarom daar verskillende interpretasies van historiese gebeure, van mense se optredes
en van veranderinge voorkom.
•

30%

Verstaan en herlei statistiese inligting (data) tot grafiese of geskrewe inligting.

(DoE, 2007b:30)
Die oorblywende 20 van die 50 punte is 'n vraag wat van die leerder verwag om uitgebreide
skryfwerk in ongeveer 200 woorde te doen. Ook by hierdie tipe vrae kan twee vlakke onderskei
word.

Vlak een sal van die leerder verwag om iets volgens 'n gegewe gedagterigting te

bespreek of te beskryf.

Vlak twee vereis dat die leerder 'n gedagterigting moet beplan en

konstrueer en tot 'n gevolgtrekking te moet kom deur gebruik te maak van die bronne wat
verskaf is. Elk van die 50-puntvrae moet voorsien wees van 'n oorhoofse sleutelvraag waarvan
die onderwerp verband hou met die voorgeskrewe inhoudsraamwerk. Daar sal van die leerders
verwag word om begrip van historiese konsepte en historiese interpretasie te demonstreer.
Kommunikasie van kennis en begrip sal geskied in die vorm van uitgebreide skryfwerk wat
gebaseer is op die sleutelvraag en die bronne wat vir die betrokke vraag voorsien is. Waar van
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toepassing, kan die uitgebreide skryfwerk in verband gebring word met situasies in die werklike
lewe (byvoorbeeld mediaberigte wat gebaseer is op bewyse uit die verlede) wat leerders in
staat sal stel om bevoegdheid in verskillende genres te demonstreer (byvoorbeeld vergelykings,
interpretasies, die ontwikkeling van 'n gedagterigting) (DoE, 2007b: 10-11, 30; DoE, 2007d:
1-10; DoE,2007e:1-14; DoE, 2007f:1-17).
In Tabel 4.5 word 'n matriks verskaf wat gebruik kan word vir die assessering van uitgebreide
skryfwerk in die twee eksamens, naamlik in die middel en aan die einde van die jaar:
Tabel 4.5: 'n Assesseringsmatriks vir die assessering van uitgebreide skryfwerk in die
eksamens in die middel en aan die einde van die jaar (Assesseringsgradering 20 punte)

r

VLAK7

AANBIEDING

INHOUD

i

VLAK6

VLAK5

VLAK4

VLAK3

VLAK2

VLAK1

Baie goed beplan en gestruktureer.
Sintese van
inligting is
goed.
Konstrueer 'n
argument.
Maak baie
goed van be
wyse gebruik
om argument
te ondersteun .

Goed beplan
en gestruktureer. Sintese
van inligting.
Konstrueer 'n
argument.
Bewyse word
gebruik om
die argument
te ondersteun.

Gestruktureer
de skrywe.
Konstrueer 'n
argument.
Bewyse word
gebruik om
argument te
ondersteun.

Duidelike poging
om 'n argument
te konstrueer.
Bewyse word in
'n groot mate ge
bruik om argu
ment te onder
steun.

Poog om die
inligting in 'n
argument te
organiseer.
Bewyse word
nie goed aangewend om
die argument
te ondersteun
nie.

Grootliks
beskrywend
/ met min/n
klein poging
om 'n argu
ment te ontwikkel.

Antwoord
grootliks nie
goed ge
struktureer
nie.

Kode 7+
(18-20)

Kode7
(16-17)

Kode 7
(16-17)

Kode 6+
(15)

VLAK7
Vraag is ten
voile beantwoord.
inhoudseleksie hou
volkome ver
band met die
argument wat
gevolg is.

1 VLAK6
Vraag is beantwoord.
Inhoudseleksie hou ver
band met die
argument wat
gevolg is.

Kode 6
(14)

VLAK5
Vraag in 'n
groot mate
beantwoord.
Inhoud voidoende gedek
en is relevant.

I

Kode 6
(14)

Kode 5+
(13)

Kode 5
(12)

Kode 5
(12)

Kode 4+
(11)

| VLAK4
Vraag herkenbaar in antwoo rd.
Sekere weglatings/ irrelevante inhoudseleksie.
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Kode 4
(10)

Tabel 4.5:
skryfwerk

(vervolg)
in

die

'n Assesseringsmatriks vir die assessering van uitgebreide

eksamens

in

die

middel

en

aan

die

einde

van

die

jaar

(Assesseringsgradering 20 punte)

VLAK 7

VLAK 6

VLAK 5

VLAK 4

VLAK 3

VLAK 2

Kode 4
(10)

Kode 3+
(9)

Kode 3
(8)

Kode 3
(8)

Kode 2+
(7)

Kode 2
(6)

Kode 2
(6)

Kodel
(0-5)

VLAK1

1 VLAK3
Inhoudseieksie hou nie
altyd verband
nie.
Weglatings in
dekking
VLAK 2
Min inhoud.
Vraag ontoereikend beantwoord.

VLAK1
Vraag nie beantwoord nie.
Inhoud ontoereikend.
Beduidend
irrelevant.

(DoE, 2007b:32)
Die graderingskodes van die assesseringsmatriks is in ooreenstemming met die van die
sewepuntskaal wat vir elke vak voorgeskryf word in die rekordering en rapportering van
leerderprestasie in Graad 10 (kyk Tabel 4.6).

In die assesseringsmatriks beteken die

graderingskodes waarnaas 'n plusteken verskyn dat 'n persentasiespeling op daardie vlak
toegelaat kan word.

So byvoorbeeid sal 'n kode 2+ beteken 7 uit 20 = 35%.

Volgens die

sewepuntskaal het die onderwyser dus die speling om enige persentasie tussen 35 en 39 toe te
ken.
Tabel 4.6: Sewepuntskaal vir die gradering van leerderprestasie in Graad 10

: Graderingskode

I

Graderingsbeskrywing

u Q

3

7

Uitmuntende prestasie

80-100

6

Verdienstelike prestasie

70-79

5

Beduidende prestasie

60-69

4

Voldoende prestasie

50-59

3

Gemiddelde prestasie

40-49

2

Basiese prestasie

30-39

1

Ontoereikende prestasie

0-29

(DoE, 2007b:6)
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Al die take wat vir die formele assesseringsprogram afgehandel moet word, is aan drie
modereringsvlakke onderworpe. Die eerste modereringsvlak is die skool. Die assesserings
program moet aan die vakhoof en die skoolbestuurspan voor die aanvang van die akademiese
jaar voorgele word. Elke taak wat vir die formele assesseringsprogram gebruik word, moet ook
eers aan die vakhoof vir moderering voorgele word alvorens die leerders die taak mag uitvoer.
Onderwyserportefeuljes en bewyse van leerderprestasie moet twee keer jaarliks deur die
vakhoof gemodereer word. Die tweede modereringsvlak is tros/distrik/streek. Op hierdie vlak
moet die portefeuljes van onderwysers en voorbeelde van bewyse van hul leerders se werk
twee keer gedurende die eerste drie kwartale van die skooljaar gemodereer word. Die laaste
modereringsvlak is provinsiaal/nasionaal waar onderwyserportefeuljes en voorbeelde van
bewyse van hul leerders se werk een keer per jaar gemodereer moet word.
Vir promosie- en sertifiseringsdoeleindes moet leerders 'n vlak 2-gradering (Basiese prestasie:
30-39%) in Geskiedenis in Graad 10 behaal. Dit is onderworpe aan die vereiste dat 'n leerder
ten minste ln vlak 3-gradering (matige prestasie: 40-49%) in ten minste een van sy ander drie
keusevakke behaal. 'n Vlak 2-gradering sou beteken dat 'n Graad 10-Geskiedenisleerder wat
die minimum bevoegdheid toon, in staat sou wees om vrae oor die verlede te kan stel en 'n
reeks ondersoekvaardighede te kan aanwend om die vrae te kan beantwoord. In hierdie proses
verkry en organiseer die leerder getuienis uit 'n verskeidenheid inligtingsbronne, demonstreer 'n
begrip van die konsepte wat verband hou met ondersoekterrein en identifiseer perspektiewe en
standpunte in historiese bronne. Die leerder erken die magsverhoudinge wat binne gemeenskappe werksaam is en wend die verkree vaardighede en kennis aan om 'n persoonlike
argument te konstrueer.

In die konstruksie van 'n historiese argument spreek die leerder 'n

mening uit oor die verlede gebaseer op historiese bewyse en kommunikeer dit op 'n
verskeidenheid wyses.

Die leerder raak ook op kritiese wyse betrokke by erfeniskwessies

(DoE, 2007b:6, 15).
4.5.7

Die impak van die UGO-kurrikulum op die onderrig en leer van Geskiedenis

Alhoewel die UGO-kurrikulum (K2005) eers amptelik in 2006 in Graad 10 ingevoer is, is dit
nogtans vir die verdere verloop van hierdie navorsing belangrik om kennis te dra van die wyse
waarop hierdie kurrikulum Geskiedenisonderrig in die AOO-band be'invloed het. Slegs dan kan
daar byvoorbeeld bepaal word of die wyse van beinvloeding dieselfde of verskillend van aard
was wanneer die uitwerking van K2005 in Graad 10 nagevors word. Soos vroeer aangetoon,
bou die VOO-band voort op die grondslag wat in die AOO-band gele word met die leeruitkomste
en assesseringstandaarde wat vordering oor die grade heen toon (DoE, 2007c:9-10).
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4.5.7.1

Kommentaar van akademici

Akademici soos Kapp (1997d:4-11) en Kros (1998:1-2) was van die eerstes om uitgebreide
kommentaar te lewer op die aanvanklike voorgestelde konsepleeruitkomste vir Menslike en
Sosiale Wetenskappe wat in Oktober 1996, Desember 1996, Januarie, 1997 en Maart 1997
verskyn het. Kapp se vernaamste besware teen die leeruitkomste was:
•

dat dit die indruk gewek het dat dit politieke ideale eerder as opvoedkundige doelwitte
bevorder;

•

die oorweldigende beheptheid met Suid-Afrikaanse gebeure wat tot 'n gebrek aan 'n
bree internasionale perspektief kon lei;

•

die byna uitsluitlike konsentrasie op die politieke en sosio-ekonomiese ontwikkelinge
terwyl die kulturele, individuele en intellektuele aspekte van die samelewing feitlik geen
aandag geniet nie;

•

dat dit nie werklik die praktiese situasie in klaskamers en skole in ag neem nie. Dit toon
min begrip vir die hoeveelheid werk wat in die klaskamer gedoen moet word, en die
verskille wat daar tussen leerders bestaan ten opsigte van die wyse waarop hulle leer
ervaar;

•

dat die selektiewe benaderingswyse tot historiese gebeure aanleiding kan gee tot 'n
verdraaiing daarvan, wat vir ideologiese en propagandistiese doeleindes aangewend
kan word;

•

dat daar geen aanduiding was van hoe daar te werk gegaan moes word om die
leeruitkomste te onderrig en te assesseer nie.

Daar is gevra op watter wyse

geassesseer kan word of 'n leerkrag daarin geslaag het om 'n demokratiese benadering
by leerders te bewerkstellig en
•

dat die ontwikkeling van vaardighede nie as 'n meganiese nie, maar as 'n intellektuele
handeling gesien moet word wat die verwerwing van kennis as voorvereiste stel.

Kros se kommentaar oor die konsepleeruitkomste was:
•

dat dit aan 'n chronologiese raamwerk ontbreek;

•

dat die mens se ingrype in die verloop van geskiedkundige gebeure nie genoegsaam
beklemtoon word nie;

•

dat dit 'n positiewe ontwikkeling was dat die aandeel wat "gewone mense" in die verloop
van die Geskiedenis gehad het, erken is en

•

dat persoonlike en nasionale identiteite oorbeklemtoon word.

Die kommentaar van beide Kapp en Kros het betrekking gehad op die inhoudsraamwerk, terwyl
Kapp ook na probleme rakende bepaalde klaskamerpraktyke verwys wat onder meer onderrig
en assessering uitgelig het. Ander akademici soos Sieborger (1999b:299-236) het ook by 'n
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later geleentheid kommentaar op K2005 gelewer waar hy onder meer die werking van sekere
van die ontwerpkenmerke onder die vergrootglas geplaas het. In die wandelgange net etlike
geskiedenisvakdidaktici met hierdie kritiek saamgestem.
4.5.7.2

Verklaring deur die Suid-Afrikaanse Historiese Vereniging

In opvolging van die akademici se kommentaar het die Suid-Afrikaanse Historiese Vereniging
na die implementering van UGO in 1998 'n verklaring uitgereik oor die implikasies van K2005 vir
Geskiedenisonderrig in die skole. In die eerste plek is gewys op sekere algemene kenmerke
van die nuwe Kurrikulum wat deur genoemde vereniging as positief bestempel is. In soverre dit
op die onderrig van Geskiedenis in die besonder betrekking gehad het, was dit vir die
vereniging 'n stap in die regte rigting dat die beset wel bestaan het dat kritiese denke en
burgerlike verantwoordelikheid slegs bereik kan word waar kennis en begrip van die
geskiedenis bestaan.
Die Historiese Vereniging het verder in sy verklaring gewys op die waarde van Geskiedenis as
vak wat as genoegsame rede gedien het waarom dit 'n plek in die nuwe kurrikulum verdien.
Daar is ook 'n oproep tot die regering gedoen om te verseker dat 'n nuwe geskiedenis in die
skole ingevoer moes word wat die eerste keer die bydraes van alle Suid-Afrikaners sou erken.
Benewens die positiewe kommentaar is dele van K2005 uitgewys wat, volgens die oortuiging
van die vereniging, nie bevorderlik was vir die onderrig en leer van Geskiedenis nie. Dit het die
ontwerpkenmerke van spesifieke uitkomste, assesseringskriteria, domeinstellings (range
statements) en leerprogramme ingesluit. Verder is die standpunt gehuldig dat daar in die UGOdokumentasie nie naastenby genoegsaam aandag geskenk word aan die prominente rol wat
Geskiedenis in die analise en verstaan van die verlede speel nie. Daar is ook nie genoeg
voorsiening in die kurrikulum gemaak vir die moontlikheid om botsende interpretasies te
ondersoek nie. Volgens genoemde vereniging word die indruk gewek dat die veranderinge aan
die kurrikulum op 'n meganistiese en deterministiese wyse plaasgevind het.
Wat die inhoudelike betref, is 'n oproep vir die inkorporering van meer wereldgeskiedenis in die
kurrikulum gemaak.

Suid-Afrikaanse geskiedenis moes binne die konteks van die bree

wereldgeskiedenis onderrig word. Daar is ook versoek dat duidelike riglyne opgestel moes
word wat die herhaling van inhoud sal voorkom.

Bekommernis is ook uitgespreek oor die

kurrikulumdokumente wat tekortgeskiet het aan historiese inhoud waarsonder dit nie moontlik
sou wees om bepaalde kennis, vaardighede en waardes te ontwikkel nie.
Aan die einde van hulle verklaring het die Historiese Vereniging 'n pleidooi gelewer vir die
selfstandige voortbestaan van die vak Geskiedenis in die Grade 10-12. Daar is ook op die
belangrikheid gewys dat die sosiale, ekonomiese en politieke veranderinge wat hoofsaaklik in
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die 20e eeu in Suid-Afrika plaasgevind het, verstaan en beoordeel moet word binne die breer
konteks van globalisering en invloede van die wereldgeskiedenis.

Dit het nie beteken dat

"Europese geskiedenis" en "Suid-Afrikaanse geskiedenis" as afsonderlik gespesifiseer moet
word soos die geval in die ou sillabusse en handboeke was nie.

Ook is versoek dat

professionele historici meer betrek moet word by die skryf van nuwe skoolhandboeke wat sou
help om die verdraaiings ten opsigte van historiese inhoud reg te stel.

Saam met

opvoedkundiges moes die professionele historici 'n sentrale rol speel in die hersiening van alle
kurrikulumontwikkeling en assesseringsprosedures (Leggassick, 1998:6-10).
Nadat professor Kadar Asmal in 1999 as nuwe Onderwysminister oorgeneem het, is hy deur die
Suid-Afrikaanse Historiese Vereniging versoek om kommentaar te lewer op die verklaring wat
hulle in die vorige jaar aan sy voorganger, professor Sibusiso Bengu, voorgele het (PolakowSuransky, 2002). Geen kommentaar is ontvang nie, maar Asmal het die Historiese Vereniging
opnuut uitgenooi om spesifieke kommentaar aan horn te lewer oor K2005. In opvolging van
hierdie versoek het die vereniging besorgdheid oor die volgende aspekte rakende Geskiedenis
in K2005 uitgespreek:
•

die feit dat die hele omvang van die Suid-Afrikaanse geskiedenis in 'n enkele
assesseringskriterium gedek word;

•

die gebruik van programorganiseerders (dit is kwessies of temas wat uit die alledaagse
lewe gekies word om plaaslike en maatskaplike prioriteite te weerspieel) wat in hulle
beskrywing so wyd gestel word dat dit byna onmoontlik was om "n sistematiese
studieprogram daaroor te ontwerp;

•

dat die kurrikulum geen raamwerke vir 'n studie van die verlede voorsien nie. Dit word
geheel en al aan skoolgebaseerde beplanning oorgelaat wat moet verseker dat die
historiese vaardighede wat by die kurrikulum ingesluit word, in ooreenstemming is met
historiese inhoud ter bereiking van die uitkomste;

•

dat geen meganisme in werking gestel is om die "tradisionele" probleem te voorkom dat
dieselfde inhoud jaar na jaar op dieselfde wyse herhaal word nie. Kurrikulum 2005 het nie
inhoud gespesifiseer vir elk van die betrokke fases of grade nie, wat die geleentheid
gelaat het om inhoud voortdurend te herhaal;

•

dat geen verwysing in die domeinstellings gemaak word met betrekking tot die onderrig
van enige Afrika- of wereldgeskiedenis nie en

•

dat handboeke en ander leer- en onderrigsteunmiddele wat vir Menslike en Sosiale
Wetenskappe in Graad 7 beskikbaar gestel is, beskik oor besonder min inligting wat
werklik betrekking het op Geskiedenis (Chisholm et al., 2000:103; Sieborger, 1999a:7).
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4.5.7.3

Reaksie van die Ministerie van Onderwys

Die probleme wat met K2005 ondervind is, het Asmal - wat as jong man self ook 'n
Geskiedenisonderwyser was - ondervang toe hy 'n Ministeriele Hersieningskomitee op 8
Februarie 2000 aangestel het om die kurrikulum in hersiening te neem (Chisholm et at.,
2000:14; Polakow-Suransky, 2002). Onder voorsitterskap van professor Linda Chisholm het
die Komitee 'n reeks aanbevelings in sy verslag van Mei 2000 aan die hand gedoen (kyk
afdeling 2.10.5.2) wat uiteindelik gelei het tot die aanvaarding van die HNKV vir Grade R-9 in
April 2002. Dit was nie 'n nuwe kurrikulum nie - slegs 'n vereenvoudiging en versterking van
K2005 (DoE, 2002a:5-6). In hierdie Hersieningskomitee wat uit elf lede bestaan het (Chisholm
et ai, 2000:2), was die voorsitter en nog 'n lid die enigste twee persone wat oor uitgebreide
kennis en agtergrond van Geskiedenis beskik het.

Kros (2000b) beweer dat dit daartoe

bygedra het dat die voorleggings wat oor Geskiedenisonderrig en K2005 gemaak is, simpatiek
aangehoor is, veral waar dit gehandel het oor die voortbestaan van Geskiedenis as 'n outonome
vak. Dit is in 'n groot mate bevestig met die bekendmaking van die HNKV waar Geskiedenis
binne die Sosiale Wetenskappe-leerarea relatief outonome status verkry het. Die verhouding
tussen Geskiedenis en Aardrykskunde word in die leerarea beskryf as "afsonderlike maar
verwante dissiplines" (DoE, 2002b:4).
Vier maande na die verskyning van die Chisholmverslag het Asmal in September 2000 'n
Geskiedenis- en Argeologiepaneel onder leiding van professor Njabulo Ndebele, wat in daardie
stadium die visiekanselier van die Universiteit van Kaapstad was, aangewys. Die opdrag aan
hierdie paneel was om die agteruitgang van Geskiedenisonderrig in skole te ondersoek waarna
aanbevelings aan die Minister gedoen moes word (Bonthuys, 2000:7; Eie Kantoor, 2000:6;
Rademeyer, 2000:4).
Die Ndebeleverslag is op 14 Desember 2000 vrygestel wat beklemtoon het dat die onderrig van
Geskiedenis in skole baie swak is. Enkele van die belangrikste aanbevelings van die verslag
wat spesifiek met Geskiedenisonderrig en UGO in verband gebring kan word, het onder andere
behels dat:
•

Geskiedenis en Aardrykskunde, soos ook deur die Chisholmverslag aanbeveel, deel
moet uitmaak van die leerarea Sosiale Wetenskappe in die AOO-band;

•

Geskiedenis sy onafhanklike status binne die leerarea Sosiale Wetenskappe moet
behou;

•

Geskiedenis ook in die VOO-band as 'n selfstandige vak moet voortbestaan;

•

die inhoud tematies eerder as chronologies gerangskik moet word;

•

vaardighede in die metodologie van Geskiedenis verder bevorder moet word, deur
byvoorbeeld gemeenskaps- en skoolargiewe in veral die landelike gebiede op te rig;
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•

meer aandag geskenk moet word aan voor- en indiensopleiding van Geskiedenisonderwysers;

•

spesiale opleiding aan Geskiedenisvakadviseurs gegee moet word om hulle effektiwiteit
te verbeter;

•

die gehalte van leer- en onderrigsteunmateriaal verbeter moet word. Alle handboeke
moet daarna poog om primere bronne in te sluit;

•

verskillende handboeke in skole beskikbaar moet wees en dat alle monopoliee wat by
die voorsiening van handboeke betrokke is, teengewerk behoort te word;

•

'n nasionale Geskiedeniskommissie

saamgestel moet word wat metodes moet

ondersoek om Geskiedenisonderrig te versterk en
•

'n Nasionale Geskiedenisnetwerk geskep moet word om leer- en onderrigsteunmiddeie
te verifieer en te koordineer waarna dit vir skole toeganklik gemaak moet word deur
middel van 'n netwerk van nasionale gemeenskapsargiewe (Gardiner, 2001:69, 73;
Beukman, 2000:2; Rademeyer, 2000:4; Report, 2000).

Die Ndebeleverslag is klaarblyklik positief deur die plaaslike pers en invloedryke internasionale
publikasies ontvang (Bam, 2004:168; Van der Westhuizen, 2001:11). Enkele aanbevelings van
die verslag is wel met verloop van tyd in die UGO-kurrikulum vir Geskiedenisonderrig
opgeneem.

Daar is reeds verwys na Geskiedenis wat sy wesenlike eienskappe as 'n

selfstandige vak in die leerarea Sosiale Wetenskappe behou het (DoE, 2002b:4). Ook in die
VOO-band het Geskiedenis binne K2005 as 'n outonome vak bly voortbestaan.
In reaksie op die verslag se voorstel ten opsigte van die stigting van 'n Geskiedeniskommissie,
het Asmal die SAGP in Augustus 2001 bekendgestel (Bam, 2004:168;

Polakow-Suransky,

2002). Die SAGP het ook deur sy gereelde nasionale werksessies (Bam, 2004:175; Slabbert,
2002:5;

Van Eeden, 2002:7) heelwat daartoe bygedra om 'n Geskiedenisnetwerk vir

onderwysers te stig. Die gehalte en toeganklikheid van leer- en onderrigsteunmiddeie is verder
verbeter met die ontwikkeling van 'n nuwe en bygewerkte Suid-Afrikaanse Geskiedenisaanlynwebwerf www.sahistorv.org.za vir Grade 4 tot 12 wat op 21 Mei 2007 bekendgestel is
(Bateman, 2007:2). Hierdie webwerf is die eerste keer reeds in Januarie 2001 geaktiveer (DoE,
2007a).
4.5.7.4

Impak op Geskiedenisonderwysers

Die nuwe UGO-kurrikulum het beteken dat Geskiedenisonderwysers aanpassings moes maak
ten opsigte van die tradisionele onderrig- en leerbenadering wat hulle gevolg het. Anders as die
tradisionele benadering van inhoudgebaseerde voorskriftelike transmissie-onderwys was die
onderrig nou meer leerdergesentreer en aktiwiteitgebaseer waarin verlangde leeruitkomste in
kennis, vaardighede en waardes gedemonstreer moes word. Dit het 'n meer gesofistikeerde
benadering tot die onderrig- en leergebeure vereis. Daar moes op 'n bepaalde wyse gedink
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word oor aspekte soos historiese navraag, die ondersoek na veelvuldige perspektiewe,
kenniskonstruksie, historiese interpretasie en assessering. Vir die doeltreffende toepassing van
hierdie nuwe onderwysbenadering was die beskikbaarheid van genoegsame en doeltreffende
leer- en onderrigsteunmateriaal nodig asook praktykgerigte onderwysersopleiding (Matshidiso,
2007:101-102, 105; Tibbitts, 2006:299; Schoeman & Manyane, 2002:176-177).
Dit het geblyk dat baie onderwysers hul onderrig- en leermetodes op 'n vernuwende wyse, soos
deur UGO vereis, aangepas het. Dit was nie net die geval in die vorige model C (blanke)-skole
nie, maar selfs ook in 'n aantal van die township-skole wat in Gauteng, KwaZulu-Natal en die
Wes-Kaap gelee is. Aanpasstngs is egter nie oral gemaak nie en daar was onderwysers by
talle skole in Gauteng en die Noordelike Provinsie wat voortgegaan het om uit die verouderde
apartheidshandboeke te werk. As ondersteuningsmateriaal het hierdie boeke ver tekortgeskiet
en kon gevolglik nie tot aanwins van nuwe onderrigstrategiee strek nie. Sommige onderwysers
was ook nie tuis met die inhoud van die "nuwe" geskiedenis en die wyse waarop dit onderrig
word nie. Van hierdie onderwysers het hul opleiding in die apartheidsgeskiedenis ontvang en
het nou onseker gevoel oor die kennis wat hulle in pag het om die nuwe benadering met sukses
te kan hanteer. Diesulkes het daarom verkies om te volstaan met die inhoud en metodologie
wat aan hulle bekend is. Hulle het ook nie daarin belanggestel om l n kritiese ingesteldheid te
openbaar teenoor bronne en bepaalde dogmas wat in verouderde handboeke verkondig is nie
(Hindle, 2004:191; Polakow-Suransky, 2002; Report, 2000).
Die UGO-kurrikulum het ook vir sommige onderwysers beroepsonsekerheid meegebring. Die
afskaling van Geskiedenis na 'n deel van die leerarea Menslike en Sosiale Wetenskappe (wat
sedert 2002 as net Sosiale Wetenskappe bekend gestaan het) het daartoe bygedra dat talle
ervare Geskiedenisonderwysers oorbodig verklaar is (DoE, 2002:2; Report, 2000). Gedurende
die jare 1998-2000 het die aantal Geskiedenisonderwysers van 55% (van die totale
onderwyskorps in Suid-Afrika) tot 40% afgeneem (Anon, 2000b). Ook die aantal leerders in
Geskiedenis het 'n afname begin toon. Die verminderde leerdergetalle kan moontlik as rede
dien waarom sommige Geskiedenisonderwysers in die Noordelike Provinsie onderrig in vakke
soos Wiskunde en Wetenskap begin gee het omdat daar l n tekort was aan onderwysers vir die
vakke (Lubisi, 2001).
Onderwysers het ook probleme met UGA ondervind. Dit is in 2000 deur die Geskiedenis- en
Argeologiepaneel as "groot en kompleks" beskryf (Report, 2000).

Talle primere skool-

onderwysers het die assesseringstandaarde en die progressie wat dit toon, nie verstaan nie,
omdat hulle hierdie terme nie in hul opleiding teegekom het nie (Siebbrger, 2001:2).
Onvoldoende opleiding in UGO en die gebrek aan doeltreffende leer- en onderrigsteunmateriaal
het ongetwyfeld daartoe bygedra dat probleme met assessering ondervind is. Baie van die
onderwysers het geen ander bronne gehad waaruit hulle kon voorberei nie, as die handboeke
wat uit die apartheidsera gedateer het.

Baie van die skole het ook nie oor fasiliteite soos
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biblioteke, fotostaatmasjiene en selfs papier beskik nie. Onderwysers kon ook nie staat maak
op genoegsame ondersteuning van die skoolbestuur, vakinspekteurs en provinsiale onderwysdepartemente nie. Die tyd wat aan indiensopleiding bestee is, is ook as onvoldoende beskou
om onderwysers toereikend te kon toerus om UGO doeltreffend in die klaskamers te
implementeer. A) hierdie faktore het baie onderwysers gefrustreer of onseker laat voel, met die
gevolg dat "... they become educationally paralysed, marooned between traditional content
teaching and a more modern skills approach" (Gardiner, 2001:72; Report, 2000).
'n Aspek van assessering waaroor ontevredenheid onder onderwysers geheers het, was die
wyse waarop assesseringskriteria dit vir leerders moontlik gemaak het om punte maklik te
behaal.

Onderwysers het dit as "eenvoudig belaglik!" afgemaak en dit toegeskryf aan "die

gevolg van uitkomsgebaseerde onderrig". Kommentaar van onderwysers soos: "Niks is reg of
verkeerd nie en vir enigiets wat moontlik reg kan wees, moet kandidate ook punte kry" was aan
die orde van die dag. Die opmerkings is gemaak nadat al die Graad 9-leerders in 2003 verplig
was om 'n eksterne vraestel in Sosiale Wetenskappe tydens die vierde kwartaal te skryf.
Hierdie eksterne wyse van assessering, wat as Gesamentlike Take vir Assessering (GTA)
bekend staan, geld sedert 2003 ook vir al die ander sewe leerareas en maak 25% van die
leerder se totale persentasiepunt uit (WCED, 2003).

As voorbeeld van die maklike wyse

waarop leerders punte kon verdien, is verwys na 'n spesifieke vraag in die vraestel wat uit 28
punte getel het. In elk van die vier kategoriee van die vraag kon punte tussen 1 en 7 deur die
leerder behaal word.

Indien in twee kategoriee 2 punte aan die leerder toegeken is (wat

volgens die assesseringskriteria beteken het "nie behaal nie") en in die ander twee kategoriee 3
punte (wat volgens die assesseringskriteria beteken het "gedeeltelik behaal") sou die leerder 'n
totaal van 10 uit 'n moontlike 28 punte behaal het. Dit het 'n persentasie van 35,7% uitgemaak
wat meegebring het dat die leerder die betrokke vraag gedeeltelik geslaag het. Volgens van die
onderwysers was dit feitlik onmoontlik om leerders wat bitter min van die vak geweet het, te laat
druip (Rademeyer, 2004b:2).
In Graad 12 van die VOO-band het al die provinsies sedert 2003 'n nasionale vraestel geskryf
(WCED, 2005) waarin hoofsaaklik brongebaseerde en opsteltipe vrae aangewend is vir
leerderassessering. Dit was in ooreenstemming met A Resume of Instructional Programmes in
Schools, Report 550 (2001/08) wat as 'n tussentydse Nasionale Kemsillabus vir Grade 10-12
gedien het.

Vir Geskiedenis het hierdie oorgangsriglyn-dokument onder meer onderwysers

aangemoedig om leerders aan 'n uitkomsgebaseerde metodologie bloot te stel deur sterker
klem te le op die skryf van opstelle en brongebaseerde werk (DoE, 2003b:viii; WCED, 2002:4,
21; WKOD, 2002:4,15).
Sommige onderwysers het positief gereageer op hierdie assesseringsmetode. Hulle het hierdie
tipe vrae verkies omdat dit insig getoets het en daar weggebreek is van die feitebenadering in
toetse en eksamens (Erasmus, 2004:12).
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4.5.7.5

Impak op leerders

Die impak wat UGA op die Geskiedenisleerder gehad het, blyk uit die literatuurstudie wat die
navorser onderneem het 'n veld te wees wat nog braak le. Gevolglik, in 'n poging om die impak
van UGA op die leerder te bepaal, is die uitsprake/kommentaar van leerders nagevors soos dit
meestal in die media verskyn het.
Die wyse waarop leeruitkoms drie, naamlik geskiedkundige interpretasie (DoE, 2002b:7), by
geleentheid geassesseer is, het probleme vir 'n Graad 9-leerder in l n skool aan die Oos-Rand
opgelewer. Die betrokke leerder het geweier om 'n vraag in die eksamen te beantwoord wat
oor 'n spotprent gestel is. Die spotprent wat op 24 November 1959 in die Cape Times verskyn
het, het die sosiale impak van die apartheidswette geillustreer. Dit het gehandel oor 'n klein
blanke seuntjie wat bruin gebrand is en vooroor gebukkend staan met sy swembroek 'n entjie
afgetrek by 'n "net vir blankes"-bordjie op die strand. Hy ontbloot sy wit vel as bewys dat hy
eintlik blank is, en dat dit maar net die son was wat horn so bruin gebrand het. 'n Konstabel het
hierop gereageer deur aan die seuntjie te se: "As ek jou om 'n bewys vra, bedoel ek jou
identiteitskaart."
In die vraestel word gemeld dat die gebeure verwys na die Wet op Aparte Geriewe wat deel
uitgemaak het van Suid-Afrika se apartheidsbeleid.

Die vraag wat gestel is, was: "Dink jy

wette/gebeure soos in die spotprent uitgebeeld, was 'n misdaad teen die mensdom?
Verduidelik." Die betrokke Graad 9-leerder het kapsie hierteen gemaak en gemeen dat indien
hy dit sou beantwoord, hy daarmee sou erken dat sy voorouers en witmense verkeerd gehandel
het. Dit sou horn glo van sy verlede vervreem (Pretohus, 1998:11).
Hierdie voorbeeld lewer bewys daarvan dat die veranderde wyse van UGA aanvanklik deur
sommige leerders as problematies ervaar is. Die vaardigheid van bronanalise, waar dit van die
leerder verwag word om deur verskillende brille na 'n saak te kyk ten einde 'n mening te kan
uitspreek, was 'n vreemde en nuwe ervaring vir leerders wat gewoond was aan die neerskryf
van gememoriseerde kennis.
Graad 12-leerders in die provinsies van Limpopo en Gauteng het oorwegend positief gereageer
op die wyse waarop daar geassesseer is toe hulle om kommentaar genader is nadat hulle die
eksterne eksamen aan die einde van 2004 afgele het.

Vir hulle het assessering wat deur

middel van opsteltipe- en brongebaseerde vrae geskied het, "dinkwerk" beteken. Dit was nie
meer "papegaaiwerk" wat net op "feitevrae" gekonsentreer het nie, maar vrae wat insig en
kennis getoets het. Hierdie wyse van assessering wat toegelaat het dat leerders eie vertolkings
kon gee en 'n eie argument kon konstrueer, het as rede gedien waarom Geskiedenis deur 'n
leerder beskryf is as "uitdagend en baie interessant" en "een van die mees verrykende vakke
wat aangebied word" (Begrypende geskiedenisleerling, 2004:16; Matrikulant, 2004:12; Van
Wyk, 2004:7).
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4.5.7.6

Terugvoer van ouers

Ouer-terugvoer op UGA is dikwels van informele aard en word nie altyd aangeteken nie. Dit is
egter wel duidelik, volgens 'n studie wat in 2004 onder 1 450 ouers onderneem is, dat alle ouers
in die algemeen met UGO ontevrede was (Rademeyer, 2004c:9). Besware teen UGA is dat dit
poog om alle kinders op akademiese vlak gelyk te stel deur hulle in groepe te laat saamwerk en
nooit individueel te assesseer nie. Punte word deurlopend deur die jaar toegeken vir opdragte
wat nie noodwendig deur die leerder uitgevoer is nie. Nog 'n algemene beswaar teen UGO is
dat dit daartoe bydra dat leerders oor geen algemene wereld-, geskiedenis-, of aardrykskundeagtergrond beskik nie (De Wet, 2004:130).

Ander ouers het weer daaroor gekla dat hulle

verplig word om materiaal vir opdragte aan te koop, en stel die vraag waarom hierdie opdragte
nie in die klaskamer afgehandel kan word nie (vgl. Shabalala, 2004:10). UGO in Geskiedenis
het vir sommige ouers ook nie werklik iets beteken nie omdat die vak as irrelevant vir hulle
kinders se toekoms beskou is vanwee die min beroepsgeleenthede wat dit bied. In sommige
kringe is Geskiedenis ook beskou as 'n vak wat deur die minder intelligente kinders geneem
word. Die negatiewe persepsie is versterk deur onderwysadministrateurs wat die waarde van
Geskiedenis gediskrediteer het deur dit nie eens meer as 'n kernvak van die kurrikulum te
beskou nie. Dit alles saam het aanleiding gegee tot 'n situasie waarin leerders aan skole en
universiteite nie meer daarin belanggestel het om geskiedenis te bestudeer nie (Anon, 2000b;
Report, 2000; Rademeyer, 2000:4; Gardiner, 2001:70).
4.6

SLOTBESKOUING

In hierdie hoofstuk is tendense en perspektiewe nagevors wat verband hou met die herkoms,
vestiging en impak van 'n uitkomsgebaseerde benadering in die onderrig en assessering van
Geskiedenis.

Engeland, die VSA, Nieu-Seeland, Australie en Suid-Afrika is as lande uit-

gesonder om die manifestering van UGO binne die Geskiedenis/Sosiale Studies-kurrikulums te
ondersoek. Met betrekking tot Suid-Afrika is daar in die besonder op Graad 10 gefokus omdat
dit die onderwerpterrein van die dnderhawige navorsing is. Die volgende insiggewende ooreenkomste en verskille het uit die navorsing voortgespruit.
Sedert die 1960's is die meriete van die inhoud en metodologie waarop die onderrig en
assessering van Geskiedenis/Sosiale Studies berus het, in Engeland, die VSA, Nieu-Seeland,
Australie, en ook in Suid-Afrika toenemend bevraagteken. Hierdie bevraagtekening was onder
meer die gevolg van die invloed van die SCHP in Engeland en die NSS-beweging in die VSA.
Dit het 'n veranderde onderrig- en leerbenadering bepleit waar wegbeweeg moes word van ln
suiwer feitelik gememoriseerde kennisinhoud wat deur die onderwysers in 'n transmissie-styl
aan die leerders oorgedra word.

Die klem moes eerder geplaas word op die onderrig en

assessering van kennis en vaardighede waardeur die leerder in staat gestel sal word om
Geskiedenis op 'n aktiewe en intellektuele wyse te ondersoek.
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Bate van die voorstelle wat

gebore is uit die be'invloeding van die SCHP- en die NSS-beweging is uiteindelik in die UGOGeskiedeniskurrikulums van bogenoemde lande opgeneem.
Die hervorming van die Geskiedeniskurrikulums het nie altyd seepglad verloop nie. In Engeland, die VSA en Australie het dit aanleiding gegee tot duidelik gepolariseerde groeperinge.
Verdeeldheid het voorgekom tussen diegene wat 'n inhoudsbenadering voorgestaan het en
diegene wat 'n vaardigheidsbenadering ondersteun het.

In Nieu-Seeland was Geskiedenis-

onderwysers van die senior sekondere fase ook bekommerd oor die klem wat al meer op
vaardighede geplaas word wanneer daar geassesseer word en is daar gepleit vir die behoud
van 'n balans tussen inhoud en vaardighede. Ook in Suid-Afrika is kommer uitgespreek oor die
sekondere rol wat inhoud teenoor vaardighede inneem.
Binne die UGO-raamwerk maak Geskiedenis in die VSA deel uit van die vak Sosiale Studies
wat tot in die laaste skooljaar aangebied word. In die geval van Nieu-Seeland maak Sosiale
Studies deel uit van die kernleerarea Sosiale Wetenskappe wat die leerders tydens die eerste
tien jaar van hul skoolloopbaan moet volg.

Dieselfde geld ook vir Australie (met die

uitsondering van die staat Nieu-Suid-Wallis) waar Geskiedenis deel uitmaak van die leerarea
Samelewing- en Omgewingstudies wat ook oor die eerste tien jaar van 'n leerder se skoollewe
heen strek. Pogings van diegene wat Geskiedenis as selfstandige vak wou laat voortbestaan,
was nie geslaagd nie.

In die geval van Australie het die integrasie van Geskiedenis by 'n

multidissiplinere en interdissiplinere generiese leerarea deels tot die marginalisering van die vak
gelei wat vanselfsprekend ook die onderrig en assessering van die vak negatief sou be'i'nvloed.
In Engeland is dit nie as sodanig ervaar nie omdat 'n suiwer vakbenadering regdeur die primere
en sekondere skool gevolg word. Leerders in Engeland het selfs aangedui dat Geskiedenis 'n
gewilde vak is wanneer 'n keuse aan die einde van sleutelfase 3 (ouderdom 14) uit vakke
gemaak moes word. Ook in Suid-Afrika word die onafhanklike status van die vak verseker in
die AOO-band en die VOO-band.
Waar Geskiedenis 'n ge'integreerde onderdeel van 'n ander leerarea se uitkomsgebaseerde
kurrikulumraamwerk uitmaak, was leerders in die algemeen onkundig oor hulle nasionale
geskiedenis. Dit was veral die geval in die VSA en Australie. Die gevolg hiervan was 'n sterk
gesentraliseerde regeringsinmenging om te verseker dat nasionale geskiedenis sy regmatige
plek in die skoolkurrikulum behou. Finansiele ondersteuning is ook beskikbaar gestel vir die
uitbou van die vak Geskiedenis. Alhoewel Engeland 'n suiwer vakbenadering gevolg het, was
daar ook van regeringskant ingemeng om die onderrig en assessering van 'n Britse nasionale
Geskiedenis te verseker. In Suid-Afrika het Onderwysminister, Kader Asmal, ook in die jaar
2000 by Geskiedenisonderrig betrokke geraak deur 'n ondersoek na die stand van Geskiedenis
te gelas waarna bepaalde maatreels uitgestippel is wat die bevordering van die vak ten doel
gehad het. Dit het vrugte afgewerp omdat dit teen 2007 die selfstandige status van die vak bo
alle twyfel verseker het. Ook is baie gedoen om die gehalte en toeganklikheid van die leer-en
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onderrigsteunmiddele te verbeter.

Die ontwikkeling en die bekendstelling van 'n nuwe

bygewerkte Suid-Afrikaanse Geskiedenis aanlynwebwerf vir Grade 4-12 in 2007 dien as 'n
bewys hiervan.
In al die lande wat bespreek is, was die samestelling van die nasionale UGO-Geskiedeniskurrikulum 'n kontroversiele proses. In die meeste gevalle het die kontroversie gewentel om die
voorgeskrewe inhoudsraamwerk en metodologie (inhoudgebaseer versus vaardigheidgebaseer)
wat gevolg moet word.
Gebrekkige professionele opleiding van Geskiedenisonderwysers en die volhoudbaarheid van
professionele ontwikkelingsprogramme is 'n probleem wat in die VSA, Nieu-Seeland, Australie
en ook Suid-Afrika ondervind is.
Wanneer die UGO-struktuur van die Geskiedenis-/Sosiale Wetenskappe-kurrikulum van die
verskillende lande onder bespreking met mekaar vergelyk word, word bepaalde ooreenkomste
aangetref.

So byvoorbeeld word voorsiening gemaak vir verskillende vlakke van leerder-

vordering wat begrip, kennis, vaardighede, waardes en houdings toets. Al die lande deel ook in
dieselfde prosesse van uitkomsvaardighede, naamlik (i) historiese ondersoek/navraag, (ii)
historiese interpretasie en (iii) kommunikasie /standpuntinname.
In Hoofstuk 5 sal die navorsingsontwerp en -metodologie wat in die empiriese navorsing gevolg
is, aan die beurt kom om uiteindelik aan te toon tot welke mate onderwysers tans die pasbespreekte teorie in die praktyk beleef.
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HOOFSTUK 5
EMPIRIESE ONDERSOEK: NAVORSINGSONTWERP EN -METODOLOGIE
5.1

INLEIDING

In Hoofstuk 1 is die agtergrond van die navorsing geskets, die probleem ten opsigte van die
studie gefornnuleer en die doel en metode van ondersoek kortliks uiteengesit. In Hoofstukke 2
tot 4 is 'n literatuuroorsig van hierdie navorsing gegee. Aan die hand van internasionale en
nasionale perspektiewe is die UGO-model in Hoofstuk 2 bespreek.

In Hoofstuk 3 is UGA

bespreek, terwyl Hoofstuk 4 gefokus het op die onderrig en assessering van Geskiedenis binne
'n UGO-konteks.
Die metode van ondersoek wat in die empiriese gedeelte van die navorsing gevolg is, word in
hierdie hoofstuk bespreek.
5.2

PROBLEEMSTELLING

Die navorsing wil graag antwoorde op die volgende vrae vind met betrekking tot die assessering
van Geskiedenis in Graad 10:
•

In watter mate voldoen die Graad 10-Geskiedenisonderwyser aan die riglyne/voorskrifte
van UGA?

•

Hoe sien die Graad 10-Geskiedenisonderwyser se kennis, houdings en vaardighede ten
opsigte van UGA daar uit?

•

Watter leemtes en probleme bestaan daar vir die Graad 10-Geskiedenisonderwyser wat
die doeltreffende implementering van UGA kortwiek?

•

Hoe sou 'n UGA-model vir die Graad 10-Geskiedenisonderwysers met betrekking tot die
kenmerke en die implementering daarvan daar uitsien?

5.3

NAVORSINGSDOEL

Die doel van hierdie empiriese ondersoek is in die eerste plek om:
•

vas te stel in watter mate die Graad 10-Geskiedenisonderwyser aan die riglyne/voor
skrifte van UGA voldoen het;

•

die Graad 10-Geskiedenisonderwyser se kennis, houdings en vaardighede ten opsigte
van UGA te bepaal;

•

leemtes en probleme te identifiseer wat die Graad 10-Geskiedenisonderwyser daarvan
weerhou het om UGA doeltreffend te implementeer en

•

'n UGA-model vir die Graad 10-Geskiedenisonderwyser te ontwikkel.
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5.4

NAVORSINGSONTWERP EN -METODOLOGIE

Om aan die doel van hierdie empiriese ondersoek te voldoen, is hoofsaaklik van kwantitatiewe
navorsingsmetodes gebruik gemaak. Kwantitatiewe navorsing word gewoonlik aangewend om
feite vas te stel, om statistiese beskrywings te doen, verbande tussen veranderlikes aan te toon
en voorspellings te maak.

By kwantitatiewe navorsing is die navorser gewoonlik op die

agtergrond en verkies hy/sy om nie direk betrokke te raak by die gebeure of "voorwerpe" (soos
die deelnemer-navorser) nie. Die kwantitatiewe metodologie is geskik vir die beskrywing van
menings en houdings en om die invloed van een gebeure of veranderlike op 'n ander vas te stel
(Van der Merwe, 1996:290-291).
Ten einde data in te win is daar van 'n opname gebruik gemaak. Tydens opname navorsing
kan data aan die hand van 'n vooraf opgestelde gestruktureerde vraelys ingesamei word, en wel
deur middel van persoonlike onderhoude, telefoonoproepe, posopnames en die groeptoepassing van vraelyste. In die eerste twee gevalle is dit die onderhoudvoerder wat die vrae
stel en die antwoorde van die deelnemers op die vraelys rekordeer. In die laaste twee gevalle
is dit die deelnemers wat self die vraelys invul deur op die items te reageer (Graziano & Raulin,
2004:310;

Mowbray & Yoshihama, 2001:143).

Opnames stel die navorser in staat om te

bepaal wat 'n persoon weet (kennis of inligting), die voor- en afkeure van 'n persoon (waardes
en voorkeure) en wat 'n persoon dink (houdings en oortuigings) (Tuckman, 1988:213;
Huysamen 1993:132).
In hierdie navorsing is van gestruktureerde vraelyste gebruik gemaak wat per pos aan die
deelnemers versend is.

Volgens Delport (2005:166) en Gray (2004:188) is vraelyste die

opname-instrument wat die meeste gebruik word wanneer data ingesamei word. Die wesenlike
doel van 'n vraelys is om feite en menings oor 'n verskynsel by deelnemers wat daaromtrent
ingelig is, te verkry.

Hulle beantwoord almal dieselfde stel items wat op 'n voorafbepaalde

gestruktureerde volgorde opgestel is (Delport, 2005:166; Gray, 2004:187).
Die vraelys in hierdie navorsing bestaan grotendeels uit geslote (gestruktureerde) items. By
hierdie tipe items word 'n reeks responsopsies verskaf waaruit die deelnemer moet kies. Die
data wat uit die geslote items verkry word, is kwantitatief van aard.
Daar word ook in die vraelys van vier oop items gebruik gemaak (kyk afdeling 5.4.2.2) wat
kwalitatiewe data voorsien oor die deelnemers se mededelings met betrekking tot UGA. By die
oop items word ruimte voorsien vir die deelnemer om 'n woord, frase of opmerking te skryf
(Maree & Pietersen, 2007:160-161).

In gevalle waar kwantitatiewe en kwalitatiewe data in

kombinasie ingesamei word, dra dit daartoe by dat die verskynsel wat nagevors word ten beste
verstaan word (Ivankova et ai, 2007:266).

(Raadpleeg Bylaag B vir 'n voorbeeld van die

vraelys).
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5.4.1

Populasie en steekproefneming

Die populasie (of teikengroep) verwys na die totale aantal deelnemers van 'n spesifieke groep
persone waarin die navorser ge'interesseerd is vir die verkryging van sy data (McMillan &
Schumacher, 1993:159; Tuckman, 1988:239). In die geval van hierdie navorsing verwys dit na
al die Graad 10-Geskiedenisonderwysers wat 'n pos in openbare skole in Suid-Afrika beklee.
Vanwee die groot omvang van hierdie populasie is dit nie prakties en ekonomies moontlik om
elke deelnemer by die navorsing te betrek nie. Daarom word 'n steekproef getrek wat as verteenwoordigend van die populasie beskou word (Gray, 2004:82-83). Dit is belangrik dat die
steekproef op so 'n wyse getrek word dat die navorsingsresultate as betroubaar en geldig en
dus veralgemenend van die hele gedefinieerde populasie beskou kan word. Vir hierdie doel is
'n steekproefteorie ontwikkel wat metodes/tegnieke voorstel van hoe daar te werk gegaan moet
word om "wetenskaplike" steekproewe te neem (Maree & Pietersen, 2007:172; Cohen et al.,
2000:98).
Daar kan onderskei word tussen twee hoof-steekproefnemingmetodes, te wete waarskynlikheidsteekproewe en nie-waarskynlikheid-steekproewe. In die geval van eersgenoemde is die waarskynlikheid of kans van die lede van die populasie om by die steekproef ingesluit te word
bekend, terwyl dit nie die geval is by die nie-waarskynlikheid-steekproewe

nie.

By

waarskynlikheid-steekproewe staan elke lid van die populasie teoreties 'n gelyke kans om by
die steekproef ingesluit te word.
By nie-waarskynlikheid-steekproefneming word sommige lede van die populasie definitief
uitgesluit, terwyl ander ingesluit word. Elke lid van die populasie staan dus nie (soos by die
waarskynlikheid-steekproefneming) 'n gelyke kans om ingesluit te word nie. Die navorser het
met voorbedagte rade 'n sekere groep van die populasie gekies om met die steekproef
geintegreer of daarvan uitgesluit te word (Cohen et al., 2000:99). Dit beteken dat daar tydens
die seleksieprosedure van die steekproef van l n objektiewe metode gebruik gemaak is (Maree &
Pietersen, 2007:172).
By waarskynlikheid-steekproewe word vier metodes onderskei, naamlik ewekansige steekproef
neming, sistematiese steekproefneming, gestratifiseerde steekproefneming en trossteekproefneming (Maree & Pietersen, 2007:172; Leedy & Ormrod, 2001:214-218). Vir die doel van
hierdie navorsing is van 'n ewekansig gestratifiseerde steekproefprosedure gebruik gemaak.
Ewekansig beteken dat skole in elk van die nege provinsies teoreties 'n gelyke kans gestaan
het om by die steekproef ingesluit te wees (Leedy & Ormrod, 2001:214). Gestratifiseer veronderstel dat die populasie saamgestel word uit verskillende nie-oorvleuelende subpopulasies
of strata (Cohen et al., 2000:101; Huysamen, 1993:42). In die geval was die provinsies die
strata waaruit die steekproef getrek is.
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As 'n voorvereiste vir die neem van 'n gestratifiseerde ewekansige steekproef word 'n steekproefraamwerk vereis.

Dit is 'n lys wat alle lede van die gedefinieerde populasie bevat
l

(Williams, 2003:75-76). n Lys wat die openbare skole aandui wat Geskiedenis in Graad 10
aanbied, is per provinsie van die Emis-data van die Nasionale Departement van Onderwys
verkry (Zantsi, 2006).

Met behulp van die Statistiese Konsultasiediens (SKD) van die

Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) is 'n ewekansige steekproef van skole uit elke
provinsie getrek. Aan elkeen van die skole wat in die steekproef opgeneem is, is een vraelys
gestuur met die versoek dat dit aan 'n onderwyser wat vir Graad 10-leerders Geskiedenis
onderrig, gegee moet word om in te vul waarna dit teruggepos moet word.
In Tabel 5.1 word die populasie en die steekproefgroottes van elke provinsie verskaf:
Tabel 5.1: Populasie en steekproefgroottes
Studiepopuiasie (skole wat
Graad 10 Geskiedenis aanbied)

Aantai skofe/
deelnemers (n)

% van die studiepopuiasie

Gauteng

417

42

10.1

KwaZulu-Natal

981

82

8,4

Limpopo

701

58

8,3

Mpumalanga

204

32

15,7

Noord-Kaap

40

21

52,5

Noordwes

219

35

16,0

Oos-Kaap

714

82

11,5

Vrystaat

194

34

17,5

Wes-Kaap

307

38

12,4

TOTAAL

3777

424

11,2

Provinsie

>

Van die 424 pos-vraelyste is 32 (7.5 %) terug versend as gevolg van adresse wat verander net,
of skoolposbusse wat gesluit is, of die vak in die VOO-band wat as gevolg van 'n gebrek aan
leerderbelangstelling uitgefaseer is.

Volgens (Bailey 1987:169) is pos-vraelyste wat onder

hierdie omstandighede terugversend is nie 'n weiering aan die kant van die deelnemers om dit
in te vul nie. Die navorser kon ook geen beheer daaroor uitoefen nie; daarom, aldus Bailey,
behoort die responskoers bereken te word op die netto steekproefgrootte, wat in die geval van
hierdie navorsing die totaal op 392 deelnemers bring. Van hierdie totaal is 122 vraelyste betyds
terugontvang, wat l n terugsendingsyfer van 31.1% verteenwoordig.
As gevolg van die lae terugsendingsyfer kan hierdie steekproef nie meer as verteenwoordigend
en algemeen geldend vir die populasie beskou word nie. In die lig hiervan kan die resultate dus
nie na alle skole in Suid-Afrika veralgemeen word nie. Deur van die berekening van effekgroottes gebruik te maak is die praktiese betekenisvolheid van die resultate bepaal.

Effek-

groottes staan onafhanklik van die grootte van die steekproef en dien as maatstaf vir die
praktiese betekenisvolheid van statistiese resultate (Ellis & Steyn, 2003:51).
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Biografiese besonderhede van die deelnemers wat aan die ondersoek deelgeneem het, word in
Tabel 5.2 verskaf. Daar moet ook kennis geneem word daarvan dat die deelnemers nie in alle
gevalle op al die items in die vraelys gerespondeer het nie. Om hierdie rede is die totale vir die
verskillende biografiese totale nie in al die gevalle 122 nie.
Tabel 5.2: Biografiese besonderhede van die deelnemers
_

lt m
itern

A 1 f^^iQl^ftfO

..

f

%

Manlik

78

65.55

Vroulik

41

34.45

Totaal

119

100.00

A2 Ouderdom?

f

%

20-29

2

1.67

30-39

37

30.83

40-49

57

47.50

50-59

23

19.17

1

0.83

120

100.00

60+
Totaal
A3 Aantal jare werksaam in die onderwys (afgerond tot die naaste voltooide
jaar)

f

1 -5 jaar

11

*
9.02

6-10 jaar

8

14.75

11-15 jaar

28

22.95

16-20 jaar

30

24.59

21 plus jaar

35

28.69

Totaal

122

100.00

f

%

1 -5 jaar

24

19.83

6-10 jaar

29

23.97

11-15 jaar

22

18.18

16-20 jaar

21

17.36

21 jaar plus

25

20.66

Totaal

121

100.00

A4 Aantal fare onderwyservaring in die vak Geskiedenis {afgerond tot die
naaste voitooide jaar)

f

%

Onderwyser (PV1)

83

68.03

Departementshoof (PV2)

29

23.77

Adjunkhoof (PV3)

8

6.56

Hoof (PV3 en hoer)

2

1.64

122

100.00

A5 Die posvlak wat u tans beklee?

Totaal
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Tabel 5.2: (vervolg) Biografiese besonderhede van die deelnemers
Item
A6 Hoogste kwaftfikasie in Geskiedenis?

t

%

Gr. 11 en laer

3

2.50

Gr.12

12

10.00

Geskiedenis I

7

5.83

Geskiedenis II

13

10.83

Geskiedenis III

72

60.00

Honneursgraad

10

8.33

Magistergraad

3

2.50

Doktorsgraad

0

0

120

100.00

A7 Hoogste professionele onderwyskundige/opvoedkundige kwalifikasie?

f

%

OnderwysdipiomaAsertifikaat

42

34.43

B-graad en OnderwysdipiomaAsertifikaat (bv. BA HOD)

45

36.89

Onderwysgraad (bv. BA Ed, BEd)

21

17.21

Honneursgraad in onderwys (bv. BEd Hons)

12

9.84

Meestergraad in onderwys (bv. MEd)

2

1.64

Totaal

Doktorsgraad in onderwys (bv. DEd, PhD)
Totaal

0

0

122

100.00

Die biografiese besonderhede in Tabel 5.2 dui die volgende aan:
•

Die meerderheid deelnemers (65.55%) was manlik teenoor die 34.45% van die vroulike
geslag.

•

Die oorgrote meerderheid deelnemers, naamlik 98.33%, was ouer as 30 jaar.

•

Die deelnemers met baie ervaring was gemeet aan die aantal diensjare in die onderwys:
76.23% van die deelnemers het reeds meer as 10 jaar onderwyservaring gehad.

•

Met betrekking tot die onderrig van Geskiedenis het 19.83% van die deelnemers 1 -5 jaar
ervaring gehad, terwyl feitlik net so veel, naamlik 20.66%, reeds meer as 21 jaar
ervaring van Geskiedenisonderrig gehad het.

Die grootste persentasie deelnemers

(23.97%) in hierdie kategorie het 6-10 jaar ervaring gehad.
•

Slegs 8.2% van die deelnemers wat Geskiedenis by hulle skole onderrig, was adjunkhoofde of hoofde. Die meeste deelnemers (68.03%) wat Geskiedenisonderrig gee, is
onderwysers wat op posvlak 1 aangestel is, gevolg deur die departementshoofde
(23.77%).

•

Meer as die helfte van die deelnemers (60.00%) was in die algemeen akademies goed
gekwalifiseer en het oor Geskiedenis III as 'n kwalifikasie beskik. Daar was ook van die
deelnemers wat swak gekwalifiseer was en oor 'n Graad 12-(10.00%) en 'n Graad 11kwalifikasie en laer (2.50%) beskik het.
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•

Wat die professionele opieiding van die deelnemers betref, is 'n B-graad en 'n
OnderwysdiplomaAsertifikaat die kwalifikasie waaroor die meeste beskik het (36.89%).
Kort op hulle hakke was 34.43% van die deelnemers met slegs 'n Onderwysdiploma/sertifikaat. Diegene wat oor 'n Onderwysgraad as kwalifikasie beskik het, het 17.21%
verteenwoordig, terwyl 11.48% in besit was van 'n nagraadse onderwyskwalifikasie.

Vir 'n meer vollediger beskrywing van die deelnemers word verdere besonderhede in Tabel 5.3
ingesluit:
Tabel 5.3: Bykomstige besonderhede van die deelnemers
Item
A8 In waiter provinsie is u skooi gelee?

F

%

Gauteng

11

9.02

KwaZulu-Natal

5

4.10

Limpopo

8

6.56

Mpumalanga

20

16.39

Noord-Kaap

8

6.56

Noordwes

32

26.23

Oos-Kaap

17

13.93

Vrystaat

3

2.46

Wes-Kaap

18

14.75

Totaal

122

100.00

F

%

Stedelik

61

52.14

Landelik

54

46.15

Onseker

2

1.71

117

100.00

A10 Die grootste getal leerders wat u in 'n Graad 10-Gesktedenisklas het?

F

%

0-15

12

9.92

15-30

36

29.75

30-45

44

36.36

45+

29

23.97

Totaal

121

100.00

A11 Die taal(tale) waarin u Geskiedenis vir Graad 10 onderrig?

F

%

Slegs Afrikaans

17

14.05

Slegs Engels

85

70.25

Afwisselend Afrikaans en Engeis

18

14.88

Een van die anderamptelike tale

1

0.83

121

100.00

A9 'n Beskrywing van u skool

Totaal

Totaal
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Tabel 5.3: (vervolg) Bykomstige besonderhede van die deelnemers
item
A12 Uitgesonder Graad 10, watter ander grade in die skool onderrig u ook
in Geskiedenis?

F

%

Graad 8

29

100.00

Graad 9

36

100.00

Graad 11

79

100.00

Graad 12

74

100.00

Geen een van bg.

12

100.00

Tabel 5.3 gee die volgende inligting weer:
•

Die meerderheid deelnemers wat die pos-vraelyste ingevul het, was afkomstig van die
drie provinsies Noordwes (26.23%), Mpumalanga (16.39%) en Wes-Kaap (14.75%).
Daarteenoor het die deelnemers van die provinsies van die Vrystaat (2.46%) en
KwaZulu-Natal (4.10%) die laagste responskoers getoon.

•

Net meer as die helfte (52.14%) van die deelnemers was betrokke by skole met 'n
stedelike karakter, terwyl 46.15% by skole in landelike gebiede was.

•

In 60.33% van die Graad 10-Geskiedenisklasse is die aantal leerders meer as 30 in 'n
klas. Soveel as 23.97% het meer as 45 leerders in 'n klas geakkommodeer.

•

Die oorgrote meerderheid deelnemers (70.25%) se onderrigtaal het slegs deur medium
Engels geskied.

•

Die meeste deelnemers is ook verantwoordelik vir die onderrig van Geskiedenis vir
Grade 11 en 12 in die VOO-band.

5.4.2

Die meetinstrument

Soos vroeer aangetoon, word is daar van 'n vraelys as meetinstrument gebruik gemaak. Posvraelyste is aan daardie openbare skole wat in die steekproef opgeneem is, gestuur, met die
versoek dat enige onderwyser wat vir Graad 10 Geskiedenis-onderrig verantwoordelik is, dit kan
invul. Verder is die versoek tot die deelnemers gerig om die ingevulde vraelyste terug te pos.
Die versending van pos-vraelyste as 'n metode om die deelnemers te bereik hou bepaalde
voor- en nadele in (vgl. Maree & Pietersen, 2007:157;
2004:188-189;

Williams, 2003:94;

De Vos et ai, 2005:167;

Leedy & Ormrod, 2001:197;

Bailey, 1987:148-151):
Die voordele van pos-vraelyste is:
•

Dit is relatief goedkoop en maklik om te administreer.

•

'n Groter reikwydte van die geografiese area word verkry.
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Gray,

De Vaus, 1990:100-104;

Dit is tydbesparend omdat dit gelyktydig aan al die respondente gestuur kan word.
Deelnemers kan die vraelys invul wanneer dit vir hulle gelee is.
Deelnemers kan hulle persoonlike rekords nagaan indien dit nodig sou wees.
Daar is geen onderhoudvoerder wat die deelnemer kan beinvloed nie.
Dit waarborg anonimiteit.
Die nadele van pos-vraelyste is:
'n Lae responskoers (gewoonlik in die omgewing van 30%) is baie algemeen.
Die omstandighede waaronder die vraelyste ingevul word, kan nie beheer word nie.
Deelnemers kan onakkurate of misleidende antwoorde verskaf.
Niemand kan die deelnemer bystaan wanneer probleme ondervind word nie.
Deelnemers kan dit moontlik te moeilik vind om in te vul en besluit om nie verder
daarmee voort te gaan nie.
Deelnemers kan die vraelys vir iemand anders gee om in te vul.
Deelnemers het nie altyd toegang tot posaflewering nie.
Deelnemers moet geletterd wees.
Die pos-vraelyste het hoofsaaklik uit geslote (gestruktureerde) items bestaan. Die geslote items
het responskategoriee bevat waaruit die deelnemer 'n keuse moes uitoefen. Vervolgens word
die voordele wat geslote items vir die navorser bied en die nadele wat dit vir hom/haar inhou,
aangedui (vgl. Maree & Pietersen, 2007:161; Gray, 2004:195; Neuman, 2003:278; Neuman &
Kreuger, 2003:273; Erasmus, 1994:54).
Die voordele van geslote items is:
Deelnemers verstaan die betekenis van die items beter.
Items word binne dieselfde raamwerk ingevul; gevolglik kan dit beter met mekaar vergelyk word.
Dit kan makliker gekodifiseer en statisties ontleed word.
Die items word vinniger ingevul.
Die responskeuses kan die betekenis van die item vir die deelnemers verkiaar.
Daar is minder irrelevante en verwarrende antwoorde vir die items wat gestel is.
Dit is vollediger omdat dit op besonderhede fokus.
Daar word nie onderskei tussen "praterige" en "nie-praterige" deelnemers nie.
Die nadele van geslote items is:
•

Dit kan idees voorstel waaroor die deelnemer andersins nie sou gedink het nie.
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•

Dit kan aanleiding gee tot deelnemerfrustrasie wanneer die verskillende responsmoontlikhede nie voorsiening maak vir die deelnemer se antwoord nie.

•

Die verkeerde interpretasie van 'n item kan ongemerk deurglip waar deelnemers
genoodsaak word om simplistiese antwoorde op komplekse kwessies te verskaf.

•

Dit is tydrowend om geslote items te ontwerp.

In kombinasie met die geslote items is ook vier oop (ongestruktureerde) items by die vraelys
ingesluit. By oop items bestaan daar nie responskategoriee waarop deelnemers moet reageer
nie.

'n Oop item word gestel waarna ruimte gelaat word vir die deelnemers om hul eie

mededelings te formuleer en weer te gee (Erasmus, 1994:53; Tuckman, 1988:216-217). Op
die manier is oop items veral waardevol vir die verkryging van kwalitatiewe mededelings.
Deur van oop items gebruik te maak hou ook bepaalde voor- en nadele in waarvan die navorser
kennis behoort te dra (vgl. Maree & Pietersen, 2007:161;

Gray, 2004:194-195;

Neuman,

2003:279; Neuman & Kreuger, 2003:273; Erasmus, 1994:53-54).
Enkele voordele wat die stei van oop items bied:
•

Die deelnemer kan eerlike antwoorde in besonderhede verskaf.

•

Dit beskik oor die potensiaal om 'n rykdom mededelings op te lewer wat nie altyd deur die
navorser geantisipeer word nie.

•

Daar word geen beperking op die deelnemer se mededelings geplaas nie, wat daartoe
bydra dat die deelnemer se siening en denkprosesse bepaal kan word.

•

Moeilike items kan toereikend beantwoord word.

•

Dit is uiters geskik om verskillende mededelingspatrone in 'n loodsstudie te identifiseer
wat later in die hoofstudie as geslote items gestel kan word.

Die volgende is slegs enkele van die nadele wat betrekking het op oop items:
•

Dit verg baie dinkwerk en is tydrowend om te beantwoord.

•

Die aantal items wat gestel kan word, is beperk.

•

Onderliggende en komplekse probleme kan nie geldentifiseer word nie.

•

Die hoeveelheid besonderhede wat deur die deelnemers verskaf word, kan onderling van
mekaar verskil.

•

Die kodifisering en ontleding van die antwoorde is moeilik.

•

Dit is vir ongeletterde mense moeilik om te beantwoord.

Deur geslote en oop items te kombineer word die voordele van beide benut sodat die nadele
van elk beperk kan word.
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Benewens die algemene voorkoms beklemtoon Williams (2003:117-118) ook die belangrikheid
van die uitleg van die items in die ontwerp en operasionalisering van die vraelys. Hy is daarvan
oortuig dat die responskoers skade sal ly indien hierdie deel van die vraelys nie aan die
vereistes voldoen nie. Daarom beveel hy aan dat die vraelys in afdelings verdeel moet word
wat met die algemene onderwerpareas wat vooraf geldentifiseer is, sal ooreenstem.

Elke

afdeling behoort ook voorsien te word van kort inleidende opmerkings wat die deelnemers nie
net sal help om die betrokke afdelings te kontekstualiseer nie, maar ook om hul pad verder deur
die vraelys te stuur. Ten opsigte van die algemene uitleg is Graziano en Raulin (2004:311)
verder van mening dat daar wesenlik twee hoofkategoriee is waarin die items in vraelyste
verdeel kan word, te wete demografiese en inhoudsitems. Eersgenoemde verskaf inligting oor
deelnemers se ouderdom, geslag, beroep, huwelikstatus ensovoorts. Dit is feitelike items en
kan onafhanklik geverifieer word. Op hul beurt wil inhoudsitems meer weet van die deelnemers
se menings, houdings, kennis en gedrag. Dit is subjektief, verskil van individu tot individu en
kan nie as reg of verkeerd ge'i'nterpreteer word nie.
Ten opsigte van die algemene uitleg is dit vir die vereistes van geldigheid en betroubaarheid
ook noodsaakiik dat die items van die vraelys doeltreffend gekonstrueer moet wees.

Vir

doeleindes hiervan kan die volgende as enkele kriteria dien wanneer die formulering van items
ter sprake kom (vgl. Williams, 2003:107, 113, 116; Cohen et al., 261-262; De Vaus, 1990:8385; Huysamen, 1993:134-136; Bailey, 1987:110-115):
•

Elke item moet in verband staan met die doel en konteks van die ondersoek.

•

Die sinne moet kort en duidelik geformuleer wees, en slegs terminologie wat aan die
deelnemers bekend is, behoort gebruik te word.

•

Voorkeur moet gegee word aan bondige, ondubbelsinnige items waarop slegs een
antwoord toegelaat word.

•

Neutraliteit moet gehandhaaf word deur nie suggererende items in te sluit wat sekere
antwoorde aan die deelnemers sal voorspel nie.

•

Die volgorde van die items behoort noukeurig oorweeg te word deur byvoorbeeld eers
met enkele maklike meervoudigekeuse-items te begin, waarna die moeiliker items kan
volg.

•

Die items moet verwys na konkrete en besondere sake met spesifieke antwoorde.

•

By uiters sensitiewe aangeleenthede behoort direkte items vermy te word.

•

Die responskategoriee moet maklik gemaak word sodat dit gememoriseer kan word.

•

Voorsiening moet gemaak word vir 'n reeks alternatiewe in die responskategoriee.

Die vraelys wat vir hierdie navorsing gebruik is, het bogenoemde kriteria by die formulering van
die items in ag geneem.
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5.4.2.1

Loodsstudie

Voordat die vraeiys gefinaliseer en na die geselekteerde skole versend is, is 'n loodsstudie
onderneem ten einde vas te stel of die deelnemers die vraeiys sou verstaan en of daar verdere
veranderinge/verstellings aan die vraeiys aangebring moes word.
'n Effektiewe manier om 'n loodsstudie te onderneem is volgens Anderson en Arsenault
(2000:170) deur 6-12 vrywilligers te betrek om die vraeiys in te vul en kommentaar daaroor te
lewer, waarna dit met hulle bespreek word. Hierna word die kommentaar verwerk en die nodige
aanpassings gemaak. Vir Williams (2003:119) is dit belangrik dat dit slegs lede van die teikenpopulasie moet wees wat by die loodsstudie betrek moet word.
'n Loodsstudie het onder meer ten doel om (Leedy & Ormrod, 2001:116, 196;

De Vaus,

1990:89; Tuckman, 1988:237):
•

te bepaal of 'n item oor die vermoe beskik om te kan onderskei. Wanneer dit nie die
geval is nie, is alle response op die betrokke item dieselfde en gevolglik nie van veel nut
vir die navorsing nie;

•

te kontroleer of verskillende items deel van die gekose skaal uitmaak;

•

die betroubaarheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van die vraeiys te bepaal;

•

oortollige items uit te skakel waar dit byvoorbeeld poog om dieselfde verskynsel te meet
en

•

te bepaal of daar 'n vasgestelde responspatroon bestaan, byvoorbeeld wanneer
deelnemers in die gewoonte verval om op die Likert-houdingskaal telkens die kategorte
"stem saam" as antwoord te merk.

Tien persone uit die studiepopulasie van Geskiedenisonderwysers in die VOO-band is by die
loodsstudie van die konsepvraelys betrek. Dit het Geskiedenisonderwysers van beide geslagte
verteenwoordig wie se onderwyservaring gewissel het tussen 3 en 25 jaar en wat betrokke was
by departementele skole in die stedelike sowel as plattelandse gebiede. Die kommentaar van
die deelnemers het meestal gehandel oor UGO-konsepte wat in die vraeiys gebruik is en wat
aan hulle bekend was, maar waarvan hulle nie altyd 'n klinkklare beskrywing kon gee om goed
onderskeid te tref nie. Hierdie kommentaar is in die finale vraeiys geakkommodeer deur onder
meer kort verklarende sinne in te voeg ter verheldering van die konsepte (vergelyk byvoorbeeld
Afdeling F).

Benewens die feit dat die loodsstudie daartoe bygedra het om die vraeiys te

verfyn, het dit ook 'n aanduiding gegee van hoe lank dit sal duur om dit in te vul.
5.4.2.2

Inhoud van vraeiys

Die finale vraeiys het uit agt afdelings bestaan:
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Afdeling A se 12 items het ten doel gehad om biografiese en ander bykomstige inligting oor die
deelnemers te bekom. In een geval is daar van die digotome item gebruik gemaak waar 'n
geforseerde "ja'V'nee" van die deelnemer verlang word (De Vos, 2005:175). Die digotome item
is veral geskik om feitelikhede te toets wat die raaifaktor by die antwoorde uitskakel. Dit laat nie
deelnemers toe om 'n neutrale houding teenoor 'n bepaalde aangeleentheid in te neem nie,
omdat hulle verplig word om 'n keuse uit te oefen (Williams, 2000:250). In die res van hierdie
afdeling is daar van meervoudigekeuse-items gebruik gemaak wat bestaan het uit drie en meer
responsalternatiewe (Maree & Pietersen, 2007:161-162).
Afdeling B se vyf items het gehandel oor die beskikbaarheid van en die wyses waarop die
deelnemers die nasionale beleidsdokumente oor UGA verstaan het. Ook in hierdie afdeling is
daar in twee gevalle weer van die digotome item gebruik gemaak. Die res van hierdie afdeling
het uit meervoudigekeuse-items bestaan.
Afdeling C het gehandel oor UGA-opleiding wat die deelnemers ontvang het. Die sewe items in
hierdie afdeling het bestaan uit meervoudigekeuse-items, filter- en opvolgitems. Ingeval van die
filteritems word dit in subvlakke verdeel ("'ja"/"nee"/"onseker"). Deur 'n opvolgitem te stel word
verdere inligting verskaf op die antwoord wat in die filtervraag verstrek word (Maree &
Pietersen, 2007:162).

Ruimte word daarvoor gelaat, wat meebring dat opvolgitems onder

dieselfde klas as oop items kan ressorteer.
Afdeling D het die deelnemers se kennis van UGA in die aigemeen, en ook meer spesifiek in
Geskiedenis, gepeil.

Drie responsalternatiewe, naamlik "waar7"vals'7"weet nie" is vir die

deelnemer voorsien.
Afdeling E se sewe items met subkategoriee het gehandel oor die ervarings, oortuigings en
houdings van die deelnemers met betrekking tot UGA. In hierdie afdeling is van die Likert-tipe
houdingskaal gebruik gemaak (Maree & Pietersen, 2007:167;

Cohen et al., 2000:253). 'n

Stelling word gemaak en die deelnemers moet op 'n vierpuntskaal van "geensins problematies",
"effens problematies", "redelik problematies", en "baie problematies" die mate waarin hulle
byvoorbeeld 'n bepaalde aspek van UGA as problematies beleef, aandui.
Afdeling F het oor die vaardighede van die deelnemers gehandel waar dit betrekking gehad het
op die implementering van sekere UGA-tipes.

Hierdie afdeling het slegs uit een item met

subkategoriee bestaan waarin die deelnemers hul response op die Likert-tipe houdingskaal
moesaantoon.
Afdeling G se twee items het betrekking gehad op die waardes wat die deelnemers in UGO
assesseer. Die deelnemers moes, soos in die voorafgaande twee afdelings, hul response op
die Likert-tipe houdingskaal aandui.

236

Afdeling H het bestaan uit twee oop items waarin die deelnemers die geleentheid gegee is om
hul eie mening oor UGA te lug. By die eerste oop item kon die deelnemers aspekte opnoem
wat na hul mening 'n insiggewende en bydraende rol gespeel het tot die assessering van Graad
10-Geskiedenisleerders. By die tweede oop item kon die deelnemers algemene kommentaar
lewer oor hul ervaring van positiewe en negatiewe aspekte rakende UGA. (Raadpleeg Bylaag
B vir 'n voorbeeld van die vraelys).
5.4.2.3

Administratiewe prosedures

Nadat aansoek daarom gedoen is, is toestemming deur die Onderwysdepartement verleen dat
hierdie navorsing in die skole gedoen mag word (kyk Bylaag A). In 'n begeleidende brief wat
die vraelys vergesel het, is die deelnemers wat op 'n gestratifiseerde

ewekansige

steekproefwyse geselekteer is (n=424), versoek om die vraelys in te vul. Ander belangrike
inligting wat in hierdie brief deurgegee is, was die bekendstelling van die navorser, die doel van
die studie, die beraamde tyd wat dit sal neem om die vraelys in te vul, die belangrikheid van
deelname, die prosedures vir die invul en terugstuur van die vraelys en die waarborg van
vertroulikheid en anonimiteit (kyk Bylaag B vir begeleidende brief). Die vraelyste is, soos deur
Anderson en Arsenault (2000:170) voorgestel, in boekformaat gebind, wat nie net die hantering
daarvan vergemaklik het met die posversending nie, maar ook besparing meegebring het
omdat kleiner koeverte gebruik kon word.
5.4.2.4

Data-insamelingsprosedure

Soos reeds uitgewys, is relevante data ingesamel met behulp van 'n vraelys wat aan die 424
deelnemers gestuur is. Die vraelyste is aan die einde van Junie 2006 aan die deelnemers
gestuur. Dit is as 'n gelee tyd beskou omdat dit beteken het dat die deelnemers teen daardie
tyd reeds ses maande praktiese ervaring met UGA (wat ook 'n eksamen ingesluit het) sou
opgedoen het.

UGO is in Januarie 2006 die eerste keer in Graad 10 geimplementeer

(Ngqengelele, 2006). Grasie is verleen tot aan die einde van September vir die terugontvangs
van die vraelyste. Dit is 'n ietwat langer periode as Anderson (1990:177) se voorstel dat 'n
grasietydperk van vier tot ses weke toegelaat behoort te word vir die terugontvangs van die
vraelyste.

Sommige van die skole van wie geen respons ontvang is nie is, waar moontlik,

telefonies genader. Gemengde sukses is hiermee behaal. Sommige deelnemers het beweer
dat hulle die vraelyste nooit ontvang het nie.
Met die terugontvangs van die 122 ingevulde vraelyste is dit aan die SKD van die NoordwesUniversiteit (Potchefstroomkampus) oorhandig vir die insleutel en statistiese analisering van die
data.
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5.4.2.5

Betroubaarheid van die vraelys

Ten einde die interne konsekwentheid van die vraelys te bepaal is Cronbach Alfakoeffisiente
bereken. Interne konsekwentheid verwys na die graad van interverwantskap tussen die items
van die vraelys waar dit 'n gemeenskaplike eienskap of konstruk meet. Responstellings van
verwante items kan bymekaar getel word om 'n totale telling vir elke individuele deelnemer te
verkry.

Cronbach Alfakoeffisient bepaal die betroubaarheid van hierdie tipe skaal deur die

interne konsekwentheid of die gemiddelde korrelasie van die toetsitems te bepaal (Rosnow &
Rosenthal, 1996:124; Vockell & Asher, 1995:97; Nunnally, 1978:295).
Tabel 5.4 verskaf inligting oor die Cronbach Alfakoeffisiente wat vir die verskillende afdelings
van die vraelys bereken is:
Tabel 5.4: Cronbach Alfakoeffisiente vir die vraelys
Afdeling D: Die toets van assesseringskennis

Cronbach Alfakoeffisiente

D25-32
Kennisvrae ten opsigte van assessering in die algemeen en Geskiedenisassessering in die
I besonder
Afdeting E: Die toets van ervarings, oortuigfhgs en houdings ten opsigte van Geskiedenis
assessering in Graad 10

1

E33

Moontlike probleme wat met die assessering van Geskiedenis in Graad 10 ondervirtd word

0.52*

"n\:ji
0.88

E34
Die aanwending van Graad 10-Geskiedenisleerders se assesseringsinligting

0.89

E35
Die gebruikmaking van bepaalde assesseringsagente wanneer Graad 10-Geskiedenisleerders
geassesseer word

0.70

E36{ii)
Die mate waarin bepaalde assesseringstrategiee 'n bydrae lewer tot die sinvolle assessering van
Geskiedenis in Graad 10

0.93

E37
Oorwegings wat 'n ro! speel wanneer op 'n bepaalde assesseringstrategie(e) besluit word

0.66

E38
0.92
Die mate waarin deurlopende assessering 'n bydrae lewer tot UGA vir Graad 10-leerders
E39
0.69
Houdings en ingesteldhede met betrekking tot deurlopende assessering
Afdeling F: Die toets van vaardtghede ten opsigte van Geskiedenisassessering in Graad 10
E40
0.83
Vaardighede met betrekking tot die aanwending van enkele assesseringstipes
Afdeling G: Die toets van waardes ten opsigte van Geskiedenisassessering in Graad 10
E41
0.95
Die mate waarin waardes in die onderrig van Geskiedenis in Graad 10 geassesseer word
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}

Tabel 5.4: (vervolg) Cronbach Alfakoeffisiente vir die vraelys
E42
Die identifisering van moontJike probleemareas by die assessering van waardes in die Graad 10Geskiedenisklas

0.87

* In die afdeling is een item (D30) weggelaat wat nie met die totaaltelling gekonreleer het nie, om sodoende die betroubaarheid te
verbeter.

Uit Tabel 5.4 kan afgelei word dat die vraelys 'n redelike tot hoe mate van interne betroubaar
heid vertoon omdat die verkree Cronbach Alfakoeffisiente almal waardes het van hoer as 0.50.
5.4.3
5.4.3.1

Data analise
Kwantitatief

Ten einde die deeinemers se kennis, vaardighede en houdings ten opsigte UGA te bepaal, is
hu! response op die items in die verskiliende afdelings getabuleer en in frekwensietabelle
aangebied (kyk afdeling 6.2.7). Frekwensieverspreiding word as een van die mees algemene
metodes van data-analise beskou, veral wanneer opnamedata geanaliseer word (Gray,
2004:298).

Daar is verder gebruik gemaak van beskrywende statistiek waar rekenkundige

gemiddeldes en standaardafwykings onder meer bereken is.

Response op items is ook

vergelyk met die verskiliende kategoriee biografiese gegewens deur van effekgroottes gebruik
te maak. As gevolg van die lae responskoers van 31,1% in die waarskynlikheid-steekproef was
die navorser verplig om die verkree data as 'n subpopulasie van die beplande teikenpopulasie
te oorweeg. Omdat die ingesamelde data vir 'n klein subpopulasie in oorweging geneem word,
is daar nie van statistiese inferensie en p-waardes gebruik gemaak nie. Statistiese inferensie
word aangewend om veralgemenings te maak op grond van die resultate wat verkry is oor die
populasie waaruit die waarskynlikheid-steekproef getrek is.
Effekgrootte-indekse is onafhanklik van die steekproefgrootte en is 'n metode waarvolgens
praktiese betekenisvolheid bepaal kan word.

Praktiese betekenisvolheid verwys na groot

genoeg verskille tussen tellings om 'n invloed in die praktyk te he. Effekgroottes vir rekenkun
dige gemiddeldes word bereken aan die hand die volgende formule:

d =

x,

x2

(Ellis & Steyn, 2003:52).

c
"'max

Waar: d = Effekgrootte

x, Rekenkundige gemiddelde 1

x2 Rekenkundige gemiddelde 2

s

Maksimum standaardafwyking
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Cohen (1988:23-24) verskaf die volgende riglynwaardes vir die interpretasie van die effekgroottes:

Bete ken is

d
0.2

Klein effekgrootte

0.5

Medium effekgrootte

0.8

Groot effekgrootte

Dit is belangrik om te weet wanneer 'n verwantskap tussen twee veranderlikes prakties
betekenisvol is, byvoorbeeld of daar 'n betekenisvolle verband tussen geslag en kennis oor
UGA bestaan.
5.4.3.2

Kwalitatief

Waar hierdie navorsing in hoofsaak op kwalitatiewe navorsing berus, maak die twee filteritems
in Afdeling C (C22 en C24) en die twee oop items in Afdeling H (H43 en H44) van die vraelys
voorsiening vir die insameling van kwalitatiewe data. (Raadpleeg Bylaag B vir 'n voorbeeld van
die vraelys).

Die mededelings wat van die deelnemers op hierdie items ontvang is, is in

bepaalde kategoriee ingedeel. Ten opsigte van item C22, waar deelnemers die geleentheid
gegun is om kommentaar te kon lewer op die leemtes wat hulle tydens indiensopleiding ervaar
het, is die volgende kategorie-indelings gemaak:
•

Te teoretiese opleiding.

•

Swak opgeleide kursusaanbieders.

•

Kort duur van opleiding.

•

Geen UGO-opleiding van enige aard is ontvang nie.

•

Geen kommentaar nie.

Met betrekking tot item C24 waar die deelnemers aspekte van UGA kon noem waarin hulle
graag verdere opleiding sou wou ontvang, is die volgende kategorie-indelings gemaak nadat die
deelnemers se mededelings terugontvang is:
•

Assesseringsmetodes, -tegnieke en -instrumente.

•

Die beplanning van 'n werkskedule en les (die integrering van inhoud, leeruitkomste en
assesseringstandaarde).

•

Mondelinge geskiedenis- en erfenisopdragte.

•

Inklusiwiteit.

•

Geen kommentaar nie.
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Die eerste oop item (H43) het aan die deelnemers die geleentheid gebied om mededelings te
kan maak ten opsigte van enige ander aspekte wat na hul mening 'n insiggewende en
bydraende rol tot UGA van Graad 10-Geskiedenisleerders kon vervul. Hierdie mededelings is
soos volg gekategoriseer:
Meer toereikende departementele ondersteuning in die provinsies.
Doeltreffender implementering en toepassing van DASS.
Groter ouerbetrokkenheid.
Beter integrasie en aansluiting tussen die AOO- en VOO-band.
Die gebruik van inheemse tale (moedertaal) as onderrigtaal.
Kleiner klasgroottes.
Strategies ter verbetering van leerderhouding teenoor assessering.
Strategiee om 'n houdingsverandering van onderwysers ten opsigte van assessering te
verbeter.
Beskikbaarstelling van hulpbronne en leer- en onderrigsteunmateriaal.
Strategies ter verbetering, vereenvoudiging en standaardisering van assessering.
Meer spesifieke voorskrifte ten opsigte van die Graad 10-vakverklaring binne die NKV.
Die vermindering van werklading.
Geen kommentaar nie.
In die tweede oop item (H44) is daar eerstens aan die deelnemers die geleentheid gebied om
mededelings te maak oor aspekte van UGA wat hulle as positief beleef het. Hierdie mede
delings is soos volg gekategoriseer:
Die ontwikkeling van die leerder in die geheel.
Geleentheid vir indiensopleiding.
Die implementering van DASS.
Beskikbaarheid en duidelikheid van UGO-beleidsdokumente.
Die verskeidenheid assesseringsmetodes, -tegnieke en -instrumente.
Geen kommentaar nie.
In die tweede plek het item H44 voorsiening gemaak vir die deelnemers se negatiewe
mededelings oor UGA, en is soos volg gekategoriseer:
Oorhaastige implementering.
Negatiewe leerderhouding.
Tekort aan gehalte hulpbronne en leer- en onderrigsteunmiddele.
Ontoereikende indiensopleiding.
Haakplekke met betrekking tot die implementering van DASS.
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•

Klasgroottes.

•

Onvoldoende integrasie en aansluiting tussen die AOO- en VOO-band.

•

Negatiewe onderwysergesindheid teenoor die assesseringspraktyke en -prosedures.

•

'n Groot administratiewe las.

•

Moedertaalonderrig geniet nie voorkeur nie.

•

Ouers nie hulpverlenend nie.

•

Tekortkominge in vakverklaring.

•

Geen kommentaar nie.

5.5

SAMEVATTING

In hierdie hoofstuk is die metode van ondersoek bespreek. In Hoofstuk 6 word die resultate,
gevolgtrekkings en aanbevelings van die empiriese ondersoek behandei.
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HOOFSTUK 6
RESULT ATE, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS
6.1

INLEIDING

In Hoofstuk 5 is die metode van ondersoek bespreek. In die onderhawige hoofstuk word die
resultate (kwantitatief en kwalitatief) wat uit die empiriese ondersoek voortgespruit het,
weergegee en geanaiiseer, en voortspruitend hieruit word gevolgtrekkings en aanbevelings
gemaak.

Op hierdie wyse sal meer lig gewerp word op die deelnemers (Graad 10-

Geskiedenisonderwysers) se kennis, vaardighede en houdings ten opsigte van UGA. Leemtes
en probleme wat met UGA ervaar word en wat daarvoor verantwoordelik is dat UGA in die
Graad 10-Geskiedenisklas nie doeltreffend gemnplementeer kan word nie, sal ook geidentifiseer
word.
6.2

KWANTITATIEWE RESULTATE

6.2.1

Kennisname, beskikbaarheid en verstaanbaarheid van UGA-dokumente

Die doel van die items in Afdeling B van die vraelys was om (i) vas te stel in watter mate die
deelnemers kennis gedra het van enkele van die UGA-dokumente wat teen 2005/2006 tot hulle
beskikking was, (ii) te bepaal in watter mate hierdie assesseringsdokumente vir die deelnemers
beskikbaar was indien hulle dit sou wou raadpleeg en (iii) vas te stel in watter mate hierdie
dokumente vir die deelnemers verstaanbaar was.

Die Nasionale Kurrikulumverklaring, die

Nasionale Assesseringsprotokol en die dokument oor die Geskiedenisassesseringsriglyne, is
die dokumente wat hier ter sprake was. Tabel 6.1 toon die deelnemers se response aan ten
opsigte van die kennisname en beskikbaarheid van die assesseringsdokumente:
Tabel 6.1: Kennisname en beskikbaarheid van UGA-dokumente
Aftt.B
Item

!

4a
jriiiiii

Responsfrekwensie {%)

Nee
F

B13

Is u bewus van die dokumente ter sprake?

118
(97.52%)

3
(2.48%)

B14

Is die dokumente in die skool beskikbaar vir al die onderwysers ?

98
(81.67%)

22
(18.33%)

Ja

Nee

Responsfrekwensie (%)
B15

Het u 'n persoonlike afskrif van die dokumente ter sprake?

" Hierdie responskeuse het slegs op item 815 betrekking gehad
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Nie al drie

F

F

F

(%)

(%)

(%)

90
(75.00%)

7
(5.83%)

23*
(19.17%)

Uit Tabel 6.1 kan afgelei word dat:
•

die oorgrote meerderheid deelnemers (97.52%) kennis gedra het van die bestaan van
genoemde assesseringsdokumente;

•

vir die oorgrote meerderheid deelnemers (81.67%) die dokumente in sy/haar skool
beskikbaar was om te kan raadpleeg;

•

75.00% van die deelnemers oor 'n afskrif van al drie die assesseringsdokumente beskik
het;

•

net 19.17% van die deelnemers nie oor afskrifte van al drie die assesseringsdokumente
beskik het nie en

•

slegs 5.83% van die deelnemers aangedui het dat hulle oor geen afskrif van enige van
hierdie assesseringsdokumente beskik het nie.

Die mate waarin die deelnemers die assesseringsdokumente as verstaanbaar ervaar het, word
in Tabel 6.2 weergegee:
Tabel 6.2: Die verstaanbaarheid van die UGA-dokumente
::::::::::::::::::ja

::'AM.B«i:

N««

;

Onseker

F

F

F

Maklik om te verstaan

62
(59.61%)

24
(23.08%)

18
(17.31%)

Duidelik ten opsigte van die voorskrifte oor hoe om ditte
implementeer

51
(49.04%)

34
(32.69%)

19
(18.27%)

Besonder buigsaam - 'n aspek wat die implementering van die
assesseringsdokumente vergemaklik

42
(44.21%)

27
(28.42%)

26
(27.37%)

.Won^BKwensleW

Uit Tabel 6.2 blykdit dat:
•

soveel as 59.61% van die deelnemers die assesseringsdokumente maklik gevind het om
te verstaan;

•

die voorskrifte van die assesseringsdokumente vir net meer as die helfte van die
deelnemers (50.96%) nie duidelik genoeg was nie, of onseker daaroor gevoel het
wanneer die praktiese implementering daarvan ter sprake gekom het en

•

minder as die helfte van die deelnemers (44.21%) die voorskrifte van die assesserings
dokumente as besonder buigsaam ervaar het.

6.2.2

UGA-opleiding

Die doel van die items in Afdeling C van die vraelys was om onder meer die omvang,
geskiktheid en verdere behoeftes van die opleiding wat die deelnemers in UGA vir Graad 10Geskiedenisleerders ontvang het, te beoordeel. Tabelle 6.3-6.7 verskaf tersaaklike inligting in
hierdie verband:
244

Tabel 6.3: UGO-opleiding ontvang in die assessering van Graad 10-Geskiedenisleerders
Afd.C

j

Onseker

Nee

a

F

F

(%)

(%)

17
(14.17%)

3
(2.50%)

F

(%)

102

89.47

Universiteit/Technikon/Kollege

3

2.63

Ander

1

1.75

Nie van toepassing

7

6.15

item

Responsfrekwenste {%)

C18

Het u in 2005/2006 opleiding ontvang in UGA van
Geskiedenis vir Graad 10?

F
100
(83.33%)

Tabel 6.4: Die aanbieders van UGO-opleiding
Afd.C
(tern

Responsfrekwenste {%)

C19

Departement van Onderwys

Tabel 6.5: Die duur van UGO-opleiding
Afd.C
:':::::::::■..

m

item

Responsfrekwensie (%)

f

C20

'n Paar uur

8

7.48

Een dag

4

3.74

Twee dae

8

7.48

Langer as twee dae

25

23.36

Een week

49

45.79

Langer as een week

13

12.15

Tabel 6.6: Die geskiktheid van UGO-opleiding
Afd.C
Item

Responsfrekwenste (%)

C21

Indian u wel opleiding ontvang het, het dit u
toereikend professioneel bemagtig om UGA vir
Graad 10-Geskiedenisleerders te implementeer?

NVT

Ja

Nee

Onseker

r'E-r

F

F

47
(41,96%>)

36
(32.14%)

25
(22.32%)

4
(3.58%)

Ja

Nee

Onseker

F

F

F

77
(64.71%)

32
(26.89%)

10
(8.40%)

Tabel 6.7: Die behoefte aan verdere UGO-opleiding
Afd.C
Item

Responsfrekwensie (%)

C23

Sou u graag verdere opleiding oor UGA vir Graad 10Geskiedenisleerders wou ontvang?

Die inligting in Tabelle 6.3-6.7 toon aan dat:
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•

die oorgrote meerderheid deelnemers (83.33%) opleiding ontvang het in UGA van
Graad 10-Geskiedenisleerders;

•

die oorgrote meerderheid deelnemers (89.47%) hul opleiding van amptenare ontvang
het wat deur die Departement van Onderwys aangestel is;

•

die meerderheid deelnemers (69.15%) se opleiding oor 'n tydperk van tussen twee dae
en 'n week gestrek het, met 12.15% van die deelnemers wat aangedui het dat hul
opleiding langer as een week geduur het;

•

net meer as die helfte van die deelnemers (54.46%) nie ten voile daarvan oortuig was
nie, of onseker daaroor gevoel het of die opleiding wat hulle ontvang het hulle
professioneel toereikend daartoe bemagtig het om Graad 10-Geskiedenisleerders te kan
assesseer en

•

'n beduidende aantal deelnemers (64.71%) aangedui het dat hulle graag verdere
opleiding in UGA vir Graad 10-Geskiedenisleerders sou wou ontvang.

6.2.3

UGA-kennis

Die items in Afdeling D van die vraelys het gehandel oor bepaalde kennisvrae ten opsigte van
UGA in die algemeen en in die besonder ook oor die assessering van Graad 10Geskiedenisleerders. Die doel van hierdie items was om die mate van UGA-kennis waaroor die
deelnemers beskik het, te toets. In Tabel 6.8 word 'n uitsetting van die deelnemers se response
op die UGA-kennisvrae weergegee:
Tabel 6.8: Kennis ten opsigte van UGA
....

Afd.D
Item

Waar

Respons
Frekwensie (%)

Vafs

F
{%)

m

F ■■■■:■

Weet nie
F

D25

Assessering is 'n nuwe konsep wat met UGO bekend gemaak is

46
(38.66%)

68
(57.14%)

5
(4.20%)

D26

Die uiteindelike doel van UGA hande) nie primer oor promosie nie,
maar oor vordering

104
(88.14%)

8
(6.78%)

6
(5.08%)

D27

Onderrig, leer en assessering is afsonderlike prosesse in die
konteks van UGO

31
(26.50%)

76
(64.96%)

10
(8.55%)

D28

Die krirjeke en ontwikkelingsuitkomste word gekontekstualiseer
binne die leeruitkomste en assesseringstandaarde

104
(86.67%)

3
(2.50%)

13
(10.83%)

029

In die konteks van UGO moet leerders kennis dra van die
assesseringskriteria (hoe hulle geassesseer gaan word en watter
uitkomste hulle sal moet kan demonstreer) alvorens enige
assesseringsaktiwiteit kan plaasvind

105
(88.24%)

6
(5.04%)

8
(6.72%)

D30

Daar is drie leeruitkomste wat vir Graad 10-Geskiedenisleerders
geld, nl. (1) geskiedkundige ondersoek, (2) geskiedkundige
konsepte en (3) kenniskonstruksie en kommunikasie

92
(79.31%)

18
(15.52%)

3
(5.17%)

D31

Die assesseringstandaarde vir Graad 10-Geskiedenisleerders
toon vertikale progressie ten opsigte van konsepte, kennis en
vaardighede (diepte) binne die graad self sowel as horisontale
progressie (breedte) na Grade 11 en 12

92
(77.97%)

9
(7.63%)

17
(14.41%)
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Tabei 6.8: (vervolg) Kennis ten opsigte van UGA
1

: : : :.:H

Afd. C
Kern

:

M: : : :,: : .; : ; : -

Respons - -

v-

Frekwensie (%)

D32

Assesseringsmetodes wat as assesseringsaktiwiteite vir Graad
10-Geskiedenisleerders gekies word, moet gebaseer wees op die
betrokke assessedngstandaarde wat geassesseer word

Waar

Vale

Weetnie

F

F

>
(A)

100
(84.75%)

3
(2.54%)

15
(12.71%)

Dit biyk uit Tabel 6.8 dat:
•

meer as die helfte van die deelnemers (57.14%) korrek was in hul aanname dat UGA nie
'n nuwe konsep is nie;

•

die oorgrote meerderheid deelnemers (88.14%) korrek gerespondeer het ten opsigte
van die uiteindelike doel van UGA, naamlik dat dit nie primer oor promosie van leerders
handel nie, maarwel oor vordering;

•

'n beduidende aantal deelnemers (64.96%) korrek was in hul oortuiging dat onderrig,
leer en assessering nie as afsonderlike prosesse beskou moet word nie;

•

die oorgrote meerderheid deelnemers (86.67%) die korrekte aanname gemaak het dat
die kritieke en ontwikkelingsuitkomste word binne die leeruitkomste en assesseringstandaarde gekontekstualiseer;

•

die oorgrote meerderheid deelnemers (88.24%) korrek in hul aanname was dat die
leerders kennis behoort te dra van die assesseringskriteria alvorens enige assesseringsaktiwiteit kan plaasvind;

•

'n groot meerderheid deelnemers (79.31%) gefouteer het deur te aanvaar dat daar net
drie leeruitkomste vir Graad 10-Geskiedenisleerders bestaan, terwyl daar in werklikheid
vier is;

•

'n groot meerderheid deelnemers (77.97%) korrek gerespondeer het ten opsigte van die
assesseringstandaarde wat vertikale en horisontale progressie toon en

•

die oorgrote meerderheid deelnemers (84,75%) die korrekte aanname gemaak het,
naamlik dat assesseringsmetodes verband hou met die betrokke assesseringstandaarde
wat geassesseer word.

6.2.4

Ervarings, oortuigings en houdings ten opsigte van UGA

Afdeling E van die vraelys het ten doel gehad om die ervarings, oortuigings en houdings van die
deelnemers ten opsigte van UGA vir Graad 10-Geskiedenisleerders te toets. Vir die doel is
hierdie afdeling in sewe subkategoriee verdeel, naamlik (i) aspekte wat verband hou met
moontlike probleemareas met die assessering van Graad 10-Geskiedenisleerders, (ii) die wyse
waarop die assesseringsinligting aangewend word, (iii) die mate waarin assesseringsagente
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aangewend word, (iv) die mate waarin bepaalde assesseringsmetodes en -tegnieke aangewend
word; (v) oorwegings by die keuse van assesseringstrategiee, (vi) Deurlopende Assessering
(DASS): voordele daarvan en (vii) houdings en ingesteldhede daarteenoor.
6.2.4.1

Moontlike probleemareas by die assessering van Graad 10-Geskiedenisleerders

Tabel 6.9 voorsien 'n lys moontlike probleemareas waarop die deelnemers moes aantoon in
welke mate hulle die besondere aspekte as problematies in die UGA van hul Graad 10Geskiedenisleerders ervaar het:
Tabel 6.9: Moontlike probleemareas wat met UGA verband hou
Afd. E33
tem

■

Respons

Geensins
problematies

Effens
problematies

Redelik
problematies

Bale
problematies

F

F

F

33a

Die seleksie van die leenjitkomste is te beperk in
omvang

33
(28.21%)

54
(46.15%)

22
(18.80%)

8
(6.84)

33b

Die seleksie van die kennisinhoude is te omvangryk beskryf

42
(35.59%)

41
(34.75)

22
(18.64%)

13
(11.02%)

33c

Die assesseringstandaarde stel dit self bloot aan 'n
wye reeks verskillende interpretasies

38
(31.93%)

44
(36.97%)

19
(15.97%)

18
(15.13%)

33d

Verskeie assessed ngsaktiwiterte behoort tot die
bestaande assesseringstandaarde toegevoeg te
word ten einde die gestelde leeruitkomste te bereik

41
(35.04%)

38
(32.48%)

24
(20.51%)

14
(11.97%)

33e

Die korrelasie tussen leerderprestasie en die bereiking van 'n bepaalde leeruitkoms

24
(20.34%)

40
(33.90%)

30
(25.42%)

24
(20.34%)

33<

Die nakoming van al die vereistes vir die
assesseringstandaarde om 'n bepaalde
leeruitkoms te bereik

17
(14.53%)

54
(46.15%)

30
(25.64%)

16
(13.68%)

33g

Die verhouding van assesseringstyd tot onderrigtyd

18
(15.66%)

36
(31.30%)

20
(17.39%)

41
(35.65%)

33h

Die beskikbaarheid van leer- en ondenigsteunmiddele

16
(13.68%)

26
(22.21%)

27
(23.08%)

48
(41.03%)

33i

Ondersteuning van vak- en kurriku!u mad vi sours

25
(21.01%)

37
(31.09%)

28
(23.53%)

29
(24.37%)

33j

Die toepassing van summatiewe assessering ten
koste van formatiewe assessering

22
(18.80%)

47
(40.17%)

32
(27.35%)

16
(13.68%)

33k

Aantal leerders in klasse

32
(27.35%)

25
(21.36%)

14
(11.97%)

46
(39.32%)

Uit Tabel 6.9 is dit duidelik dat:
•

byna die helfte van die deelnemers (46.15%) die beperktheid van die leeruitkomste met
betrekking tot omvang as effens problematies ervaar het;

•

die meeste deelnemers (35.59%) die kategorie "geensins problematies" geselekteer het
wat daarop dui dat die deelnemers nie die kennisinhoude as te omvangryk ervaar het
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nie, alhoewel byna net soveel (34.75%) tog te kenne gegee het dat die omvang wel
effens problematies was;
•

vir 31.93% van die deelnemers die assesseringstandaarde geensins problematies was
nie, terwyl dit vir 52.94% effens tot redelik problematies was in die sin dat dit die moontlikheid van 'n wye reeks verskillende interpretasies ingehou het;

•

alhoewel 58.99% van die deelnemers dit as effens tot redelik problematies beskryf het,
35.04% dit as geensins problematies ervaar het om assesseringsaktiwiteite tot die
bestaande assesseringstandaarde te voeg nie;

•

'n groot persentasie deelnemers (71.79%) dit as effens tot redelik problematies ervaar
het om aan al die vereistes wat deur die assesseringstandaarde geste! word, te voldoen
ter bereiking van 'n bepaalde leeruitkoms;

•

meer as die helfte van die deelnemers (53.04%) die verhouding van assesseringstyd
teenoor onderrigtyd as redelik tot baie problematies uitgesonder het;

•

die beskikbaarheid van leer- en onderrigsteunmiddele deur 'n beduidende aantal
deelnemers (64.11%) as redelik tot baie problematies beskou is vir die doeltreffende
implementering van UGA;

•

'n klein persentasie deelnemers (21.01%) die oortuiging uitgespreek het dat die
ondersteuning van die vak- en kurrikulumadviseurs vir hulle geensins problematies was
nie, terwyi die res dit as effens tot baie problematies ervaar het;

•

'n beduidende aantal deelnemers (67.52%) dit as effens tot redelik problematies ervaar
het dat summatiewe assessering ten koste van formatiewe assessering geskied en

•

meer as die helfte van die deelnemers (51.29%) die aantal leerders in die klas as redelik
tot baie problematies ervaar het tydens assessering.

6.2.4.2

Die aanwending van assesseringsinligting

In hierdie subkategorie moes die deelnemers aantoon hoe hulle die assesseringsinligting
aangewend het wat verkry is na die assessering van hul Graad 10-Geskiedenisleerders. Tabel
6.10 toon die deelnemers se response op die verskillende items aan:

249

Tabel 6.10: Die aanwending van assesseringsinligting
— .—

Afd £34

Item

j^^^B

Respons

Geensms

Frekwensie (%)

Geringe mate

RedeJike mate

Groot mate

F

! IFM'

F

F

m

34a

Voorsien punte/simbole aan leerders

12
(10.17%)

21
(17.80%)

31
(26.27%)

54
(45.76)

34b

Voorsien mondelinge terugvoering aan leerders

15
(12.50%)

20
(16.67%)

38
(31.67%)

47
(39.17%)

34c

Identifiseer leerders met leerprobleme

10
(8.41%)

31
(26.05%)

41
(34.45%)

37
(31.09%)

34d

Diagnoseer leerders se spesifieke leerprobleme

14
(11.67%)

37
(30.83%)

41
(34.17%)

28
(23.33%)

34e

Die opbou en byhou van 'n vorderingsprofiel oor
die leerder

12
(10.09%)

33
(27.73%)

36
(30.25%)

38
(31.93%)

34f

Voorsien inligting aan ouers

9
(7.50%)

33
(27.50%)

42
(35.00%)

36
(30.00%)

34g

Die beplanning van onderrig- en leergebeure

10
(8.47%)

19
(16.10%)

49
(41.53%)

40
(33.90%)

34h

Die aanpassing van assesseringsmetodes

12
(10.00%)

26
(21.67%)

52
(43.33%)

30
(25.00%)

34i

Die aanpassing van assesseringskriteria

8
(6.78%)

25
(21.19%)

59
(50.00%)

26
(22.03%)

34j

Die bepaling van die mate waarin leerders die
gestelde leeruitkoms(te) bereik het

7
(5.92%)

29
(24.58%)

57
(48.31%)

25
(21.19%)

Uit Tabel 6.1 Oblyk dit dat:
'n groot meerderheid deelnemers (72.03%) in 'n redelike tot groot mate punte en simbole
aan hulle leerders voorsien het na assessering, terwyl 10.17% dit nie nodig geag het om
dit te doen nie;
'n groot persentasie deelnemers (70.84%) in 'n redelike tot groot mate mondelinge
terugvoer aan hul leerders verskaf het na assessering. 'n Klein persentasie deelnemers
(12.50%) het verkies om dit nie te doen nie;
alhoewel net 31.09% van die deelnemers aangedui het dat hulle die assesserings
inligting in 'n groot mate aangewend het om leerders met leerprobleme te identifiseer,
60.50% te kenne gegee het dat hulle dit wel in 'n geringe tot redelike mate gedoen het;
'n geringe aantal deelnemers (10.08%) aangedui het dat hulle geensins daarin
belanggestel het om 'n vorderingsprofiel oor die leerder saam te stel nie, terwyl 27.73%
dit wel in 'n geringe, en 61.88% dit in 'n redelike tot groot mate gedoen het;
'n beduidende persentasie deelnemers (65.00%) dit in 'n redelike tot groot mate nodig
geag het om die assesseringsinligting aan die ouers te voorsien, terwyl 7.50% dit nie as
noodsaaklik beskou het nie;
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•

alhoewei die meerderheid deelnemers (75.43%) die assesseringsinligting in 'n redelike
tot groot mate aangewend het om hul eie onderrig- en leergebeure te beplan, 'n klein
minderheid (8.47%) nie daarin belanggestel het om dit te doen nie;

•

'n beduidende aantal deelnemers (68.33%) die assesseringsinligting in 'n redelike tot
groot mate aangewend het vir die aanpassing van hul assesseringsmetodes, terwyl 'n
groot aantal (72.03%) ook die assesseringsinligting in 'n redelike tot groot mate gebruik
het om hul assesseringskriteria aan te pas en

•

die meerderheid deelnemers (69.50%) aangedui het dat hulle die assesseringsinligting
in 'n redelike tot groot mate aangewend het vir die vasstelling van die mate waarin die
leerders die gestelde leeruitkoms(te) bereik het.

6.2.4.3

Die aanwending van assesseringsagente

By hierdie subkategorie moes die deelnemers, soos in Tabel 6.11 weerspieel, aandui in welke
mate daar gebruik gemaak is van bepaalde assesseringsagente ten tye van die assessering
van hul Graad 10-Geskiedenisleerders:
Tabel 6.11: Die aanwending van assesseringsagente
Mfi. E35
Item

Respona

Geensins

Geringc mate

Redeltke mate

::!;;;E;;;i

Frekwensie (%)

Groot mate
F

35a

Onderwyser

8
(6.78%)

16
(13.56%)

42
(35.59%)

52
(44.07%)

36b

Maat/portuur

17
(14.91%)

44
(38.60%)

40
(35.09%)

13
(11.40%)

35c

Groep

14
(12.39%)

40
(35.40%)

40
(35.40%)

19
(16.81%)

35d

Self

15
(13.16%)

32
(28.07%)

36
(31.58%)

31
(27.19%)

35e

Ouer

44
(38.94%)

35
(30.97%)

23
(20.35%)

11
(9.74%)

Uit Tabel 6.11 is dit duidelik dat:
•

die oorgrote meerderheid deelnemers (79.66%) in 'n redelike tot groot mate self die
assessering uitgevoer het, terwyl 6.78% gerespondeer het dat hulle dit nie nodig geag
het om die assessering self te behartig nie;

•

minder as die helfte van die deelnemers (46.49%) in 'n redelike tot groot mate van
maat-/portuurassessering gebruik gemaak het, terwyl 14.91% van die deelnemers
aangedui het dat hulle geensins daarvan gebruik gemaak het nie;
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•

groepassessering deur meer as die helfte van die deelnemers (52.21%) in 'n redelike tot
groot mate gebruik is, terwyl 35.40% ook laat blyk het dat hulle dit in 'n geringe mate
aangewend het;

•

58.77% van die deelnemers in 'n redelike tot groot mate, en 28.07% in 'n geringe mate
gebruik gemaak het van selfassessering en

•

38.94% van die deelnemers geensins van ouer-assessering gebruik gemaak het nie,
terwyl net meer as die helfte (51.32%) gerespondeer het dat hulle dit in 'n geringe tot
redelike mate aangewend het.

6.2.4.4

Die aanwending van assesseringsmetodes en -tegnieke

By hierdie subkategorie is daar verder gepoog om die deelnemers se ervarings, oortuigings en
houdings ten opsigte van UGA te bepaal deur inligting in te samel oor die assesseringsmetodes
en -tegnieke wat in die Graad 10-Geskiedenisklas gebruik word.

In Tabel 6.12 word die

verskillende items aangedui waarop die deelnemers moes respondeer:
Tabel 6.12: Assesseringsmetodes en -tegnieke
Afd.
E36

,»-«—■

Aanwending

I

ttem

Respons
Frelwensie (%)

36a

36b

Opsteltipe-vrae

Simulasies (bv. dramatisering, rolspel)

;;

■JaMi
F

•

36d

Mondelinge vraag-en-antwoord

Kortantwoord-items

Portefeulje-assessering

36g

Antwoordvoltooiing

Afparingsitems

36i

Waar/onwaar-items

Meervoudige keusevrae

F

F

F

(%)

4

4

6

51

41

(%)

(%)

(%)

96.19

3.81

3.92

5.88%

(%)

50.00

40.20%

62

45

24

34

34

12

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

42.06

23.08

32.69

32.69

11.54

105

4

4

7

44

52

(%)

(%)

(%)

(%)

96.33

3.67%

(%)

(%)

3.74%

6.54

41.12

48.60

100

6

3

27

35

43

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

5.66

2.78

25.00

32.41

39.81

31
{%)
29.52

(%)

96

11

9

17

(%)

(%)

(%)

(%)

8.58%

16.19

10.28

48
45.71

78

28

13

19

43

26

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

73.58

26.42

12.88

18.81

42.57

47

60
{%)
56.07

36

23

31

14

(%)

(%)

34.62

22.12

(%)

(%>

(%)

43.93
36h

F

(%>
(%)

89.72
361

F

Groot
mate

(%)

94.34
36e

Geensins

RedeMke
mate

101

57.94
36c

Nee

Geringe :
mate

29.81%

25.74

13.45

47

62

38

25

22

16

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

43.12

56.88

37.62

24.75

21.79

15.84

47

59

33

28

19

17

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

55.66

34.02

19.58

17.53

44.34
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28.87

Tabel 6.12: (vervolg) Assesseringsmetodes en-tegnieke
Af<L
E36

Aanwending

Item

Mate van aanwending

Respons
Frekwensie (%)

Ja

Nee

F

-.::- p:: ,

Geensins

Geringe
mate

Redelike
mate

F

F

F

<%> =

m

:]

Groot
mate
'

F
(%)

36j

Teksverwante vrae en geskrewe
antwoorde (pen-en-papiertoetsing)

97
(%)
89.81

36k

Oopboek-assessering

72
(%)
70.59

30
(%)
29.41

14
(%)
14.15

32
(%)
32.32

34
(%)
34.34

19
(%)
19.19

103
(%)
96.26

4
(%)
3.74

4
(%)
3.77%

12
(%)
11.32

50
(%)
47.17

40
(%)
37.74

88
(%)
83.02

18
{%)
16.98

11
(%)
10.47

26
(%)
24.76

40
(%)
38.10

28
(%)
26.67

83
(%)
79.81

21
(%)
20.19

9
(%)
9.28

28
(%)
28.87

37
(%)
38.14

23
{%)
23.71

107
(%)
98.17

2
(%)
1.83

2
(%)
1.89

9
(%)
8.49

27
(%)
25.47

68
(%)
64.15

36I

Projekwerk
(individueel)

36m

Projekwerk (in
groepverband)

36n

Verrigtingsassessering/
Prestasie-assessering

360

Brongebaseerde
assessering

11
(%)
10.19

5
(%)
4.68

13
(%)
12.15

53
(%)
49.53

36
(%)
33.64

36p

Fonmele assessering (eksam en/toe tse)

108
(%)
94.34

6
[%)
5.66

3
(%)
2.75

5
(%)
4.59

30
(%)
27.52

71
(%)
65.14

36q

Joernaalinskrywings

34
(%)
32.69

70
(%)
67.31

31
(%)
31.96

29
{%)
29.90

25
(%)
25.77

12
(%)
12.37

36r

Werkkaarte

78
(%)
72.90

29
(%)
27.10

16
(%)
15.85

21
(%)
20.79

33
(%)
32.67

31
(%)
30.69

36s

Onderhoude

64
{%)
60.38

42
(%)
39.62

15
(%)
14.86

30
(%)
29.70

32
(%)
31.68

24
(%)
23.76

36t

Gevallestudies

74
(%)
69.81

32
{%)
30.19

12
(%)
12.37

24
(%)
24.74

32
(%)
32.99

29
(%)
29.90

36u

Waameming

70
(%)
67.31

34
(%)
32.69

16
(%)
16.00

26
(%)
26.00

36
(%)
36.00

22
(%)
22.00

36v

Rekenaarondersleunde assessering

28
(%)
26.67

77
(%)
73.33

40
(%)
42.10

21
(%]
22.11

19
(%)
20.00

15
(%)
15.79

'

Uit Tabel 6.12 blyk dit dat:
byna al die deelnemers (96.19%) van die opsteltipe-vrae gebruik gemaak het wanneer
daar geassesseer is;
alhoewel meer as die helfte van die deelnemers (57.94%) laat blyk het dat hulle wel van
simulasies gebruik gemaak het, net 11.54% van die deelnemers aangetoon het dat hulle
dit op groot skaal aangewend het;
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die mondelinge vraag-en-antwoord deur 96.33% van die deelnemers uitgesonder is as
een van die gewildste assesseringsmetodes wat deur hulle gebruik word;
net 'n geringe aantal deelnemers (5.66%) aangetoon het dat hulle nie die kortantwoorditems in hul assessering gebruik het nie;
portefeulje-assessering deur die oorgrote meerderheid deelnemers (89.72%) aangewend word;
antwoordvoltooiing-vrae steeds 'n gewilde assesseringsmetode is, waar 68.31% van die
deelnemers aangedui het dat hulle dit in 'n redelike tot groot mate gebruik;
meer as die helfte van die deelnemers verkies het om nie van afparingsitems (56.07%),
waar/onwaar items (56.88%) en meervoudigekeuse-vrae (55.66%) in hul assessering
gebruik te maak nie;
die pen-en-papiertoetsing steeds 'n gewilde wyse van assessering is, met 83.17% van
die deelnemers wat aangedui het dat hulle dit steeds in 'n redelike tot groot mate in hul
assessering aangewend het;
meer as die helfte van die deelnemers (53.53%) aangedui het dat hulle in 'n redelike tot
groot mate van oopboek-assessering gebruik gemaak het;
projekwerk in individuele en groepsverband deur 96.26% en 83.02% van die deelnemers
onderskeidelik gebruik is wanneer hulle geassesseer het;
by 'n groot

meerderheid deelnemers

(79.81%)

verrigtingsassessering/prestasie-

assessering 'n gewilde assesseringsmetode is;
brongebaseerde assessering die metode is wat deur die meeste deelnemers (98.17%)
gebruik word;
'n baie hoe persentasie deelnemers (92.66%) in 'n redelike tot groot mate deur middel
van die formele assesseringsmetodes (eksamens en toetse) geassesseer het;
'n beduidende aantal deelnemers (67.31%) aangedui het dat hulle nie van joernaalinskrywings in hul assessering gebruik gemaak het nie;
werkkaarte deur 72.90% van die deelnemers gebruik word wanneer daar geassesseer is,
onderhoude en gevallestudies deur 60.38%) en 69.81% van die deelnemers onder
skeidelik vir assesseringsdoeleindes aangewend word;
meer as die helfte van die deelnemers (58.00%) waarneming uitgesonder het as 'n
assesseringsmetode wat in 'n redelike tot groot mate gebruik is en
rekenaarondersteunde assessering die metode is wat die minste deur die deelnemers
(73.33%) op die proef gestel word. Slegs 15.97% van die deelnemers het aangedui dat
hulle dit wel in 'n groot mate aangewend het.
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6.2.4.5

Oorwegings by die keuse van assesseringstrategiee

By hierdie subkategorie moes die deelnemers in Tabel 6.13 aandui watter oorwegings 'n rol
gespeel het wanneer daar besluit is op bepaalde assesseringstrategiee vir hul Graad 10Geskiedenisleerders:
Tabel 6.13: Oorwegings by die keuse van bepaalde assesseringstrategiee
! Afd. E37
...Item :-

Respons

Geensins
.F:: ■

Frekwensie (%)

!

Gerlngemate
F

..:F"-: m

.-;;;

Redelike mate
F :: MM ;
,:::..{%)M!M;;

Groot mate
F

37a

Dit akkommodeer die meeste assesseringstandaarde om die verlangde leeruitkomste te bereik

8
(6.78%)

29
(24.58%)

50
(42.37%)

31
(26.27%)

37b

Ek kan met gemak daarmee omgaan omdat dit in
'n groot mate ooreenstem met die wyse waarop
daar geassesseer is voor die implementering van
UGO

11
(9.32%)

27
(22.88%)

56
(47.46%)

24
(20.34%)

37c

Dit neem die minste tyd in beslag om die sillabus
betyds af te hande!

20
(16.96%)

30
(25.42%)

46
(38.98%)

22
(18.64%)

37d

Ek het geen spesifieke voorkeur nie, maar ek laat
my lei deur my intuisie en onderwyservaring

19
(16.24%)

26
(22.22%)

45
(38.46%)

27
(23.08%)

Uit tabel 6.13 blyk dit dat:
•

by 'n beduidende aantal deelnemers (68.64%) die assesseringstandaarde in 'n redelike
tot groot mate 'n rol gespeel het wanneer assesseringstrategiee in oorweging geneem is
vir die bereiking van die leeruitkomste;

•

vir 67.80% van die deelnemers die oorweging wat daar aan die keuse van
assesseringstrategiee gegee word in 'n redelike tot groot mate beinvloed word deur die
wyse waarop daar voor die implementering van UGO geassesseer is;

•

meer as die helfte van die deelnemers (57.62%) se oorweging van keuse met betrekking
tot die aanwending van assesseringstrategiee in 'n redelike tot groot mate beinvloed is
deur die minste tyd wat dit in beslag gaan neem en

•

'n beduidende aantal deelnemers (61.54%) se intu'isie en onderwyservaring in 'n
redelike tot groot mate bepaal het watter oorweging gegee is ten opsigte van die
aanwending van assesseringstrategiee.

6.2.4.6 Die bydrae van Deurlopende Assessering (DASS)
Soos in Hoofstuk 4 aangedui (kyk afdeling 4.5.5), vorm DASS 'n belangrike onderdeel van UGA
vir die Graad 10-Geskiedenisleerders. By hierdie subkategorie is die deelnemers se menings
getoets met betrekking tot (i) die mate waarin hulle oortuig was dat DASS 'n bydrae tot UGA
van Graad 10-Geskiedenisleerders kon lewer en (ii) die positiewe en negatiewe houdings en

255

ingesteldhede wat teenoor DASS bestaan het. In Tabel 6.14 en Tabel 6.15 word die response
van die deelnemers oor (i) en (ii) onderskeidelik weergegee:
Tabel 6.14: DASS se bydrae tot UGA van Graad 10-Geskiedenisleerders
Afd. £38
item

Respbns
Frekwensie (%)

Geensins
F

-j

Redetike mate ! Groot mate

Geringemate

F :;::!: I
(%) T

F
%

( )

F

(%)

38a

Verskaf rigting aan die onderwyser omdat die leerproses gereeld geassesseer word en verslae van
leerders se vordering regdeur die jaar bygehou
word

6
(5.04%)

11
(9.24%)

47
(39.50%)

55
(46.22%)

38b

Leerders verstaan die kriteria wat vir die verskeidenheid assesseringsaktJwiteite gebruik word

7
(5.93%))

33
(27.97%)

43
(36.44%)

35
(29.66%)

38c

Leerders is betrokke by selfevaluering en stel hulle
eie individuele doelwitte

14
(11.77%)

35
(29.41%)

38
(31.93%)

32
(26.89%)

38d

Dit bevorder leerders se groei en ontwikkeling
deurdat hulle aktiewe deelnemers word aan die
leer- en assesseringsproses

5
(4.20%)

26
(21.85%)

52
(43.70%)

36
(30.25%)

38e

Dit voorsien terugvoer oor leer en onderrig

3
(2.51%)

19
(15.97%)

47
(39.50%)

50
(42.02%)

38f

Metodes van terugvoer sluit in: gepaste vraagstelling, mondelinge of skrittelike kommentaar deur
die onderwyser wat fokus op dit wat deur die
assesseringsaktiwiteit bereik moes word

3
(2.54%)

16
(13.56%)

53
(44.92%)

46
(38.98%)

38g

Voorsiening word gemaak vir die kombinering van
assesseringsmetodes

4
(3.36%)

23
(19.33%)

59
(49.58%)

33
(27.73%)

38h

Strategiee word gebruik wat vir 'n verskeidenheid
leerderbehoeftes (taal, fisiek, sielkundig,
emosioneel en kultureel) voorsiening maak

10
(8.54%)

25
(21.37%)

59
(50.43%)

23
(19.66%)

38i

'n Groter gedeelte van die kurrikulum word gedek

5
(4.31%)

23
(19.83%)

64
(55.17%)

24
(20.69%)

38]

Vaardighede en konsepte wat moeilik in die
eksamen geassesseer kan word, kan in die
klassituasie geassesseer word

4
(3.39%)

23
(19.49%)

53
(44.92%)

38
(32.20%)

I

...

Uit Tabel 6.14 blyk dit dat:
die oorgrote meerderheid deelnemers (85.72%) in 'n redelike tot groot mate daarvan
oortuig was dat DASS rigting aan die onderwyser gee in die sin dat dit gereelde
assessering van die onderrig- en leerproses en die byhou van verslae oor leerdervordering verseker;
'n beduidende aantal deelnemers (66.10%) in 'n redelike tot groot mate van mening was
dat die leerders die assesseringskriteria wat vir die verskillende DASS-aktiwiteite
aangewend word, verstaan;
58.82% van die deelnemers in 'n redelike tot groot mate daarvan oortuig was dat DASS
bygedra het tot selfevaluering by die leerder en die stel van eie individuele leerdoelwitte;
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•

'n groot meerderheid deelnemers (73.95%) in 'n redelike tot groot mate gedink het dat
DASS daartoe bygedra het om leerders se groei en ontwikkeling as aktiewe deelnemers
aan die leer- en assesseringsproses te bevorder;

•

die oorgrote meerderheid deelnemers (81.52%) daarvan oortuig was dat DASS in 'n
redelike tot groot mate terugvoer oor leer en onderrig voorsien;

•

die oorgrote meerderheid deelnemers (83.90%) in 'n redelike tot groot mate van mening
was dat die metodes van terugvoer wat by DASS gebruik word (byvoorbeeld gepaste
vraagstelling, mondelinge of skriftelike kommentaar) gepas was;

•

byna die helfte van die deelnemers (49.58%) in 'n redelike mate en 27.73% in 'n groot
mate van mening was dat die verskillende assesseringsmetodes in DASS-opdragte
gekombineer word;

•

'n groot meerderheid deelnemers (70.09%) in 'n redelike tot groot mate daarmee
saamgestem het dat die assesseringstrategiee van DASS vir 'n verskeidenheid
leerderbehoeftes voorsiening gemaak het;
75.86% van die deelnemers in 'n redelike tot groot mate geglo het dat DASS daartoe
bygedra het dat 'n groter gedeelte van die kurrikulum afgehandel kon word en
'n groot meerderheid deelnemers (77.12%) in 'n redelike tot groot mate daarvan oortuig
was dat DASS-aktiwiteite wel daardie vaardighede en konsepte sou kon assesseer wat
andersins moeilik sou wees om in 'n formele eksamen te assesseer.

Tabel 6:15: Houdings en ingesteldhede teenoor DASS
::

Afd, E39

Item
:

Respons

Geensins

I Geringe mate

F

Frekwensie {%)

Redelike mate

Groot mate

F

F

39a

Dit vereis parallelle assesseringsvorme (summatief
sowel as formatief) wat inbreuk maak op onderrigtyd en verder meebring dat die sillabus afgerammel
most word in 'n poging om dit te voltooi

8
(6.72%)

29
(24.37%)

49
(41.18%)

33
(27.73%)

39b

Eksteme moderering deur vakadviseurs vind op
gereelde basis in Graad 10 plaas; daarom word
moeite gedoen met DASS

22
(18.49%)

36
(30.25%)

42
(35.29%)

19
(15.97%)

39c

Die nasien, verwerking en voorbereiding van DASSpunte is net nog 'n groot administratiewe las op die
skouers van onderwysers

8
(6.72%)

21
(17.65%)

44
(36.97%)

46
(38.66%)

39d

Die samestelling van onderwyser- en leerderportefeuljes is 'n gewilde aktiwiteit by die betrokkenes

22
(18.64%)

19
(16.11%)

38
(32.20%)

39
(33.05%)

39e

DASS kom in die praktyk nie werklik tot sy reg as 'n
formatiewe assesseringsvorm nie, omdat dit neerkom op gestandaardiseerde resultate wat in werktikheid niks anders is as summatiewe assessering nie.

13
(11.01%)

29
(24.58%)

51
(43.22%)

25
(21.19%)
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Tabel 6:15: (vervolg) Houdings en ingesteldhede teenoor DASS
Afd. E39

item

Respons

Geensins

Geringe mate

: Redelike mate

F

F

Frekwensie {%)
■

(

%

Groot mate
F

(%)

)

39f

Die voorskrifte van die Nasionale Departement of
van die Provinsiale Onderwysdepartemente oor die
aard en vereistes waaraan die DASS-komponente
vir Graad 10-Geskiedenisleerders moet voldoen
(bv. aantal eksamens, toetse, klaskamergebaseerde aktiwiteite, opdragte, projekte ens.) is duidelik uitgestippel

5
(4.27%)

17
(14.53%)

50
(42.74%)

45
(38.46%)

39g

Onderwysers is tevrede met die proses om hulle
kollegas by ander skole se werk tydens trosgroepontmoetings te assesseer

26
(22.03%)

36
(30.51%)

35
(29.66%)

21
(17.80%)

39h

Die DASS-opdragte wat vir Graad 10-Geskiedenis
voorgeskryf word, is te min en behoort vermeerder
te word

46
(39.66%)

24
(20.69%)

34
(29.31%)

12
(10.34%)

39i

Die tyd wat afgestaan word vir trosmoderering waar
kollegas van verskillende skole mekaar se werk
moet assesseer, is te min vir effektiewe en indringende moderering van 'n jaar se portefeuljewerk

21
(17.65%)

36
(30.25%)

39
(32.77%)

23
(19.33%)

Uit tabel 6.15 blykdit dat:
•

'n beduidende aantal deelnemers (68.91%) in 'n redelike tot groot mate saamgestem het
dat DASS inbreuk maak op onderrigtyd wat daartoe aanleiding gegee het dat die
sillabus afgerammel word;

•

65.54% van die deelnemers in 'n geringe tot redelike mate die aanname ondersteun het
dat eksterne moderering op gereelde basis deur vakinspekteurs gedoen word en
daarom baie moeite met DASS gemaak word,

'n Klein presentasie deelnemers

(18.49%) het hierdie aanname verwerp;
•

die nasien, verwerking en voorbereiding van DASS-punte deur 'n groot meerderheid
deelnemers (75.63%) in 'n redelike tot groot mate as net nog 'n administratiewe las op
die skouers van die onderwyser gesien is;

•

alhoewel 18.64% van die deelnemers van mening was dat dit beslis nie die geval is nie,
65.25% van die deelnemers hiervan verskil het en aangedui het dat dit in 'n redelike tot
groot mate wel so was dat die samestelling van onderwyser- en leerderportefeuljes as
gewilde aktiwiteite deur die betrokkenes ervaar word;

•

'n beduidende aantal deelnemers (67.8%) in 'n geringe tot redelike mate daarvan oortuig
was dat DASS nie in die praktyk werklik tot sy reg gekom het as 'n formatiewe
assesseringsvorm nie;

•

die oorgrote meerderheid deelnemers (81.20%) in 'n redelike tot groot mate daarmee
saamgestem het dat die voorskrifte van die Nasionale
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Departement/Provinsiale

Onderwysdepartemente duidelik genoeg was oor die aard en vereistes wat vir DASS
gestel word;
•

alhoewel 52.54% van die deelnemers aangedui het dat hulle geensins nie of net in 'n
geringe mate tevrede is daarmee om hulle kollegas by ander skole se werk tydens
trosgroep-ontmoetings te assesseer, het byna net soveel deelnemers (47.46%) in 'n
redelike tot groot mate bevestig dat hulle wel 'n probleem daarmee ondervind;

•

'n klein persentasie deelnemers (39.66%) van mening was dat die DASS-opdragte vir
Graad 10 geensins te min was nie; daarom ook nie vermeerder behoort te word nie en

•

'n beduidende aantal deelnemers (63.02%) in 'n geringe tot redelike mate geglo het dat
te min tyd aan trosmoderering afgestaan word om effektiewe en indringende moderering
van 'n jaar se portefeuljewerk te verseker.

6.2.5

Vaardighede in UGA-tipes

Die doel met die items in Afdeling F van die vraelys was om die vaardighede van die
deelnemers te toets ten opsigte van sekere UGA-tipes wat in 'n Graad 10-Geskiedenisklas
geimplementeer kon word. In Tabel 6.16 word die response van die deelnemers weergegee:
Tabel 6.16: Vaardighede ten opsigte van UGA-tipes
Afd. F40
Item

^I^HH

Respons

Geringe mate

Retief ike mate

Groot mate

F

F

F

F

8
(6.78%)

28
(23.73%)

44
(37.29%)

38
(32.20%)

14
(11.97%)

40
(34.19%)

43
(36.75%)

20
(17.09%)

4
(3.39%)

22
(18.64%)

55
(46.61%)

37
(31.36%)

2
(1.69%)

20
(16.95%)

51
(43.22%)

45
(38.14%)

Frekweiisie (%)
Grondlynassessering

40a

(Dit word gewooniik aan die begin van 'n graad/
fase gebruik om vas te stel wat leerders reeds
weet)
Diagnostiese assessering

40b

(Dit word gebruik om te bepaal wat die aard en
oorsaak van spesifieke leerders se leerstruikelblokke is)
Formatiewe assessering

40c

(Dit word gebruik om leerders se vordering te
monitor en die nodige leerderondersteuning aan te
bied)
Summatiewe assessering

40d

(Bied 'n geheelbeeld van die leerder se vordering
op 'n gegewe tydstip, byvoorbeeld aan die einde
van 'n kwartaal of jaar)

Uit tabel 6.16 blyk dit dat:
'n groot meerderheid deelnemers (69.49%) in 'n redelike tot groot mate oor die
vaardighede beskik het wat hulle in staat sou stel om grondlynassessering te kan
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implementeer. Slegs 6.78% van die deelnemers was van mening dat hulle geensins oor
die vaardighede beskik het om die assesseringstipe aan te wend nie;
•

'n relatief klein persentasie deelnemers (17.09%) van mening was dat hulle in 'n groot
mate oor die vaardighede beskik het vir die implementering van diagnostiese
assessering, terwyl 34.19% en 36.75% van die deelnemers onderskeidelik aangedui het
dat hulle in 'n geringe en redelike mate oor die vaardighede beskik het;
l

•

n groot meerderheid deelnemers (77.97%) daarvan oortuig was dat hulle in 'n redelike

tot groot mate oor die vaardighede beskik het om formatiewe assessering te kan
implementeer en
•

slegs 1.69% van die deelnemers bevestig het dat hulle geensins oor die vaardighede
beskik om summatiewe assessering te implementeer nie. Die oorgrote meerderheid
deelnemers (81.36%) het egter aangedui dat hulle in 'n redelike tot groot mate oor die
vaardighede beskik het vir die toepassing van hierdie assesseringstipe.

6.2.6

Waardes en UGA

Die doel van Afdeling G van die vraelys was in die eerste plek om te bepaal watter UGOwaardes by Graad 10-Geskiedenisleerders geassesseer kan word, en in die tweede plek om
moontlike probleemareas by die deelnemers te identifiseer waarmee hulle te make gekry het
wanneer hierdie waardes geassesseer is.

Die mate waarin sekere UGO-waardes deur die

deelnemers geassesseer word, word in Tabel 6.17 aangetoon, terwyl die moontlike probleme
wat daarmee verband hou in Tabel 6.18 weergegee word:
Tabel 6.17: Die assessering van UGO-waardes
Afd,G41
Item

Respons

Geensins

Geringe mate

F

F

Frekwensie (%)

Redelike mate

Groot mate

F

F

(

%

>

■

41a

Demokrasie

6
(5.17%)

18
(15.52%)

40
(34.48%)

52
(44.83%)

41b

Sosiale geregtigheid en regverdlgheid

5
(4.24%)

15
(12.71%)

44
(37.29%)

54
(45.76%)

41c

Gelykheid

6
(5.13%)

18
(15.38%)

40
(34.19%)

53
(45.30%)

41d

Nie-rassigheid en nie-seksisme

7
(5.93%)

30
(25.42%)

36
(30.51%)

45
(38.14%)

41e

Ubuntu (menswaardigheid)

8
(6.77%)

21
(17.80%)

45
(38.14%)

44
(37.29%)

41 f

'n Oop samelewing waarin dialoog, debat en
kritiese denke as plaasvervangers vir geweld
vooropgestel word

7
(5.93%)

20
(16.95%)

45
(38.14%)

46
(38.98%)

41g

Verantwoordelikheid

8
(6.78%)

26
(22.03%)

41
(34.75%)

43
(36.44%)
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Tabel 6.17: (vervolg) Die assessering van UGO-waardes
Afd.G41
Item

Respons

'.':....::.::..::::'

Frekwensie {%)

Geensins
:: :F
■■="■

m

Geringe mate

Redelike mate

F

F

(%)

Grootmate j

{%): 1,1,11

25
(21.19%)

47
(39.83%)

38
(32.20%)

4lh

Wetsgehoorsaamheid

8
(6.78%)

41 i

Respek

7
(5.93%)

19
(16.11%)

50
(42.37%)

42
(35.59%)

Versoening

6
(5.09%)

31
(26.27%)

43
(36.44%)

38
(32.20%)

41]

Uit Tabel 6.17 is dit duidelik dat:
•

'n groot meerderheid deelnemers (79.31%) aangedui het dat demokrasie as waarde in 'n
redelike tot 'n groot mate geassesseer word;

•

waardes soos sosiale geregtigheid en regverdigheid deur die oorgrote meerderheid
deelnemers (83.05%) in "n redelike tot groot mate geassesseer word;

•

nie-rassigheid en nie-seksisme deur 'n beduidende aantal deelnemers in 'n redelike tot
groot mate (68.65%) geassesseer word;

•

ubuntu deur 'n groot meerderheid deelnemers (75.43%) in 'n redelike tot groot mate
geassesseer word;

•

'n groot meerderheid deelnemers (77.12% en 71.19% onderskeidelik) die waardes van
l

•

n oop samelewing en verantwoordelikheid in hul assessering onderskryf het;

'n groot meerderheid deelnemers (72.03% en 77.96% onderskeidelik) die waardes van
wetsgehoorsaamheid en respek in hul UGO-leeraktiwiteite geassesseer het en

•

alhoewel 26.27% van die deelnemers aangetoon het dat versoening slegs in 'n geringe
mate deur hulle geassesseer word, 'n beduidende aantal (68.64%) laat blyk het dat hulle
tog hierdie waarde in 'n redelike tot groot mate geassesseer het.
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Tabel 6.18: Moontlike probleemareas ten opsigte van die assessering van UGO-waardes
Afd.G42
Hem

Respons

Geringe mate

Geensins
■:::-P

Frekwensie (%)

Redeiike mate

F

" > ; ; : : : : ■

Groot mate
F

42a

Opleiding en vaardighede ontbreek

9
(7.77%)

36
(31.03%)

36
(31.03%)

35
(30.17%)

42b

Departementele voorskrifte en riglyne wat my kan
toems om waardes te assesseer, ontbreek

13
(11.11%)

24
(20.51%)

44
(37.61%)

36
(30.77%)

42c

Nie duidelik in watter opsig waardes dii self binne
die Graad 10-Geskiedenisleeruitkomste en
assesseringstandaarde manifesteer nie

12
(10.34%)

22
(18.97%)

58
(50.00%)

24
(20.69%)

Waardes is persoonlike oortuigings wat in elke
geval objektiewe assessering in 'n muitikulturele
Geskiedenisklaskamer onmoontlik maak

11
(9.65%)

37
(32.46%)

41
(35.96%)

25
(21.93%)

42d

I

Uit Tabel 6.18 blykditdat:
•

slegs 'n baie klein persentasie deelnemers (7.77%) aangedui het dat hulle geensins
verhinder is ten opsigte van die assessering van waardes as gevolg van 'n gebrek aan
opleiding en vaardighede nie. 'n Beduidende aantal deelnemers (61.13%) het egter
aangetoon dat hulle in 'n redelike tot groot mate as gevolg van die gebrek aan opleiding
en vaardighede verhinder is om waardes doeltreffend te assesseer;

•

68.38% van die deelnemers in 'n redelike tot groot mate daarmee saamgestem het dat
departementele voorskrifte en riglyne hulle nie goed genoeg toegerus het om waardes te
kan assesseer nie;

•

vir die meerderheid deelnemers (70.69%) dit in 'n redelike tot groot mate onduidelik was
in watter mate waardes hulle binne die Graad 10-leeruitkomste en assessering
standaarde gemanifesteer het nie en

•

68.42% van die deelnemers in 'n geringe tot redelike mate met die aanname
saamgestem het dat waardes persoonlike oortuigings is wat in elke geval objektiewe
assessering in 'n muitikulturele Geskiedenisklaskamer onmoontlik maak.

6.2.7

Die verband tussen verskillende deelnemerveranderlikes en bepaalde aspekte van
UGA

Ten einde te bepaal of deelnemerveranderlikes soos ervaring in algemene onderwys, onderwyservaring in Geskiedenis, hoogste kwalifikasie in Geskiedenis en hoogste professionele
onderwyskundige/opvoedkundige kwalifikasie ln prakties betekenisvolle verband toon met
verskillende aspekte van UGA, is Cohen se effekgrootte (d) bereken (kyk afdeling 5.4.3.1).
Raadpleeg die kopie van die vraelys (Bylaag B) ten einde die simbole wat die veranderlikes en
die verskillende aspekte van UGA verteenwoordig, beter te kan identifiseer.
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Tabelle 6.19-6.22 verstrek inligting ten opsigte van die verband tussen deelnemerveranderlikes
en bepaalde aspekte van UGA. Verslag word nie hier gelewer oor die deelnemerveranderlikes
wat nie prakties betekenisvolle verbande met aspekte van UGA getoon het nie:
Tabei 6.19:

Die verband tussen deelnemers se ervaring in algemene onderwys en

bepaalde aspekte van UGA
VA
A3

""' m'}'m

star
(Grot

*;4^

Aspek
::i::L,V8J1
UGA

I

6-10 jaar
(Groep 2)

;

11-15 jaar
(Groep 3)

G

SA

1

SA

16-20 jaar
{Groep 4)

21 plus Jaar
(Groep 5)

SA

G

SA

72.73'

29.59*

69.05*

26.95*

81.29*

18.15*

78.02*

19.00*

76.53*

23.21*

E33

2.12

0.61

2.22

0.73

2.42

0.48

2.59

0.64

2.41

0.70

E36 (ii)

2.90

0.64

2.81

0.59

2.60

0.46

2.87

0.65

2.83

0.39

E37

2.70

0.66

2.52

0.74

2.80

0.60

2.68

0.78

2.88

0.51

D

35:

VA = Veranderlike G = Gemiddelde SA = Standaardafwyking *Bereken op grond van presentasies behaal

Met betrekking tot Afdeling D wat die deelnemers se kennis aangaande UGA getoets het, het 'n
sigbare verskil (d=0.45) tussen groep 2 (6-10 jaar) en groep 3 (11-15 jaar) voorgekom. Dit wil
voorkom of die deelnemers met 11-15 jaar onderwyservaring meer kennis aangaande UGA
geopenbaar het, vergeleke met die deelnemers wat oor 6-10 jaar onderwyservaring beskik het.
Ten opsigte van Afdeling E33 wat gehandel het oor aspekte van UGA wat deur die deelnemers
as problematies ervaar is, het die deelnemers van groep 1 (1-5 jaar) sigbaar van die
deelnemers van groep 3 (11-15 jaar) en groep 4 (16-20 jaar) (d=0.49 en d=0.74 onderskeidelik)
verskil. Dit wil voorkom of die deelnemers wat oor relatief min onderwyservaring beskik het (1-5
jaar), minder probleme ondervind het met betrekking tot aspekte van UGA as deelnemers wat
tussen 11 en 20 jaar onderwyservaring gehad het.
Groepe 2 (6-10 jaar) en 4 (16-20 jaar) het ook sigbaar van mekaar verskil (d=0.52) ten opsigte
van aspekte van UGA wat as problematies ervaar is. Hieruit blyk dit dat die deelnemers met 610 jaar onderwyservaring minder probleme ondervind het met aspekte van UGA as diegene met
16-20 jaar ervaring.
Ten opsigte van Afdeling E36 (ii), wat gehandel het oor die mate waarin die deelnemers gedink
het dat die verskillende assesseringstrategiee tot betekenisvolle assessering bydra, het die
deelnemers van groep 3 (11-15 jaar) en groep 5 (21 plus jaar) sigbaar van mekaar verskil
(d=0.49).

Dit wil voorkom of die deelnemers met meer as 21 jaar onderwyservaring meer

daarvan oortuiging was dat verskillende assesseringstrategiee 'n betekenisvolle bydrae lewer
tot assessering as wat die geval is by deelnemers met 11-15 jaar onderwyservaring.
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Ten opsigte van Afdeling E37 wat gehandel het oor die oorwegings wat 'n rol gespeel het by die
deelnemers se keuse van bepaalde assesseringstrategiee, het die deelnemers van groep 2 (610 jaar) en groep 5 (21 plus jaar) sigbaar van mekaar verskil (d=0.48). Dit blyk dat daar by die
deelnemers wat langer as 21 jaar onderwyservaring gehad het, meer oorwegings gegeld het
wanneer hulle 'n keuse moes uitoefen ten opsigte van die assesseringstrategiee" wat hulle gaan
aanwend as wat die geval is by deelnemers met 6-10 jaar onderwyservaring.
Tabel 6.20: Die verband tussen deelnemers se onderwyservaring in Geskiedenis met
betrekking tot bepaalde aspekte van UGA
1-5 jaar
(Groepi)

VA
A4
i

Aspek
van
UGA

©-10 Jaar
(Groep 2)

16-20 jaar
(Groep 4)

11-15 jaar
(Groep 3}

0

SA

22.45*

83.66*

17.79*

79.48*

17.21*

78.00*

26.08*

2.22

0.68

2.48

0.61

2.47

0.55

2.57

0.70

0.72

2.67

0.70

2.92

0.62

2.95

0.58

3.07

0.60

2.51

0.56

2.48

0.43

2.68

0.44

2.69

0.39

2.78

0.42

E36(ii)

2.89

0.44

2.69

0.51

2.55

0.58

3.04

0.57

2.79

0.39

E37

2.70

0.61

2.54

0.71

2.66

0.78

3.02

0.57

2.88

0.49

G

SA

73.21*

23.95*

72.17*

E33

2.28

0.63

E34

2.77

E35

ID

..GF.:.:.::;:::

SA

-

21 plus jaar
(Groep 5)

'

"

'

"

&

■ : . . .

' SA

....

G ""

SA

VA = Veranderlike G = Gemiddelde SA = Standaardatwyking 'Bereken op grand van presentasies behaal

Ten opsigte van Afdeling D wat die deelnemers se kennis met betrekking tot UGA getoets het,
is 'n sigbare verskil (d=0.45) tussen groep 2 (6-10 jaar) en groep 3 (11-15 jaar) aangetoon. Dit
wil voorkom of Iaasgenoemde groep met 11-15 jaar ervaring in Geskiedenisonderrig oor meer
kennis beskik het ten opsigte van UGA, vergeleke met die deelnemers wat 6-10 jaar ervaring in
die onderrig van Geskiedenis gehad het.
Met betrekking tot Afdeling E33 wat gehandel het oor aspekte van UGA wat deur die
deelnemers as problematies ervaar word, is 'n sigbare verskil (d=0.50) tussen groep 2 (6-10
jaar) en groep 5 (21 plus jaar) aangetoon.

Dit lyk asof die deelnemers met 6-10 jaar

onderwyservaring in Geskiedenis minder probleme ondervind het met betrekking tot aspekte
wat verband gehou het met UGA as wat die geval was met die deelnemers wat 21 plus jaar
ervaring in Geskiedenisonderrig gehad het.
Ten opsigte van Afdeling E34 wat gehandel het oor die verskillende wyses waarop die
deelnemers die UGA-inligting kon aanwend, kom daar 'n sigbare verskil (d=0.57) tussen groep
2 (6-10 jaar) en groep 5 (21 plus jaar) voor. Dit wil dus voorkom of die deelnemers met 21 jaar
plus ervaring in Geskiedenisonderrig meer wyses gevind het om die assesseringsinligting aan
te wend.
Waar Afdeling E35 gehandel het oor die aanwending van die verskillende assesseringsagente,
het die deelnemers van groep 1 (1-5 jaar) en die deelnemers van groep 5 (21 plus jaar) sigbaar
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van mekaar verskil (d=0.49). Deelnemers van groep 2 (6-10 jaar) het ook sigbaar van groep 4
(16-20 jaar) en groep 5 (21 plus jaar) verskil (d=0.49 en 0.69 onderskeidelik). Hieruit wil dit
voorkom of die deelnemers met tussen 1-10 jaar onderwyservaring in Geskiedenis van minder
assesseringsagente gebruik gemaak het in hul assessering as wat die geval was met die
deelnemers wat tussen 16 en 20 jaar onderwyservaring in Geskiedenisonderrig gehad het. Ook
het die deelnemers met tussen 6 en 10 jaar ervaring in Geskiedenisonderrig minder
assesseringsagente gebruik as diegene wat meer as 15 jaar onderwyservaring in Geskiedenis
gehad het.
Ten opsigte van Afdeling E36(ii) wat gehandel het oor die deelnemers se oortuigings ten
opsigte daarvan of verskillende assesseringstrategiee 'n betekenisvolle bydrae lewer tot
assessering, het die deelnemers van groep 2 (6-10 jaar) sigbaar van die van groep 4 (16-20
jaar) verskil (d=0.62). Die verskil tussen groepe 3 (11-15 jaar) en 4 (16-20 jaar) was prakties
betekenisvol (d=0.85). Dit wil voorkom of die deelnemers wat tussen 6 en 15 jaar ervaring in
Geskiedenisonderrig gehad het, daarvan oortuig was dat verskillende assesseringstrategiee 'n
minder betekenisvolle bydrae tot assessering lewer, vergeleke met deelnemers wat tussen 16
en 20 jaar onderwyservaring in Geskiedenis gehad het.
Met betrekking tot Afdeling E37 wat gehandel het oor die oorwegings wat 'n rol gespeel het by
die deelnemers se keuse van bepaalde assesseringstrategiee, het die deelnemers van groep 1
(1-5 jaar) en groep 2 (6-10 jaar) sigbaar van die van groep 4 (16-20 jaar) verskil (d=0.51 en 0.67
onderskeidelik). Dit lyk asof daar by die deelnemers wat minder as 10 jaar onderwyservaring in
Geskiedenis gehad het, minder oorwegings gegeld het wanneer hulle ln keuse ten opsigte van
assesseringstrategiee uitgeoefen het, vergeleke met die deelnemers wat tussen 16 en 20 jaar
ervaring in Geskiedenisonderrig gehad het.
Tabel 6.21: Die verband tussen deelnemers se hoogste kwalifikasie in Geskiedenis en
bepaalde aspekte van UGA
VA
A6
Aspek
van
UGA
E33

Gr12
(Grbep 1)

Geskiedenis 1
{Groep 2)

Geskiedenis il
(Groep 3}

Geskiedenis Hi
(Groep 4)

G

SA

G

SA

G

S

*

2.26

0.71

2.83

0.65

2.29

0.55

Nagraads
(Groep 5)

SA

;G

SA

2.41

0.62

2.45

0.77

0.59

3.14

0.73

E34

2.77

0.78

2.55

0.88

2.92

0.62

2.87

E35

2.45

0.63

2.65

0.44

2.59

0.37

2.65

0.41

2.76.

0.54

E36 (ii)

2.57

0.57

2.73

0.55

3.11

0.48

2.75

0.52

2.75

0.43

E37

2.72

0.69

2.14

0.48

2.88

0.64

2.78

0.65

2.70

0.66

E39

2.58

0.54

2.51

0.49

3.01

0.35

2.69

0.51

2.60

0.64

F40

2.97

0.80

2.68

0.95

3.17

0.63

2.95

0.65

2.79

0.74

VA = Verranderlike G = Gemiddelde SA = Standaardafwyking

265

Ten opsigte van Afdeling E33 wat gehandel het oor aspekte van UGA wat deur die deelnemers
as problematies ervaar word, is 'n sigbare verskil (d=0.80) tussen groep 1 (Gr 12) en groep 2
(Geskiedenis I) aangetoon. Hieruit wil dit voorkom of deelnemers met 'n Graad 12-kwalifikasie
minder probleme ondervind het met betrekking tot aspekte van UGA as deelnemers wat oor 'n
Geskiedenis l-kwalifikasie beskik het.
Ten opsigte van Afdeling E34 wat gehandel het oor die verskillende wyses waarop die
deelnemers die UGA-inligting kon aanwend, is 'n sigbare verskil (d=0.68) tussen groep 2
(Geskiedenis I) en groep 5 (Nagraads) aangetoon. Dit wil voorkom of laasgenoemde groep,
wat oor 'n nagraadse kwalifikasie in Geskiedenis beskik het, meer wyses gevind het om
assesseringsinligting aan te wend as wat die geval was met die deelnemers in groep 2 wat oor
'n Geskiedenis l-kwalifikasie beskik het.
Sover dit betrekking het op Afdeling E35 wat gehandel het oor die aanwending van verskillende
assesseringsagente, is 'n sigbare verskil (d=0.50) tussen groep 1 (Gr 12) en groep 5
(Nagraads) aangetoon.

Na aanleiding hiervan wil dit lyk asof die deelnemers wat oor 'n

nagraadse kwalifikasie in Geskiedenis beskik het, meer van die verskillende assesserings
agente gebruik gemaak het, vergeleke met daardie deelnemers wat oor 'n Graad 12-kwalifikasie
beskik het.
Ten opsigte van Afdeling E36(ii) wat gehandel het oor deelnemers se oortuigings oor die bydrae
wat verskillende assesseringstrategiee tot assessering lewer, het die deelnemers van groep 1
(Graad 12) en groep 2 (Geskiedenis I) sigbaar van die van groep 3 (Geskiedenis II) verskil
(d=0.63 en 0.70 onderskeidelik). Dit wil voorkom of die deelnemers wat oor 'n Graad 12- en
Geskiedenis l-kwalifikasie beskik het, minder daarvan oortuig was dat verskillende assessering
strategiee 'n bydrae tot assessering kan lewer as wat die geval was met die deelnemers wat oor
Geskiedenis II as kwalifikasie beskik het.
Met betrekking tot Afdeling E37 wat gehandel het oor die oorwegings wat 'n rol gespeel het by
die deelnemers se keuse van bepaalde assesseringstrategiee, het die deelnemers van groep 2
(Geskiedenis I) sigbaar van groep 4 (Geskiedenis III) en prakties betekenisvol van Groep 5
(Nagraads) verskil (d= 0.98 en 0.84 onderskeidelik). Dit wil voorkom of deelnemers wat oor 'n
Geskiedenis III- en 'n nagraadse kwalifikasie in Geskiedenis beskik het, meer oorwegings
uitgeoefen het by die keuses van hulle assesseringstrategiee as wat die geval was by
deelnemers met 'n Geskiedenis l-kwalifikasie.
Ten opsigte van Afdeling E39 wat gehandel het oor houdings en ingesteldhede teenoor DASS,
het die deelnemers van groep 1 (Graad 12) en groep 2 (Geskiedenis I) prakties betekenisvol
van die van groep 3 (Geskiedenis II) verskil (d=0.79 en 1.03 onderskeidelik). Dit wil voorkom of
die deelnemers wat oor 'n Graad 12- en 'n Geskiedenis l-kwalifikasie beskik het, minder
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positiewe en negatiewe houdings en ingesteldhede teenoor DASS geopenbaar het as wat die
geval was met die deelnemers wat oor Geskiedenis II as kwalifikasie beskik het.
Wat Afdeling F40 betref, wat gehandel het oor deelnemers se oortuigings daarvan of hulle oor
die vaardighede beskik om verskillende UGA-tipes te implementeer, is 'n sigbare verskil
(d=0.52) tussen groep 2 (Geskiedenis I) en groep 3 (Geskiedenis II) aangetoon.

Dit wil

voorkom of die deelnemers wat oor 'n Geskiedenis ll-kwalifikasie beskik het, daarvan oortuig
was dat hulle oor meer vaardighede beskik om verskillende assesseringstipes te implementeer
as wat die geval was met die deelnemers wat oor 'n Geskiedenis l-kwalifikasie beskik het.
Tabel 6.22:

Die verband tussen deelnemers se hoogste professionele onderwyskun-

dige/opvoedkundige kwalifikasie en die aanwending van assesseringsagente

VA
A7

OnderwysdiplomaA
sertifikaat
(Groep 1}

B-Graad en
onderwysdiploma/sertifrkaat
(Groep 2)

Onderwysgraad
(Groep 3)

G

SA

G

SA

G

E34

2.87

0.69

2.83

0.63

2.76

E35

2.57

0.54

2.65

0.39

2.53

Aspek van UGA

:

Nagraads
(Groep 4)

G

SA

0.70

3.19

0.49

0.47

2.84

0.34

SA ■

VA = Veranderlike G = Gemiddelde SA = Standaardafwyking

Met betrekking tot afdeling E34, wat gehandel het oor wyses waarop die deelnemers die UGAinligting aangewend het, het die deelnemers van groep 3 (Onderwysgraad) en groep 4
(Nagraads) sigbaar van mekaar verskil (d=0.61).
nagraadse professionele opvoedkundige

Dit wil lyk asof die deelnemers met 'n

kwalifikasie

meer wyses gevind het om die

assesseringsinligting aan te wend as wat die geval was met die deelnemers wat oor 'n
Onderwysgraad as kwalifikasie beskik het.
Ten opsigte van E35, wat gehandel het oor die mate waarin die deelnemers die verskillende
assesseringsagente aangewend het, is 'n sigbare verskil (d=0.49) tussen groep 1 (Onderwysdiploma/-sertifikaat) en groep 4 (Nagraads) aangetoon. Dit wil voorkom of die deelnemers wat
oor 'n nagraadse professionele opvoedkundige kwalifikasie beskik het in 'n groter mate van
verskillende assesseringsagente in hul assessering gebruik gemaak het as wat die geval was
met die deelnemers wat oor 'n Onderwysdiploma/-sertifikaat as kwalifikasie beskik het.
6.2.8

Samevatting van kwantitatiewe resultate

'n Samevatting van die kwantitatiewe resultate wat uit die statistiese analise voortgespruit het,
sal vervolgens gegee word. Die term "oorgrote" veronderstel 'n responskoers van groter as
80.00%, terwyl "groot" en "beduidend" op responskoerse van groter as 70.00% en 60.00%
respektiewelik dui.
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6.2.8.1
•

Kennisname, beskikbaarheid en verstaanbaarheid van UGA-dokumente
Die oorgrote meerderheid deelnemers het kennis gedra van die bestaan van die
assesseringsdokumente onder bespreking.

•

Die assesseringsdokumente was ook vir die oorgrote meerderheid deelnemers beskikbaar om in sy/haar skool te kan raadpleeg.

•

'n Groot meerderheid deelnemers het oor 'n persoonlike afskrif van al drie die
assesseringsdokumente wat ter sprake was, beskik (kyk Tabel 6.1).

•

'n Beduidende aantal deelnemers het die assesseringsdokumente maklik gevind om te
verstaan.

•

Die helfte van die deelnemers het egter aangedui dat die voorskrifte van die
assesseringsdokumente nie vir hulle duidelik genoeg was nie, of dat hulle onseker
daaroor gevoel het wanneer die praktiese implementering daarvan ter sprake gekom het.

•

Meer as die helfte van die deelnemers het ook aangetoon dat hulle nie heeltemal daar
van oortuig was dat die voorskrifte van die assesseringsdokumente werklik buigsaam
genoeg was om die implementering daarvan te vergemaklik nie (kyk Tabel 6.2).

6.2.8.2
•

UGA-opleiding
Die oorgrote meerderheid deelnemers het opleiding in UGA vir Graad 10-Geskiedenisleerders ontvang wat deur die Departement van Onderwys gereel is.

•

Alhoewel 'n groot meerderheid deelnemers se opleiding oor 'n tydperk van twee dae tot
'n week gestrek het, het ln beduidende aantal deelnemers gemeen dat dit nie voldoende
was nie, en dat hulle daarom graag verdere opleiding sou wou ontvang.

•

Net meer as die helfte van die deelnemers was nie daarvan oortuig nie, of het onseker
gevoel daaroor of die UGO-opleiding hulle werklik toereikend professioneei daartoe
bemagtig het om Graad 10-Geskiedenisleerders te kan assesseer (kyk Tabelle 6.3-6.7).

6.2.8.3
•

UGA-kennis
Die deelnemers het in die algemeen uitgebreide kennis van UGA geopenbaar.

Ten

opsigte van vier (uit die moontlike agt kennisitems) het die oorgrote meerderheid deel
nemers die korrekte antwoord verstrek. Die items ter sprake het verwys na aspekte wat
gehandel het oor (i) die uiteindelike doel van UGA, (ii) die kontekstualisering van die
kritieke en ontwikkelingsuitkomste binne die leeruitkomste en assesseringstandaarde,
(iii) die vereiste dat die leerders allereers kennis moet dra van die assesseringskriteria
alvorens enige assesseringsaktiwiteit kan plaasvind, en (iv) dat assesseringsmetodes
gebaseer moet wees op die betrokke assesseringstandaarde wat geassesseer gaan
word.
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•

'n Groot meerderheid deelnemers was korrek in hul aanname dat assessering
standaarde vertikale en horisontale progressie toon.

•

'n Beduidende aantal deelnemers het korrek gerespondeer deur te bevestig dat onderrig,
leer en assessering nie as afsonderlike prosesse beskou kan word nie.

•

'n Groot meerderheid deelnemers het gefouteer deur te aanvaar dat daar drie
leeruitkomste vir Geskiedenis in Graad 10 bestaan, terwyl daar in werklikheid vier is (kyk
Tabel 6.8).

6.2.8.4
•

Moontlike probleemareas by die assessering van Graad 10-Geskiedenisleerders
Die beskikbaarheid van leer- en onderrigsteunmiddele is deur 'n beduidende aantal
deelnemers as redelik tot baie problematies uitgesonder vir die doeltreffende implementering van UGA.

•

Meer as die helfte van die deelnemers het die verhouding van assesseringstyd teenoor
onderrigtyd en die aantal leerders in die klas as verdere probleme uitgesonder wat in 'n
redelik tot groot mate voorgekom het wanneer UGA moes geskied.

•

'n Beduidende aantal deelnemers het dit ook as effens tot redelik problematies gevind
dat summatiewe assessering ten koste van formatiewe assessering geskied het.

•

Vir 'n groot meerderheid deelnemers was dit effens tot redelik problematies om al die
vereistes na te kom wat deur die assesseringstandaarde gestel is vir die bereiking van 'n
bepaalde leeruitkoms.

•

Die assesseringstandaarde is ook deur meer as die helfte van die deelnemers as effens
tot redelik problematies uitgesonder omdat dit na hul mening 'n wye reeks interpretasiemoontlikhede ingehou het.

•

Vir 'n beduidende aantal deelnemers was die ondersteuning wat van vak- en kurrikulumadviseurs ontvang is, effens tot baie problematies (kyk Tabel 6.9).

6.2.8.5
•

Die aanwending van assesseringsinligting
Punte, simbole en mondelinge terugvoer aan leerders was die algemeenste wyse waardeur assesseringsinligting in 'n redelike tot groot mate deur 'n groot meerderheid
deelnemers aangewend is.

•

'n Beduidende aantal deelnemers het aangedui dat hulle dit in 'n redelike tot groot mate
belangrik geag het om 'n vorderingsprofiel oor 'n leerder saam te stel en ook om die
assesseringsinligting aan die ouers te voorsien.

•

Assesseringsinligting is ook deur 'n groot meerderheid deelnemers in 'n redelike tot
groot mate aangewend om hul eie onderrig- en leergebeure te beplan en om hul
assesseringskriteria aan te pas.
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•

'n Beduidende aantal deelnemers het assesseringsinligting in 'n redelike tot groot mate
aangewend om vas te stel in watter mate die leerders die gestelde leeruitkoms bereik
het.

•

Deelnemers het in die algemeen nie daarin belanggestel om assesseringsinligting in 'n
groot mate te gebruik om leerders wat leerprobleme ondervind, te identifiseer nie (kyk
Tabel 6.10).

6.2.8.6
•

Die aanwending van assesseringsagente
Die oorgrote meerderheid deelnemers het in 'n redelike tot groot mate nog self die
assessering uitgevoer.

•

Minder as die helfte van die deelnemers het in 'n redelike tot groot mate nie daarin
belang gestel om van maat-/portuurassessering gebruik te maak nie.

•

Net meer as die helfte van die deelnemers het in 'n redelike tot groot mate van groepassessering en selfassessering gebruik gemaak.

•
6.2.8.7
•

Daar is nie in 'n groot mate van ouer-assessering gebruik gemaak nie (kyk Tabel 6.11).
Die aanwending van assesseringsmetodes en -tegnieke
Die gewildste assesseringsmetodes en -tegnieke wat die oorgrote meerderheid deel
nemers verkies het om aan te wend, het die volgende ingesluit:

opsteltipe-vrae,

mondelinge vraag-en-antwoord, kortantwoord-items, portefeuljes, teksverwante vrae en
geskrewe antwoorde (pen-en-papiertoetsing), projekwerk in individuele en groepsverband, verrigtingsassessering/prestasie-assessering, eksamens en toetse asook
brongebaseerde assessering.
•

'n Beduidende aantal deelnemers het in 'n redelike tot groot mate gebruik gemaak van
werkkaarte en antwoordvoltooiing-vrae.

•

Meer as die helfte van die deelnemers het in 'n redelike tot groot mate van waarneming
en oopboekassessering as metode gebruik gemaak.

•

Afparingsitems, waar/onwaar items en meervoudigekeusevrae is deur slegs die helfte
van die deelnemers in hul assessering gebruik.

•

Joernaalinskrywings en rekenaarondersteunde assessering is deur die deelnemers
uitgesonder as die metodes wat die minste deur hulle gebruik word (kyk Tabel 6.12).

6.2.8.8
•

Oorwegings by die keuse van assesseringstrategiee
Oorwegings soos: die keuse van die assesseringstandaarde, die wyse waarop daar
geassesseer is voor die implementering van UGO, intu'isie en onderwyservaring het in 'n
redelike tot groot mate vir 'n beduidende aantal deelnemers by hul keuse van 'n
assesseringstrategie gegeld.
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•

Die minste tyd wat 'n bepaalde assesseringstrategie in beslag gaan neem, was nog 'n
oorweging wat by meer as die helfte van die deelnemers in 'n redelike tot groot mate
gegeld het alvorens 'n keuse gemaak is met betrekking tot 'n assesseringstrategie (kyk
Tabel6.13).

6.2.6.9

Die bydrae van Deurlopende Assessering (DASS)

Die deelnemers se oortuigings ten opsigte van die bydrae van DASS tot UGA van Graad 10Geskiedenisleerders word soos volg saamgevat:
•

Die oorgrote meerderheid deelnemers was daarvan oortuig dat DASS 'n positiewe
bydrae gelewer het in die sin dat dit rigting aan hulle gegee het om die onderrig- en
leerproses gereeld te assesseer en verslae oor leerdervordering by te hou.

•

Die mening van die oorgrote meerderheid deelnemers was dat DASS in 'n redelike tot
groot mate terugvoer oor leer en onderrig voorsien het, en dat die metodes wat daarvoor
aangewend is, gepas was.

•

Die oortuiging het by 'n groot meerderheid deelnemers bestaan dat DASS in 'n redelike
tot groot mate voorsiening gemaak het vir verskillende assesseringstrategiee wat vir 'n
verskeidenheid leerderbehoeftes voorsiening gemaak het en wat ook daartoe bygedra
het om leerders se groei en ontwikkeling as aktiewe deelnemers aan die leer- en
assesseringsproses, te bevorder.

•

'n Groot aantal deelnemers was in 'n redelike tot groot mate daarvan oortuig dat die
invoer van DASS dit moontlik gemaak het om 'n groter gedeelte van die kurrikulum at te
handel en dat die vaardighede en konsepte wat moeilik in die eksamen geassesseer kon
word, makliker deur middel van DASS kon geskied (kyk Tabel 6.14).

Deelnemers se positiewe en negatiewe houdings en ingesteldhede wat teenoor DASS bestaan
het, word soos volg saamgevat:
•

Die oorgrote meerderheid deelnemers het in l n redelike tot groot mate aangedui dat die
DASS-voorskrifte vir hulle duidelik genoeg was.

•

'n Beduidende aantal deelnemers het die samestelling van die onderwyser- en
leerderportefeuljes in 'n redelike tot groot mate as positief beleef.

•

'n Groot meerderheid deelnemers het in l n redelike tot groot mate die nasien, verwerking
en voorbereiding van DASS-punte as 'n administratiewe las beleef.

•

'n Beduidende aantal deelnemers was nie heeltemal daarvan oortuig dat DASS in die
praktyk tot sy reg gekom het as 'n formatiewe assesseringsvorm nie.

•

'n Beduidende aantal deelnemers het negatief gerespondeer oor trosmoderering omdat
hulle nie heeltemal daarvan oortuig was dat die min tyd wat daaraan afgestaan word
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effektiewe en indringende moderering van 'n jaar se portefeuljewerk kan waarborg nie
(kykTabel6.15).
6.2.8.10 Vaardighede ten opsigte van UGA-tipes
•

'n Groot meerderheid deelnemers het aangedui dat hulle in 'n redelike tot groot mate oor
die vaardighede beskik om grondlynassessering, formatiewe en summatiewe assesse
ring te kan uitvoer.

•

Slegs 'n klein persentasie deelnemers kan diagnostiese assessering in 'n groot mate
uitvoer, alhoewel 'n groot meerderheid bevestig het dat hulle oor die vaardighede beskik
om dit in 'n geringe tot redelike mate toe te pas (kyk Tabel 6.16).

6.2.8.11 Waardes en UG A
Vervolgens word 'n samevatting gegee van die waardes wat by Graad 10-Geskiedenisleerders
geassesseer word.
•

Die waarde wat volgens die oorgrote meerderheid deelnemers in 'n redelike tot groot
mate die meeste geassesseer word, was sosiale geregtigheid en regverdigheid.

•

Al die ander waardes wat in Tabel 6.17 verskyn, word deur 'n groot meerderheid
deelnemers in 'n redelike tot groot mate geassesseer.

Die moontlike probieemareas wat by die assessering van UGO-waardes deur die deelnemers
geldentifiseer is, word vervolgens aangedui:
•

Vir die meerderheid deelnemers was die grootste probleem 'n onduidelikheid oor die
mate waarin die waardes hulle binne die Graad 10-leeruitkomste en assesseringstandaarde gemanifesteer het.

•

'n Beduidende aantal deelnemers het die gebrek aan opleiding en persoonlike
vaardighede asook die ontoereikende departementele voorskrifte en riglyne oor die
wyse waarop waardes geassesseer moet word in 'n redelike tot groot mate as
problematies ervaar.

•

'n Beduidende groep deelnemers was ook nie heeltemal daarvan oortuig dat waardes
persoonlike oortuigings is wat objektiewe assessering in 'n multikulturele Geskiedenisklas onmoontlik maak nie (kyk Tabel 6.18).
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6.2.8.12 Die verband tussen verskillende deelnemerveranderlikes en bepaalde aspekte
van UGA
(i)

Onderwyservaring en verskillende aspekte van UGA:
•

Deelnemers met 11-15 jaar onderwyservaring het meer kennis van UGA
geopenbaar as die deelnemers wat 6-10 jaar onderwyservaring op hul kerfstok
gehad het.

•

Deelnemers met minder as 10 jaar onderwyservaring het minder probleme met
UGA ondervind as die deelnemers met 11 -20 jaar onderwyservaring.

•

Deelnemers met meer as 21 jaar onderwyservaring het meer gebruik gemaak
van die verskillende assesseringstrategiee as deelnemers wat 11-15 jaar
onderwyservaring gehad het.

•

Deelnemers met 21 jaar en langer onderwyservaring het meer aspekte oorweeg
wanneer hulle l n keuse moes uitoefen ten opsigte van die aanwending van
assesseringstrategiee as deelnemers met 6-10 jaar onderwyservaring (kyk Tabel
6.19).

(ii)

Onderwyservaring in Geskiedenisonderrig en verskillende aspekte van UGA:
•

Deelnemers wat 11-15 jaar ervaring van Geskiedenisonderrig het, het meer
kennis geopenbaar ten opsigte van UGA as daardie deelnemers met 6-10 jaar
ervaring in Geskiedenisonderrig.

•

Deelnemers met 6-10 jaar onderwyservaring in Geskiedenis het minder
probleme met UGA ondervind as deelnemers met 21 plus jaar ervaring van
Geskiedenisonderrig.

•

Deelnemers met meer as 21 jaar ervaring van Geskiedenisonderrig het UGAinligting op meer wyses aangewend as diegene wat net 6-10 jaar ervaring in die
onderrig van Geskiedenis gehad het.

•

Verskillende assesseringsagente is meer deur deelnemers met 16-20 jaar
ervaring in Geskiedenisonderrig aangewend as deelnemers met 1-10 jaar
ervaring in Geskiedenisonderrig.

•

Deelnemers wat 16-20 jaar ondervinding van Geskiedenisonderrig gehad het,
het meer verskillende assesseringstrategiee aangewend as die deelnemers wat
6-15 jaar ervaring van Geskiedenisonderrig gehad het.

•

Deelnemers met 16-20 jaar ervaring van Geskiedenisonderrig het meer aspekte
oorweeg wanneer hulle 'n keuse moes uitoefen ten opsigte van die aanwending
van assesseringstrategiee as deelnemers met minder as 10 jaar ervaring in
Geskiedenisonderrig (kyk Tabel 6.20).
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Hoogste kwalifikasie in Geskiedenis en verskillende aspekte van UGA:
•

Deelnemers wat oor 'n Graad 12-kwalifikasie beskik het, het minder probleme
met UGA ondervind as deelnemers wat oor 'n Geskiedenis l-kwalifikasie beskik
het.

•

Deelnemers wat oor 'n nagraadse kwalifikasie in Geskiedenis beskik het, het
meer wyses gevind om UGA-inligting op verskillende maniere aan te wend as
deelnemers wat net oor 'n Geskiedenis l-kwalifikasie beskik het.

•

Deelnemers met 'n nagraadse kwalifikasie in Geskiedenis het meer van
verskillende assesseringsagente gebruik gemaak wanneer hulle geassesseer het
as die deelnemers wat slegs oor 'n Graad 12-kwalifikasie beskik het.

•

Minder oorwegings het gegeld vir deelnemers met 'n Graad 12- en Geskiedenis
l-kwalifikasie by die aanwending van die verskillende assesseringstrategiee as
wat die geval was by deelnemers wat oor 'n Geskiedenis I l-kwalifikasie beskik
het.

•

Deelnemers wat oor 'n Geskiedenis III- en nagraadse kwalifikasie beskik het, het
'n groter keuse uitgeoefen ten opsigte van die aanwending van assessering
strategiee as deelnemers wat oor 'n Geskiedenis l-kwalifikasie beskik het.

•

Deelnemers wat oor 'n Graad 12- en l n Geskiedenis l-kwalifikasie beskik het, het
minder positiewe en negatiewe houdings en ingesteldhede teenoor DASS
geopenbaar as deelnemers wat oor Geskiedenis II as kwalifikasie beskik het.

•

Deelnemers wat oor 'n Geskiedenis 11-kwalifikasie beskik het, het oor meer
vaardighede beskik om sekere UGA-tipes te kan hanteer as deelnemers wat oor
'n Geskiedenis l-kwalifikasie beskik het (kykTabel 6.21).

Hoogste professionele onderwyskundige/opvoedkundige kwalifikasie en aspekte van
UGA:
•

Deelnemers met 'n nagraadse professionele onderwyskundige/opvoedkundige
kwalifikasie het meer wyses gevind om die assesseringsinligting aan te wend as
die deelnemers wat oor 'n Onderwysgraad as 'n professionele onderwyskun
dige/opvoedkundige kwalifikasie beskik het.

•

Diegene wat oor 'n nagraadse professionele onderwyskundige/opvoedkundige
kwalifikasie beskik, het in 'n groter mate van die assesseringsagente in hul
assessering gebruik gemaak as wat die geval was met die deelnemers wat oor 'n
Onderwysdiploma

as

'n

professionele

kwalifikasie beskik het (kyk Tabel 6.22).
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onderwyskundige/opvoedkundige

6.3

KWALITATIEWE RESULTATE

Vervolgens sal 'n uiteensetting gegee word van die resultate wat voortgespruit het uit die
kwaiitatiewe analise van die respondente se mededelings op die filteritems (C22 en C24) en die
oop items (H43 en H44). (Kyk Bylaag C vir die verbatim mededelings van die respondente).
6.3.1 Leemtes ervaar in die UGA-opleiding
In Tabel 6.23 word die vernaamste leemtes wat die deelnemers met die UGA-opleiding ervaar
het, aangedui:
Tabel 6.23: Leemtes in die UGA-opleiding
item €22
Ef

Kategorie

■'":!;;■.:

(

%

)

Te teoretiese opleiding

14

11.67%

Swak opgeleide kursusaanbieders

27

22.50%

Kort duur van opleiding

8

6.67%

Geen UGO-opleiding van enige aard is ontvang nie

2

1.67%

Geen kommentaar

68

57.49%

•

::::■

Alhoewel dit uit Tabel 6.23 blyk dat meer as die helfte van die deelnemers verkies het
om geen mededelings te maak nie, het 'n beduidende aantal deelnemers wat wel bereid
was om mededelings te maak, aangevoer dat die kursusaanbieders swak opgelei was.
["Facilitators are not well trained." "People employed to train us were NOT adequately
equiped." "Facilitators were not clear on how OBE operates." "The tutor himself was
not certain.

The tutor himself is not in favour of OBE." "Usually the presenters are

themselves not sure and can't give solutions to most issues raised in the documents."
"Facilitators were not informed of the new curriculum. Department should get people
properly trained to run workshops of that nature") (Vir volledige verbatim mededelings
van die deelnemers, kyk Bylaag C).
•

Sommige deelnemers het die opleiding as te teoreties ervaar waar die praktiese
operasionalisering van UGA agterwee gelaat is. (" The workshops gave more emphasis
on policies and catered very little on the critical areas such as planning and
assessment." "I was given a manuel which the facilitator read. I still do not know what is
expected from me." "There is no practicals during workshops. Things are done at a fast
pace to cover much aspects at a given time.') (Vir volledige verbatim mededelings van
die deelnemers, kyk Bylaag C).
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•

UGA-opleiding wat te kort van duur was, of waar geen opieiding van enige aard ontvang
is nie, is ook deur sommige deelnemers as 'n verdere leemte uitgewys.
receive OBE training. Need more training."

("/ haven't

"Insufficient time allocated for training."

"Training insufficient at least 2 weeks should be allocated for training.") (Vir volledige
verbatim mededelings van die deelnemers, kyk Bylaag C).
6.3.2

Vernaamste aspekte van UGA waarin verdere opieiding verlang word

In Tabel 6.24 word die vernaamste aspekte waarin die deelnemers te kenne gegee het dat hulle
graag verdere opieiding in UGA sou wou ontvang, weergegee:
Tabel 6.24: Die vernaamste aspekte van UGA waarin verdere opieiding verlang word
jtemC24
f

(%)

Assesseringsmetodes, -tegnieke en -instnjmente

36

31.31%

Die beplanning van 'n werkskedule en les (die integrering van inhoud,
leenjitkomste en assesseringstandaarde)

24

23.47%

Mondelinge geskiedenis- en erfenisopdragte

3

2.61%

Inkluslwiteit

1

0.87%

48

41.74%

Kategorie

Geen kommentaar

Uit Tabel 6.24 is dit duidelik dat die grootste aantal deelnemers verkies het om geen
mededelings te maak nie. 'n Beduidende aantal deelnemers wat wel bereid was om
mededelings

te

maak

het aangetoon

dat assesseringsmetodes,

-tegnieke

en

-instrumente aspekte is waarin verdere opieiding verlang word. {"Forms of assessment."
"Assessment techniques." "Assessment strategies." "Use of rubrics, checklists." "The
use of assessment tools during lesson duration. Allocate marks and levels and the use
of matrics." "Designing a rubric." "Although I indicated no, the one aspect which I (and
other teachers I have spoken to) feel that is needed is training in the assessment of
source-based essays."

"Questioning learners using resources.

Trained how to

create/formulate questions using given resources (proper/relevant questions)."

"Die

gebruik van die matriks by [die] assessering van opstelle is vir my te vaag en benadeel
soms die leerder." "Baseline assessment.') (Vir volledige verbatim mededelings van die
deelnemers, kyk Bylaag C).
Die beplanning van 'n werkskedule en les waar inhoud, leeruitkomste en assessering
standaarde gelntegreer word, was nog 'n aspek waarin 23.47% van die deelnemers
verlang het om verdere opieiding te ontvang. ("The whole range of aspects on lesson
planning." "The development of learning activities from As's. Work-schedule. Lesson
planning." "Learning outcomes and assessment standards." " The integration of learning
outcomes."

"The integration of assessment standards."
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"Needs more training in

working with learning outcomes and assessment standards.") (Vir volledige verbatim
mededelings van die deelnemers, kyk Bylaag C).
•

Mondelinge geskiedenis- en erfenisopdragte is nog 'n aspek waarin 'n klein aantal
deelnemers verdere opleiding in UGA verlang, terwyl een van die deelnemers die tema
inklusiwiteit as 'n aspek vir verdere opleiding uitgesonder het. (7 would like to be trained
on the following:

1. Oral History, 2. Heritage assignments."

teach heritage...".

"The aspect of inclusitivity in OBE.')

"Explanation on how to
(Vir volledige verbatim

mededelings van die deelnemers, kyk Bylaag C).
6.3.3

Aspekte wat 'n betekenisvolle rol kan speel by UGA

Afdeling H van die vraelys se eerste oop item (H43) het die deelnemers die geleentheid gegun
om mededelings te kan maak ten opsigte van enige ander aspekte wat na hul mening 'n
insiggewende en bydraende rol tot UGA van Graad 10-Geskiedenisleerders kon speel.
Hierdie mededelings is gekategoriseer en verskyn in Tabel 6.25.

(Die volledige verbatim

mededelings van die deelnemers verskyn in Bylaag C):
Tabel 6.25: Ander aspekte wat 'n insiggewende en bydraende rol tot UGA kon speel
ttem,B4a
Kategorie

f

(%)

Meer toereikende departementele ondersteuning in die provinsies

6

4.92

Doeltreffender implementering en toepassing van DASS

11

9.02

Groter ouerbetrokkendheid

5

4.10

Beter integrasie en aansluiting tussen die AOO- en VOO-band

4

3.28

Die gebruik van inheemse tale (moedertaal) as onderrigtaal

4

3.28

Kleiner klasgroottes

1

0.82

Strategies ter verbetering van leerderhouding teenoor assessering

1

0.82

Strategies om 'n houdingsverandering van onderwysers ten opsigte van assessering
te verbeter

3

2.46

Beskikbaarstelling van hulpbronne en leer- en onderrigsteunmateriaal

3

2.46

Strategies ter verbetering, vereenvoudiging en standaardisering van assessering

30

24.59

Meer spesifieke voorskrifte ten opsigte van die Graad 10-vakverklaring binne die NKV

4

3.28

Die vermindering van werkslading

1

0.82

49

40.15

Geen kommentaar

Uit Tabel 6.25 blyk dit dat:
•

die grootste aantal deelnemers verkies het om nie mededelings te maak nie;
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•

n beduidende aantal deelnemers van mening was dat die ontwikkeling van strategiee

ter verbetering, vereenvoudiging en standaardisering van assessering 'n insiggewende
en bydraende rol by UGA kon speel;
•

'n meer doeltreffender implementering en toepassing van DASS deur sommige
deelnemers uitgesonder is as nog 'n aspek wat 'n insiggewende en bydraende rol by
UGA kon speel;

•

meer toereikende departementele ondersteuning in die provinsies deur 'n aantal
deelnemers as 'n leemte uitgesonder is;

•

deelnemers aangedui het dat groter ouerbetrokkendheid verlang word;

•

beter integrasie en aansluiting tussen die AOO- en VOO-band, die gebruik van
inheemse (moedertaal) as onderrigtaal en meer spesifieke voorskrifte ten opsigte van
die Graad 10-vakverklaring binne die NKV, ook deur sommige deelnemers aangedui is
as aspekte wat 'n insiggewende en bydraende rol by UGA kon speel;

•

strategiee om 'n houdingsverandering van onderwysers ten opsigte van assessering te
verbeter en die beskikbaarheid van hulpbronne en leer- en onderrigsteunmateriaal ook
deur sommige deelnemers uitgesonder is as aspekte wat UGA tot voordeel sou kon
strek en

•

'n klein aantal deelnemers kleiner klasgroottes, strategiee ter verbetering van leerderhouding teenoor assessering en die vermindering van werkslading as aspekte aangedui
het wat 'n insiggewende en bydraende rol by UGA kon speel.

6.3.4

Algemene mededelings oor UGA

6.3.4.1

Positiewe mededelings

In Afdeling H se tweede oop item (H44) is die deelnemers eerstens die geleentheid gegun om
positiewe mededelings oor UGA te maak. Hierdie mededelings is gekategoriseer en verskyn in
Tabel 6.26. (Die verbatim mededelings van die deelnemers verskyn in Bylaag C):
Tabel 6.26: Positiewe mededelings ten opsigte van UGA
item.H44
f

(%)

27

23.48

Geleentheid vir indiensopleiding

4

3.48

Die implementering van DASS

6

5.22

Beskikbaarheid en duidelikheid van UGO-beleidsdokumente

14

12.17

Die verskeidenheid assesseringsmetodes. -tegnieke en -instrumente

12

10.43

Geen kommentaar

52

45.22

Kategorie
I Die ontwikkeling van die leerder in die geheel
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Uit Tabel 6.26 blyk dit dat:
•

die grootste aantal deelnemers hulle daarvan weerhou het om enige mededelings te
maak;

•

'n beduidende aantal deelnemers positief gereageer het op die feit dat UGA die leerder
in die geheel ontwikkel;

•

sommige deelnemers positiewe mededelings gemaak het ten opsigte van die
beskikbaarheid en duidelikheid van die UGO-beleidsdokumente;

•

die verskeidenheid assesseringsmetodes, -tegnieke en -instrumente deur sommige
deelnemers as 'n positiewe aspek ervaar is en

•

die implementering van DASS en geleentheid vir indiensopleiding ook deur sommige
deelnemers as positiewe aspekte van UGA aangedui is.

6.3.4.2

Negatiewe mededelings

Item H44 van Afdeling H het tweedens voorsiening gemaak vir die deelnemers se negatiewe
mededelings oor UGA. In Tabel 6.27 is hierdie mededelings gekategoriseer.

(Die verbatim

mededelings van die deelnemers verskyn in Bylaag C):
Tabel 6.27: Negatiewe mededelings ten opsigte van UGA
ttemH44

:::: f:: -"::

Kategorie. "

t%)

Oorhaastige implementering

2

1.66

Negatiewe leerderhouding

10

8.26

Tekort aan (gehalte) hulpbronne en leer- en onderrigsteunmateriaal

11

9.09

Ontoereikende indiensopleiding

5

4.13

Haakplekke met betrekking tot die implementering van DASS

9

7.44

Klasgroottes

5

4.13

Onvoldoende integrasie en aansluiting tussen die AOO- en VOO-band

1

0.83

Negatiewe onderwysergesindheid teenoor die assesseringspraktyke en -prosedures

17

14.05

'n Groot administratiewe las

8

6.61

Moedertaalonderrig geniet nie voorkeur nie

3

2.48

Ouers nie hulpverienend nie

1

0.83

Tekortkominge in vakverklaring

1

0.83

Geen kommentaar

48

39.66

Uit Tabel 6.27 blyk dit dat:
•

die meeste deelnemers verkies het om geen mededelings te maak nie;
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•

van die deelnemers iaat blyk het dat daar 'n negatiewe gesindheid van onderwysers
teenoor assesseringspraktyke en -prosedures bestaan;

•

die tekort wat aan (gehalte) hulpbronne en leer- en onderrigsteunmiddele bestaan het
asook 'n swak leerderhouding, is deur sommige deelnemers uitgesonder as negatiewe
aspekte van UGA;

•

haakplekke met betrekking tot die implementering van DASS deur deelnemers
uitgesonder is as 'n negatiewe aspek van UGA;

•

die groter administratiewe las wat deur UGA meegebring is, deur sommige deelnemers
as 'n negatiewe aspek aangedui is;

•

klasgroottes en ontoereikende indiensopleiding deur sommige deelnemers uitgesonder
is as negatiewe aspekte van UGA;

•

moedertaalonderrig wat nie voorkeur by UGA geniet nie, deur sommige deelnemers as
negatiet beleef is;

•

die oorhaastige implementering van UGA vir enkele deelnemers "n negatiewe ervaring
was en

•

'n baie klein persentasie deelnemers onvoldoende integrasie en aansluiting tussen die
AOO- en VOO-band, ouers wat nie hulpverlenend is nie, en tekortkominge in die
vakverklaring van Geskiedenis as aspekte uitgesonder het wat negatiet beleef word.

6.3.5

Samevatting van kwalitatiewe res u I tat e

Die resultate wat voortgespruit het uit die kwalitatiewe data kan soos volg opgesom word:
6.3.5.1
•

Leemtes in die opleiding van UGA
Die kursusaanbieders wat UGO-opleiding verskaf het, was ontoereikend opgelei vir hul
taak.

•

Die opleiding was te teoreties en daar is nie voldoende aandag geskenk aan die
praktiese implementering van UGA nie.

•

Die duur van die opleiding was te kort en sommige deelnemers het geen opleiding
ontvang nie.

6.3.5.2
•

Vemaamste aspekte van UGA waarin verdere opleiding verlang word
Assesseringsmetodes, -tegnieke en -instrumente is uitgesonder as daardie aspekte
waarin die deelnemers graag verdere opleiding sou wou ontvang.

•

Die integrasie van inhoud, leeruitkomste en assesseringstandaarde by die ontwerp van
l

•

n les of werkskedule is uitgesonder as aspekte waarin verdere opleiding verlang word.

Ander aspekte waarin verdere opleiding verlang word, is mondelinge geskiedenis en
erfenisopdragte, asook die beginsel van inklusiwiteit.
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6.3.5.3

Positiewe mededelings oor UGA

•

UGA maak dit vir die leerder moontlik om in die geheel te ontwikkel.

•

Die UGO-beleidsdokumente, die verskeidenheid assesseringsmetodes, -tegnieke en
-instrumente wat aangewend kon word, DASS en die beskikbaarheid van indienspleidingsprogramme is aangedui as positiewe aspekte van UGA.

6.3.5.4
•

Negatiewe mededelings oor UGA
Die drie negatiewe aspekte wat deur die meeste deelnemers aangedui is, was onderwysers se negatiewe ingesteldheid teenoor assesseringspraktyke en -prosedures, 'n
tekort aan hulpbronne en leer- en onderrigsteunmiddele en 'n negatiewe leerderhouding
teenoor UGA.

•

Die ander negatiewe aspekte wat genoem is, was: probleme met die implementering
van DASS, die groot administratiewe las, ontoereikende indiensopleiding, moedertaalonderrig wat nie voorkeur geniet nie, die oorhaastige implementering van UGO,
onvoldoende integrasie en aansluiting tussen die AOO- en VOO-band, ouers wat nie
hulpverlenend is nie en tekortkominge in die vakverklaring van Geskiedenis.

6.4

BESPREKING VAN RESULT ATE

Vervolgens sal die resultate soos dit uit die kwantitatiewe en kwalitatiewe resultate van die
empiriese ondersoek voortgespruit het, bespreek word.
6.4.1
(i)

Kwantitatiewe resultate
Kennisname, beskikbaarheid en verstaanbaarheid van UGA-dokumente:

Die meeste

deelnemers het kennis gedra van die UGA-dokumente en het dit verstaanbaar gevind. Geen
probleem is ook ervaar met die beskikbaarheid daarvan nie.

Dit het verseker dat die

deelnemers dit maklik kon raadpleeg om hulle te vergewis van die assesseringsvoorskrifte en praktyke. Die redelike gemak waarmee die deelnemers toegang tot hierdie dokumente verkry
het, kan moontlik aan die doeltreffende funksionering van die skole se assesseringspanne
toegeskryf word, wat na tien jaar van die implementering van UGO goed genoeg gestruktureer
en georganiseerd was om die beskikbaarheid en verspreiding van die assesseringsdokumente
te kon verseker.
Bewyse bestaan egter dat veranderde onderrig- en leerpraktyke nie vanselfsprekend volg op
die beskikbaarheid van nuwe kurrikulumdokumente nie (Levin, 2001:180). Dit word bewys deur
onder andere die feit dat meer as die helfte van die deelnemers dit steeds moeilik gevind het
om die voorskrifte van die UGA-dokumente prakties te implementeer.
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Die voorskrifte van die kurrikulum wat deur die deelnemers as nie genoegsaam buigsaam
ervaar is nie, is nie net 'n probleem wat eie aan die ervaring van die deelnemers van hierdie
navorsing is nie. Dit was ook die geval in Engeland waar 'n ondersoek deur die Vereniging van
Onderwysers en Dosente in 2006 byvoorbeeld aangetoon het dat net minder as 90% van sy
lede in skole die Nasionale Kurrikulum as te rigied ervaar het. Hierdie onderwysers wou graag
sien dat dit meer buigsaam moet wees wat aan hulle die vryheid sou verleen om dit by die
besondere behoeftes van hul leerders aan te pas (Marshall, 2006:3).
(ii)

UGO-opleiding in assessering: Die meeste deelnemers het indiensopleiding ontvang. Dit

is egter deur die meeste deelnemers as onvoldoende beskou en sou graag verdere opleiding
wat oor langer tydperk as 'n week gestrek het, wou ontvang. Die oortuiging is ook deur die
deelnemers uitgespreek dat die opleiding hulle professioneel nie voldoende daartoe bemagtig
het om hul Graad 10-Geskiedenisleerders toereikend te assesseer nie.
Die gebrek aan genoegsame geleenthede vir professionele ontwikkeling is ook nie 'n unieke
behoefte wat deur die deelnemers aan hierdie navorsing uitgespreek is nie. Ook in lande soos
die VSA (vgl. Schwartz, 1994:333-334), Australie (Williamson & Lemmer, 2003:154, 157),
Engeland (Levin, 2001:161) en Nieu-Seeland (Mansell, 1999:10) is die noodsaaklikheid van
genoegsame opleidingsgeleenthede in die algemeen beklemtoon.
(Hi) UGA-kennis:

Ten opsigte hiervan het die deelnemers in die algemeen 'n redelik

uitgebreide kennis openbaar. Deelnemers het met 11-15 jaar ervaring in algemene onderwys
en ervaring in Geskiedenisonderrig meer kennis van UGA getoon as deelnemers met minder
onderwyservaring en ervaring in Geskiedenisonderwys. 'n Rede waarom die deelnemers met
die 11-15 jaar ervaring meer UGA-kennis geopenbaar het, kan moontlik toegeskryf word aan
die UGO-voordiensopleiding wat sedert 1998 aan tersiere instansies ontvang is. Hiermee saam
ook die deurlopende UGO-indiensopleidingsprogramme in kombinasie met die vyf jaar langer
ervaring wat in die algemene onderwys en in Geskiedenisonderrig opgedoen is.
Die een item waarop die meerderheid deelnemers gefouteer het, het gehandel oor die aantal
leeruitkomste wat daar vir die Graad 10-Geskiedenisleerders bestaan.

'n Moontlike rede

waarom die deelnemers verkeerdelik aanvaar het dat daar drie in plaas van vier leeruitkomste
bestaan, kan aan hul aanname toegeskryf word dat die drie leeruitkomste wat vir die AOO-band
bestaan ook vanselfsprekend vir die VOO-band sou geld.
(iv) Probleemareas by UGA: Die probleemareas wat deur die meeste deelnemers aangedui is,
was die beskikbaarheid van leer- en onderrigsteunmiddele, die verhouding van assesseringsryd
teenoor onderrigtyd en te veel leerders in die klasse. Ander probleemareas wat ook redelike
prominensie geniet het, was die nakoming van die vereistes wat deur die assesseringstandaarde gestel word om 'n bepaalde leeruitkoms te bereik, die korrelasie tussen
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leerderprestasie en die bereiking van 'n bepaalde leeruitkoms, die gebrek aan genoegsame
ondersteuning van vak- en kurrikulumadviseurs, en te veel summatiewe assessering wat ten
koste van formatiewe assessering plaasgevind het. Ten opsigte van laasgenoemde aspek, is
dit ook in die meer kontemporere navorsing van Matshidiso (2007:109) bevestig.

In haar

navorsing wat sy in Intermediere en/of Sekondere skole in die Bojanala-wesstreek (Rustenburg)
van die Noordwes provinsie gedoen het, het sy bevind dat 86.7% van die deelnemers aangedui
het dat hulle nie tevrede is met UGA nie en daarom steeds voorkeur gee aan die tradisionele
wyse van summatiewe assessering (toetse en eksamens).
Die UGA-probleme soos aangedui deur hierdie navorsing, is ook nie uniek aan die SuidAfrikaanse konteks nie. In Australie het onderwysers dit moeilik gevind om die assesserings
knteria te interpreteer en probleme is ervaar met die beoordeling van die vlakke van uitkomste
in die bepaling van leerderprestasie. Onderwysers in Australie het dit ook moeilik gevind om
binne die UGO-model 'n balans te handhaaf tussen onderrig en leer aan die een kant en
assessering en rapportering aan die ander kant.

Meer ondersteuning is ook deur die

onderwysers verlang met betrekking tot die voorsiening van kurrikulummateriaal van goeie
gehalte (Watt, 2006:24; Gosch, 2005; Williamson & Lemmer, 2003:151, 155, 157).
Met die implementering van UGO in Engeland was die hoeveelheid onderrigtyd wat deur die
omvang van assessering in beslag geneem is, ook deur die onderwysers as problematiese
beleef (Silvernail, 1996:50-51).

Sommige onderwysers het dit ook moeilik gevind om die

vlakbeskrywers as werkbare assesseringskriteria te implementeer omdat die interpretasie
daarvan vir hulle moeilik was (OFSTED, 2004/2005).
Summatiewe assessering wat ten koste van formatiewe assessering geskied het, was ook aan
die orde van die dag met die implementering van UGO in die VSA (Stoskopf, 2001:468-473;
Olson, 2001a), Engeland (Green 2006:4-5;
(Mansell, 1999:15-16).

Jones & Tanner, 2006:60) en Nieu-Seeland

Summatiewe assessering in hierdie lande is as 'n maklike uitweg

beskou wat relatief min moeite geverg het om aan die beginsel van aanspreeklikheid wat van
skole vereis is, te kon voldoen.
Met betrekking tot die deelnemers se ervaring van die UGA-probleme in hierdie navorsing het
dit geblyk dat onderwysers met meer as 11 jaar onderwyservaring meer probleme met UGA
ondervind het as onderwysers met minder as 10 jaar onderwyservaring. 'n Rede waarom die
deelnemers met meer as 11 jaar onderwyservaring meer probleme met UGA ervaar het, kan
moontlik toegeskryf word aan die feit dat diegene nie voordiensopleiding daarin ontvang het nie.
Baie van die deelnemers het moontlik ook nie baie daarin belanggestel om met die tradisionele
wyse van assessering te breek nie omdat hulle geglo het dit is meer betroubaar as UGA.
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'n Soortgelyke tendens het ook in Wes-Australie voorgekom waar sommige ouer onderwysers
en met gevolglik meer onderwyservaring, geweier het om enige veranderinge aan hul tradisionele wyse van onderrig en assessering aan te bring (Taylor, 2005). Sommige Geskiedenisonderwysers wat in Australie vir die leerarea Samelewing- en Omgewingstudies verantwoordelik was, het ook dikwels as gevolg van die gebrek aan departementele ondersteuning om die
voorgeskrewe kurrikulum effektief te kan implementeer, teruggeval op die tradisionele onderrigmetode (Taylor, 2001:12-13) en kon daar ook nie werklik sprake van die implementering van
UGA-praktyke wees wat op die bereiking van die leeruitkomste gerig was nie.
Dit het ook verder uit die empiriese ondersoek geblyk dat daar 'n verband voorkom tussen
Geskiedeniskwalifikasies en die verskillende aspekte van UGA wat as problematies beleef is. 'n
Rede waarom die deelnemers met 'n Graad 12-kwalifikasie minder probleme met UGA
ondervind het as die met 'n Geskiedenis l-kwalifikasie kan moontlik hul gebrek aan kennis, insig
en opieiding wees wat daartoe bygedra het dat 'n skerp kritiese ingesteldheid in 'n groot mate
nog ontbreek het om 'n weldeurdagte onderskeidingsvermoe aan die dag te le in die
identifisering van assesseringsprobleme.
(v)

Die aanwending van die assesseringsinligting: Die meeste deelnemers het die assesse

ringsinligting vir die volgende doeleindes aangewend: punte, simboie en mondelinge terugvoer
aan leerders en ouers, die samestelling van vorderingsprofiele, die beoordeling van die
bereiking van die gestelde leeruitkomste, om eie onderrig- en leergebeure te beplan en om
assesseringskriteria aan te pas.
Die deelnemers het aangedui dat hulle in l n groot mate nie die assesseringsinligting aangewend
het om leerders met leerprobleme te identifiseer nie. Dit kan moontlik toegeskryf word aan die
oorvol klasse. In hierdie navorsing het 60.33% van die deelnemers aangedui (kyk Tabel 5.3)
dat daar gemiddeld meer as 30 leerders in hul Geskiedenisklas was, terwyl 23.97% laat blyk het
dat daar meer as 45 leerders was. Hierdie stand van sake kan dit baie moeilik vir onderwysers
maak om aandag te skenk aan daardie individuele leerders wat remedierende ondersteuning
vereis in gevalle waar leerversteurings ervaar word.
Ten opsigte van die wyse waarop die assesseringsinligting aangewend is, het dit geblyk dat die
deelnemers met meer as 21 jaar onderwyservaring in Geskiedenisonderrig en wat ook oor 'n
nagraadse akademiese en/of professionele kwalifikasie beskik het, meer wyses gevind het om
assesseringsinligting aan te wend as kollegas met minder ervaring en laer kwalifikasies.
Hierdie bevinding kan moontlik toegeskryf word aan die deelnemers se meerdere onderwyser
varing en beter kwalifikasies wat aan hulle meer insig en selfvertroue gegee het om
assesseringsinligting oor 'n wyer front aan te wend.
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(vi)

Die aanwending van assesseringsagente: Die oorgrote meerderheid deelnemers het laat

blyk dat hulle in 'n groot mate self die assessering behartig het. Net meer as die helfte van die
deelnemers het ook van groepassessering en selfassessering gebruik gemaak.

Maat-/

portuurassessering en ouer-assessering is in mindere mate aangewend. Daar kan verskillende
moontlike redes bestaan waarom so baie deelnemers verkies het om nog self die assessering
te behartig. Die feit dat die onderwyser nog altyd die primere assesseerder in die tradisionele
kurrikulum was, kan moontlik as een van die redes dien. Waarom ook voorkeur gegee is aan
groep- en selfassessering, kan moontlik aan 'n praktiese oorweging toegeskryf word. Hierdie
assesseringswyse beskik oor die potensiaal om groot groepe leerders se werk te assesseer wat
sou beteken dat die onderwyser sy nasientyd drasties kon inkort (vgl. Tan, 2006:3).

Die

deelnemers se voorkeur aan die implementering van selfassessering word ook toegepas deur
hoerskoolonderwysers in Wes-Kanada waar ongeveer 75% van hulle (waaronder ook
onderwysers in Sosiale Studies getel het) aangedui het dat hulle van selfassessering gebruik
maak (Noonan & Duncan, 2005:4). Alhoewel dit geblyk het dat die leerders in Australie, NieuSeeland en die VSA ten gunste is van self- en maaWportuurassessering, is dit egter nie 'n baie
gewilde assesseringstipe by die onderwysers in hierdie lande nie.

Volgens Combrinck

(2003:58-59) kan dit toegeskryf word aan die leerders se gebrek aan kennis en hul onvermoe
om hierdie tipe assessering te implementeer. Jones en Tanner (2006:62-63) wys daarop dat
selfassessering ook in Engeland nie gewild is nie. As rede hiervoor word leerders se gebrek
aan 'n duidelike beeld van hulle eie leerstatus aangevoer, wat veroorsaak dat hulle dit moeilik
vind om die assesseringskriteria ten opsigte van hulle eie bepaalde posisie te interpreteer.
Uit die resultate blyk dit verder dat deelnemers met meer as 21 jaar ervaring in Geskiedenis en
wat oor 'n nagraadse akademiese of opvoedkundige kwalifikasie beskik, meer gebruik gemaak
het van die verskillende assesseringsagente. Hierdie deelnemers het nie net ervaring in beide
die tradisionele en UGO-onderwys gehad nie, maar was ook akademies en professioneel beter
toegerus om

meer

uitvoering te gee aan die

aanwending van 'n wyer

spektrum

assesseringsagente. Volgens Kotze (1976:271-272) bestaan daar 'n noue verband tussen die
persoon met 'n hoer kwalifikasie in Geskiedenis en die kennis, insig en perspektief wat so 'n
persoon oor sy vak openbaar.
(vii)

Die aanwending van die verskillende assesseringsmetodes en -tegnieke: Die meeste

deelnemers het aangedui dat hulle van 'n verskeidenheid assesseringsmetodes en -tegnieke
gebruik maak in die onderrig-leersituasie.

Dit het opsteltipe-vrae, mondelinge vraag-en-

antwoord, kortantwoord-items, portefeuljes, teksverwante vrae en geskrewe antwoorde (pen-enpapiertoetsing), projekwerk in individuele en groepverband, verrigtings-/prestasie-assessering,
eksamens en toetse, brongebaseerde assessering, werkkaarte en antwoordvoltooiing-vrae
ingesluit. Afparingsitems, waar/onwaar items en meervoudigekeusevrae is minder aangewend,
moontlik omdat hierdie tipe vrae oenskynlik meer daarop ingestel is om gememoriseerde kennis
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en feitelikhede op te roep as wat dit die geleentheid bied om insig en kreatiwiteit te assesseer
(Popham, 2003:74, 78, 82). Joernaalinskrywings (waar leerders die geleentheid gegun word
om te besin oor 'n chronologiese opgaaf van gebeurlikhede) (Taggart & Wilson, 2005:78), en
rekenaarondersteunde assessering is deur die deelnemers uitgesonder as die twee metodes
wat die minste deur hulle gebruik word.
'n Rede waarom joernaalinskrywings nie baie gewild was nie, kan moontlik daaraan toegeskryf
word dat hierdie metode nie aan almal bekend is nie. In die geval van rekenaarondersteunde
assessering was die fasiliteit in baie van die skole nie altyd beskikbaar nie.

In 2002

byvoorbeeld het slegs 26.5% van die skole in Suid-Afrika oor rekenaars beskik wat vir die
gebruik van onderrig en leer beskikbaar was. Soveel as 77.0% van die skole in die landelike
gebiede was teen 2002 sonder rekenaars (DoE, 2003:5). Waar skole gelukkig was om wel oor
rekenaarfasiliteite te beskik, het dit nie beteken dat die onderwysers daarvoor opgelei is om dit
vir assesseringdoeleindes aan te wend nie.
Sover dit die aanwending van die verskillende assesseringsmetodes en -tegnieke betref, het dit
geblyk dat die deelnemers met meer as 15 jaar onderwyservaring en ten minste oor 'n
Geskiedenis ll-kwalifikasie beskik, meer van die verskillende assesseringsmetodes en -tegnieke
gebruik gemaak het as diegene met minder jare ervaring in algemene onderwys en laer
akademiese kwalifikasies in Geskiedenis.

Die deelnemers se meerdere jare ervaring asook

hulle hoer akademiese kwalifikasies in Geskiedenis kan moontlik as rede dien waarom die
deelnemers oor meer selfvertroue beskik het om met 'n groter verskeidenheid assesserings
metodes en -tegnieke te eksperimenteer.

In 'n poging om die leerders te help om die

leeruitkomste makliker te bereik, het die deelnemers met die meerder jare ervaring en hoer
kwalifikasies voorsiening gemaak vir 'n verskeidenheid van assesseringsmetodes en -tegnieke
in 'n poging om die leerders se diverse leerstyle te akkommodeer.

Die algemene opvatting

bestaan ook dat leerders meer leer by ervare onderwysers as wat die geval is by onervare
onderwysers (Gardner, 2006). Clotfelter et al. (2006:778) sluit hierby aan deur onder meer
daarop te wys dat daar 'n positiewe verband bestaan tussen die ervaring van 'n onderwyser en
die prestasie wat die leerders lewer.
(viii) Oorwegings wat 'n rol gespeel het by die keuse van assesseringstrategiee:

Die ver-

naamste oorwegings wat 'n rol gespeel het wanneer die meeste deelnemers 'n keuse moes uitoefen ten opsigte van assesseringstrategiee, was (i) die inagneming van die assesseringstandaarde in die bereiking van die leeruitkomste, (ii) die wyse waarop daar voor UGO
geassesseer is, (iii) onderwyservaring en intu'i'sie, en (iv) die minste tyd wat dit in beslag gaan
neem.
Uit die resultate blyk dit dat by die deelnemers met meer as 15 jaar ervaring in algemene
onderwys en ervaring in Geskiedenisonderrig meer oorwegings 'n rol gespeel het wanneer
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keuses ten opsigte van assesseringstrategiee uitgeoefen is. Dit was ook die geval met die
deelnemers wat oor 'n hoer akademiese kwalifikasie in Geskiedenis (Geskiedenis lll/Nagraads)
beskik het. Jare ervaring in die onderwys sowel as in Geskiedenisonderrig in kombinasie met 'n
hoer akademiese kwalifikasie in Geskiedenis, kan as 'n voor die hand liggende rede dien
waarom hierdie deelnemers moontlik oor meer selfvertroue beskik het om meer oorwegings in
ag te neem wanneer hulle 'n keuse moes uitoefen ten opsigte van assesseringstrategiee.
(ix)

Die bydrae van Deurlopende Assesseringr. Die meeste deelnemers was daarvan oortuig

dat DASS die volgende voordele vir die UGA van Graad 10-Geskiedenisleerders gebied het,
naamlik dat (i) dit rigting gee aan die onderwysers omdat die onderrig- en leerproses gereeld
geassesseer word en leerderverslae oor leerders se vordering bygehou kan word, (ii) dit
terugvoergeleenthede vir onderrig en leer voorsien, (iii) dit voorsiening maak vir verskillende
assesseringstrategiee wat 'n verskeidenheid leerbehoeftes akkommodeer (iv) leerders aktiewe
deelnemers van die leer- en assesseringsproses word, wat bydra tot hulle groei en ontwikkeling,
(v) 'n groter gedeelte van die kurrikulum afgehandel kan word en (vi) vaardighede en konsepte
geassesseer kan word wat andersins moeilik in 'n eksamen getoets word.
Die deelnemers het ook bepaalde positiewe en negatiewe ingesteldhede en houdings teenoor
DASS geopenbaar.

Aan die positiewe kant het die meeste deelnemers aangedui dat die

DASS-voorskrifte vir hulle duidelik was en hulle ook nie daarmee probleme ondervind het om
onderwyser- en leerderportefeuljes saam te stel nie.
Die meeste deelnemers het die groot administratiewe las wat meegebring word deur al die
nasienwerk en die verwerking en voorbereiding van die DASS-punte as negatief beleef. Ook
was die deelnemers nie heeltemal seker daarvan of DASS as 'n formatiewe assesseringsvorm
tot sy reg kom nie, en of trosmoderering werklik die effektiewe en indringende moderering van
'n jaar se portefeuljewerk kon waarborg nie.
Uit die resultate het dit geblyk dat deelnemers met hoer Geskiedeniskwalifikasies as Graad 12
meer positiewe en negatiewe houdings en ingesteldhede teenoor DASS getoon het. l n Rede
hiervoor kan moontlik aan die hoer akademiese kwalifikasie toegeskryf word, wat 'n skerper
kritiese ingesteldheid en onderskeidingsvermoe by die deelnemers meegebring het. Dit word
ondersteun deur Kotze (1976:271-272) wat postuleer dat daar 'n korrelasie bestaan tussen die
persoon met 'n hoer kwalifikasie in Geskiedenis en die kennis, insig en perspektief wat so 'n
persoon in sy vak toon.
(x)

Vaardighede ten opsigte van UGA-tipes: 'n Groot meerderheid deelnemers het aangetoon

dat hulle in 'n redelike tot groot mate oor die vaardighede beskik het om grondlynassessering,
formatiewe en summatiewe assessering tot uitvoer te kan bring.

Vergeleke met hierdie

assesseringstipes het van die deelnemers egter aangedui dat hulle oor minder vaardighede
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beskik om diagnostiese assessering doeltreffend te kan implementeer. Met die implementering
van UGO in Nieu-Seeland het dit geblyk dat diagnostiese assessering ook problematies deur
die onderwysers beleef is omdat die identifisering van besondere leerderbehoeftes nie werklik in
die praktyk plaasgevind het nie (Mansell, 1999:16).
(x\)

Waardes en UGA. Alhoewel 'n groot aantal deelnemers aangedui het dat die meeste

waardes geassesseer word, was die meeste van mening dat departementele voorskrifte en
riglyne hulle nie goed genoeg daarvoor toegerus het nie. Dit was vir die deelnemers ook nie
duidelik in watter mate waardes binne die leeruitkomste en assesseringstandaarde van die
Graad 10-vakverklaring manifesteer nie.
6.4.2

Kwalitatiewe resultate

(i)

Leemtes in die opleiding van UGA:

Meer as die helfte van die deelnemers het geen mededelings in die verband gemaak nie. Van
diegene wat wel mededelings gemaak het, het die meeste aangetoon dat die kursusaanbieders
swak opgelei was vir hul taak. 'n Verdere leemte wat uitgewys is, was die teoretiese aard van
die opleiding. Dit word bevestig deur Pithouse (2001:155) en Rogan (2000:122) wat daarop
wys dat die praktiese implementering van K2005 by die opleidingskursusse nie tot sy reg gekom
het nie. Volgens Baraks en Waks (1997:179) is indiensopleidingsprogramme gewoonlik in die
spervuur omdat dit slegs op beperkte aspekte van onderwyseraktiwiteite konsentreer.

So

byvoorbeeld fokus dit net op vakinhoud of net op onderrigtegnieke sonder om dit voldoende te
integreer.
Nog 'n leemte wat die deelnemers uitgewys het, was die opleiding wat te kort van duur was.
Ten opsigte hiervan het 'n groot meerderheid deelnemers aangetoon dat twee dae tot 'n week
se opleidingstyd te min was om aan UGO-opleiding at te staan (vgl. Tabel 6.5). Die deelnemers
se oortuiging word ondersteun deur Boyle et al. (2005:3) wat daarop wys dat internasionale
navorsing die feit ondersteun dat die tradisionele kort opleidingskursusse (byvoorbeeld
werkswinkels) nie die aangewese manier is waarop langtermyn-wysigings aan die onderrig- en
leerpraktyke van onderwysers aangebring kan word nie.
(ii)

Vernaamste aspekte van UGA waarin verdere opleiding verlang word:

Die meeste deelnemers sou graag verdere opleiding in assesseringsmetodes, -tegnieke en
-instrumente wou ontvang. Die integrasie van inhoud, die leeruitkomste en die assessering
standaarde in die bepanning van 'n werkskedule en les was verdere opleidingsbehoeftes wat
ook deur 'n redelike groot aantal deelnemers uitgesonder is. Hierdie aspekte beklemtoon weereens die gesofistikeerde aard van UGA waarmee probleme ondervind word. Om hierdie rede is
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voortgesette indiensopleiding belangrik sodat die implementering van UGA op 'n deurlopende
en praktiese wyse aan die deelnemers verduidelik kon word (vgl. Joseph, 2004:15).
(Hi)

Aspekte wat 'n inslggewende en bydraende rol by UGA kon speel:

'n Verskeidenheid aspekte is deur die deelnemers ten opsigte van hierdie oop item opgenoem,
alhoewel nie almal ewe sterk oor elk van die aspekte gevoel het nie. Die meeste deelnemers
het egter die ontwikkeling van strategiee ter verbetering, vereenvoudiging en standaardisering
van assessering as die besondere aspek uitgesonder wat die grootste bydrae kon lewer. Dit
sluit aan by die voorafgaande paragraaf en onderstreep dat UGA-prosedures as 'n komplekse
handeling ervaar word. Onderwysers in die VSA het ook gekla dat die assesseringstandaarde
te hoe vereistes gestel het wat weer groot eise aan assessering stel (Olson, 2001a; Ruenzel,
2000). Ook in Australie (Taylor, 2005), Engeland (Levin, 2001:133, Silvernail, 1996:53, 60) en
Nieu-Seeland (vgl. Wylie, 1999:142) het die onderwysers UGA in die algemeen as kompleks
beleef.
(iv)

Positiewe mededelings oor UGA:

Meer as die helfte van die deelnemers wat wel bereid was om mededelings ten opsigte van
hierdie item te maak, het aangedui dat hulle positief daaroor gevoel het dat UGA die leerder in
sy geheel ontwikkel. Dit het beteken dat, in die bereiking van die leeruitkomste, die leerder
toegerus sal word met die nodige kennis, vaardighede en waardes om van hom/haar 'n
kreatiewe, kritiese, en onafhanklike denker te maak wat as 'n toekomstige burger van die land
oor die vermoens sal beskik om probleemoplossend te werk te gaan. UGA verskil van die
tradisionele

assesseringswyse, wat in hoofsaak

op die memoriseer

van vakinhoude

gekonsentreer het en hoofsaaklik die kognitiewe domein van die leerder ingespan het en nie
ook soveel die psigomotoriese en die affektiewe domein nie (Vermeulen, 1997:33-34).

Die

ander twee positiewe mededelings oor UGA het gehandel oor die beskikbaarheid en
duidelikheid van UGO-beleidsdokumente en die wye verskeidenheid assesseringsmetodes, tegnieke en -instrumente wat beskikbaar was vir aanwending.
(iv)

Negatiewe mededelings oor UGA:

Die meeste deelnemers het die negatiewe gesindhede wat by onderwysers teenoor UGApraktyke en prosedures bestaan, uitgesonder. 'n Verskeidenheid redes kan aangevoer word vir
hierdie negatiewe gesindhede, byvoorbeeld (i) onderwysers se negatiwiteit teenoor vernuwing,
(ii) swak voor- en indiensopleiding wat veral die praktiese implementering van UGA bemoeilik
het, (iii) gebrek aan hulpbronne en leer- en onderrigsteunmiddele, (iv) klasse wat te groot is om
reg te laat geskied aan UGA, (v) die feit dat assessering nie altyd in die moedertaal kan geskied
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nie, (vi) die groot administratiewe las wat dit meegebring het en (vii) die baie onderrigtyd wat
assessering in beslag neem.
Die negatiewe houding jeens UGA is nie net tot die Suid-Afrikaanse konteks beperk nie. In die
VSA het Geskiedenisonderwysers ge'i'ntimideer gevoel deur die geskiedenisstandaarde (as deel
van die dissipline Sosiale Studies) wat te hoog gestel was, en wat ook nie altyd prakties uitvoerbaar was nie (Jacobs, 2006:28). In Australie het die Geskiedenisonderwysers (as deel van die
kemleerarea Samelewing- en Omgewingstudies) teruggekeer na die tradisionele onderrigmetode, of dit wat hulle wou onderrig wanneer hulle probleme ondervind het met die implementering van die kurrikulum. Hierdie tendens is die gevolg van 'n gebrek aan ondersteuning wat
van die onderwysdepartemente verkry is. Dit het meegebring dat die assesseringsmeganismes
wat die bereiking van die leeruitkomste moes verseker, nooit aandag geniet nie (Taylor,
2001:12-13).

In Engeland was sommige Geskiedenisonderwysers ontevrede met die

vlakbeskrywers. Hulle het dit moeilik gevind om te interpreteer wanneer dit as assesseringskriteria moes dien (OFSTED, 2004/05). In Nieu-Seeland het die Geskiedenisonderwysers weer
gekla oor die onnodig hoe standaarde wat gestel is wanneer daar in die eksterne eksamens van
die laaste drie jaar van die senior sekondere skoolfase geassesseer is (O'Connor, 2007).
Waar daar volgens die deelnemers 'n negatiewe leerderhouding teenoor UGA bestaan, was dit
nie die geval by die Geskiedenisleerders in Engeland nie. In hierdie land was daar 'n positiewe
leerderhouding teenoor die UGO-metodologie. Geskiedenis as vak was redelik gewild in veral
die senior ouderdomsgroepe en die leerders het gerapporteer dat hulle van die "aktiewe" lesse
hou waar hulle toegelaat word om gesprekke te voer, voordragte te lewer, groepwerk te doen
en drama of rolspel op te voer. Die aanwending van leer- en onderrigsteunmiddele soos die
video en IKT het hulle ook geval (QCA, 2005:9, 16).
Die mededelings wat deur die deelnemers gemaak word oor die tekort aan hulpbronne en leeren onderrigsteunmiddele word verder bevestig deur Matshidiso (2007:109) se onlangse
navorsing wat sy in die Noordwes Provinsie onderneem het. In oorsese lande soos die VSA,
Australie, Engeland en Nieu-Seeland het daar ook 'n behoefte bestaan aan hoe gehalte leer- en
onderrigsteunmiddele (kyk afdeling 2.10.8).
6.5

GEVOLGTREKKINGS

Gebaseer op die kwantitatiewe en kwalitatiewe resultate wat uit hierdie navorsing voortgespruit
het, kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word:
•

Die meeste deelnemers het 'n positiewe gesindheid teenoor UGA geopenbaar omdat dit
die leerder in sy geheel onrwikkel.
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Die meeste deelnemers het kennis gedra van die assesseringsdokumente wat maklik
beskikbaar en verstaanbaar was, alhoewel die voorskrifte daarvan as redelik rigied
ervaar is.
Die deelnemers se teoretiese kennis van UGA was in die algemeen baie goed, maar
meer praktykgerigte indiensopieiding word verlang wat oor 'n langer periode as 'n week
strek oor aspekte van:
>

die aanwending van die verskillende assesseringsmetodes, -tegnieke en instrumente;

>

die integrasie van inhoud, leeruitkomste en assesseringstandaarde by die
ontwerp van 'n les of werkskedule;

>

die ontwikkeling van strategiee wat die verbetering, vereenvoudiging en
standaardisering van UGA ten doel het.

Die ondersteuning wat van vak-en kurrikulumadviseurs verkry is, word as onvoldoende
beskou.
Die kursusaanbieders van die indiensopleidingsprogramme (wat deur die Onderwysdepartement gereel word) was in die algemeen nie opgewasse vir hul taak nie.
Die meeste deelnemers was daarvan oortuig dat die opleiding wat ontvang is, hulle nie
professioneel toereikend bemagtig het vir die implementering van UGA nie.
Die drie grootste probleemareas wat verantwoordelik was vir 'n negatiewe houdingsingesteldheid van die deelnemers teenoor UGA, was:
>

die groot aantal leerders in 'n klas;

>

die gebrek aan die beskikbaarheid van genoegsame hulpbronne en leer- en
onderrigsteunmiddele en

>

om die balans te kan handhaaf tussen onderrig- en assesseringstyd.

Die meeste deelnemers het die assesseringsinligting wat hulle oor die leerders
ingesamel het, aangewend vir:
>

punte, simbole en mondelinge terugvoer aan leerders en ouers;

>

die samestelling van vorderingsprofiele;

>

die beoordeling van die bereiking van die gestelde leeruitkomste en

>

om eie onderrig- en leergebeure te beplan en assesseringskriteria aan te pas.

Die meeste deelnemers het steeds verkies om self die assessering uit te voer, alhoewel
daar in 'n groot mate ook van groepassessering en selfassessering gebruik gemaak is.
In die meeste gevalle het die deelnemers van 'n verskeidenheid metodes en tegnieke
gebruik gemaak wanneer hulle geassesseer het.
Die volgende was die vernaamste oorwegings wat l n rol gespeel het wanneer die
deelnemers op assesseringstrategiee besluit het:
>

die voorskrifte wat deur die assesseringstandaarde gestel is vir die bereiking van
die leeruitkomste;
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•

>

die wyse waarop daar voor die implementering UGO geassesseer is;

>

onderwyservaring en intu'isie asook

>

die minste tyd wat dit in beslag gaan neem.

Met betrekking tot DASS:
>

die meeste deelnemers was tevrede met die wyse waarop DASS geimplementeer word;

>

die nasien, verwerking en voorbereiding van die DASS-punte het bygedra tot 'n
groot administratiewe werklas;

>

daar bestaan onsekerheid of dit werklik as 'n formatiewe assesseringsvorm
geslaag het.

•

Die meriete van trosmoderering word deur die meeste deelnemers bevraagteken ten
opsigte van of dit bydra tot die effektiewe en indhngende moderering van 'n jaar se
portefeuljewerk.

•

Die meeste deelnemers het oor die vaardighede beskik om die verskillende UGA-tipes
te kan implementeer.

•

Wat betref die assessering van waardes:
>

die waarde van sosiale geregtigheid is die waarde wat die meeste geassesseer
word;

>

duideliker voorskrifte word verlang oor hoe waardes hulle binne die Graad 10leeruitkomste en assesseringstandaarde van geskiedenis laat geld.

•

Die deelnemers met langer as 10 jaar algemene onderwyservaring en 21 jaar plus
ervaring in die onderrig van Geskiedenis het meer probleme met UGA in die algemeen
ondervind as daardie deelnemers wat minder as 10 jaar algemene onderwyservaring en
ervaring in Geskiedenisonderrig gehad het.

•

Daardie deelnemers met meer as 15 jaar algemene onderwyservaring en ervaring in
Geskiedenisonderrig tesame met 'n hoer onderwyskundige/opvoedkundige kwalifikasie
het oor meer kennis en vaardighede met betrekking tot bepaalde aspekte van UGA
beskik wat aan hulle meer vryhede veroorloof het om dit in groter omvang te
implementeer.

6.6

AANBEVELINGS

Die volgende aanbevelings word gemaak in 'n poging om die leemtes en probleme wat deur
hierdie navorsing met betrekking tot UGA geldentifiseer is, met verloop van tyd te verminder, of
selfs uit te skakel.
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6.6.1

Aanbevelings vir die Onderwysdepartement

•

Die aard van die Departementele indiensopleidingsprogramme moet hersien word. Die
opleiding moet meer praktykgerig gemaak word. Dit moet ook op 'n meer deurlopende
grondslag plaasvind en behoort nie korter as een week te duur nie. l n Vooraf opgaaf
van die spesrfieke probleme wat onderwysers ondervind, is belangrik sodat die UGAopleiding doelgerig daarvolgens kan geskied.

•

Die persone wat die indiensopleidingsprogramme aanbied, moet beter opgelei word om
te verseker dat praktykgerigte toepassing van UGA ook sy regmatige deel in die
opleiding kry.

•

Die Onderwysdepartement moet verseker dat Geskiedenisonderwysers meer betrek
word by toekomstige kurrikuleringsaangeleenthede. Dit sal mede-eienaarskap aan die
kant van die onderwysers verseker wat daartoe kan bydra om die negatiewe houdings
en ingesteldhede wat teenoor UGA bestaan, te verbeter.

•

Meer opleidingsgeleenthede moet vir die onderwysers realiseer waarvolgens hulle hul
vaardighede kan verbeter met behulp van 'n indiensopleidingsmodel ooreenkomstig die
Voorgesette Professionele Ontwikkelingstelsel ofte wel CPD (Continuous Professional
Development) wat ook in ander professies gevolg word. Hiervolgens kan 'n onderwyser
punte verdien wat in die vorm van bonusse en bevordering beloon word. Op sy beurt sal
dit tot 'n verhoging van die onderwysstandaard bydra (vgl. Fourie, 2004:11).

•

Deeglik opgeleide vakadviseurs moet skole op 'n meer gereelde basis besoek wat
Geskiedenisonderwysers kan monitor en wat spesifieke opleiding kan gee volgens die
behoefte wat daar mag bestaan.

•

Meer Geskiedenisonderwysers behoort opgelei te word in 'n poging om klasgroottes te
verklein wat sal verseker dat UGA meer tot sy reg sal kom.

•

Die beskikbaarstelling van meer hulpbronne en leer- en onderrigsteunmiddele aan skole
bly steeds 'n hoe prioriteit. In die lig hiervan behoort maniere ondersoek te word om
bestaande Geskiedenisverenigings 'n groter rol te laat speel om in hierdie opsig
ondersteuning aan die onderwysers te gee.

•

Die inwerkstelling van UGA-hulplyne op provinsiale en distriksvlak wat onderwysers kan
ondersteun wanneer die behoefte daaraan bestaan.

•

Die voorsiening van meer rekenaars aan skole wat vir die onderrig en leer van
Geskiedenis aangewend kan word.

Deurlopende opleiding in IKT wat onderwysers

spesifiek sal aanmoedig om die rekenaar vir assesseringsdoeleindes in te span, is ook
noodsaaklik.
•

Duideliker voorskrifte ten opsigte van hoe waardes hulle binne die Graad 10Geskiedenis se leeruitkomste en assesseringstandaarde manifesteer, moet voorsien
word.
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Aanbevelings vir universiteite en ander opleidingsinstansies
Universiteite en ander opleidingsinstansies behoort saam te werk met die verskillende
provinsiale onderwysdepartemente met betrekking tot die aanbied van indienspleidingsprogramme (byvoorbeeld kort kursusse en werkswinkels) wat spesifiek oor
UGA handel.
Die praktiese onderwysperiode wat finalejaar-onderwysstudente by skole deurbring,
behoort verleng te word.

Hierdie studente sal nie net noodsaaklike praktykgerigte

ervaring in UGA opdoen nie, maar kan ook assesseringshulp verleen aan daardie
onderwysers met groot klasse.
Die kurrikula van voordiensopleidingsprogramme aan universiteite en ander opleidings
instansies behoort gereeld hersien en ontwikkel te word om te verseker dat die
potensiele onderwyser(es) toereikend professioneel bemagtig word met betrekking tot
die teoretiese en praktiese kennis van UGA.
Universiteite behoort op 'n deurlopende basis navorsing op die gebied van UGA te
onderneem. Die bevindings en aanbevelings behoort aan die Onderwysdepartement,
onderwysvakunies, skole en onderwysers voorgele te word.
Aanbevelings vir skole
Skole moet verseker dat 'n skoolgebaseerde assesseringsbeleid gegrond op provinsiale
en nasionale assesseringsriglyne neergele is wat rigting aan alle aspekte van
assessering in die skool sal gee.
'n Assesseringspan moet in elke skool saamgestel word. Hierdie span se taak is om die
assesseringsbeleid voortdurend by te werk, te bestuur en aan onderwysers, leerders en
ouers te kommunikeer. Op 'n deurlopende basis moet die assesseringspan ook leiding
en ondersteuning gee aan daardie onderwysers wat probleme met assessering
ondervind.
Assesseringsnetwerke behoort met ander skole geskep te word sodat kollegas onderling
hul kennis, vaardighede en leer- en onderrigsteunmiddeie met mekaar kan uitruil.
Skole moet aan onderwysers die geleenthede bied en hulle ook aanmoedig om
indiensopleidingskursusse by te woon wat deur die Onderwysdepartement, Universiteite
of ander instansies aangebied word.
Skole moet op gereelde basis oueraande reel waar ouers ingelig kan word oor die
assesseringsbenadering en -proses en die rol wat hulle daarin speel.
Aanbevelings vir Geskiedenisonderwysers
Geskiedenisonderwysers behoort hulle eie interaktiewe UGA-netwerk met kollegas van
ander skole te skep.

Dit kan as 'n platform dien vir professionele ontwikkeling en
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onderlinge samewerking waar kollegiale hulp en ondersteuning aan mekaar gebied word.
Belangrike assesseringsinligting kan op hierdie manier gedeel word en leer- en
onderrigsteunmiddele kan ook uitgeruil word.
•

Geskiedenisonderwysers moet aangemoedig word om 'n innoverende benadering met
betrekking tot UGA te volg waar kreatief geeksperimenteer word met 'n wyer spektrum
van UGA-metodes, -tegnieke en -instrumente.

•

Vir professionele ontwikkeling is dit noodsaaklik dat Geskiedenisonderwysers op
gereelde grondslag indiensopleidingsgeleenthede moet bywoon.

•

Lidmaatskap aan 'n professionele Geskiedenisvereniging is noodsaaklik, wat aan
onderwysers die geleentheid sal bied om op hoogte te bly met nuwe verwikkelinge en
denkrigtings op die gebied van die onderrig en leer van Geskiedenis.

•

Geskiedenisonderwysers moet op gereelde basis die ouers van hul leerders ingelig hou
oor die assesseringsproses en hulle kinders se vordering.

6.6.5

Aanbevelings vir verdere navorsing

Met betrekking tot die ontwikkeling van die kennis, vaardighede en waardes is daar tot op hede
(2007) nog geen navorsing onderneem om vas te stel wat die effek van UGA op die vordering
en prestasie van Graad 10-Geskiedenisleerders (of enige ander graad in die VOO-band) is nie.
Hierdie leemte blyk in ooreenstemming te wees met die algemene internasionale neiging. Uit
die literatuurstudie wat vir hierdie navorsing onderneem is, is die effek wat UGA op die
vordering en prestasie van leerders gehad het, 'n aspek wat tot dusver min aandag geniet het in
byvoorbeeld lande soos die VSA, Australie, Engeland en Nieu-Seeland.
6.7

SAMEVATTING

In hierdie Hoofstuk is die resultate van die ondersoek weergegee en bespreek.

Gevolg-

trekkings is gemaak en aanbevelings is aan die hand gedoen om die probleme en leemtes wat
met UGA verband hou, te ondervang.

Uit die navorsing het dit geblyk dat die meeste

Geskiedenisonderwysers 'n behoefte het aan 'n meer rigtinggewende en praktiese raamwerk/model ten einde UGA op 'n meer sinvolle wyse te kan impiementeer in die onderrig en
assessering van Geskiedenis in Graad 10.

In Hoofstuk 7 poog die navorser om sodanige

model te ontwikkel wat aan bogenoemde behoefte van die Geskiedenisonderwysers kan
voldoen.
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HOOFSTUK 7
N HOLISTIESE UGA-GEHALTEMODEL VIR DIE ONDERRIG VAN GESKIEDENIS
7.1

INLEIDING

In hierdie hoofstuk is 'n Holistiese UGA-gehaltemodel ontwerp wat vir die Graad 10Geskiedenisonderwyser

van nut kan wees.

Dit voorsien

praktiese

riglyne wat die

Geskiedenisonderwyser se beplanning en uitvoering van assessering sal vergemaklik. Uit die
literatuurstudie wat vir hierdie navorsing onderneem is, het dit geblyk dat die ontwerp van tipes
modelle in die vak Geskiedenis nie altyd deel uitgemaak het van die onderwyspraktyk in SuidAfrika alleen nie (vgl. Sieborger, 2000:1-7), maar ook in die oorsese lande (vgl. Lee & Shemilt,
2003:13-23; Drake & McBride, 1997:145-173).

Die ontwerp van verskillende tipes UGA-

geskiedenismodelle in Suid-Afrika moet gesien word teen die agtergrond van die oproep van
die Minister van Onderwys, me Naledi Pandor, naamlik dat daar "duidelike riglyne vir
assessering" opgestel behoort te word (De Vries, 2004:4).
Die hoofdoel van die leer- en assesseringsproses behoort te wees om deur middel van 'n
verskeidenheid assesseringstrategiee (kyk afdelings 3.6 en 3.8) voorsiening te maak vir die
groei en ontwikkeling van die individuete leerder. Leerders moet die geleentheid gegun word
om hulle eie prestasievlakke te assesseer, en om nuwe leerteikens te stel. Om hierdie rede
moet die onderwyser deurlopend ondersteuning en leiding gee ten opsigte van die leer- en
assesseringsproses. Dit beteken dat vordering gemonitor en sinvolle terugvoer gegee behoort
te word.

Leerhindernisse moet ook gediagnoseer word en korrektiewe remedierende

leerstappe moet in die leerder se persoonlike ontwikkeling gevestig wees. Op hierdie wyse vul
die leer- en assesseringsproses die UGO-beginsel van progressie aan.

Dit verwys na die

vordering wat die leerder maak ten opsigte van die integrasie van die opdoen van kennis, die
verkryging van vaardighede en die aanleer van waardes in die bereiking van die leeruitkomste.
Die prestasiekriteria van die assesseringstandaarde spesifiseer die verskillende bereikingsvlakke wat behaal kan word (kyk afdeling 3.3).
Die einddoel van die leer- en assesseringsproses is die bereiking van die kritieke en
ontwikkelingsuitkomste.

Daarom moet alle leer op die kritieke en ontwikkeiingsuitkomste

afgestem wees. Die bevoegdhede wat daarin verlang word, stel die hoogste eise voor waaraan
'n leerder met skoolverlating moet voldoen.
Die generiese kruiskurrikulere kritieke uitkomste fokus op die bevordering van die leerder se
kritiese en laterale denke, probleemoplossing, en die vermoe om effektief met ander in 'n groep
te kan saamwerk. Op sy beurt het ontwikkelingsuitkomste die totale persoonlikheidsontplooiing
van die leerder ten doel. Dit is gerig op die gehalte-ontwikkeling van die leerder wat kan bydra
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tot die ontwikkeling van die sosiale en ekonomiese infrastruktuur van die land (kyk afdeling
2.10.3.2).
7.2

UGA EN DIE GRAAD 10-GESKIEDENISLEERDER

UGA beklemtoon die bemeestering van die leeruitkomste as die resultaat van leer. Uitkomste
beskryf bepaalde kennis, vaardighede en waardes wat die Graad 10-Geskiedenisleerder by
magte moet wees om te kan demonstreer. Ten einde te bepaal of die uitkomste wel bereik is,
moet 'n assesseringsproses plaasvind. UGA kan beskryf word as 'n deurlopende en beplande
proses van die insameling van bewyse waarvolgens bepaal word of die leeruitkomste deur die
leerder bereik is.

Dit behels die evaluering van hierdie bewyse, die optekening van die

bevindinge wat uit die evaluering voortgespruit het asook refleksie en rapportering oor die
prestasievlak wat behaal is (Du Plessis et al., 2007:73; Orsmond, 2004:235; Lambert & Lines,
2000:4; Hattingh, 2003:1).
Binne die UGA-paradigma is leer en onderrig holisties van aard.

Dit beteken dat al die

moontlike invalshoeke van assessering vir potensiele leerderontwikkeling in die leerproses
geassesseer behoort te word. Die Graad 10-Geskiedenisleerder se kognitiewe, affektiewe en
psigomotoriese vaardighede moet in die geheel ontwikkel word (vgl. Du Toit & Du Toit, 2004:2021). Die kognitiewe vaardighede verwys na intellektuele aktiwiteite soos memorisering, interpretasie, probleemoplossing, die toepassing van kennis, beredenering, analisering en kritiese
denke. By affektiewe vaardighede is gevoel, houdings, belangstelling, voorkeure, waardes en
emosies betrokke, terwyl die psigomotoriese vaardighede na fisiese behendigheid in aktiwiteite
verwys.
Alhoewel UGA dit ten doel het om te bepaal in hoeverre die leeruitkomste in die algehele
ontwikkeling van die Graad 10-Geskiedenisleerder bereik is, moet in gedagte gehou word dat
leerders se kognitiewe, affektiewe en psigomotoriese vermoens van mekaar verskil (Airasian,
2005:63-67).

Hierdie verskil behoort derhalwe verreken te word wanneer daar op bepaalde

assesseringstrategiee besluit word in 'n poging om die meervoudige intelligensiepotensiaal van
die verskillende leerders te akkommodeer.

Dit is daarom nie moontlik om sekere gemeen-

skaplike aanwysende kenmerke uit te sonder wat op alle Graad 10-Geskiedenisleerders se
vermoens betrekking kan he nie, om die vanselfsprekende rede dat die uniekheid van elke
individuele leerder sal verseker dat talle leerders van die "gemiddelde" sal verskil (Dreyer,
1984:28). Met hierdie feit in gedagte, en gerugsteun deur meer kontemporere internasionale
navorsing (vgl. Barton, 2004), het Esterhuizen et al (1985:72-73) die verskillende onderwysfases van Geskiedenisleerders gekoppel aan hul bree intellektuele ontwikkeling met betrekking
tot bepaalde historiese kennisaspekte (kyk Diagram 7.1). Esterhuizen et al. het ook 'n stap
verder gegaan deur Geskiedenisleerders se onderwysfases te koppel aan hul vermoens om
bepaalde historiese vaardighede te demonstreer (kyk Diagram 7.2).
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Diagram 7.1 is 'n voorstelling deur Van Eeden (1999:118), soos aangepas uit Esterhuizen et al.
(1985:72). Die diagram toon Geskiedenisleerders se bree intellektuele ontwikkeling ten opsigte
van bepaalde historiese kennisaspekte.

In die daaropvolgende diagram (7.2) word

Geskiedenisleerders se onderwysfases verbind aan hul vermoens om bepaalde historiese
vaardighede te demonstreer:
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Verwys na die verskillende progressievlakke tussen leerders en kan nie gelykgestel word aan spesialisering nie
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Diagram 7.1: Geskiedenisleerders se bree intellektuele ontwikkeling ten opsigte van
bepaalde historiese kennisaspekte (Van Eeden, 1999:118)
Uit Diagram 7.1 blyk dit dat Geskiedenisleerders in Graad 10 se bree intellektuele ontwikkeling
nie die verwerwing en assessering van gevorderde kennis insluit nie. Generies gesproke sou 'n
Graad 10-leerder dus wel aan byvoorbeeld die verstaan van historiese patrone blootgestel kan
word (kyk laaste kategorie van Tabel 7.1), maar op 'n veei eenvoudiger en meer basiese wyse
as met behulp van gevorderde kennis. Geskiedenisonderwysers behoort hulle eers te vergewis
van die basiese vermoens van Graad 10-leerders (of dan die gemiddelde Graad 10-leerder)
alvorens assessering in 'n verskeidenheid van vorme sonder meer ingespan word. In enige
ontwerp van 'n UGA-gehaltemodel (ongeag die graadvlak) is dit belangrik om kennis te neem
van die Graad 10-leerder se "gemiddelde" intellektuele ontwikkelingspeil met betrekking tot
bepaalde historiese kennisvlakke en die vermoens om die bepaalde vaardighede te ontwikkel.
Uit die hieropvolgende Diagram 7.2, gerig op die navorsing van Esterhuizen et al (1985:73),
blyk dit dat daar nie van die Graad 10-Geskiedenisleerders verwag kan word om die
vaardigheid van sintese te demonstreer nie. In leeruitkoms (lu) 3, assesseringstandaard (as)
3.3 van die NKV, word daar wel van die Graad 10-leerders verwag om 'n argument op grond
van bewyse te kan konstrueer (kyk Diagram 7.3). Wat die navorser betref, beteken konstrueer
in hierdie konteks nie noodwendig om 'n sintese te maak nie, want geen waarborg word gelewer
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dat iets nuuts (byvoorbeeld 'n nuwe argument) geskep gaan word nie. In die NKV verskyn die
woord "sintetiseer" slegs by een geleentheid en wel in lu 3, as 3.2 vir die Graad 12Geskiedenisleerders

(DoE, 2003a:21).

Met hierdie feite as agtergrond behoort die

assesseringsproses in Graad 10 minder op sintese as vaardigheid te fokus.
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Diagram 7.2: Geskiedenisleerders se vermoens om bepaalde historiese vaardighede te
demonstreer (Aangepas uit Esterhuizen era/., 1985:73)
7.3

UGA EN DIE GRAAD 10-GESKIEDENISONDERWYSER

Uit die empiriese ondersoek in hierdie navorsing het dit geblyk dat die oorgrote meerderheid
Graad 10-Geskiedenisonderwysers dit nog steeds verkies om UGA self te behartig, en in 'n
mindere mate van die ander UGA-agente gebruik te maak (kyk Tabel 6.11). Die rede waarom
die onderwysers verkies het om die assessering alleen te wil behartig kon nie uit die navorsing
vasgestel word nie omdat die doel van die opname slegs was om vas te stel watter van die
UGA-agente die meeste gebruik word (kyk Tabel 6.11).

'n Moontlike rede kan wees dat

onderwysers dit steeds moeilik vind om af te sien van hul tradisionele rol as die primere
assessor.

Uit die empiriese navorsing is verskeie behoeftes met betrekking tot UGA

ge'i'dentifiseer.

Die meeste onderwysers het aangedui dat meer indiensopleiding wat oor 'n

langer periode as 'n week behoort te strek, verlang word. Probleme is ook ondervind met die
algemene praktiese implementering van UGA. Dit is veral met betrekking tot die wyses waarop
die assesseringsmetodes, -tegnieke en -instrumente aangewend kan word ten opsigte waarvan
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meer riglyne verlang word.

Die gebrek aan die beskikbaarheid van genoegsame leer- en

onderrigsteunmiddele is as 'n ander leemte uitgewys. As gevolg van die baie tyd wat UGA in
beslag geneem het, was dit ook vir die Graad 10-Geskiedenisonderwysers moeilik om 'n balans
tussen onderrig- en assesseringstyd te handhaaf (kyk Tabelle 6.9 en 6.24).

Die meeste

onderwysers het dit ook moeilik gevind om waardes te assesseer. Dit was nie altyd vir hulle
duidelik hoe die waardes binne die Graad 10-leeruitkomste en -assesseringstandaarde
manifesteer nie (kyk Tabel 6.18). Bogenoemde knelpunte en frustrasies word treffend opgesom
in die volgende mededeling van 'n onderwyser wat vir Graad 10-Geskiedenisonderrig
verantwoordelik was: "With this new type of education or assessment it is very difficult for
educators to assess in an acceptable method. Educators are not sure of how and what they
have to assess. I cannot say something positive on something (that) always confuses me and
create a lot of stress in my life at work. But I tried my best." (Kyk Bylaag C vir volledige
verbatim mededelings van die deelnemers).
Uit bogenoemde kommentaar is dit duidelik dat die denkskuif reeds gemaak is ten opsigte van
die feit dat UGO 'n veranderde assesseringswyse veronderstel het. Alhoewel die Geskiedenisonderwyser dus deeglik daarvan bewus is dat afgesien moet word van die tradisionele
assesseringwyse wat hoofsaaklik op geheueskoling berus het, en waar kennis veral passief aan
leerders oorgedra is, is dit vir hom/haar moeilik om die kloutjie by die oor te bring met betrekking
tot hoe en wat (kyk voorafgaande kritiek deur 'n onderwyser, soos aangehaal) gedoen moet
word om hierdie veranderde assesseringwyse op 'n "aanvaarbare wyse" in die praktyk te
implementeer.
Op die vraag ten opsigte van hoe geassesseer moet word, kan geantwoord word dat UGA op 'n
deurlopende basis voorsiening maak vir die gebruik van verskillende assesseringsmetodes,
-tegnieke en -instrumente (kyk afdelings 3.6 en 3.8).

Op hierdie wyse word daar in die

leerproses voorsiening gemaak vir die diverse en veelvuldige potensiaal van elke leerder.
In antwoord op die vraag met betrekking tot wat geassesseer moet word, fokus dit in die eerste
plek op die kennis, vaardighede en waardes ter bereiking van die leeruitkoms(te) via die
prestasiekriteria soos dit in die assesseringstandaarde gestel is. Wanneer die leeruitkomste
bereik is, word bewys daarvan gelewer dat die individuele leerder aan die assesseringsproses
deelgeneem het en aan die bemeestering van bepaalde kennis, vaardighede en waardes om
sy/haar plek in die werklike lewensituasies te kan volstaan, voldoen het. Derhalwe is dit net so
belangrik dat die matriksontwikkeling in elke faset van 'n bepaalde assesseringstegniek
oordeelkundig gedoen en sinvol met die leerder gekommunikeer moet word. So word verseker
dat UGA inderdaad nie net tot 'n korttermynwaarde lei nie, maar langtermynvoordele inhou wat
die kritieke uitkomste (ku'e) en ontwikkelingsuitkomste (ou'e) spontaan in elke leerder se
lewenslange ontwikkeling sal weerspieel.
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In die Holistiese UGA-gehaltemodel (kyk Diagram 7.3) sal daar binne die inhoudsraamwerk van
slawerny stapsgewys verduidelik word hoe, wat en wanneer geassesseer sou kon word. (Kyk
die lesvoorbeelde wat hierop volg).
7.4

Die Holistiese UGA-gehaltemodel vir Geskiedenis

7.4.1

Naamgewing, ontwerp en struktuur

Na die navorser se beste wete bestaan daar nie elders 'n soortgelyke model soos die wat in
Diagram 7.3 verskyn nie. Dit is 'n eie skepping van die navorser. Daar is op die naam van 'n
Holistiese UGA-gehaltemodel besluit, aangesien UGA 'n dinamiese, deurlopende, progressiewe
en sikliese proses verteenwoordig waartydens vele elemente op aktiewe wyse interafhanklik
funksioneer. Die model behoort dus holisties toegepas te word in die sin dat dit die besondere
UGA-elemente (wat in wisselwerking met mekaar verkeer) omsluit. Elke onderdeel dra by tot
die groter geheel wat gerig is op die hoofdoel van UGA-assessering, naamlik om die
ontwikkeling en groei van die leerder te bevorder (kyk afdeling 3.3). Indien die onderwyser
kennis sou dra van die wisselwerking van hierdie dinamiese interaktiewe prosesse by UGA en
daarmee saam hierdie kennis aktief in die praktyk verdiskonteer, sal dit assessering van hoe
gehalte waarborg. Dit sal verseker dat leerders gehelp word om hulle voile potensiaal te bereik.
In Diagram 7.3 word die ontwerp en struktuur wat so 'n model kan aanneem, uiteengesit. Enjge
Geskiedenisonderwyser behoort met sukses die struktuur van die model in die praktyk te kan
toepas as die doel van sinvolle/betekenisvolle UGA die fokus is.

In die gedeeltes wat op

Diagram 7.3 volg, word 'n bondige bespreking gegee van die verskillende elemente waaruit die
struktuur van die Holistiese UGA-model bestaan, asook hul eienskappe en die onderlinge
verwantskappe tussen hierdie elemente:
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ONTWERPSELEMENTE
VANNKV(GRAADIO)

DIE LES- EN/OF
TEMAVERLOOP TYDENS
DIEONDERRIG-EN
LEERSITUASIE

BESONDERE UGASTRATEGIEE

TIPES UGA

1 Kritieke (ku) en Ontwikkelingsuitkomste (ou)
(Generies)
Assessering van leer
(Monitor leerdervordering op
'n gegewe tydstip)

2. Leeruitkomste (lu)
(Leerderprestasie word geassesseer teen die lu)
1.
2.
3.
4.

Ondersoekvaardighede
Historiese begrippe
Kenniskonstruksie en- kommunikasie
Erfenis
3. Inhoudsraamwerk vir Graad 10Geskiedenisleerders

♦Grondlynassessering
(Vooronderrigassessering)

FORMEEL

INFQRMEEL

■'Hersieningstoetse
■''Mondelinge
toetse
■'Rekenaarondersteund
■'Gestruktureerde
en gestandaardiseerde
geskrewe/
mondelinge
toetse
■'Geheuetoetsing

''Vrae en
antwoorde
■'Groepsbesp.
■'Onderwyserwaarneming en
waardering
■'Besprekings
■'Rolspel en simulasie
■'Debatte
■'Groepwerk

■'Gestruktureerde
en gestandaardiseerde
geskrewe/
mondelinge
toetse
■'Voortoetse of
voorkennistoetse
■'Gestruktureerde
en gestandaardiseerde toetse
''Vrae en
antwoorde
■'Onderhoude
■'Vasvra
■'Praktiese
opdragte
■'Portefeuljes
■'Gevallestudies

■'Onderwyserwaarneming
■'Groepbesprekings
■'Joernaal
inskrywings
"'Waarneming
■'Informele vrae
■'Opdragte
''Leerders se
opmerkings
■'Groepwerk
■'Kooperatiewe
leer
■'Klasdebatte

UGA-BEfSINSELS
(Kredietwaardigheid)
♦Deursigtigheid
♦Geldigheid
♦Betroubaarheid
♦Billikheid
♦Uitvoerbaarheid
(Kyk afdeling 3.5)

4. Assesseringstandaarde (as'e)
(Die vlak waarop leerders die
bereiking van die leeruitkomste in
kennis, vaardighede en waardes
moet toon. Neem die ku'e en ou'e in
ag).
Lul
As'e 1.1 Formuleer vrae binne 'n
bepaalde onderwerp wat bestudeer
word.
1.2 Identitiseer en versamel verskeie
inligtingsbronne wat sal help om
insigte op die vrae te bied.
1.3 Bekom die tersaaklike inligting
en data uit die bronne en organiseer
dit op 'n logiese wyse.
1.4 Ondersoek, interpreteer en
evalueer die inligting.

Assessering vir leer
(Deurlopende terugvoer
aan leerders oor hul
vordering t.o.v.
verskillende fasette van
die leerinhoud)

Lu2
As'e 2.1 Verduidelik historiese
begrippe soos 'n ryk, vryheid en
demokrasie.
2.2
Identitiseer
die
sosioekonomiese
en
politieke
magsverhoudinge
wat
in
gemeenskappe aan die werk is.
2.3 Verhelder die gegewe waarom
daar verskillende interpretasies van
historiese gebeure. mense se
optredes en veranderinge bestaan.
Lu3
As'e 3.1 Verstaan en herlei
statisfiese inligting (data) tot grafiese
of geskrewe inligting.
3.2 Beplan en konstrueer 'n
argument op grond van bewyse.
3.3 Wend die bewyse aan om
gevolgtrekkings te maak.
3.4 Kommunikeer kennis en begrip
op 'n verskeidenheid maniere geskrewe, mondeling, visueel en
deur dit op te voer.
Lu4
As'e 4.1 Verduidelik wat met erfenis
en openbare voorstellings van die
verlede bedoel word en die
belangrikheid daarvan om dit te
bewaar.
4.2 Verduidelik wat bedoel word met
kennisstelsels, insluitend inheemse
kennisstelsels.
4.3 Identitiseer maniere waarop die
argeologie, mondelinge geskiedenis
en inheemse kennisstelsels tot die
begrip van erfenis bydra.

♦Diagnostiese
assessering
(Bepaal die aard en
oorsaak van
leerderstruikelblokke)

Afloopfase (Praktykgerig)
^♦Afsluiting van onderriggewing
♦Die aanwending van UGA-tipes en
-strategies
Bepaal of lu'e (en selfs van die
L ku'e) deur die as'e bereik is.

Assessering as leer
(Verwerwing van
metakognitiewe en
selfregulerendevaardighede)

<
♦Holisties/
Geintegreerde
/Universele
assessering
(kennis, vaardighede
en waardes word
gefntegreerd en
interdissipliner

►

■'Portefeuljes
■'Gevallestudies
■'Demonstrasies
■'Projekle
■'Debatte
■'Uitstallings
■'Rekenaarsimulasies
■'Visuele of
mondelinge
aanbieding
^Plakkaat
^Veldwerk/
Laboratoriumbenadering
■'Gestruktureerde
toetse/eksamens

-Plaaslik
-Universeel
Diagram 7.3: 'n Holistiese U G A - m o d e l vir d i e onderrig van Geskiedenis

ANDER UGA-FASETTE

■'Informele
onderhoude
■'Groepbesprekings
■'Formulering van
probleemstelling
■'Opdragte
■'Informele vrae

1. DAAGLIKS INFQRMEEL
(Beplande onderrig- en leeraktiwiteite
2. FORMELE PROGRAM
(7 Take in die loop van die jaar)
♦2x toetse
♦Junie-eksamen
♦Brongebaseer met uitgebreide
skryfwerk
=25%
♦ Erfenisondersoek
♦Keuse: Mondelinge gesk /
navorsings- of verrykingsopdrag^
♦Einde van die jaar eksamen = 75%

Ontwikkel
deur
P Warnich
Nov.2007

7.4.2

Die ontwerpelemente van die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV)

Die ontwerpelemente van die NKV maak voorsiening vir kritieke en ontwikkelingsuitkomste,
leeruitkomste, die inhoudsraamwerk en ook assesseringstandaarde.
7.4.2.1

Kritieke en ontwikkelingsuitkomste

Die sewe generiese kritieke en vyf generiese ontwikkelingsuitkomste is die oorhoofse uitkomste
vir opvoeding in Suid-Afrika. Dit word deur die Grondwet gerugsteun en is die onderliggende
basis vir alle onderwys en opleiding in Suid-Afrika (kyk afdeling 2.10.3.2).

Die kritieke en

ontwikkelingsuitkomste behoort dus altyd as die vertrekpunt gestel te word vir alle beplanning,
onderrig en asesseringsaktiwiteite van elke les of temaverloop of leerervaring ('n reeks lesse).
Vir Spady en Schlebusch (1999:32) verteenwoordig die kritieke en ontwikkelingsuitkomste die
hoogste uitkomsvlak.

Dit is die kulminerende/uitreevlakuitkomste wat dui op die kennis,

vaardighede en waardes waaroor leerders moet beskik en met skoolverlating kan demonstreer
(kyk afdeling 2.3.1).
7.4.2.2

Die leeruitkomste

Die leeruitkomste is gekontekstualiseer in die kritieke en ontwikkelingsuitkomste. Dit dui aan
oor watter kennis, vaardighede en waardes die leerders aan die einde van 'n graad, fase of
band moet beskik en in staat moet wees om te kan doen (DoE, 2002b:104). In mikroverband
behoort die leeruitkomste van elke les of leerervaring dus deurgaans daarop gerig te wees om
op 'n gei'ntegreerde wyse die leerders se kennis, vaardighede en waardes te ontwikkel ten
einde die kritieke en ontwikkelingsuitkomste aan te vul.
Killen (2000), Brandt (1994b:24), Marzano (1994:44) en Spady (1994c:11-12) is dit in 'n groot
mate met mekaar eens dat die leeruitkomste allereers geraadpleeg moet word alvorens 'n
keuse van die inhoudelike gemaak kan word.

Wat Geskiedenisonderrig betref, verskil

Sieborger (2006:1-8) van hierdie werkwyse en postuleer dat daar eers 'n keuse gemaak moet
word ten opsigte van die inhoud alvorens op die leeruitkomste en assesseringstandaarde wat
kennis, vaardighede en waardes by die leerder ontwikkel, besluit kan word. As rede vir sy
betoog voer Sieborger aan: "its never the skills that make the history, it's the history that is
explored, developed etc. by means of skills". Hy is daarvan oortuig dat "[i]t does not work
successfully to write content in the form of outcomes, and it does not work to make the
outcomes on their own decide what the content should be". Sieborger voer verder aan dat die
NKV nie veel van hulp is nie, omdat dit dubbelsinnig is oor wanneer daar besluit moet word of
die Geskiedenisonderwyser in sy beplanning van sy les of leerervaring by die inhoudskennis of
met die leeruitkomste en die assesseringstandaarde moet begin.

Nie alle vakdidaktici in

Geskiedenis deel die sentiment van Sieborger nie. Dit is egter "n eiesoortige debat waaroor
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kundiges wel meer helderheid behoort te kry om die tegniese verskille uit te klaar sodat
onderwysers duidelikheid hieroor kan he. As fokus binne die UGA-gehaltemodel word aanvaar
dat beide die leeruitkomste en die kurrikuluminhoud afsonderlik op ministeriele vlak ontwikkel en
geformuleer word. Met beide die inhoud en die lu'e dan reeds geformuleer vir wanneer die
onderwyser met les- of leervoorbereidings besig is, is dit noodwendig dat die leeruitkomste en
inhoude mekaar aanvul in die proses van keuses wat gemaak word.
7.4.2.3

Raamwerk en inhoud

Die inhoud, soos uiteengesit in die Geskiedenisvakverklaring vir Graad 10 (kyk Tabel 4.2),
voorsien die raamwerk vir die bereiking van die leeruitkomste en assesseringstandaarde. Die
inhoud wat vir die mikrosnit-demonstrasie binne die Holistiese model gekies is, en aangewend
gaan word as 'n voorbeeld van hoe assessering hanteer behoort te word, handel oor die bree
tema slawerny (kyk Diagram 7.4).

Binne hierdie tema sal aandag aan die volgende vyf

subtemas geskenk word, naamlik (i) die begrip slawerny, (ii) die driehoekige Transatlantiese
slawehandel, (iii) slawerny en die Industriele Revolusie in Brittanje (iv) slawebehandeling en (v)
slaweweerstand. Deur die tema in fyner onderwerpe te verdeel, bied dit aan die leerder 'n
groter kans om indiepte-ondersoeke te doen en word die moontlikheid van 'n oppervlakkige
oorsig van die tema grotendeels uitgeskakel. In die lesvoorbeelde wat volg, sal daar egter nie
gefokus word op alle inhoude wat op die tema slawerny betrekking het nie, maar sal die
navorser horn hoofsaaklik toespits op die toepassing daarvan deur middel van assesseringstipes.

UGO is ingestel op die algehele ontwikkeling van die leerder; daarom behoort die

onderwyser ook te verduidelik op welke wyse die tema slawerny met ander leerareas/ vakke
geTntegreer kan word.
7.4.2.4

Die assesseringstandaarde

Die laaste ontwerpkenmerk van die NKV, soos dit in die Holistiese UGA-gehaltemodel
aangetoon word, is die assesseringstandaarde. Dit beskryf die minimum vereiste prestasievlak
en prestasie-omvang vir elke leeruitkoms.

Assesseringstandaarde toon progressie in die

ontwikkeling, verstaan en toepassing van begrippe, kennis, vaardighede en prosesse van graad
tot graad in die bereiking van die leeruitkomste (kyk afdeling 2.10.1).
7.4.3

Die les- en/of temaverloop tydens die onderrig- en leersituasie

Ten einde die verloop van die les of tema betekenisvol te maak word drie fases onderskei,
naamlik die aanloopfase, hooffase en afloopfase.

Ten opsigte van aanloopfase word die

leerder aan die konteks en inhoud bekendgestel. Tydens hierdie fase is dit belangrik dat die
leerders moet weet watter leeruitkomste met betrekking tot die kennis, vaardighede en waardes
wat bereik moet word, gestel is.

By die aanloopfase word hoofsaaklik die "atmosfeer" of
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agtergrondkennis vir 'n groter begrip vir die lestema gestel (Dreyer, 1984:79) waartydens UGAtipes aangewend kan word om veral die strekking en omvang van die les of tema aan te dui. In
die lesvoorbeelde (kyk Diagramme 7.5-7.12) waarin die Holistiese UGA-gehaltemodel benut
word, is een lesuur aan hierdie fase toegewys. Dit is egter nie 'n riglyn nie. Selfs meer ure sou
ingespan kon word om te verseker dat 'n behoorlike konteksskepping gebied is. Dit kan gedoen
word deur verskeie UGA-tipes in te span, om sodoende ook dan te verseker dat die beginsel
assessering van leer op 'n toegeruste fondament berus vir wanneer die hooffase (die ontsluiting
van die inhoud) ter sprake kom.
Na die aanloopfase volg die hooffase waartydens die leerinhoud aan die hand van die
sleutelvrae en die gestelde leeruitkomste (met die kritieke en ontwikkelingsuitkomste in
gedagte) ontrafel word. Vir hierdie doel kan 'n verskeidenheid UGA-tipes en -strategiee, asook
leer- en onderrigsteunmiddele aangewend word om die nuwe inhoud vir die leerders toeganklik
te maak.

Die leerder se vordering in die bereiking van die gestelde leeruitkomste moet

deurgaans teen die assesseringstandaarde gemonitor word. In al die handelinge is dit vir die
onderwyser van belang om gerig te bly op die lesuitkomste wat aan die begin van die les/tema
gestel is. Omdat hierdie lesfase gewoonlik die langste duur, sal vyf lesure daaraan afgestaan
word wanneer die benutting van die Holistiese UGA-gehaltemodel later in hierdie hoofstuk
gedemonstreer word.
In die afloopfase vind die afsluiting van die onderrig binne 'n betrokke tema plaas. Ook hier kan
'n verskeidenheid UGA-tipes en -strategiee, asook leer- en onderrigsteunmiddele aangewend
word ten einde te bepaal of die sleutelvrae wat in die aanloopfase gestel is, beantwoord is, en
ook of die leeruitkomste bereik is. Twee lesure (ontmoetingsgeleenthede) is aan hierdie fase
toegewys, maar dit is weereens net 'n riglyn vir die voorbeelde byderhand (kyk Diagram 7.4).
7.4.4

Tipes UGA

Dit is belangrik om nie uit die oog te verloor nie dat assessering 'n aktiwiteit is wat gedurende al
die lesfases moet plaasvind. Dit behoort daarom nie gesien te word as 'n noodsaaklikheid wat
net in die afloopfase bygevoeg moet word nie (Van Eeden, 1999:248). Dit is nie moontlik om
bepaalde tipes UGA-assessering op rigiede wyse aan sekere lesfases te probeer koppel nie,
bloot omdat die onderrig- en leersituasie 'n dinamiese proses is.

So byvoorbeeld sal

grondlynassessering (waar bepaal word oor hoeveel kennis die leerders met betrekking tot 'n
bepaalde nuwe onderwerp of tema reeds beskik) moontlik meer in die aanloopfase as in die
ander twee fases gebruik word. Dit, terwyl assessering van leer in al drie die lesfases kan
figureer.

Bepaalde UGA-tipes kan egter nooit in 'n vaste vorm gegiet word deur dit aan

bepaalde lesfases te koppel nie.
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Die aanwending en keuse van UGA-tipes in die onderskeie lesfases sal onder meer bepaal
word deur die Geskiedenisonderwyser se beplanning van die lesinhoud. Ander oorwegings wat
ook by UGA-assessering 'n rol kan speel, is die omvang van die leermateriaal, die onderwyser
se opleidings-, kennis- en ervaringsvlak, die grootte van die klas en die beskikbaarheid van
hulpbronne en leer- en onderrigsteunmiddele.
In Tabel 3.1 is die verskillende UGA-tipes bespreek wat tydens 'n les of tema gebruik kan word.
In die mikrosnit-beskrywing van die Holistiese UGA-gehaltemodel sal voorbeelde verskaf word
van hoe die verskillende tipes UGA-assessering binne bepaalde lesfases aangewend kan word.
Slegs vir doeleindes van illustrasie sal sekere UGA-tipes aan 'n bepaalde lesfase gekoppel
word. Daar sal slegs op die volgende UGA-tipes gekonsentreer word, naamlik assessering van
leer wat ten doel het om te bepaal in watter mate die leeruitkomste bereik is nadat 'n spesifieke
hoeveelheid werk op 'n gegewe tydstip afgehandel is. Vir doeleindes van hierdie model kan dit
beteken dat werk van 'n vorige tema getoets kan word, of leerinhoud van die tema waarmee
besig is. Assessering van leer is nie 'n formatiewe leergeleentheid nie, omdat terugvoer net in
die vorm van punte gegee word.
By assessering vir leer, daarenteen, word deurlopend terugvoer gegee oor die mate waarin die
leeruitkoms met betrekking tot kennis, vaardighede en waardes bereik is sodat assessering 'n
leergeleentheid word wat die verdere bereiking of remediering van uitkomste fasiliteer. Op sy
beurt word assessering as leer uitgesonder as die tipe assessering wat gerig is op die
verwerwing van metakognitiewe en selfregulerende vaardighede wat grotendeels die gevolg
van kritiese selfassessering is. Terugvoer word aan die leerder gegee waar die leerder oordele
oor sy/haar werk vel (wat ook binne groepverband kan plaasvind) en nuwe doelwitte stel vir
selfverbetering.

In beide die assesseringsprosesse vir leer en assessering as leer kan

alternatiewe/outentieke/verrigtingsVprestasie-assesseringsaktiwiteite

benut word.

Die wyse

waarop grondlynassessering, waarna vroeer reeds verwys is, en diagnostiese assessering (om
die aard en omvang van leerstruikelblokke vas te stel) toegepas word, sal ook in die mikrosnitmodel (Diagram 7.4) ge'illustreer word.
7.4.5

Besondere UGA-strategiee

UGA-strategiee behels 'n verskeidenheid assesseringsmetodes en -tegnieke wat op formele en
informele wyse aangewend kan word (kyk afdeling 3.6 en Diagram 7.3). In die Holistiese UGAgehaltemodel is 'n verskeie strategies beskryf wat aan bepaalde UGA-tipes gekoppel is. Ook in
hierdie geval sal dit nie wys wees om metodes en tegnieke in kompartemente te wil afbaken as
behorende tot sekere lesfases en UGA-tipes nie. Vandaar die stippellyne in Diagram 7.3 as
bewys dat die UGA-strategiee die vryheid het om binne die lesfases en UGA-assesseringstipes
te kan "beweeg".
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7.4.6

Ander UGA-fasette

Ander UGA-fasette, soos in Diagramme 7.3 en 7.4 voorgehou, verwys na nog aspekte wat
verband hou met die onderrig en assessering van Geskiedenis.

Hierdie aspekte is reeds

volledig in Hoofstukke 3 en 4 bespreek en sal vervolgens net kortliks na verwys word:
By die UGA-aqente word slegs daardie persone/groepe betrek wat tydens die onderrig- en
leergebeure ten nouste betrokke is by die assessering van die leerders.

Dit sluit in die

onderwyser, die leerder self, die portuur/maat, die groep en die leerders se ouers/voogde.
Hierdie UGA-agente kan in enige lesfase aangewend word om behulpsaam te wees met die
uitvoering van enige van die UGA-tipes. Dit is noodsaaklik dat duidelike assesseringskriteria
voorsien word alvorens geassesseer kan word (kyk afdeling 3.7).
UGA-beainsels is belangrik vir die versekering van gehalte en om die kredietwaardigheid van
die UGA-proses te verseker.

Dit is daarom belangrik om die beginsels deursigtigheid,

geldigheid, betroubaarheid, billikheid en uitvoerbaarheid na te kom wanneer UGA plaasvind.
Op hierdie wyse sal verseker word dat die besorgdheid en vrese wat moontlik by leerders,
ouers, werkgewers, onderwysinstellings en die algemene publiek kan bestaan, besweer word
(kyk afdeling 3.5).
UGA-rekorderinq verwys na die gedetailleerde optekening van die ge'interpreteerde assesseringsdata, uitgedruk in 'n kwalitatiewe of kwantitatiewe formaat. Die assesseringsagente samel
die data in waarna dit gerekordeer word. Die opgetekende assesseringsresultate kan deur die
onderwyser gebruik word om leerdervordering te monitor en om op strategies te besluit wat
leerderontwikkeling verder kan aanhelp.

Die assesseringsagente kan van verskillende

instrumente gebruik maak om assesseringsdata te beoordeel en te rekordeer, byvoorbeeld
anekdotiese verslae, kontrolelyste, assesseringskale en matrikse (kyk afdeling 3.8.2).
Op sy beurt behels rapportering die verslaggewing van assesseringsinligting aan die leerder self,
die skoolbestuurspan en die ouers/voogde. Die inligting wat gerapporteer word, word verkry
van die onderwyser se opgetekende rekords.

Rapportering geskied in terme van

leerdervordering wat gemeet word ten opsigte van die bereiking van die verwagte leeruitkomste
(kyk afdeling 3.8.3).
PASS (Deurlopende Assessering) bestaan uit 'n daaglikse informele program (waarvan die
resultate nie altyd gerekordeer word nie) en 'n formele program wat ten uitvoer gebring moet
word in die onderrig- en leersituasie. Die formele program vereis sewe take in die loop van die
jaar. Benewens twee formele toetse en twee eksamens, moet ook 'n erfenisondersoek en 'n
brongebaseerde opdrag met uitgebreide skryfwerk vir die Graad 10-jaar voltooi word. Ten
opsigte van die sewende taak kan 'n keuse uitgeoefen word tussen mondelinge geskiedenis, 'n
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navorsingsopdrag of 'n verrykingsopdrag (kyk afdeling 4.5.6). Soos in Diagram 7.3 aangedui,
kan DASS se informele en formele program nie as losstaande van die lesverloop beskou word
nie. Dit is 'n integrale deel van die onderrig- en leergebeure. Om die rede word daar ook in die
DASS-aktiwiteite besondere UGA-strategiee aangewend ten uitvoer van bepaalde UGA-tipes.
UGA-agente assesseer ook, waarna die resultate gerekordeer en gerapporteer word.
7.5

'N MIKROSNIT IN DIE BENUTTING VAN DIE HOLISTIESE UGA-GEHALTEMODEL
VIR GESKIEDENIS

7.5.1

Inleiding

Die wyse waarop die Graad 10-onderwyser hierdie Holistiese UGA-gehaltemodel kan benut, sal
gedemonstreer word aan die hand van agt lesse van ongeveer vyf en veertig minute elk. 'n
Doel met hierdie mikrosnit-demonstrasie is nie om te probeer om die onderrig- en leersituasie te
verskraal tot 'n meganistiese en tegniese proses nie.

Die professionele oordeel van die

onderwyser moet te alle tye eerbiedig word waar hy/sy die vryheid moet kan geniet om die
kurrikulum so aan te pas dat dit voorsiening maak vir die individuele behoeftes van sy/haar
leerders. In die lig hiervan moet die mikrosnit-demonstrasie beskou word as 'n moontlike wyse
van hoe die UGA-proses ingespan kan word tydens 'n leerervaring of lestema.

Die doel

hiermee is om vir die meeste Graad 10-onderwysers van hulp te wees wat in die empiriese
ondersoek aangedui het dat hulle probleme daarmee ondervind om UGA-assessering
praktykgerig te maak (kyk Hoofstuk 6). Die doel met die mikrosnit-demonstrasie is om aan
hierdie onderwysers 'n "roetekaart" te gee wat gevolg kan word om rigting te gee aan die
beplanning en uitvoer van die onderrig- en assesseringsproses.
Elke Graad 10-Geskiedenisonderwyser se besondere leeromgewing waarbinne onderrig en
assessering plaasvind, verskil van skool tot skool. Dit sal 'n regstreekse invloed he op die wyse
waarop hierdie UGA-gehaltemodel in werking gestel kan word. Waar 'n tekort byvoorbeeld aan
hulpbronne en leer- en onderrigsteunmiddele in 'n skool voorkom, sal daar van die onderwyser
verwag word om op kreatiewe wyse aanpassings aan die model te maak sodat dit by sy/haar
eie besondere omstandighede kan aanpas.
In Diagram 7.4 word 'n mikrosnit-voorstelling gegee van hoe die Holistiese UGA-model benut
kan word.

Dit is 'n sametrekking van al die aspekte wat op die Holistiese UGA-model in

Diagram 7.3 gegee is. Dieselfde formaat en uitleg is gevolg om dit vir onderwysers maklik te
maak om die verskillende aspekte van die UGA-proses te vo|g. Vervolgens 'n stapsgewyse
beskrywing van 'n moontlike wyse waarop die onderwyser hierdie model in die praktyk kan
toepas:
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INHOUDSRAAMWERK:
QRAAD1CHNKV)

VppRBEELDEVAN
UGA-TIPES

TEMAVER.LOQP

ANDER UGA-FASETTE

Slawemy
♦ Wai Is slawemy?
♦ Die verband lussen slawemy en die
akkumulasre van rykdom gedurende
die Industrie^ Revolusie
♦ Die varband tussen die Transatlanllese
slawehandel en rasslsrne?
♦ 'n Mlkrosnlt van slawemy In 'n groter,
ge'integreerde konteks

ii

s Informele
groepbespreking
UGA-AGENTE
Poriuur/maal
Onderwyser

k->

UGA-AGENTE
Onderwyser,
oroeo en maat

k->

s Goheue- of
kennistoetsing In die
vorm van vraag en
antwoord

s Opdrag in
groepverband
(brononl lading)
s Opdrag in leerderpare
(brononlledlng en
ulfgebreide skrvfwerk)
^ Debat
* Rolspel

i

Joernaalinskrywings

i
UQA-AgENTE
Onderwyser

(formeel)

s Qntwerp van plakkaal

H
♦ Holisiles gemtegreerde/
universele assessering

UGA-AQENTE
Self, ouer,
onderwyser

/Samestel ling van
portefeulje

U

DASS

FORMELE PROGRAM
♦ Individuele navorslngsopdrag
(Erfenisondersoek)

Diagram 7.4: 'n Mikrosnit in die benutting van die UGA-Hoiistiese model vir Geskiedenis
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n

7.5.2

Die operasionalisering van die Holistiese UGA-gehaltemodel

In Figure 7.1-7.8 word die Holistiese UGA-model binne agt mikrolesse ontplooi wat saam een
tema vorm.

In die beplanning van hierdie lesse word die besondere kritieke uitkomste,

ontwikkelingsuitkomste, leeruitkomste en assesseringstandaarde wat in elke les hanteer gaan
word, vooraf gespesifiseer. Binne die mikrolesse sal tussen hakies aangedui word waar die
betrokke leeruitkoms of assesseringstandaard ter sprake kom. Vir 'n volledige beskrywing van
die leeruitkomste en assesseringstandaarde kan Diagram 7.3 geraadpleeg word. Die kennis,
vaardighede en waardes wat binne die les in die bereiking van die leeruitkomste hanteer gaan
word, word ook telkens genoem. Die ontsluiting van die inhoud van die les word aan die hand
van sleutelvrae gedoen. Daar word ook aangetoon met watter leerareas/vakke die lesinhoud
geintegreer kan word, 'n Verskeidenheid bronne word telkens aangedui waarmee die leerders
in 'n proses in die Was kan werk om die gestelde uitkomste te probeer bereik. Voorbeelde word
ook gegee van hoe bepaalde UGA-tipes ten uitvoer gebring kan word. In enkele gevalle word
assesseringsinstrumente (kyk afdeling 3.8) voorsien as voorbeelde van die rekordering van die
leerresultate.
7.5.2.1

Les 1 (gebaseer op Figuur 7.1)

7.5.2.1.1

NKV-orientering

Les 1 maak deel uit van die aanloopfase van die leerervaring of lestema wat gaan vo|g. Die
leerder word in hierdie fase met betrekking tot die tema georienteer. Dit verklaar waarom les 1
grotendeels gewy gaan word aan konteksskepping ten opsigte van die bree tema slawerny.
In ooreenstemming met die UGO-beginsels van duidelikheid van fokus en afwaartse ontwerp
(kyk afdeling 2.3) word die kritieke en ontwikkelingsuitkomste wat vir die les beplan word,
allereers aangedui (kyk Tabel 2.5 en Diagram 7.2).

Hierna volg die leeruitkomste en die

assesseringstandaarde wat in die kritieke en ontwikkelingsuitkomste gekontekstualiseer is.
Daardie leerareas/vakke wat by die les ingewerk kan word, word ook aangedui. Verder word
die kennis, vaardighede en waardes wat deur middel van die lu'e en as'e bereik wil word, aan
die leerders voorgehou. Die inhoudelike van die les wat aan die hand van bepaalde sleutelvrae/probleemstellings ontsluit gaan word, word ook gestel. Die formulering van sleutelvrae
word as noodsaaklik beskou om die inhoud van slawerny as tema te rig. Hierdie vrae verleen
sin en patroon aan die beplanning en aanbieding van die tema-inhoud. Dit is belangrik vir
leerders om vooraf kennis te neem van al hierdie sleutelvrae sodat denke gestimuleer en gerig
kan word.

Sleutelvrae is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n kritiese ingesteldheid

teenoor die leerstof.
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Al die aspekte wat hierbo genoem is en verband hou met die NKV-ontwerpkenmerke vir les 1,
kan in fyner besonderhede in die hoofraamwerk van Figuur 7.1 bestudeer word wat in die
middel van die bladsy verskyn en die basis vorm vanwaar die ontknoping van die assesseringsproses stapsgewys gevolg kan word.
7.5.2.1.2

Voorgestelde UGA-tipes en -strategiee

Soos in Figuur 7.1 aangetoon, sal grondlynassessering en assessering van leer as UGA-tipes
vir les 1 as voorbeeld dien. Klasbesprekings, groepbesprekings, geskrewe vrae en antwoorde
sal as UGA-strategiee dien in die bereiking van die lu'e.
'n Sinvolle aanknopingspunt vir les 1 sal wees om 'n snit van die DVD, Amistad, wat oor 'n
slawerebellie handel, aan die leerders te vertoon.

Dit plaas die algemene tema slawerny

sentraal in die aanloopfase en behoort die gewenste uitwerking te he om die leerders se
aandag te prikkel. Hierna kan 'n kort informele klasbespreking volg om op hierdie wyse die
tema slawerny in historiese perspektief te plaas en ook om aansluiting te vind by die leerder se
voorkennis rakende slawerny.

In Graad 7 word slawerny byvoorbeeld aan die Kaap as die

fokus van kennis gestel en in Grade 8 en 9 word sydelingse aansluiting by die tema gevind (vgl.
DoE, 2002b:60-62). Voorkennis kan volgens die mening van die navorser ook enige algemene
kennis oor slawerny waaroor die leerder dalk oor mag beskik, insluit. Alvorens die DVD vertoon
word, is die opdrag aan elke leerder om na afloop van die vertoning van die DVD tien vrae te
formuleer wat verband hou met sy voorkennis oor die tema en oor dit wat op die DVD
waargeneem is. Die onderwyser sal hierdie vrae gebruik vir assessering van leer. Aan die
einde van hierdie les sal die leerders hierdie vrae onder mekaar uitruil en beantwoord.
Wanneer die vrae klaar beantwoord is, sal dit terugbesorg word aan die opsteller van die vrae
wat dit dan sal assesseer en 'n punt toeken. Omdat die moeilikheidsgraad van die vrae tussen
die leerders onderling sou verskil en dus tekort sal skiet aan die UGA-beginsels van
betroubaarheid, geldigheid en billikheid (kyk afdeling 3.5), is dit nie vir die onderwyser nodig om
die leerresultaat te rekordeer nie. Nietemin het assessering van leer hier 'n belangrike funksie
vervul in soverre dit kennis oor die bree tema slawerny vasgele het.
Deur middel van grondlynassessering kan die onderwyser bepaal oor hoeveel voorkennis die
leerders met betrekking tot die tema beskik. Dit is van groot nut vir die onderwyser omdat daar
sodoende vasgestel kan word waar daar met die leerders in die onderrig-leersituasie begin kan
word. Dit help die onderwyser verder in sy beplanning ten opsigte van watter inhoud binne die
tema aangeraak gaan word en van watter leeraktiwiteite in die ontsluiting van die leerinhoud
gebruik gemaak gaan word. In hierdie les neem grondlynassessering die vorm aan van vrae
(kyk inhoud/sleutelvrae in Figuur 7.1), wat vooraf deur die onderwyser voorsien word en binne
groepverband bespreek gaan word, waarna die antwoorde deur middel van "n werkkaart
gekommunikeer gaan word (lu 3, as 3.4).

Die vrae wat op voorkennis gerig is wat die
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onderwyser benut, hoef ook nie altyd oor temas/gebeure in die verre verlede te handel nie,
maar kan ook op baie resente gebeure sinspeel. 'n Koerantberig of dokumentere program
binne enige kommunikasiemedium kan ingespan word in die assesseringsproses van
voorkennisontginning.
Steeds binne die aanloopfase van konteksskepping kan 'n tweede faset van grondlynassessering ter sprake wees, naamlik ruimtelike en tydsorientering.

Nogeens kan die

benadering wees om leerders se geografiese en chronologiese kennis in groepverband te peil
deur byvoorbeeld op die volgende wyses te assesseer:
•

'n Vasvra in die vorm van vraag en antwoord.

•

Hoer kognitiewe vrae (gebaseer op leidrade in die vorm van 'n skattejag) kan gestel
word waarin leerders self plekke moet identifiseer waar onderdrukking/slawerny aan die
orde van die dag was.

•

Deur 'n koerant van die dag of 'n sinvolle lesersvriendelike artikel kan in groepe versprei
word met die versoek dat lande/plekke wat genoem word waarin daar tans slawemy
voorkom of eienskappe van slawerny bevat, met die uiteindelike bedoeling om elk
geografies te kan plaas en tydsgewys (chronologies-histories) te kan verbind aan 'n
bepaalde gebeure wat op slawerny fokus. Die kaart (Bron A) wat in Figuur 7.1 verskyn,
kan hier van nut wees. Plekke op die kaart kan omkring word waar leerders van mening
is praktyke wat verband hou met slawerny, nog steeds voorkom. Op hierdie manier kan
vergelyk word of die slawesentra van die verlede ooreenstem met die lande/werelddele
waar slawepraktyke nog steeds in die 21 ste eeu voorkom (lu 1, as'e 1.2, 1.3 en 1.4; lu 3,
as 3.3).

Hierdie assesseringsoefening kan matriksgewys so ontwerp word dat dit

groepskommunikasie, groepskennis en groepskreatiwiteit beklemtoon. Laasgenoemde,
veral as die assesseringsopdrag, is om 'n eie unieke defenisie vir slawerny te formuleer
waarin die eienskappe daarvan as kriteria benut sou kon word in die lesse wat volg (lu 2,
as 2.1).
7.5.2.1.3

UGA-agente, rekordering en rapportering

By grondlynassessering tree die onderwyser as UGA-agent op wat die leerders se prestasie
binne groepverband assesseer om die omvang van die leerders se voorkennis vas te stel. Vir
die doel kan die onderwyser van 'n werkkaart as 'n assesseringsinstrument gebruik maak. Die
vrae wat op hierdie werkkaart gestel word, behoort te wissel tussen 'n laer kognitiewe en 'n hoer
kognitiewe basis. In hierdie werkkaart kan selfs vrae oor bronne ingesluit word waar van die
leerder verwag sal word om byvoorbeeld vaardighede, onder andere analise en interpretasie, te
demonstreer (lu 1, as'e 1.3 en 1.4). Na afloop van die groepbesprekings kan die groep versoek
word om die werkkaart in te vul. Dit sal aan die onderwyser 'n betroubare aanduiding gee van
oor hoeveel voorkennis die leerders werklik rakende die tema slaivemy beskik. Die onderwyser
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kan self besluit of dit nodig is om hierdie leerresultaat te rekordeer en te rapporteer. Die doel
van grondlynassessering is in die eerste plek om te probeer vasstel oor hoeveel kennis die
leerders rakende 'n bepaalde tema beskik. Hierdie inligting is slegs vir die onderwyser van
belang ten einde beter aan die leerprogramme en -aktiwiteite te beplan wanneer die hooffase
van die tema daarna aanbreek.
Die aanloopfase word afgesluit met assessering van leer. Die UGA-agent in die geval is 'n
medeleerder ('n maat) wat die antwoorde, soos vroeer verduidelik, sal assesseer. Assessering
van leer vervul in hierdie les die funksie dat dit verworwe kennisinhoud, wat oor die bree tema
slawerny handel, oproep en vasle.

Dit bied aan die leerder 'n stewige basis wanneer die

ontsluiting van die inhoud in die hooffase ter sprake kom.
7.5.2.1.4

Algemeen

Hierdie les kan byvoorbeeld ge'integreer word met die vak Geografie (vergelyk die aanwending
van die kaart om lande/plekke te identifiseer wat hulle skuldig maak aan slawepraktyke). Ook
vind integrasie met die Tale plaas waar 'n koerant of artikel as aanknopingspunt gebruik is om
eie kreatiewe skryfwerk te doen.
Vir 'n algemene bronne-oorsig oor die tema slawerny word die boek van Shell et al. (2007),
Bibliographies of bondage. Selected bibliographies of South African slavery and abolition (kyk
bronnelys) sterk aanbeveel. Soos uit die titel afgelei kan word, sal dit die onderwyser en leerder
eensklaps op die spoor van 'n magdom bronne plaas wat oor die oorkoepelende tema slawerny
handel. Dit sal die taak van die onderwyser en die leerder vergemaklik in die opspoor van
bronne deurdat daar maklik gekontroleer kan word watter van hierdie bronne beskikbaar en
binne onmiddellike bereik is. Die werk van Worden (1996), The chains that bind us: a history of
slavery at the Cape (waarin ook Bron A gevind is), bied ook 'n nuttige algemene oorsig van
slawe se lewe aan die Kaap. Vir meer oor die DVD wat oor die Amistad-rebellie handel, kan
webtuiste http://imdb.com/title/tt0118607/dvd besoek word. Baie ander webtuistes bestaan ook
wat die tema slawerny aansny en besoek kan word as onderwysers en leerders wel toegang tot
internetfasiliteite het.

Enkele van die webwerwe, wat ook voorbeelde van primere bronne

insluit, is:
http://www.africana.com/tt 145.htm, http://www.history.org/trips,
http://www.nationalgeoqraphic.com/features/99/railroad/index.html,
http://www.iath.virginia.edu/utc/; http://www.anti-slavery.org/
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Reordering en raoporterina
Dh word nie as noodsaakllk beskou
nie, maar is nie uligesluii nis.

Figuur 7.1: Die operasionalisering van die aanloopfase van gekose tema (Les 1)
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7.5.2.2

Les 2 (gebaseer op Figuur 7.2)

7.5.2.2.1

NKV-orientering

Les 2 is die eerste van ses lesse wat deel uitmaak van die hooffase van die tema siawerny. Al
die aspekte wat aansluiting vind by die NKV-ontwerpelemente word volledig in Figuur 7.2
uiteengesit en sal daarom nie weer hier in besonderhede bespreek word nie. Diagramme 7.3
en 7.4 kan ook geraadpleeg word vir verdere verhelderende insigte waar dit betrekking het op
algemene orientering ten opsigte van die NKV-ontwerpkenmerke.
Die onderwyser kan op die skryfbord, of op 'n transparant, die kritieke en ontwikkelingsuitkomste wat in hierdie les aangeraak gaan word, neerskryf. Ook die leeruitkomste wat deur
middel van die assesseringstandaarde in die demonstrasie van kennis, vaardigheid en waardes
bereik wil word, moet aan die leerder voorgehou word. Dit sal help om die leerder te orienteer
ten opsigte van dit wat van hom/haar verwag word. Hierna kan die sleutelvrae aan die leerders
gestel word om die inhoud van die les te rig en daar kan ook gemeld word op watter wyse
hierdie les met die Ieerareas/vakke van Lewensorientering, Kuns en Ekonomie geintegreer
gaan word.
7.5.2.2.2

Voorgestelde UGA-tipes en -strategiee

In hierdie les, en soos aangedui in Figuur 7.2, sal die aanwending van assessering vir leer as 'n
UGA-tipe gedemonstreer word. Groepbesprekings sal as 'n UGA-strategie aangewend word
om die sleutelvrae te onsluit ter bereiking van die lu'e wat gestel is. Vir hierdie doel word drie
bronne, naamlik A, B en C, aan die leerders voorsien. In groepe van vyf gaan van die leerders
verwag word om ondersoekvaardighede aan die dag te le deur eie kennis en tersaaklike
inligting uit die bronne te bekom, dit te ondersoek, te interpreteer en te evalueer (lu 1, as'e 1.1,
1.2 en 1.3). Die leerders kan hiermee saam ook hul eie kennis oor die tema aanwend in die
beantwoording van die sleutelvrae.
Met die beantwoording van die sleutelvrae is dit die taak van elke groepleier om die antwoorde
van die groep neer te skryf namate daar gevorder word (lu 3, as 3.4). Na afhandeling van die
groepsessies voorsien die onderwyser elke groep van 'n assesseringsmemorandum (soos in
afdeling 7.5.2.2.3 verskyn) vir die sleutelvrae wat gestel is.

Assessering vir leer geskied

waarvolgens elke groep hulleself moet assesseer. Elke groep kan met die assesseringswyse
oordeel waar hulle in die beantwoording van die vrae tekortgeskiet het. Deur gedagtes hieroor
binne die groep uit te ruil, word 'n verdere leergeleentheid geskep waar terugvoer gegee word
oor die mate waartoe die leeruitkomste bereik is.
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'n Opeenvolgende assessering vir leeraktiwiteit kan ook wees om aan elke groep die
geleentheid te bied waarin hulle die res van die klas en die onderwyser kan oortuig van
tekortkominge wat na hul mening in die assesseringsmemorandum bestaan. So 'n aktiwiteit sal
aan die leerders die geleentheid gee om verdere onderskeidende vermoens aan die dag te le
deur byvoorbeeld krities te lees in die beoordeling van die antwoorde wat in die assesserings
memorandum verskyn. Hierdie aktiwiteit sal ook aan hulle die geleentheid bied om kennis en
begrip mondeling te kommunikeer (lu 3, as 3.4) en navraag te doen oor die akkuraatheid van
inligting. Verder dra assessering vir leer in hierdie geval ook daartoe by dat dit die onderrig- en
leerproses verbeter waarby elke individuele leerder persoonlik baat by sal vind.
Nog 'n leeraktiwiteit sou kon wees om spesifieke vrae oor byvoorbeeld die skildery (Bron A) te
formuleer. As voorbeeld kan byvoorbeeld die volgende vrae dien:
(i)

Beskryf die sentimente van die skilder oor slawerny in vyf sinne.

(ii)

Wat dink jy kon die skilder nog toegevoeg/weggelaat het tot die skildery?

(iii)

Verstrek redes vir jou keuse in (ii).

(iv)

Oorweeg of hierdie bron enige waarde vir die mens van vandag het.

7.5.2.2.3

UGA-agente, rekordering en rapportering

Die groep gaan as UGA-agent funksioneer. Die onderwyser gaan 'n assesseringsmemorandum
aan hulle beskikbaar stel.

Hierna gaan die groep ook weer die assesseringsmemorandum

assesseer ten opsigte van gebreke/leemtes. Nadat die groepe die assesseringsmemorandum
geassesseer en, waar nodig, aanpassings gemaak het, sal die antwoorde op die sleutelvrae
binne die groep geassesseer word, waarna die onderwyser die punte sal rekordeer vir latere
rapportering.
In die gedeelte wat hierop volg, word l n voorbeeld verstrek van hoe die assesseringsmemoran
dum, wat die onderwyser aan die leerders gaan voorsien, moontlik daar kan uitsien.
Ten opsigte van die eerste sleutelvraag: Wat beteken die begrip slawern/? (lu 2, as 2.1), kan
die volgende as moontlike antwoorde dien nadat die bronne bestudeer is en die groeplede dit
onderling met mekaar bespreek het:
>

Dit was hoofsaaklik swartmense wat as slawe aangehou is.

>

Blankes het die slawe gekoop.

>

Families word teen hul sin van mekaar geskei.

>

Slawerny word gekenmerk deur brutaliteit, algehele onderdanigheid en uitbuiting.

>

Slawerny beteken dat mense uit hul natuurlike habitat na 'n onbekende werelddeel
weggeneem word. Die kleiner roeibootjie word gebruik vir die vervoer van slawe na die
groot slaweskip wat moontlik dieper die see in vasgemeer le.
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>

Slawerny word gekenmerk deur 'n algehele staat van onvryheid en ongelukkigheid. (Die
siaaf in die roeibootjie huil en is vasgeketting.)

>

Alle middele, selfs honde en kinders word ingespan om slawe van hul tuistes te kan
wegneem. Slawerny word dus as 'n algemene lewenswyse en praktyk beskou waarmee
niks verkeerd gesien is nie, want die slawekopers is selfs bereid om hul kinders aan die
onheilige praktyk bloot te stel.
By die bestudering van Bron B wat in die volgende eeu verskyn het, kon die groeplede,
moontlik aansluitend by Bron A, die volgende antwoorde verstrek het:

>

Slawe was in dieselfde lig gesien as eiendom, want hulle is per openbare veiling verkoop
soos 'n mens 'n dier of huisraad byvoorbeeld sou verkoop.

>

Slawe het beroepe gehad soos huisbediende, arbeider en selfs verpleegster.

>

Slawe het bekende (Westerse) name gehad soos Hannibal, William en Nancy. (Dit kan
daarop dui dat die slawe uit Afrika ander name gekry het sodra hulle verkoop is. Op
hierdie wyse is elke slaaf van sy unieke individualiteit en persoonlikheid gestroop.)

Met die bestudering van Bron C wat in die 21ste eeu verskyn het, kon die groeplede moontlik
die volgende antwoorde verstrek het ter aansluiting by Bronne A en B in 'n verdere poging om
die betekenis van die begrip slawerny te ondersoek:
>

Slawerny bestaan vandag nog, en selfs ook in 'n veranderde vorm (persone word
byvoorbeeld seksuee! uitgebuit).

>

Kinders kan ook as slawe dien.

>

Slawerny word nie net deur blankes bedryf nie, maar ook deur (swart) Afrikane.

Bronne A en C kan van nut wees vir die beantwoording van die tweede sleutelvraag: Waaraan
het slawerny sy ontstaan te wyte? Uit Bron A kan die gevolgtrekking gemaak word (lu 3, as 3.3)
dat die handeldryf met slawe onder meer verantwoordelik was vir die ontstaan van slawerny. 'n
Rede vir die ontstaan van slawerny kan dus onder andere aan 'n sterk ekonomiese motief
toegeskryf word.
Bronne A en B is van nut ten opsigte van die derde sleutelvraag: Waar het slawerny oral
voorgekom? Uit genoemde bronne A en B kan afgelei word dat dit wel Afrika was/is.
Eersgenoemde bron dui ook aan dat slawe na ander werelddele verskeep is, maar nerens kan
vasgestel word watter werelddele in die besonder ter sprake is nie.

Indien die leerder ten

opsigte van Bron A ook sy eie kennis wat in die eerste les opgedoen is, toepas (toe 'n
wereldkaart van die belangrikste slawesentra getoon is) behoort meer werelddele deur die
groeplede ge'identifiseer te kan word waar slawerny aangetref word.
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Die leerders behoort geen moeite te ondervind om die vierde sleutelvraag te beantwoord nie,
naamlik: Bestaan slawerny vandag nog? Bron C is duidelik hieroor, maar dit is belangrik dat
leerders binne groepverband die afleiding moet kan maak dat dit ook teenswoordig in
veranderde vorme nog voortbestaan. 'n Slaaf is nie net 'n persoon wat fisiese arbeid vir sy
eienaar verrig nie, maar daar bestaan ook, soos Bron C dit aandui, seksslawe. Ook van kinders
word slawe gemaak.

Hierdie vraag neem in 'n groot mate lu 2, as 2.2 onder die loep wat

betrekking het op die sosio-ekonomiese en politieke magsverhoudings wat in die gemeenskappe aan die werk is.
Die laaste sleutelvraag is: Kan slawerny moreel regverdig word? In hul beantwoording van
hierdie vraag sal van leerders verwag word om tot l n gevolgtrekking te kom (lu 3, as 3.3) uit die
antwoorde wat op die voorafgaande vrae verstrek is. Alhoewel die verwagte antwoord "nee" sal
wees, moet daar ook redes vir die antwoord verstrek word. Bron C kan in hierdie opsig van nut
wees waar daarop gewys word dat slawerny intemasionaal deur verskillende groepe en
instansies as 'n ernstige bedreiging vir die veiligheid en ontwikkeling van die mens gesien word,
en daarom veroordeel moet word.
7.5.2.2.4

Algemeen

Integrasie met die leerareas/vakke van Lewensorientering, Tale, Kuns en Ekonomie kan ook
met hierdie les geintegreer word. Leerders kan byvoorbeeld versoek word om as 'n drukgroep
'n brief aan die VN te skryf waarin hulle die beoefening van hedendaagse slawerny veroordeel.
'n Vryhandskets wat 'n faset van slawerny uitbeeld, sal leerders aanmoedig om hulle begrip van
hierdie praktyk visueel uit te druk, eerder as op 'n geskrewe wyse. 'n Interessante integrasie
met die vak Ekonomie sal wees om leerders te vra om te gaan navors wat die prys van 'n
skaap/ bees/huisraad was en dit dan te vergelyk met die pryse wat vir 'n gesonde en sterk slaaf
op veilings betaal is.
Indien die onderwyser of leerder die bronne wat in hierdie les verskyn, sou wou raadpleeg, kan
dit in die volgende publikasies gevind word (raadpleeg bronnelys vir volledige besonderhede):
•

Bron A:

'n Skildery van George Morland wat in 1788 oor slawehandel verskyn het

(Drescher & Engerman, 1998:68).
•

Bron B: 'n Advertensie wat slawe te koop en te huur aangebied het en wat in 1829 in 'n
koerant verskyn het (Mountain, 2004:27).

•

Bron C:

l

n Berig wat in 2003 in die tydskrif African Security Review verskyn het

(Fitzgibbon,2003:81).
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Figuur 7.2: Die operasionaiisering van die hooffase van gekose tema (Les 2)
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7.5.2.3

Les 3 (gebaseer op Figuur 7.3)

7.5.2.3.1

NKV-orientering

Die kritieke en ontwikkelingsuitkomste word aan die leerders voorgehou asook die leeruitkomste
wat in kennis, vaardighede en waardes in hierdie les bereik wil word.

Die assessering-

standaarde wat aangewend gaan word ter bereiking van die gestelde leeruitkomste word ook
deur die onderwyser aangedui. By watter leerareas/vakke die les aansluiting kan vind, word
ook kortliks gemeld. Volledige besonderhede van hierdie les se orientering met betrekking tot
die NKV-ontwerpkenmerke word in Figuur 7.3 gedemonstreer.
7.5.2.3.2

Voorgestelde UGA-tipes en -strategiee

In hierdie les sal assessering vir leer plaasvind en in 'n veranderde vorm as in die voorafgaande
les. Nadat die onderwyser eers elk van die bronne in perspektief geplaas het, word afskrifte
daarvan aan elke groep wat uit 6 lede bestaan, voorsien. Aan die hand van die sleutelvrae wat
gestel is, moet die leerders ondersoekvaardighede demonstreer om inligting uit die bronne te
bekom, dit te organiseer, te ondersoek, te interpreteer en te evalueer (lu 1, as'e 1.1, 1.3 en 1.4).
Die volgende kan as moontlike kriteria dien waaraan die antwoorde moet voldoen.

Met

betrekking tot die eerste sleutelvraag: Wat het die driehoekige Transatlantiese slawehandel
behels?:
>

Dit het plaasgevind tussen Afrika, die Amerikas en Europa.

>

Slawe is van Wes- en Sentraal-Afrika na die Amerikas geneem om daar op die
plantasies te werk om gewasse soos katoen te verbou.

>

Goedere wat op die plantasies in die Amerikas geproduseer is, is in Europa van die
hand gesit.

>

Ware wat in Europa vervaardig is, is weer in Afrika verkoop.

>

Die slawe wat oor die Atlantiese Oseaan vervoer is, moes in afgryslike omstandighede
probeer oorleef.

Die volgende kan as moontlike kriteria dien waaraan die antwoorde op die tweede sleutelvraag
moet voldoen nadat die bronne bestudeer, geanaliseer en geinterpreteer is. Hierdie tweede
sleutelvraag is: Watter partye was betrokke?
>

Slawehandelaars in Afrika het hul eie mense gevange geneem om as slawe te dien.

>

Dit was vernaamlik slawekopers uit die Amerikas wat die slawe van die Afrikahandelaars gekoop het om op die plantasies te gaan werk.

>

Die Britte het na die begin van die Industriele Revolusie vervaardigde ware aan die
mense van Sentraal- en Wes-Afrika verkoop.
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Ten opsigte van die derde sleutelvraag kan die groeplede die volgende moontlike antwoorde as
kriteria verstrek op die vraag: Op watter wyse het die Transatlantiese slawehandel Afrika
beinvloed?
>

Namate meer Europeers hulle in die kolonies gevestig het, het die vraag na arbeid om
op die plantasies te werk, toegeneem.

>

Dit het aanleiding gegee daartoe dat meer druk op Afrika geplaas is om meer slawe te
voorsien.

>

Die verskerpte aanvraag het tot meer interne slawehandel in Afrika gelei waar al hoe
meer van die produktiewe deel van die bevolking tussen 14 en 35 jaar gevange geneem
is om verkoop te kan word.

>

Slawehandel het 'n winsgewende praktyk geword. Die slawehandelaars het ryk geword,
en dit het hulle weer in staat gestel om vervaardigde produkte te koop wat van Brittanje
en later van ander Wes-Europese lande gekom het.

>

Afrika is ontneem van 'n produktiewe werksmag wat aanleiding gegee het daartoe dat
die ontwikkeling van Wes- en Sentraal-Afrika skade gelei het.

Nadat groepe die sleutelvrae met behulp van al die bronne beantwoord het en die antwoorde
deur elke lid in die groep neergeskryf is, ontbind die groep. Hierna word groepies van tweetwee gevorm. Die leerders wat pare vorm, mag nie dieselfde twee persone wees wat ook saam
in die oorspronklike groot groep van 6 was nie. Dit sal beteken dat die antwoorde van die twee
individuele leerders wat van verskillende groot groepe kom, sal verskil wanneer hulle by mekaar
uitkom.
Nadat die nuwe groepie van twee lede by mekaar uitgekom het, en hulle antwoorde op die
sleutelvrae uitgeruil en bespreek het, gaan assessering vir leer plaasvind. Dit gaan die vorm
aanneem van l n 250-woorde koerantberig wat deur elke groepie geskryf gaan word oor die aard
en omvang van die 19de-eeuse slawehandel (lu 2, as 2.2; lu 3, as'e 3.2, 3.3 en 3.4).
Alvorens die skryf van die berig in aanvang neem, gaan die onderwyser tesame met die
leerders eers die assesseringskriteria vir die koerantberig bepaal wat op die bord/transparant
neergeskryf kan word. Dit kan kriteria insluit soos feite teenoor menings, gestruktureerdheid,
volledigheid, taalgebruik en so meer. Wanneer die koerantberig geskryf is, word dit met 'n
ander paar uitgeruil wat dit na aanleiding van die vooraf ooreengekome assesseringskriteria sal
assesseer. Terugvoer geskied in die vorm van skriftelike kommentaar. Die onderwyser kan
ook 'n groep versoek om die ander groep se poging wat hulle moes assesseer aan die klas voor
te lees en redes aan te voer waarom hulle op bepaalde wyse geassesseer het.
Om die beginsel/benadering van assessering vir leer verder binne hierdie les te beklemtoon,
kan van die leerders verwag word om vrae te beantwoord wat betrekking het op spesifieke
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bronne. Binne die konteks van hierdie les kan die leerders byvoorbeeld gevra word om alleenlik
'n Bron te bestudeer. Die volgende dien as voorbeelde van vrae wat byvoorbeeld slegs oor
Bron A (die kaart) gestel sal kan word:
(i)

Verduidelik wat jy verstaan onder die term driehoekige Transatlantiese slawehandel.

(ii)

Wat was die belangrikste produkte wat van die plantasiegewasse in die Amerikas
vervaardig is?

(iii)

Hoe dink jy het die produksie van hierdie goedere in die Amerikas die ekonomiee van
die res van Europa beinvloed?

(iii)

Watter vervaardigde ware, wat tot voordeel van slawehandel aangewend kon word, dink
jy het Afrika uit Europa binnegekom?

(iv)

Identifiseer die hoofpartye wat almal by die Transatlantiese slawehandel betrokke was
en verklaar met redes wie jy dink die meeste finansiele voordeel daaruit getrek het.

(v)

Waarom dink jy het Suid-Afrika nie deel uitgemaak van die Transatlantiese slawehandel
nie?

7.5.2.3.3

UGA-agente, rekordering en rapportering

In hierdie les geskied assessering vir leer deur middel van maatassessering en onderwyserassessering.

By assessering vir leer is dit belangrik dat, wanneer die pare mekaar klaar

geassesseer het, die assessors kommentaar moet lewer op die geassesseerdes se leerpoging
deur opmerkings te skryt Dit sal laasgenoemde in staat stel om te kan reflekteer oor waar huile
tekortgeskiet het. Die ingesamelde assesseringsdata moet deur die onderwyser gerekordeer
word sodat die leerresultaat gerapporteer kan word wanneer dit benodig word.
In die voorbeeld waar die leerder vrae oor Bron A moes beantwoord, sal die onderwyser die
UGA-agent wees wat kwalitatiewe terugvoer aan die leerder sal gee oor die leerresultaat.
7.5.2.3.4

Algemeen

Hierdie les kan aansluiting vind by die leerareas/vakke soos Tale (gedemonstreer in die skryf
van die koerantberig), Geografie (gedemonstreer in die interpretasie van die kaart in Bron A),
Lewensorientering (mense se reg op menswaardigheid en gelyke regte) en Tegnologie en
Wiskunde. Ten opsigte van laasgenoemde twee vakke sal dit 'n interessante en verrykende
aktiwiteit wees om l n skaalmode! van 'n slaweskip te rekonstrueer en op grond van die
gemiddelde gewig en lengte van 'n uitgegroeide persoon te bereken hoeveel slawe in so 'n skip
ingepak kon word (kyk Bron D). Op hierdie wyse sal die outentisiteit van Bron D ook onder die
soeklig kom.
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Daar is van 'n verskeidenheid bronne in hierdie les gebruik gemaak. Indien die onderwyser of
leerder daarin sou belang stel om hierdie bronne verder te ondersoek, is dit noodsaaklik om
kennis van die volgende te neem (raadpleeg bronnelys vir volledige besonderhede):
Bron A: 'n Kaart wat die driehoekige Transatlantiese slawehandel tussen die 16de en 18de
eeu illustreer (Bottaro etal., 2000:25).
Bron B: 'n Uittreksel uit die outobiografie van die slaaf Olaudah Equiano (Campbell, 2007).
Bron C: Slawe wat in Afrika gevange geneem is en na die kus van die Atlantiese Oseaan
vervoer is (Dyer et aL, 2005:102).
Bron D: 'n Skets van 'n deursnit van 'n slaweskip (Bottaro etal., 2005:81).
Bron E: Die invloed van die slawehandel op Afrika (http://www.diqitalhistory).
Daardie leerders wat toegang tot 'n rekenaar en internet het, moet aan die einde van die les
aangemoedig word om http://www.historyonthenet.com te besoek. Interessante en leersame
speletjies wat betrekking het op die inhoud van hierdie les kan by hierdie webtuiste gevind
word. Dit sal help om die nuutingewinde kennis verder vas te le.
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LES 3

UGA-itoe en strateaiee
Assesserlno vir leer
Nadai die onderwyser elkeen van die onderskeie bronne In perspektief geplaas hel.
vind 'n verdere groepbespreking daaroor plaas aan die hand van die gesielde
sleulelvrae. Hiema onibind die groot groep van 6 lede en word kleln groepies van
twee elk gevorm. Elke groepie most 'n berig van ongeveer 250 woorde aan 'n
koerant skryl om die aard en omvang van die Transatlantiese handel in die I9de
eeu aan die lasers le verduldellk. Alvorens die leerders met hlerdie laak begin, moel
die onderwyser in samewerklng mei die leerders die assesseringkriieria oniwerp.
Wanneer die pare die opdrag voltooi hel. word dll uiigeruil en aan 'n ander paar
gegee wal di! dan volgens dia voorafbepaaide kriieria sal assesseer.
Die
onderwyser kan ook 'n groep vra om die ander groep se poging aan die klas voor le
lees Bn redes aan le voer waarom hulle op 'n bepaalde wyse geassesseer het. Na
afloop van die assesering moet die assessors kommeniaar skryf sodai die
geassasseerdes kan reflekleer oor waar hulle lekortgeskiel hel (kyk aldellng 5.2.3.2
vir 'n volledige ulleensettng van die wyse waarop assessenng vir leer binne hierdie
les sal geskied).

UGA-ageni

Rekorderlno en RabDonerino

Maatassessering

Punie word deur onderwyser
gerekordeer vir latere rapportering

Hoofiema: Slawerny

Die Invloed van die slawehandel op Afrika.
Die ervan'ng van die Allantlese slawehandel hel
Wes- en Seniraal-Afrlka ten nouste verbind met die
Atlantiese wdreld. en het die grondslag gela vir Afrika
se swakheid en athanktikheld van die wireld vandag.
Die toenemende vfak van oorlogvoen'ng het lot 'n
"surplus" gevangenes gelel. Diegene is nle lank
aangehou nie, nie eens vir dwangarbeid in die AMkagemeenskap deur wie hulle gevange geneem Is nle.
Hulle Is nie wear losgelaal om tentg te freer na hulle
gemeenskap wat hulle moes vertaat nle. Inteendeel,
hulle is verkoop uit Afrika vir goedere wat min ward
was vergeleke met wat hlerdie mense in hulle leeftyd
voortgebring hel. Boonop was daardie slawe die
jonges en die mees produktiewe sektor van die
bevolking, meestal tussen die ouderdomme 14 en
35.

Bron A: Die driehoekige Transailanliese slawehandel lussen die 16B en I8e eeu

NQORD-AMERIKA

;W<i

««

,\

Nr*^^Q'j

iUID-AMERIKA

%
BronC
Slawe Is In Afrika gevange geneem en na die kus van die
Ailantiese Oseaan vervoer.

Bron B
Olaudah Equiano (sy slawenaam was Gusiavus Vassa) is op 11jarige ouderdom uli Afrika oiitvoer en na die VSA geneem. In sy
ouiobiografie beskryl hy sy ervaringe op dia slaweskip.
Ek Is aan boord geneem en rot deur die bemannlng hanteer om te
ste/i of ek gesond was ... Ek het op die dek rondgekyk en baie
stvartmense van elke soon aanmekaar vasgeketting gesien... Ek is
gou onderdeks geplaas. Dear v/as 'n aaklike stank soos ek nog
nooit te vore gemik het nie. Alma! het gehuil en ek was gou te
ongelukkig om te eel ol vir enigieis as die dood te wens. Die hitte en
die aantal mense (toe almal onder was. hel ons skaars plek gehad
om te draai) was versOkkend. Ons het almal gesweet en daardie
reuk het tot die res bygedra, sodal bate siek geword en gesterfhet.

Nadat die slawe gebrandmerk Is. moes hulle strand toe slap.
Baie van hulle het nog nooit die see geslen ol self daarvan
gehoor. omdai hulle ult die binnotand gekom het. Hulle was
vreesbevange van die veralgeluid van die branders ...
Dan hel hulle die Atlantiese Oseaan geslen en verder aan
die wagtenda skip. Drt was die kritteke oomblik. Salts die
swepe van die Negerhandelaars en die wrtman se kats was
soms nutteloos. Slawe het hullesell op die sand neergewerp
en hande vol sand vasgeklou in 'n desperate poging om In
Afrika te bly. Party het hulleselt met hul kertings verwurg.
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Figuur 7.3: Die operasionalisering van die hooffase van gekose tema (Les 3)

7.5.2.4 Les 4 (gebaseer Figuur 7.4)
7.5.2.4.1

NKV-orientering

Les 4 is die derde les in die hooffase wat oor die tema slawerny handel. Soos in die voorafgaande lesse word die kritieke en ontwikkelingsuitkomste aan die leerders gestel asook die
leeruitkomste wat in kennis, vaardighede en waardes bereik wil word.

Die assessering-

standaarde wat aangewend gaan word ter bereiking van die gestelde leeruitkomste word
vervolgens genoem. Op welke wyse hierdie les aansluiting kan vind by ander leerareas/vakke
word ook met die leerders gedeel. Volledige besonderhede van hierdie les se orientering met
betrekking tot die NKV-ontwerpkenmerke is in Figuur 7.4 vervat.
7.5.2.4.2

Voorgestelde UGA-tipes en -strategiee

Diagnostiese assessering gaan in hierdie les as 'n UGA-tipe aangewend word. Alvorens daar
tot die stap van assessering oorgegaan word, gaan die onderwyser eers al die verskillende
bronne wat oor die behandeling van slawe handel, in perspektief stel. Hierna gaan die leerders
in groepe verdeel word sodat hulle op grond van die getuienis voor hulle, en na aanleiding van
die twee sleutelvrae, wyses kan neerskryf oor hoe slawe in die algemeen behande! is. Die
belangrikste kriteria wat moontlik vir die beantwoording van hierdie vraag kan dien, is:
>

Slawe is fisies geslaan.

>

Slawe is sielkundig verneder deur inspeksie van hul liggaam te doen alvorens hulle
verkoop is.

>

Slawe se bewegingsvryheid is ingekort deur hand- en voetboeie.

>

Ander instrumente (benewens 'n sweep/sambok/plat stuk leer) is ook aangewend om
slawe te pynig deur byvoorbeeld hul duime in skroewe te draai of hul monde met 'n
mondskroef oop te forseer wanneer hulle nie wou eet nie.

>

Slawe moes harder en langer werk wanneer druk tye, byvoorbeeld die katoenplukseisoen, ploegseisoen of lamseisoen, aangebreek het.

Die belangrikste afleiding wat die leerders by die bestudering, analisering en interpretering (lu 1,
as'e 1.3 en 1.4) van hierdie bronne binne hulle groepe behoort te kan maak (en daarmee die
tweede sleutelvraag aandurf) is dat slawe in sommige werelddele meer onmenslik behandel is.
In die tweede plek moet hulle die afleiding kan maak dat wyses waarop slawe behandel is, in 'n
groot mate bepaal is deur die tipe werk wat hulle moes doen.
As 'n volgende UGA-strategie moet elke individuele leerder l n kort geskrewe voorlegging oor
Bron A maak. Die leeraktiwiteit wat verband hou met hierdie voorlegging, het die ontwikkeling
van die leerder se vaardigheid om vooroordeel te erken ten doel en om tussen feit en mening te
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kan onderskei. Daar gaan van die leerder verwag word om drie aspekte van hierdie prent uit te
sonder wat die outentisiteit daarvan onder verdenking plaas.

Ten slotte moet die leerder

sy/haar mening opper deur tot 'n gevolgtrekking te kom oor wat die moontlike doel van die
kunstenaar kon gewees het toe hierdie prent geteken is (lu 2, as 2.3; lii 3, as 3.3).
'n Volgende UGA-strategie is om van die leerder te verwag om 'n joernaalinskrywing van 250
woorde te doen waar elke leerder hom/haar in die skoene van 'n slaaf moet plaas wat van WesAfrika na die katoenplantasies van die Amerikas geneem is (lu 3, as 3.4). Kennis van die vorige
lesse behoort ook met hierdie les geintegreer te word.
7.5.2.4.3

UGA-agente, rekordering en rapportering

Die onderwyser is die UGA-agent wat diagnostiese assessering sal uitvoer by al die strategiee
wat in hierdie les aangewend word. In besonder sal die onderwyser deur die joernaalinskrywing
kan vasstel of daar leerders is wat leerstruikelbiokke ervaar.

Rekordering van hierdie

leerresultate is baie belangrik vir rapportering aan die leerder, ouers en skoolbestuurspan met
die oog op remedierende ondersteuningsprogramme.
7.5.2.4.4

Algemeen

Hierdie les kan geintegreer word met die leerareas/vakke, byvoorbeeld Lewensorientering, deur
klem te le op die prinsipiele reg van die individu om op 'n humanistiese wyse behandel te word
met die beskerming van 'n demokratiese Grondwet wat dit aan hom/haar bied. In die lig hiervan
kan die leerders byvoorbeeld gaan navors wat die Suid-Afrikaanse Grondwet oor menseregte
verkiaar en dit byvoorbeeld vergelyk met die aanhef van die VN se Grondwet. Leerders kan
ook lande in die 21ste eeu identifiseer en voorbeelde verstrek van waar regerings hulle skuldig
maak aan menslike vergrype.

Integrasie kan ook met Argeologie plaasvind.

Leerders kan

byvoorbeeld verkiaar waarom argeologiese bewyse oor slawe so belangrik is en waarom daar
nie veel daarvan bestaan nie. Die bestaan van slawerny het as 'n beskikbare arbeidsmag 'n
groot invloed op die landbou gehad.

Integrasie met die vak Landbouwetenskap kan ook

geskied deur leerders die verband wat tussen die getal slawemans en die uitbreiding van 'n
bepaalde landbougewas in 'n besondere streek (byvoorbeeld koringverbouing in die Wes-Kaap)
bestaan het, na te vors.
In hierdie les is van die volgende bronne gebruik gemaak indien leerders of onderwysers dit vir
verdere navorsing sou wou aanwend (raadpleeg bronnelys vir volledige besonderhede).
Bron A: 'n Skets waar slawestraf toegedien word (Dyer et al., 2005:106).
Bron B: Artefakte wat gebruik is vir die toediening van slawestrawwe (Van der Ross, 2005:64).
Bron C: Slawearbeid op katoenplase in die VSA (Maloka et al., 2005:78).
Bron D: Slawearbeid op die plase in die Wes-Kaap in Suid-Afrika (Wamich, 1988:107-108).
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Bron E: 'n Foto van 'n slaaf wat geinspekteer word terwyi 'n slawekoper met Afrikaslawehandelaars in die agtergrond praat (McElrath, 2007).
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LES 4
UGA-tioes en strategies
Diaqnosliese Assess ;-.^;

Hooftema; Slawerny

In groepverband word die bronne mat mekaar vergelyk wai
oor die benandeting van slawe handel. Die leerders moel
die ooreenkomsie en verskille lussen die bronne uiteensil
in soverre dil op die behandelmg van die slawe betrekking
gehad het. Ook moei gevolgirekkings gemaak word nadal
die bronne besludeer en gemtBrprefeer is len opsigie van
die algemene behandeling van slawe in die onderskele
werelddeie.
Hierna moel clke individuele leercter die
outenlisiieit van die skets in Bron A beoordeel.

A
1 $

Bron E: 'n Folo van 'n slaaf waar hy geinspektaer word lerwyl 'n slawekoper
met Afrika slawehandelaars in die agtergrond praai.

>
-

Dlagnostiesa assessering gaan deur mlddel van n
joernaallnskrywing gedoen word waarin elke leerder
hom/riaar in die skoena van 'n slaaf moel plaas. In 250
woorde moel die ervarmge van 'n slaaf beskryf word wai
van Wes-Alnka na die katoenplaniasies van Amerika^
geneem is.

BP

r4R-J

Bron A: 'n Skets waar slawestraf
loegedien word-w
^

?M
ttsMi^
Bron B: Artefakie wai
gebrulk is vir die
loediening van slawestrawwe
A; Handboel

B: Voeiboel
C: Dulmskroewe
D: Mondskroef (om
mond oop le forseer)
wanneer slawe nle
wou eet nle

s
/
y
/
s
s

Analise
Interpretasie
Verbandlegging
Ooreenkomsie en verskille
Onderskei lussen fette en menlng
Erken vooroordeel

Bron D
' Slawearbeid op die plase in die Wes-Kaap in SwdAfrika

BronC
Slawearbeid op katoenplase in die VSA
Die katoenplukselsoen het in die laaste gedeette van Augustus begin. Op hiedle
lydstip is daar aan elke slaaf 'n sak voorslen. :n Ptatriem word daaraan vasgeheg
wat om die nek van die slaaf gehang het wat die opening van die sak borshoogte
hou terwyl die bodem byna tot op die grond relk... Wanneer 'n nuwe hand,
iemand wat vreemd is met katoenplukkers. vir die eerste keer na die landerye
gestuur word, word hy geslaan en moat hy vir daardie dag so vinnig soos hy
moontlk kan. pluk. Daardie aand word die katoen gev/eeg sodat sy kapaskeit in
die pluk van katoen bekend gemaak kan word. Hy moel dieselfde gewig elke
daaropvolgende aand inbring. Indien hy korlkom word dit beskou as bewys dat hy
'n lulaard was en dat 'n groter of minder aanial hale die straf is .. Wanneer dit
gedoen is. Is die arbeid van die dag geensins algehandei nie. Elkeen moel dan
omsien na sy onderskeie huiswerkles. Een voer die muile. en ander die varies en
ander kap die hout ens. Die pakkery word alles by kerslig gedoen. Uiteindellk
bereik hulle stapeng en bale laat die kwartiere, oorweldig van YJ lang dag se swaar
arbeid.

Waardes
/■ Empatie
■f Gelykheid
^ Sosiale geregtigheid en regverdigheid
■/ Respek
^ Menswaardigheid

I

ntioud/sie
f Op welke wyse is slawe bahandel?
♦ Hel dil onderling lussen lands verskil? [Les 8
omsluil hierdle vraag op 'n meer omvatiende
wyse]

Op die landbouplase bet die werksaamhede van die
slawe met sonsopgang begin en met sonsondergang
ge6indlg. Gedurende ploegtyd het slawe lank voor
dagbreek begin werk en gedurende oesryd van voor
dagbreek tot na sonsondergang, met 'n gereelde
blaaskans deur die dag. Gedurende die winter is 'n
hatfuur tot 45 min vir ontbyt en J uur vir middagete
algestaan. Dan het die slawe gems en geen werk
tot ale voordeel of vir die eienaar gedoen nle. Geen
ander werk is ook gedurende die nag van slawe
veriang nie. behaiwe om al en toe as 'n boodskapper
op te tree. Op die veeplase waar slawa hoofsaaklik
as veewagters opgetree het. het hulle meer vryetyd
gehad as gevolg van die aerd van hulle werk. Die
lamseisoen het normaalweg 'n groter werkslading tot
gevolg gehad.

Figuur 7.4: Die operasionalisering van die hooffase van gekose tema (Les 4)
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7.5.2.5
7.5.2.5.1

Les 5 (gebaseer op Figuur 7.5)
NKV-orientering

Les 5 is die vierde les in die hooffase wat oor die tema slawerny handel. Al die aspekte wat
aansluiting vind by die NKV-ontwerpelemente word volledig in Figuur 7.5 uiteengesit.

Die

kritieke en ontwikkelingsuitkomste wat in hierdie les aan bod gaan kom, word gestel. Ook die
leeruitkomste wat deur middel van die assesseringstandaarde in die demonstrasie van kennis,
vaardigheid en waardes bereik wil word, word aan die leerder voorgehou.

Hierna kan die

sleutelvrae aan die leerders gestel word om die inhoud van die les te rig en kan ook aangedui
word op watter wyse hierdie les met die leerareas/vakke Tale, Ekonomie en Wiskunde
gelntegreer gaan word.
7.5.2.5.2

Voorgestelde UGA-tipes en -strategiee

Assessering vir leer gaan deur middel 'n klasdebat geskied. Aan die begin van hierdie les gaan
die onderwyser allereers elke bron met die leerders bespreek ten einde dit in perspektief te
plaas ten opsigte van die sleutelvrae (lu 1, as 1.1) wat vir hierdie les gestel is. Dit is belangrik
dat die begrip rassisme (lu 2, as 2.1) ook tydens hierdie geleentheid deeglik onder die
vergrootglas geplaas moet word waarby die leerders deur middel van 'n klasgesprek betrek kan
word.
Die leerders het ook vooraf die opdrag ontvang om bronne op eie houtjie te versamel (lu 1, as
1.2) wat sal meehelp om verdere insigte op die sleutelvrae te bied. Deur middel van 'n kort
voordrag kan die onderwyser enkele individuele leerders vra om hulle versamelde bronne met
die res van die klas te deel. Dit sal verdere perspektief en insig op die sleutelvrae/inhoud bied
wat van groot waarde kan wees vir die voorbereiding van die klasdebat. Die bronne van die
betrokke leerders wat die voordragte gaan lewer, kan op 'n transparant ingebrand word sodat al
die leerders dit goed genoeg kan sien. Waar skole nie oor 'n truprojektor beskik nie, kan die
bron vergroot en op die skryfbord aangebring word. Die leerders aan wie die bronne behoort,
sal dan elkeen 'n geleentheid kry om sy/haar bron aan die klas te verduidelik. Aan die hand van
bepaalde gestelde vrae sal die bronne binne die groter geheel van die sleutelvrae (lu 1, as 1.4;
lu 3, as 3.4) gekontekstualiseer en ontleed word. Die eie navorsing wat die leerders onderneem
het, tesame met die bykomstige kennis wat opgedoen is met die bydraes van die onderwyser
en die individuele leerders, behoort almal goed toegerus te wees vir 'n klasdebat (kyk afdeling
3.6.4.2).
in die klasdebat sal van die spanne verwag word om 'n argument te beplan en te konstrueer op
grond van die bronne wat as bewysmateriaal dien. Gevolgtrekkings moet gemaak word wat
mondeling aan die gehoor gekommunikeer moet word (lu 3, as'e 3.2, 3.3 en 3.4).
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In die

voorbereiding op die debat sal daar ook van die leerders verwag word om statistiese inligting
wat in die grafieke (Bronne B en E) verskyn, tot mondelinge inligting te herlei (lu 3, as 3.1).
'n Debatspan bestaan uit vier leerders. Die klas gaan vir doeleindes van die debat in twee groot
geiyke groepe, A en B, verdeel word. Groep A se debatspanne gaan weer in twee groepe
onderverdeel word: die een groep wat uit 'n aantal debatspanne gaan bestaan, sal die
standpunt verdedig dat die Transatlantiese slawehandel bygedra het tot die ontstaan en groei
van die Industriele Revolusie, terwyl die ander onderverdeelde groep van Groep A se
debatspanne hierdie stelling sal teestaan. In groep B sal die een onderverdeelde groep se
aantal debatspanne die stelling verdedig dat rassisme uit slawerny ontstaan het, terwyl die
ander onderverdeelde groep se aantal spanne almal die omgekeerde stelling, naamlik dat
slawerny uit rassisme ontstaan het, moet bewys (lu 2, as'e 2.2 en 2.3). As vereiste vir die
klasdebat moet ten minste twee lede van die span dit aanbied (een kan byvoorbeeld net die
opsomming van die hoofpunte aan die einde gee) terwyl die ander twee lede van die span die
vrae uit die gehoor moet beantwoord.

Die gehoor moet na afloop van elke debatspan se

betoog twee vrae aan die span stel.
Wanneer 'n debatspan sy beurt voltooi het, gaan die res van die klas die span assesseer op 'n
sewepuntskaal-matriks (kyk Tabel 7.1) wat vir Graad 10-leerders voorgeskryf is (kyk Tabel 4.6).
Dit is van absolute belang dat hierdie matriks eers vooraf deur die onderwyser met die leerders
bespreek moet word. Dit sal verseker dat die assessors (die leerders) die assesseringskriteria
op dieselfde wyse sal beoordeel, wat moontlike misverstande uit die weg sal ruim wanneer die
matriks aangewend word.
Wanneer al die debatspanne hul beurt gehad het, sal die onderwyser die punte wat op die
matrikse verskyn, rekordeer. Die twee spanne met die meeste punte in die twee groot groepe A
en B sal as die wenners uit die stryd tree. Die onderwyser sal die assesseringsresultate aan die
spanlede besorg sodat daar gesien kan word waar gefouteer is en waarop in die toekoms
verbeter kan word.

Die uiteindelike doel van matrikse is om aan leerders insiggewende

terugvoer te gee terwyl hulle met hul leerpogings besig is. Op hierdie manier word 'n matriks 'n
kragtige selfassesseringsinstrument. (Kyk voordele van 'n matriks in afdeling 3.8.2.4).
'n Voorbeeld van 'n matriks wat vir die klasdebat aangewend kan word, word in Tabel 7.1
weergegee:
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Tabel7.1: Matriks vir 'n debat
Naarn van leerder:

Klas:

Titel:

Ander groeptede:

Datum:
7

6

Uitmuntende
prestasie

Verdienstelike
prestasie

Openings- en
slot/ede

Argumenta an bewyse is buhengewoon goed beplan. Openingsrede betrek die
beiangsieiling van
die gehoor. Slotrede laat geen
kwessies onbeantwoord nie.

Gebruik van
Inhoudskennis

4

3

2

1

Beduidende
prestasie

Voldoende
pfestasie

Gemiddelde
Prestasie

Basiese
presentasie

Ontoereikeficte
prestasie

Argumante en bewyse Is uitstekend
beplan. Openingsrede betrek
al die kwessies
suksesvol. Slotrede gee 'n opsomming van al
die argumenla.

Argument e en bewyse Is bale goed
beplan. Opehtngsrede betrek
die meesie kwes
sies. Slot rede gee
'n opsomming van
die meeste argu
mante.

Argumente en bewyse goed beplan.
Openings rede be
trek die kwessies.
Siotrede gee 'n
opsomming van
die argumenta.

Argumente en bewyse redelik be
plan. Openingsrede verwys nie
na al die kwessies
nie en siaag nie
daarin om die be
iangsieiling van
die gehoor ta be
trek nie. Siotrede
wee rs pi eel nie die
arguments wai in
die debat aange
voer is nie.

Poog om argu
mente en bewyse
le beplan. Openingsrede verwys
slegsna 'n enkele
kwessie. Siotrede
'n herhaling van
die openlngsrede.

Argumente en be*
wyse ongeorganiseard, Openingsen siotrede is niks
meer as om die
onderwerp waaroor daar gedebatteer gaan word, af
te kondig nie.

Bke hoofpunt
word buitengewoon goad verant
woord met volkoma reievante
feite. In 'n baie
groot mate word
verbande gale en
Interpretasies
gemaak.

Elke hoofpunt
word uitstekend
verantwoord met
reievante felte. In
'n groot male word
verbande gele en
Interpretasies ge
maak.

Elke hoofpunt
word bale goed
verantwoord mel
reievante fetts.
Verbande word
genoegsaam gele
en interpretasies
word gemaak.

Elke hoofpunt
word goed ver
antwoord met
reievante ferte.
Verbande word
gele en Inter
pretasies word
gemaak.

EJke hoofpunt
word redelik goed
verantwoord met
reievante feite. La
die basiese verband tussen ferte
en begrippe.

Nie al die punte is
goed verantwoord
nie. Verstaan die
felte, maar kan dit
nie inkorporeer in
logiese argumente
nie.

Toon 'n gebrek
aan die verant
woord ing van die
punte. Voorsien
steilings met vae
of irrelevant
Inligting, of geen
inligring nre.

Begripmet
betrekking tot die
onderwerp

Die span versiaan
die onderwerp ten
voile en bied dit
mel oorgawe aan.

Die span verstaan
die onderwerp in
diepte en bied dit
gemakllk aan.

Die span versiaan
die onderwerp op
'n uiigabraide
wyse en bled die
onderwerp
gemakllk aan.

Die span verstaan
die onderwerp
genoegsaam an
bied die
onderwerp redellk
gemakllk aan.

Dit wll voorkom of
die span die hoofpuntevan die on
derwerp verstaan
en hulie bied die
onderwerp redelik
gemaklik aan.

Dit wll voorkom o!
die span die hoofpunte van die
onderwerp
verstaan maar
hulle bled die
onderwerp nie
gemakllk aan nie

Die span loon nie
genoegsaam begrip van die onder
werp nie en bied
ook nie die onder
werp gemaklik aan
nie.

Repheklewering

Alle teenargumente op die
kwessles wat die
opponente
aangevoer het,
was met bewyslewermg baie akku
raat, kragtig,
logies en relevant.

Die meesie teenargumente op die
kwessies wat die
opponente aange
voer het, was mel
bewysiewerlng
akkuraat, tcragttg.
logies en relevant.

Die meesie teenargumenle op die
kwessies wat die
opponente aange
voer hat, was ak
kuraat. kragtig.
logies en relevant.

Die teen-argu
mente was akku
raat. kragtig.
logies en relevant.

Sommige teenargumente was
kragtig, maar nie
aityd logies,
relevant en
akkuraat nie.

Verskeia teenargumente was
swak aangebied,
en was onakkuraat, oniogies en
Irrelevant.

Alle leenargumente was swak
aangeb:ed, onakkuraat, irrelevant
en oniogies.

Aanb ladings wyse

Die span het op
konsekwente
wyse vertroue uilgestraal en dour
middai van hande
iinge, oogkontak
siemioon en entoes la sme deurentyd die aandag
van die gehoor
behou.

Die span het in die
rnaeste gevalle
vertroue uftgesiraal en deur
middel van hande
iinge, oogkontak
stemtoon en enloesiasme vir lang
tye die aandag
van die gehoor
behou.

Die span het in die
meeste gevalle
venroue uitgestraai en deur
middel van
handeiinge,
oogkoniak
stemtoon en
entoesiasme vir
redalika lang tye
die aandag van
die gehoor behou.

Die span straal
vertroue uit deur
middel van
handeiinge,
oogkoniak
stemtoon en
entoesiasme wat
die aandag van
die gehoor vir
radelike lang tye
behou.

Die span skiet
soms lekort aan
vertroue. Wend
soms handeiinge,
oogkontak siem
ioon en 'n entoesiasme-vlak aan
om die aandag
van die gehoor op
'n manier te
behou.

Die span skiel
baie tekort aan
vartroue. Een of
meer van die
spanlede net 'n
aan bi a ding sty I wai
nie die aandag
van die gehoor
behou nie

Die span be ski k
oor geen vertroue
nie an hul aanbiedingstyl slaag
nie daarin om
enigslns die aan
dag van die ge
hoor ta behou nie

Prestasiakriteria

5

Oomerkinqs:

Skaal:
31-35:
30-34:
25-29:
20-24:
15-19:
10-14:
0-10 :

Uitmuntende prestasie
Verdiensiellkeprestasie
Beduidende prestasie
Voldoende prestasie
Gemiddalde prestasie
Basiese prestasie
Onioereikende prestasie

TOTAAL =
35
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7.5.2.5.3

UGA-agente, rekordering en rapportering

Die res van die klas, dit wil se die groep, sal as die UGA-agent optree wanneer die debatspan
van vier lede hul standpunt stel. Die resultate sal deur die onderwyser gerekordeer word vir
latere rapportering.
7.5.2.5.4

Algemeen

Hierdie les word ge'integreer met ander vakke soos Ekonomie en Wiskunde waar leerders hulle
kennis en vaardighede wat in hierdie twee dissiplines opgedoen is, moet kan toepas om die
grafieke te interpreteer. Ook vind dit aansluiting by die Tale waar die debatspanne in keurige
en oorredende taaigebmik die gehoor van hul standpuntinname moet probeer oortuig, maar
sinvol ongefundeerde eensydighede moet vermy
Die sukses van 'n klasdebat verg deeglike beplanning. Indien die leerders nie oor genoeg feitemateriaal beskik om hul saak goed voor te berei nie, sal die aktiwiteit misluk. Om hierdie rede
moet voldoende tyd afgestaan word vir deeglike en indringende navorsing oor die onderwerp.
In hierdie les is daar van 'n verskeidenheid bronne gebruik gemaak wat die onderwyser of die
leerders verder kan raadpleeg. Dit kan in die volgende publikasies en internetadresse verkry
word (raadpleeg bronnelys vir volledige besonderhede):
BrorvA: Jefferson Davis, die president van die Amerikaanse Konfederasie se siening in die
19 de eeuoorslawerny (Dyer etal., 2005:119).
Bron B: 'n Grafiek wat die katoentekstielproduksie in Brittanje in die19de eeu aandui (Seleti,
2001:144).
Bron C: Besondere sienings van die invloed van slawerny op die Industriele Revolusie in
Brittanje (Manning, 1990:170-171).
Bron D: Ander sieninge oor die invloed van slawerny ten tye van die Britse Industriele
Revolusie (diqitalhistorv.uh.edu/historvonline/con economic.cfm).
Bron E: Brittanje se industriele uitset van ongeveer 1760-1860 (Ellis & Olivier, 2005:80).
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LES 5
UGA-tioes en straleoiee
Assessering vir leer

Ho oft em a: Slawerny

Bron A

'n Klasdebat gaan aangebied word. Die klas word in
debaispannB van 4 lede elk verdeel. Elke span gaan
die kans gegun word om siandpuni in te neem vir of
teen die volgende slellings: ♦ Die Transatlantiese
slawehandel het bygedra / het nie bygedra nie tot die
groei en ontstaan van die Industriele Revolusie In
Bmtanje: of ♦ Rassisme hel nit slawerny onstaan /
slawerny het uil rassisme onstaan.
Leerders kan bronne gebruik om denke te stlmuleer
(tesame met die sellstandige navorsing wat die
groepe reeds vooraf hieroor gedoen het toe dit as
opdrag gegee Is. Ten minste twee groeplede moet
die voordrag lewer (een kan byvoorbeeld 'n
opsomming gee van die vernaamste punte). Die
ander twee groeplede moet die vrae uil die gehoor
beanrwoord. Wanneer die groepe hulle slandpunte
klaar gestel het, sal tyd toegelaal word vir die res van
die klas om vrae aan die groepe te siel. Groepe
assesseer mekaar aan die hand van 'n matriks (kyk
Tabel 7.2 ). Die groep met die hoogsie telling he! die
^ebat gewen.

Jeflerson Davis, die president van die
Amerikaanse Kontederasie het In die 19
eeu by geleentheid verkiaar:
[Slawerny] is deur 'n gebod van die
Almagtige God Ingestel... Dit word in die
Bybel In albei testamente van Genesis 101
Openbaring goedgekeur. OH het in alle lye
bestaen onder die rnense van die hoogste
beskawings en In nasies van die hoogste
bekwaamheid In kunste.

lu 1
As'e: 1.1. 1.2, 1.3, 1.4
Iu2
As'e: 2.1. 2.2, 2.3
Iu3
As'e: 3.1, 3.2, 3 3 . 3.4
Inleprasie:
Tale, Ekonomle.
Wiskunde

Bron B: Die katoentekstlelproduksle In BriUanje In die I9de eeu

Kennls
v Die invloed wal slawerny op die Industriele
revolusie In Brittanje gehad het.
/ Verband tussen slawerny en rassisme

;r

m
Katoentekstielprodukste in duisende ponde

v
s
s
^
s
/
s

Rekorderlno en RaooorierlnQ

UGA-aoent

Punte word gerekordeer vir
latere rapporterlng

Vaardlahede
Krines en kreatiewe denke
Vergelyk
Kontrasteer
Analiseer
Interpreteer
Onderskei Uissen leite en opvaiting
KommunikeBr inllgtlng mondeling

Groepassessering

Bron E: Brinanie se Industriele uitset van
ongeveer 1760-1860

Waardes

BronC
Besondere sienings van die Invloed van slawerny OP die
Industrie revolusie in Briilanie.
* Ten rye van die Britse Industriele revolusie was slawerny in
baie koionms van die Britse Ryk aan die orde van die dag. Dit
het 'n geldbron voorsien wat aangewend kon word vir die bou
van nuwe industries.
* Slawerny en slawehandel was ttoog en dit het batekenlsvol
bygedra tot die sukses van Britse industriallsasie.
* Die slawehandel het Brhanje geheip om die "werkswinkel
van die v/ereld" te word. Dit het bygedra tot 'n rassistlese
siening teen oor Afrikane as net goed genoeg vir minderwaardlge take en handeerbeid.

s Nre - rassigheid
s Versoening
V Respek
■s Mensweardiheid
v Gelykheid
•f Demokrasia

Inhouds-Zsleutelvrae
♦ Walter invloed hel slawerny op die indusirlele
Revolusie In Brittanje gehad?
♦ Wat was die verband tussen slawerny en
rassisme?

Figuur 7.5: Die operasionalisering van die hooffase van gekose tema (Les 5)
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Bron D
Ander sieninge van die Invloed van slawerny ten tye
van die Brilse Industriele Revolusie.
* Het slawerny die kapitaal voorsien vir die onstaan
van die Industrie"le revolusie? Die antwoord Is nee,
* Die Industriele Revolusie was oak V> reaksle op
Interne laktore. Vinnige vordering in die (egnologie
en landbou het mense van hulle plase at weggedryf
om in die stede te kom werk. Dit het 'n nuwe
werksmag vir die nuwe tabrieke geskep.
* Enterpreneurs het ook In hulle eie reg die
ekonomle uitgebrei deur hulle winste in die produksie
van hulle eie industriee terug te ploeg.

7.5.2.6

Les 6 (gebaseer op Figuur 7.6)

7.5.2.6.1

NKV-orientering

Les 6 is die laaste les van die hooffase. Soos by die voorafgaande lesse sal die kritieke en
ontwikkelingsuitkomste

tesame met die kennis, vaardighede en waardes wat in die

leeruitkomste bereik wil word, aan die begin van die !es gespesifiseer word. Prominensie sal
ook verleen word aan die assesseringstandaarde wat aangewend gaan word om die
leeruitkomste te bereik. Op welke wyse die les aansluiting gaan vind by ander leerareas/vakke
word ook met die leerders gedeel. Volledige besonderhede van hierdie les met betrekking tot
die NKV word in Figuur 7.6 uiteengesit.
7.5.2.6.2

Voorgestelde UGA-tipes en -strategiee

Hierdie les dien as nog 'n voorbeeld van hoe assessering vir leer weer in 'n veranderde wyse
deur die onderwyser aangewend kan word. Die bronne in Figuur 7.6 word met die aanvang van
die les aan die leerders voorsien of voorgehou. 'n Leerder moet saam met 'n maat die bronne
ondersoek, interpreteer en bespreek na aanleiding van die sleutelvraag wat gestel is (lu 1, as'e
1.1 en 1.4). Leerders kan ook die kennis wat in les 4 opgedoen is hiermee integreer (vgl. die
slawe-artefakte in Bron B).

Hierna moet elke paar die bronne en eie kennis toepas om

antwoorde op die volgende vrae te verstrek:
(i)

Onderskei tussen aktiewe en passiewe wyses van weerstand deur die begrippe te
verklaar (lu 1, as 2.1) en na voorbeelde te verwys wat elkeen van hierdie vorme van
weerstand kenmerk.

(ii)

Van watter vorm van slaweweerstand dink jy het slawe die meeste gebruik gemaak?
Verstrek redes vir jou antwoord.

(iii)

Lewer kommentaar op die volgende stelling in Bron C: "Hulle [die slawe] het eerder
tydelik hulle arbeid weerhou as 'n vorm van ekonomiese bedinging en onderhandeling
met die eienaar". Verklaar moontlike redes waarom 'n slawe-eienaar enigsins bereid
sou wees om horn tot onderhandelinge te bind.

(iv)

Analiseer die ooreenkomste en verskille tussen die Amistad-rebeilie van 1839 (Bron A)
en die slaweopstand van 1825 (Bron D).

(v)

Skryf 'n paragraaf van 120 woorde waarin jy jou verbeel jy is 'n slaaf wat 'n opstand
beplan.

In volgorde van belangrikheid, noem die vernaamste vyf faktore wat in jou

beplanning in oorweging geneem moet word om maksimale sukses te verseker.
(vi)

Hoe sal jy die begrip paternalisme aan die hand van Bron D verduidelik? Kan die
afleiding gemaak word dat paternalisme as waarborg gedien het dat slawe beter sou
werk en meer gehoorsaam aan die eienaar sou wees?
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Wanneer die leerderpare hul pogings voltooi het, besorg hulle dit aan die onderwyser.
Wanneer al die leerderpare se pogings by die onderwyser ingedien is, gaan laasgenoemde met
behulp van die leerders die antwoorde in 'n klasgesprek bespreek waarna die kriteria op die
bord geskryf sal word. Hierna sal die antwoorde van die leerderpare weer uitgedeel word sodat
dit deur 'n ander leerderpaar geassesseer kan word waarna terugvoer in die vorm van
spesifieke skriftelike kommentaar met betrekking tot die bereiking van die assesseringskriteria
sal geskied.
Hierna gaan die klas in groepe verdeel wat die Amistad-rebellie van 1839 of die slawe-opstande
van 1825 deur middel van rolspel gaan uitbeeld (kyk afdeling 3.6.3.1).

Nie meer as ses

karakters mag aan die rolspel deelneem nie en ten minste twee rekwisiete moet deur die groep
gemaak word.

Vyftien minute word vir die rolspel toegelaat en moet op historiese feite

gebaseer wees.
7.5.2.6.3

UGA-agente, rekordering en rapportering

Na afhandeling van die rolspel, sal assessering vir leer as 'n UGA-tipe aangewend word waar
die groepe mekaar sal assesseer aan die hand van die volgende sewepuntskaal-matriks (kyk
Tabel 7.2):
Tabel 7.2: Matriks vir die assessering van rolspel
Naa/n van leerder;
Titel:

Klas:
___

Ander groepSetie:

Datum:

Presiasieteiieria

7
Uitmuntends
prastasie

6
Vsrdiertsieitke
prssiaste

;

5
Sectuidende
::

pfsstasie

4
Vgktoende
pieotasie

:

3

:

Gemiddekle
Prestasie

2
BflS^se.::"
presmitssie

;

-%■■■■■■■■■

Omoerelkert
de prastasie-

Stemioon: siemlnlonasle word gawissel om
karakter se emosie, geslag, ouderdom ens. le
interpreter. Praat duidelik en hcorbaar.
Rolspel: die spesifieke rol word met oorgawe
gespeel. Karakier se emosie, houding en ervarlng
In situasie word goed vertolk
Liggaamstaal: handgebare, gss;gsuitdri;kklngs
en/of liggaamshouding kommunikeer emosies en
gevoel
inhoud: word akkuraat weergegee en gelnterpreteer
In ooreenstemming met die karakter se rol
Kostuums: relevant en word tot voordeel van
karakter aangewend

(Aangepas uit Huisman et al, 2005:20 (inleiding)).
Opmerkinqs:

Skaal:
31-35:
30-34:
25-29:
20-24:
15-19.
10-14:
0-1O .

Uiimuntende prestasie
Verd?enstelike prestasie
Beduidende prestasie
Voldoende prestasie
Gemiddelde prestasie
Sasiese prestasie
Omoereikende prestasie

TOTAAL=
35
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Na voltooiing van hierdie matriks sal die onderwyser die punte rekordeer vir rapportering
wanneer die geleentheid hom sou voordoen.
7.5.2.6.4

Algemeen

Integrasie met Tegnologie en Wiskunde geskied wanneer die leerders hul rekwisiete maak. Die
aard van rolspel verseker ook integrasie met Drama.

Soos in die geval van die 1825-

slaweopstand word baie romans deesdae aan historiese gebeurtenisse gekoppel wat integrasie
met die Tale meebring. Oor die 1825-opstand is die roman Houd-den-Bek byvoorbeeld gebore
wat deur Andre P. Brink geskryf is.

Ander bronne wat in hierdie les gebruik is en wat

geraadpleeg kan word vir verdere navorsing oor vorme van slaweweerstand is:
Bron A: Die Amistad-rebellie van 1839 (Seleti, 2001:93).
Bron B: Vorme van slaweweerstand
(http://www.digitalhistory.uh.edu/database/article display.cfm?HHlD=79)
Bron C: Ander vorme van weerstand
(http://www.digitalhistory.uh.edu/database/article display.cfm?HHID=79).
Bron D: Die 1825-opstand (Warnich, 1988:131-132).
Ander bronne wat ook hiermee saam nagevors kan word, is:
Die DVD waarvan in les 1 melding gemaak is en wat handel oor die Amistad-rebellie, tesame
met internetadresse soos:
www.centres.ex.ac.uk/historyresource/mvsteries/amistad/index.htm en
www.cultures.com/samistad.html-6k.
Oor die slawe-opstand van 1825 kan Worden se boek, The chains that bind us: A History of
slavery at the Cape, as 'n verdere nuttige bron dien.
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UGA-tlpes en strategic
Assesserino vir leer

LES 6

DiB bronne word in leerderpare onileed en geinterpreteer
na aanteiding van die gestelde sleuieWraag. Spssifieke
vrae wat wissel In kognitiewe denkordes word ook geslel
waar die bronne geraadpleeg moet word ter onsluiting
van die antwoorde.
Die leerders saam met die
onderwyser bepaal dte assesseringskriteria vir die vrae
waarna die leerders in pare mekaar se pogings
assesseer. Hlerna word die leerders in twee hootgroepe
verdeel; Die een groep gaan rolspel doan oor die 1839Amrstad-rebellie en die ander groep oor die 1825slaweopstand. Nie meer as ses karaklers mag aan so 'n
rolspel deelneem nie. Die rotspel saJ deur die groep
geassesseer word waar 'n matriks gebruik sal word.

Hooftema: Slawemy

BronA
Die Amisladrebellis van 1639
Cinque, 'n Afrika-slaaf, het In Junle 1839 saam met
52 ander Afrika-slawe met die Amfstad geseil na
Porta Prince. Die reis was veronderstel om twee tot
drie dae te duur. maar storms het die spoed van die
Amistad In so 'n mate belnvloed dat die kaptein van
die skip die kosvoorrade op die derde dag
gerantsoneer het toe hy begin agterkom dat die rels
langer gaan duur as wat daarvoor beplen Is. Die
bemanning hel op die slawe begin skel toe hulle
meer kos gevra het. Van die slawe is ook geslaan,
Op die vierde dag het die kok van die skip sommige
van die slawe meegedeel dat hulle doodgemaak en
ge6et gaan word wanneer hulle by Porta Prince
gaan land. Toe die berig die ore van Cinque bereik,
het hy horn voorgeneem om die skip oor te neem
sodra die geleeniheld horn sou voordoen. Cinque
het met verskeie van die slawe op die skip gepraat,
en alhoewel hulle nie van dleselfde stam was nie,
en daarom mekaar nie een honderd persent goed
kon verstaan nie, het die hele groep seamgestem
dat die skip oorgeneem moot word. Cinque het 'n
los spyker In die houtdek van die Amistad ultgetrek
toe hy na die dek geneem was om te gaan eel. Hy
het dit eers weggesteek maar later, toe hy onderdek
was. gebmik om sy boele te ontsluit. Hlerna het hy
die ander slawe ook gaan bevry.
Mel
sulkerrietmesse wat in kratte In die skip gevind AS,
hel die slawe hulle beman en die kaptein en kok wat
op die dek gesiaap het. doodgemaak.

Kennls
■/ Vorming van slaweversei wat voorgekom hel.

V

V
Vaardlahede

s Analise
s Imerpretasie
s Vergelyklng
iv

ii

V

V

Waardas
•s Respek
■^ Menswaardlheid
^ Gelykheid
/ Dernokrasle
v Nie-rassigheid
v Verantwoordeilkheid
s Versoening
s Sosiale regverdigheid

Galant se plan was dat die plase aangeval en die elenaars
vermoor moes word...

BronB

U

ii

Vorme van slaweweerstand.

V

u

Slawe uit Alrlka het slawemy In die VSA op 'n
verskeidenheid aktiewe en passiewe wyses
teengestaan. Dag-tot-dagweerstand was die
algemeenste vorm van teenstand teen siawerny. Die breek van gereedskap. rnaak asof
hulle siek Is, stadlge werk, dade van brandsligilng was alias vorme van weerstand...

Figuur 7.6:

Op die plaas Houd den Beck in die Wes-Kaap, het die
hoolaanvoerder van die 1825-opstanct gewerk. Galant het
In 'n besondere verhoudlng tot sy eienaar geslaan. As
speelmaats het Galant en sy eienaar Willem van der
Merwe van kindsbeen at op broededike voet saam groot
geword. Willem se ma het selfs as soogvrou vir Galant
opgetree - 'n praktyk wat nie vreemd in die Kaapkolonie
was nie. Op die plaas is Galant bo die ander pleasarbelders bevoordeel. Hy is byvoorbeeld toegelaat om
twee houwoue te mag he. Hy het ook sy eienaar dlkwels
op reise vergesel wat meegebring het dat Galant minder
as die ander slawe gewerk hel. Hledle bevoorregte
ooslsle het 'n mate van voorbarigheld by Galant aangewakker. Hy het nie die aanspreekvorme van "mynheer",
"baas'ol "seur" eerbiedig nie. Wanneer hy Willem van der
Merwe geantwoord het is slegs 'n "ja" of 'n '"nee" geuiter,
sonder om eers na sy eienaar te kyk.

lnhouds-/sleulelvrae
♦ Wattsr vorme van slawBweerstand het
voorgekom?

BrpnC
Ander vnrmQ van weersiand
Deur weg te hardloop is nog n vorm van
weerstand. Bale slawe het vir kon ente
weggehardloop maar het nie altyd probeer
om permanent van slawemy te onlsnap nie.
Hulle hat eerder lydelik hulle arbeid
weertiou as 'n vorm van ekonomlese bedinglng en onderhandelmg met die eienaar.

i operasionalisering van die hooffase van geskose tema (Les 6)
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7.5.2.7
7.5.2.7.1

Les 7 (gebaseer op Figuur 7.7)
NKV-orientering

Les 7 is die eerste van twee lesse in die afloopfase van die tema oor slawerny. Die afloopfase
is 'n besonder prominente fase waarin die assesseringsproses as't ware 'n hoogtepunt bereik
omdat geleenthede daarin bestaan om spesifiek die assesseringsopdragte op die breer
onderwysdoel binne kritieke en ontwikkelingsuitkomsverband te fokus. Juis daarom kan hierdie
fase na regte beskou word as *n "praktykgerigte" of "toepassingsfase".

In hierdie fase kan

vasgestel word in watter mate die leerder konseptuele progressie getoon het waarmee bedoel
word dat die assesseringstandaarde vir elke Geskiedenis-leeruitkoms komplekser, dieper en
breer kennis, vaardighede, waardes en begrip spesifiseer wat in elke graad in die leeruitkomste
bereik moet word (kyk Tabel 4.2 en afdeling 4.5.3).
Die NKV-elemente wat vir hierdie les sou kon geld is: lu'e 4 en 5; ou 1; lu 1, as'e 1.2, 1.3 en 1.4;
!u 2, as 2.3; lu 3, as'e 3.2, 3.3 en 3.4; lu 4, as 4.1.
7.5.2.7.2

Voorgestelde UGA-tipes en -strategiee

In hierdie les gaan die aanwending van assessering as leer en die holistiese-/ge!ntegreerde/universele assessering as UGA-tipes gedemonstreer word (kyk Tabel 3.1).
Ter illustrasie van assessering as leer, gaan 'n erfenisondersoek aangepak word wat in die
besonder betrekking sal he op lu 4.

'n Erfenisondersoek maak deel uit van die formele

assesseringsprogram van DASS wat vereis dat sewe take in die loop van die jaar (wat twee
eksamens insluit) afgehandel moet word (kyk Tabel 4.3). As UGA-strategie sal 'n portefeulje vir
hierdie DASS-opdrag saamgestel word, 'n Portefeulje lewer onder meer 'n gedetailleerde en
diagnostiese bewys van 'n leerder se prestasie, groei en ontwikkeling en ook die denkprosesse
wat gevolg is (kyk afdeling 3.4.12). Die portefeulje gaan behels dat leerders aan hulle dorps-/
stadsraad 'n volledige voorlegging moet maak waarom hulle dit noodsaaklik ag dat 'n
museum/gedenkteken opgerig moet word wat die invloed van slawerny in hul streek uitbeeld.
Die leerders en onderwyser kan gesamentlik deur middel van 'n klasbespreking besluit op die
inhoudsitems wat by so 'n portefeulje ingesluit behoort te word.
Tewens, 'n plakkaat oor die tema slawerny gaan ontwerp word wat as 'n voorbeeld van 'n
holistiese/geintegreerde/universele tipe assessering kan dien.

Die plakkaat behoort 'n

holistiese/universele oorsig van die leerder se vermoens weer te gee om kennis, vaardighede
en waardes ge'integreerd te kan demonstreer.

Alle ku'e, ou'e, lu'e en as'e wat in die

voorafgaande lesse behandel is, moet sover moontlik in die plakkaat saamgevat word.
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7.5.2.7.3

UGA-agente, rekordering en rapportering

Wat die portefeulje betref, gaan die leerder self die UGA-agent wees waar dit aan die hand van
'n sewepunt-matriks geassesseer sal word (kyk Tabel 7.3).

Dit sal aan die leerder die

geleentheid bied om die assesseringsiniigting aan te wend om 'n eerlike en self-kritiese refleksie
op sy/haar werk te doen wat gerig is op die verwerwing van metakognitiewe en selfregulerende
vaardighede wat aansluiting vind by "die assessering as leer"-gedagte. Selfassessering kan
ook die onderwyser help om te bepaal in watter mate die leerder konseptuele progressie met
betrekking tot die assesseringstandaarde getoon het.
assessering van die portefeulje betrek word.

Die ouers/voogde kan ook by die

Ouers kan byvoorbeeld gevra word om

kommentaar op die portefeulje te lewer, dit te onderteken nadat hulle ook die geleentheid
daartoe gehad het om die assesseringskriteria onder oe te he. In hierdie geval tree die ouers in
werklikheid op as UGA-agente. Die punte van hierdie DASS-opdrag word deur die onderwyser
gerekordeer omdat die prestasie daarin as belangrik geag word vir die bevordering van die
leerder na Graad 11. Om die rede word dit aan die leerder, ouers en die skoolbestuurspan
gerapporteer.
Tabel 7.3 wat hierop volg, dien as 'n voorbeeld van 'n matriks wat vir portefeulje-assessering
aangewend kan word:
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Tabel 7.3: Matriks vir die assessering van 'n portefeulje
Naam van leerder

Klas:

Titel:

Datum:
—

7
PrestastBkriteria

Uitroumertde
presiasie

6

4

5

yerdienstfiiike
prsstasie

Beduidende
presfesfe

;

Votdpencte::::
prsstaste

—

1

;.SH;
Gemiddelde
■■: Presiasie

1

2'-Basiese
. . prasametsie ::

.

::"::"::"■«

Ontoer«jkeft
deprestasie

Kennis van onderwerp: 'n Uiigebreide kennis to.v.
die onderwerp word openbaar
Beplanning: Op 'n logiese en slnvolle wyse beplan
en die proses is sinvol gevolg wat 101 die finale
produk gele: het
Navorsing: Indringende navorsing waar ook die
jongste navorsing wat oor die onderwerp bestaan.
geraadpleeg is.
Vaardighede; Analise, interpretering en sintese
vind in 'n groot mate plaas
Taal- en skryfstyl: Keurige woordgebruik en Yi
wetenskaplike skryfstyl word gavolg
Persoonlike kommentaar. Eie menings/gevolgtrekkings word deurgaans gemaak
Tegniese versorging: Voldoen aan die vereistes
wat voorat daarvoor gestel is
Bereiking van leeruftkomsle: Die gestelde leeruilkomsle is bereik
Algerrvene voorkoms: Netjies in voorkoms, ontwerp en ultleg.

(Aangepas uit Huisman etai, 2005:14 (inleiding))
Opmerkinqs:
Die leerder hei In 'n groot mate daarin geslaag om:

Die votgende verdien nog meer aandag:

Skaai:
31-35: Uitmuntende presiasie
30-34: Verdienstelike presiasie
25-29: Beduidende prestasie
20-24: Voldoende presiasie
15-19: Gemrddefde presiasie
10-14: Basiese presiasie
0-10: Onioereikende presiasie
TOTAAL =
35

Na voltooiing van die plakkaat gaan die leerder dit ook self assesseer tesame met die
onderwyser wat dit afsonderlik gaan assesseer. Vir die doel sal 'n sewepunt-matriks (kyk Tabel
7.4) aangewend word. Hierdie assesseringskriteria moet vooraf met die leerder bespreek word
sodat dit met die aanvang van die ontwerp van die plakkaat bekend is. Nadat selfassessering
afgehandel is, sal die resultaat daarvan met die van die onderwyser se assesseringsuitslag
vergelyk word. In hierdie vergelyking sal die prestasie wat in die afsonderlike kriteria behaal is,
bespreek word. Dit sal die leerder in staat stel om sy/haar tekortkominge te identifiseer en
kritiese selfrefleksie te doen. Soos by die portefeulje kan die ouers ook tuis gevra word om die
opdrag aan die hand van die assesseringskriteria met die leerder te bespreek, dit te onderteken
en terug te stuur skool toe. Waar die plakkaat moontlik as 'n verrykingsopdrag binne DASS
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aangewend word, is die rekordering van die leerresultaat belangrik vir bevorderingsdoeleindes
en behoort daarom ook aan die ouers en skoolbestuurspan gerapporteer te word. Tabel 7.4
kan as 'n voorbeeld dien van 'n assesseringsmatriks vir 'n plakkaat:
Tabet 7.4: Matriks vir die assessering van 'n plakkaat
Naam van leerder:

Klas:

Tital:

■■'■■

7
Prestasteteriterig

Ujimuntends
prestasie

. 8

:

5

VertJiansiefike
prestasie

BfiduidandB
Pfestasie

Voldoande
• prastesie

a

2

: Gemiddelds
Prestaate

Basiss«
pf«sentas!8

: Owtosfsiken'::
(Jepfestasie

Fokus: Die onderwerp is duidelik uitgebeeld
Hoofidees: Gepas rab.t. die onderwerp en word op
feiielik korrekte wyse aangebied
Ondersteunende besonderhede:
Akkuraat an gepas. Ondersteun die hoofidees
U'rtkomste: Die gesielde uitkomste is met die
plakkaat bereik
Sketse en illustrasies: Die illustrasies. foto's en
sketse sluit aan by die uitkomste en dra daartoe by
om die interessantheid van die plakkaat te verhoog
Tegniese versorging: Geari taal- oi spelfoute kom
voor no. 'n algeheel afgeronde voorkoms
Ontwerp en uhleg: Die algemene ontwerp (bv. die
gebruik van mimte en kleur) en organisasie is
interessant en kommuntkeer die boodskap van die
plakkaat duidelik
Kreatiwrteit: Al die idees is oocspronkJik en kreatiei
Aanbieding: Die plakkaat is baie netjies en vertoon
bale goed
Teikengroep: Die plakkaat bereik die spesffieka
leikengroep vir wie dit ontwerp is
Opme f kings:

31-35: Uitmuntende prestasie
30-34: VerdlensteNke prestasie
25-29: Beduidende prestasie
20-24; Voldoende prestasie
15-19: Gemiddelde prestasie
10-14: Basiese prestasie
0-10: Ontoereikende prestasie
TOTAAL-

7.5.2.7 A

Algemeen

Wanneer selfassessering afgehandel is, sal dit tot die leerder se voordeel strek indien hy/sy 'n
responsblad (kyk Figuur 3.2) sou invul.

Dit is van groot waarde vir 'n eerlike en kritiese

selfrefleksie wat ondersteuning vir leer en persoonlike ontwikkeling bied.
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LES 7

Hooftema: Stawemy

UGA-iioes en strategies
Assasserlno as leer

UGA-iioes en ; slraiegiee
♦ Hollstiese/oeinlBpreerde/universele
assesserino

Van die leerder gaan verwag word om 'n plakkaal le
ontwerp. Dit moet sover moontllk die ku'e. ou'e, (u'e en
as'e, soos In die Diagram 7.3 aangedui, Iniegreer. Die
leerders sat d.m.v. 'n matrlks (kyk label 7.3) hom-/haarsell
assesseer. Hlerdie mairiks sal vooraf aan die leerder
gogee word sodal die assesseringskriteria bekend is.
Wanneer die leerder hom/haar by vollooiing van die
plakkaal gaasseseer hei. word die uiislag daarvan met die
van die onderwyser vergelyk wal dleselfde matriks gebrulk
het om die plakkaal afsonderlik te assesseer. Hiama sal
die onderwyser en die leerder hulte assesserlngsresulfate
aan elke kriterium mel mekaar vergelyk waarna
lakortkominge uiigewys en bespreek sal word.

71
♦ Samevatting
♦ Praktykgerig
♦ Beretklng van ku'e, ou'e. lu'e en as'e
k£Jtepaal progressie
♦ DASS-opdrag oor lu 4 (Erienls)

Dit sal d.m.v. porte(eul]ewerk geskled.
Die opdrag wat hier gestel word, moel
binne die brefi tema van slawerny
behandel
word en
'n
realistiese
nabootsing wees van die else wat die
werklike lewe stel. So byvoorbeeld kan
die leerders 'n omvattende voorlegglng
aan hu) plaaslike dorps-feiadsraad maak
om 'n museum/gedenkieken op le rig wal
die invloed van slawerny in die plaaslike
dorp/streek sal ulibeeld en verwoord. Die
leerder sal hom-/haarself assesseer met
behulp van 'n matrlks vfr potefeul|eassesserlng (kyk Tabel 7.4).

Leerder vul responsblad in na
alloop van selfassessering
(kyk Figuur 3.3)

UGA-aaeni
Selfassessering
Onderwyser
Ouer

Rekorderino en RaDDon;erino
Rekordering vind plaas vir rappodering aan
ieerder/ouers/skoolbestuurspan

Figuur 7.7: Die operasionalisering van die afloopfase van gekose tema (Les 7)
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7.5.2.8
7.5.2.8.1

Les 8 (gebaseer op Figuur 7.8)
NKV-orientering

Les 8 is die laaste in die afloopfase. In hierdie les gaan fasette van die universeel gedrewe en
interdissiplinere onderrigbenaderings in Geskiedenisonderrig (vgl. Van Eeden, 1999:183-210)
met 'n ander begrip van die tema gekombineer word waar beide begrippe {slawerny met
byvoorbeeld ekonomie) binne plaaslike, nasionale en internasionale verband benut gaan word.
Om die leerders van Graad 10 dus te lei tot 'n toepassingsfase of praktykgerigte fase is besluit
om in lesvoorbeeld 8 (Figuur 7.8) by die outentieke en kriteriumgerigte assesseringsopsies in te
skakel om veral die kritieke uitkomsfokus rakende die ontwikkeling van 'n makrovisie aan te vul.
Die basiese besprekingstema is dan bloot dat die leerders 'n oorsigtelike vergelyking tussen die
belewing van die begrippe slawerny en ekonomie in byvoorbeeld die Verenigde State van
Amerika en Suid-Afrika moet maak. Die rede vir die "oorsigtelike" aard in die aanpak van die
assesseringsbenadering in die tema is bloot omdat Diagramme 7.1 en 7.2 ook in ag geneem
word (sowel as die NKV-riglyne in Geskiedenis) waarin dit duidelik gestel word dat Graad 10leerders nie ryp genoeg is vir 'n assesseringsfokus in sintese nie. Die NKV-elemente (soos
reeds in die Holistiese UGA-gehaltemodel by Diagramme 7.3 en 7.4 uitgewys) wat sou kon
geld, is: ku: 4, 7; ou: 1; lu 1, as 1.2; lu 2 , as 2.1 en lu 3, as 3.1.
7.5.2.8.2

Voorgestelde UGA-tipes en -strategiee

Die basiese tipes assesseringsstrategiee waarop gekonsentreer word, is kriteriumgerigte
assesseringsvrae en outentiek gerigte assesseringsvrae. Binne die temaverloop van Les 7.1 af
was daar meer as genoeg geleenthede vir andersoortige assesseringsvorme, derhalwe
konsentreer hierdie tema meer op die selfstandigheid en die uitbring van die unieke kreatiwiteit
van elke leerder.

Op so 'n wyse kan ook werklik vasgestel word of die individu die breer

betekenis van die tema in sy omvang verstaan.
Die vrae wat gestel is (kyk Figuur 7.8), sluit nou aan by Van Eeden (1999:187-208) se
universele onderrigmodel en universeel gerigte assesseringsfokus. Die keuse van 'ekonomie'
daarteenoor binne die vergelykende assesseringsopdragte

het ten doel om juis die

interdissipliner/geintegreerde vakgerigte benadering te beklemtoon. Binne die assesseringsprofiel word gekonsentreer op vaardighede soos konseptuele ontleding met die versoek vir 'n
geheel en al nuwe kombinasie kriteria vir kennisverwerwing binne 'n nuwe kombinasie feite as
wat in die geval van die breer tema-inhoud ter sprake was, asook die eksplisiete
assesseringsfokus in die ekonomie om daardeur 'n groter begrip te verkry van die waarde van
ekonomiese feite binne die kombinasie van histories gerigte inligting.
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Laastens word

doelbewus van bronne gebruik gemaak (of voorgestel) wat nie alleen 'n verskeidenheid
verseker nie, maar ook nader aan baie leerders se "bekend-wees-met"-vlak wil kom.
7.5.2.8.3

UGA-agente, rekordering en rapportering

As een van die voorgestelde opdragte deur die fasiliteerder as portefeulje-assessering aangebied word, behoort enige meer omvattende portefeulje-matriks benut te kan word. Die sinvolle
begripskombinering van slawerny as tema met ekonomie sou 'n assesseringsopdrag vir
portefeulje-doeleindes kon wees. Binne 'n omvattender opdrag van 'n oorsigtelike vergelyking
van twee lande se slawerny-ekonomiestatus binne bepaalde tydgleuwe (assesseringsopdragte
wat sinspeel op grepe uit die verlede en hede) behoort 'n meer gedetailleerde assesseringsmatriks ontwikkel te word (kyk Diagram 7.5). Die vrae in die afloopfase leen hulle wel daartoe
om individuele terugvoer (mondeling) te gee waarin 'n groepassessering van die individu nie
uitgesluit is nie. Vervolgens Diagram 7.5 wat as 'n assesseringsmatriks aangewend kan word:
ALG'EMEEN

A

8

C

D

E

F

Inhoudsopgawe
Inleiding
Verwysings en bronne
Bladsynommers
Taal en styl
Voorkoms en netheid
Ordening en struktuur

INHOUD

Inleiding
Verwysings en bronne
Temagerig
Taal en sty!
Redenasievemnoe
Samevatting
E

F

Assesseringsaanwysers
A= Uitstekend(90%-100%)
B= Baie goed (80%- 89%)
C= Goed (70%-79%)
D= Bevredigend (60%-69%)
E= On bevredigend (50%-59%)
F= Swak (0%-49%)
Algemene kommentaar:

Diagram 7.5: Matriks vir outentieke assessering in navorsings- en skryfwerk
(Van Eeden, 2007)
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7.5.2.8.4

Algemeen

Enige keuses van bronne kan ter sprake wees. Die kreatiwiteit behoort aan die leerder oorgelaat te word. Let op die vaardighede en vaardigheidsvariasies wat binne die assesseringsopdragte vereis word/behoort te word.
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LES 8

Hooftema: Slawerny
Subtema: Slawemy en ekonomie
('n Oorsigiellke vergelyking in die
belewing van die begrippe
slawemy BH ekonomie in die
Verenigde Stale van Amerika en
Suid-Afrika)

UGA-aoenle. rekorrierino & raooorterino
s Porteleuljematriks
S Faslliteerder-assesseringsmatriks gerig op
basiese navorsing en skryfwerk (kyk Diagram 7.5)
s Indivlduele lerugvoer mondeling kan deur die
laslllteerder ol die groep hanieer word

Alaemeen

UGA-tioes & siraieoiee
s Kombineer die deflnlsles van slawemy en ekonomie nadat vasgeslel is wai
alkeen basies beteken. Behou die kombinasie van die dellnisie (wai verval is van
kenmerke en/ol kritaria) vir jou bespreking vgrder aan
■^Gebruik twee Imemeibronne vir elk van ciio VSA en SA oor hierdia lande en
slawerny. Skrvl dan n kon bestaansoeskiedenls oor slawerny in hierdie lande
(totaal: 300 woorde)
s Ideniifiseer die ro| van slawemy In did spesifieke land se ekonomie In veral die
laasie 10 jaar rakende getalle: lerreine en invloed (totaal: 300 woorde)

Die UGA-dpes wai na vore kom vir die lema Is die:
L»GA-onderriofokus vir die (ema:
Die benutting van lasene van die universeel
gedrewe en InlerrJissipiinere onderrlgbenaderings bmne die oulenlieke en kritenumgerigie
assesseringsopsies orn veral die ku-iokus
rakende die ontwikkelmg van "n makrovisie aary
le vul

Kriteriumgerigie
assesseringsvraag

Prominenie vaardiohede In die UGA-proses:

Gebruik een koerantbron vanaf internet vir elk van die VSA en SA oor die status
van slawerny binna die huldige landsekonomle van eik (100 woorde elk)

s'r\ Sefeksie van bronne volgensfcnien'a,en die
kriieria uit die detinisies verkry
SKonnis, intamretasle en begrip/empatie van/ull
bronne
S'n Vergelyking van menslike prosesse In I wee
verskiliende konlinenie (gerig op die lema
slawemy en ekonomie)

Ouienilekgerigte
assesseringsvrae

Bronneoebrulk In die UGA-oebeure
- Iniemet; koeranl: gepubhseerde werke;
woordeboeke (ook op iniemet); ancier visuele
material soos op die bespreking van
toepassing; persoonlike gesprekke mel
piaasiike bewoners.

Om die "kombinasie" soos bo by die
delinisiB verkry, hier as kriterla tebenut
in 'n kon geskiedenls van elke land se
ervaring van slawerny lot tBen d:e Jaar
2000 te beskryf

Voorbeelde van bronne vir illustrasies:
♦ hiiD://lmaQegQOople.co.za/lmQres?imQurl=

J

s identiliseer uil een resente koerantbron oor
die VSA. en een resenta koerantbron oor die
SA
S'n Huidlge voorbeeld/vorm van slawerny In
elk van die lande;
S Uit die historiese navorsing wat jy gedoen
hel, besluit en motiveer waller eer van die
volgende lerreine die grooiste invloed gehad
hel op die bestaan van slawerny in elk van die
landB wat as voorbeelde bespreek word.
Motiveer kortliks jou keuse uil bv. die: polltiek;
ekonomie; gcdsdiens; oorlog.

♦ h!iD://hno://www.south-a,trre^tours-and;j[avel.oorTiflrnaQes/slave-rransDort-inafrika-stavesinsQUlhafnca.iPQ&imofefurk
♦ htlo://www.south-alrica-tours-and-travelcom/slaves-ln-souih-alrlca

Ontwikkel

Figuur 7.8: Die operasionalisering van die afioopfase van gekose tema (Les 8)
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7.6

SAMEVATTENDE PERSPEKTIEF

Die oorkoepelende doel van hierdie navorsing was om die implikasies wat UGA vir die Graad
10-Geskiedenisonderwyser ingehou het, te ondersoek.

Meer spesifiek was die doel om

antwoorde te vind op die volgende vrae:
•

In watter mate voldoen die Graad 10-Geskiedenisonderwyser aan die riglyne/voorskrifte
van UGA?

•

Hoe sien die Graad 10-Geskiedenisonderwyser se kennis, houdings en vaardighede ten
opsigte van UGA daar uit?

•

Watter leemtes en probleme bestaan daar vir die Graad 10- Geskiedenisonderwyser wat
die doeltreffende implementering van UGA kortwiek?

•

Hoe sou 'n UGA-model vir die Graad 10-Geskiedenisonderwysers met betrekking tot die
kenmerke en die implementering daarvan daar uitsien?

As inleiding tot hierdie navorsing is in Hoofstuk 1 die agtergrond van die navorsing geskets, die
probleem ten opsigte van die studie geformuleer en die doel en metode van ondersoek kortliks
bespreek.
In Hoofstuk 2 is 'n internasionale en nasionale perspektief van die UGO-model gegee. Die
oorsprong, beginsels, aard en oogmerke van UGO is bespreek waarna die verskillende tipes
UGO-modelle onder die soeklig geplaas is. Vervolgens is die implementering en aanvanklike
uitwerking van UGO in die lande van die VSA, Australie, Engeland, Nieu-Seeland en SuidAfrika ondersoek.
Hoofstuk 3 bied 'n algemene oorsig van UGA. In hierdie hoofstuk is die doel van UGA eerstens
bespreek waarna die assesseringsproses verduidelik is. Die UGA-tipes, -beginsels, -strategiee
en -agente is verdere aspekte wat onder die vergrootglas geplaas is. Die hoofstuk is afgesluit
deur op die belangrikheid van die rekordertng en rapportertng van die leerresultate te wys.
In Hoofstuk 4 is die onderrig en assessering van Geskiedenis binne 'n UGO-konteks ondersoek.
Daar is allereers na die implementering en uitwerking van uitkomsgebaseerde Geskiedenisonderrig gekyk in die lande van Engeland, die VSA, Nieu-Seeland en Australie, waarna SuidAfrika aan die beurt gekom het.
Hoofstuk 5 se inhoud bespreek die probleemstelling, navorsingsdoel en die navorsingsontwerp
en -metodologie van die empiriese ondersoek in fyner besonderhede.
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Hoofstuk 6 handel oor die resultate, gevolgtrekkings en aanbevelings wat uit die empiriese
navorsing voortgespruit het.

Hierdie hoofstuk verskaf antwoorde op die mate waarin die

GraadlO-Geskiedenisonderwysers aan die riglyne/voorskrifte van UGA voldoen het. Dit werp
ook lig op die Graad 10-Geskiedenisonderwysers se kennis, houdings en vaardighede ten
opsigte van UGA-praktyke. Ten slotte wys dit op leemtes en probleme wat die Geskiedenisonderwyser ondervind wat die doeltreffende implementering van UGA aan bande le.
Voortspruitend uit die behoeftes van die Geskiedenisonderwysers, is in Hoofstuk 7 ln Holistiese
UGA-gehaltemodel vir die deurlopende assessering van Geskiedenis in die onderrigproses
ontwerp.
7.7

SLOTGEDAGTE

Die transformasie van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel (K2005) met as grondslag UGO
behoort as 'n prysenswaardige poging van die teenswoordige regering beskou te word. Dit het
die ongelyke onderwysstelsel van die verlede getransformeer deur strukture in werking te stel
wat gelykberegting aan alle rassegroeperinge in die onderwys verleen het. Verder het dit weg
beweeg van 'n transmissie-model van onderrig en leer na 'n meer konstruktivistiese leerdergesentreerde benadering waar die leerder op interaktiewe wyse self eie kennis op 'n kreatiewe
wyse moet skep en konstrueer.
Hierdie onderwys-renaissance het groot eise en nuwe uitdagings aan die Geskiedenisonderwyser gestel. Vir die Graad 10-Geskiedenisonderwyser in die besonder het dit beteken dat
hy/sy sedert 2006 'n gewysigde metodologie in die onderrig en leer van die vak moes volg. Ten
opsigte van spesifiek die assesseringspraktyke moes ook aanpassings gemaak word. In die
Geskiedenisklas moes daar vir elke leerder voorsiening gemaak word om teen sy eie tempo en
doelwitte te kan vorder na die bereiking van die leeruitkomste. In plaas daarvan om hoofsaaklik
net die "feite" te assesseer het die fokus in formele assessering verskuif na "die doen" van
geskiedenis waarby bepaalde vaardigheidsontwikkeling betrokke is. As fasiliteerder van die
leerhandeling is daar van die onderwyser verwag om in 'n groter mate individuele aandag te
skenk aan die diagnosering van addisionele leerbehoeftes, die ontwerp van verrykende en
alternatiewe remedierende leergeleenthede en die skep van addisionele assesseringsgeleenthede en -metodes. Strukture moes ook gevestig word wat die assesseringsprosedures
meer kon demokratiseer wat beteken het dat die onderwyser afstand moes doen van sy
tradisionele rol as die primere assessor van die leerresultate. Ten laaste sou betekenisvolle
UGA afhang van die onderwyser se vermoe om die kritieke uitkomste, die ontwikkelingsuitkomste, die leeruitkomstes en die assesseringstandaarde sinvol te integreer in die fasilitering
van die historiese inhoud. Dit het alles daartoe bygedra dat die UGA-proses gesofistikeerd van
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aard was, wat 'n hoe graad van kundigheid van onderwysers in die veld van kurrikulumontwerp
en -assessering geverg het. Een van die belangrikste determinante van hierdie vernuwende
onderwysstelsel sou wees om die Graad 10-Geskiedenisonderwyser, as die implementeerder
van K2005, toereikend met kennis en vaardighede toe te rus. Dit sou die onderwyser help om
aanpassings in sy onderrig- en leerpraktyke te maak wat sou verseker dat oorgang na die nuwe
onderwysstelsel glad sou verloop. Soos in hierdie navorsing aangetoon, ervaar die meeste
Graad 10-Geskiedenisonderwysers egter steeds probleme van verskillende aard rakende UGApraktyke. Die onderwysers is van mening dat die indiensopleidingsprogramme wat veronderstel
is om hulle toe te rus om UGA effektief te kan implementeer, onder meer aan praktiese
relevansie ontbreek.

Ook word probleme ervaar om te voorsien in voldoende leer- en

onderrigsteunmiddele van hoe gehalte om K2005, wat by geleentheid as 'n "resource hungry"kurrikulum beskryf is (Hindle, 2004:193), doeltreffend te kan implementeer.
Die invloed van hierdie probleme kan verreikende gevolge vir die voortbestaan, doel en waarde
van die vak inhou.

Dit kan in die eerste plek aanleiding gee daartoe dat die Graad 10-

Geskiedenisonderwysers dalk 'n onverskillige en ongevoelige houding teenoor die vak kan
inneem.

Dit sal die doel en waarde van die vak negatief belnvloed.

Binne K2005 vervul

Geskiedenis 'n vername rol en is waardevol in die sin dat dit in 'n heterogene samelewing soos
die van Suid-Afrika onkunde en vooroordeel uit die weg kan ruim vir wedersydse respek vir
mekaar se identiteit en sienswyse. Effektiewe Geskiedenisonderrig gee aan die leerders die
kritieke vaardighede en denkprosesse wat meehelp om binne 'n inklusiewe demokratiese bestel
verantwoordelike burgers van hulle te maak. Dit leer respek en waardering vir fundamentele
waardes soos vryheid, geregtigheid, menswaardigheid, waarheid en integriteit.

Waar

Geskiedenisonderrig dus nie tot sy reg kom nie, sal die hele Suid-Afrika op die lange duur die
prys daarvoor betaal. Die benutting van die UGA-Holistiese gehaltemodel, soos in Hoofstuk 7
voorgehou, behoort

die

assesseringsproses

in Geskiedenisonderrig

binne

die UGO-

onderwysmodel meer as ooit tevore sin en rigting te gee aan die doel van assessering.
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D E P A R T M E N T OF EDUCATION
REPUBLIC OF S O U T H AFRICA
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Prof L W Meyer (D. Ed)
North West University
PO Box X6001
POTCHEFSTROOM
2520
Fax. : 018 299 1888
Dear Prof Meyer
Permission to undertake research
This letter serves to formally inform you of the Department's in principle
support of North West University's research on assessment I wish to remind
vou that permission to visit schools should be sought with the Pleads of
Education Departments in each province.
It is expected that North West University would inform the Department of
Educatic>n of its findings. We hope that your work will contribute to the
enhancement of curriculum transformation in our country.
With new best wishes.

Yours sincerely

R. Cassius Ltibisi, PhD
Deputy Director-General: General Education
Date:

fforf^f

Tirisano:

W o r k i n g t o g e t h e r to build a S outh A f r i c a n e d u c a t i o n
and t r a i n i n g s y s t e m for the 21st c e n t u r y
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VRAELYS AAN GRAAD 10-GESKIEDENISONDERWYSERS
OOR UITKOMSGEBASEERDE ASSESSERING (UGA), 2006
QUESTIONNAIRE TO GRADE 10 HISTORY TEACHERS ON
OUTCOMES-BASED ASSESSMENT (OBA), 2006

405

1%

NORTH-WEST UNIVERSITY
YUNI8ESITI YA BOKONE-BOPHIRIMA
NOORDWES-UNIVERSITEIT

POTCHEFSTROOMKAMPUS

Geagte Kollega
By voorbaat baie dankie dat u tyd inruim om hierdie vraelys te voltooi. Ek is terdee daarvan bewus dat u
'n baie besige program het en waardeer u samewerking daarom soveel te meer. Dit behoort nie langer
as 15 minute te neem om die vraelys te voltooi nie.
Hierdie vraelys hande! oor uitkomsgebaseerde assessering en dit word spesifiek gerig aan alle
Geskiedenisonderwysers wat betrokke is by die onderrig van Geskiedenis vir Graad 10-leerders.
Informele gesprekke met kollegas in die onderwysprofessie dui daarop dat UGA in 'n groot mate nog as
problematies ervaar word. Deur u professionele inset in die voltooiing van hierdie vraelys, lewer u 'n
bydrae tot 'n beter begrip van assessering in die Veredere Onderwys en Opieidingsfase. Hierdie insette
mag uiteindelik lei tot resultate waardeur assessering in die vak Geskiedenis meer sinvol, vinniger,
makliker en eenvoudiger gemaak kan word.
Plaas asseblief u voltooide vraelys in die geadresseerde en gefrankeerde koevert en stuur dit so
gou moontlik terug.
Dit is nie nodig om u of u skool op enige wyse te identifiseer nie. Die inligting wat u verstrek sal vertroulik
behandel word en sal slegs vir navorsingsdoeleindes aangewend word.
Daar is geen korrekte of verkeerde antwoorde nie; so moet asseblief nie dink dat dit die een of die ander
toets is nie. Beantwoord assseblief die vrae so eeriik en deurdag as moontlik. In die meeste vrae word
daar van u verwag om slegs 'n kruisie teenoor die antwoord wat u verkies, te trek.
U samewerking en professionele insette word besonder waardeer.
Nogmaals baie dankie

P.G. Warnich
Noordwes-Universiteit
(Potchefstroomkampus)
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Vraelysnommer

Provinsie

Skoolnommer

AANWYSINGS
Voltooi elk van die onderstaande vrae deur 'n (x) in die toepaslike blokkie te trek

AFDEL1NGA
BIOGRAFIESE BESONDERHEDE
1.

Geslag?

Manlik
Vroulik

1
2

2.

Ouderdom?

20-29
30-39
40-49
50-59
60+

1
2
3
4
5

3.

Aantal jare betrokke in die onderwys? (Afgerond tot die
naaste voltooide jaar)

1-5 jaar

1

6-10 jaar
11-15 jaar
16-20 jaar
21 jaar plus

2
3
4
5

1-5 jaar

1

6-10 jaar
11-15 jaar
16-20 jaar
21 jaar plus

2
3
4
5

Gr.11 en laer
Gr.12
Geskiedenis I
Geskiedenis II
Geskiedenis III
Honneursgraad
Magistergraad
Doktorsgraad

1
2
3
4
5
6
7
8

4.

6.

Aantal jare onderwyservaring in die vak Geskiedenis?
(Afgerond tot die naaste voltooide jaar)

U hoogste kwalifikasie in Geskiedenis?

407

'

7.

U hoogste professionele onderwyskundige/opvoedkundige kwalifikasie?

Onderwysdiploma/-sertifikaat
B-graad en Onderwysdiploma/sertifikaat (bv. B.A. H.O.D.)
Onderwysgraad (bv. B.A. Ed,
B.Ed.)
Honneursgraad in onderwys (bv.
B.Ed. Hons.)
Meestersgraad in onderwys (bv.
M.Ed.)
Doktorsgraad in onderwys (bv.
D.Ed, Ph.D.)

1
2
3
4
5
6

8.

In watter provinsie is u skool gelee?

Gauteng
Kwazulu-Natal
Limpopo
Mpumalanga
Noord-Kaap
Noordwes
Oos-Kaap
Vrystaat
Wes-Kaap

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9.

'n Beskrywing van u skool

Stedelik
Landelik
Onseker

1
2
3

10.

Die grootste getal leerders wat u in 'n Graad 10Geskiedenisklas het?

0-15

11.

12.

Die taal(e) waarin u Geskiedenis vir die Graad
10's onderrig?

Uitgesonder Graad 10, vir watter ander grade in
die skool onderrig u ook Geskiedenis?

15-30
31-45
46+

2
3
4

Slegs Afrikaans

1

Slegs Engels
Afwisselend Afrikaans en Engels
Een van die ander amptelike tale

2
3
4

Graad 8
Graad 9
Graad 11
Graad 12
Geen een van bg.
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1

1
2
3
4
5

Die volgende vrae het betrekking op die dokumente: Die Nasipnale Kurrikulumverklaring, die
Nasiortale Assesseringsprotokol en Geskiedenisassesseringsrigiyne wat handei oor assessering in
die VOO-fase. Dui u antwoord aan deur 'n (x) in die biokkie van u keuse te trek.
13.

Is u bewus van die beleidsdokumente ter sprake?
Ja
1

14.

Nee
2

Is die beleidsdokumente in die skool beskikbaar vir al die onderwysers?
Ja
1

15.

Het u 'n persoonlike afskrif van die beleidsdokumente?
Ja
1

16.

Nee
2

Nee
2

Nie al drie nie
3

Die beleidsdokumente ter sprake wat handei oor assessering is:
Ja
1

Nee
2

Onseker
3

Maklik om te verstaan
Duidelik ten opsigte van die voorskrifte oor hoe om dit te implementeer
Besonders buigsaam wat die implementering daarvan vergemaklik
17.

Hoe het u bewus geword van die beleidsdokumente oor assessering?

Ek het die beleidsdokumente gelees
'n Kollega het my daarvan verwittig
Ek is uitgenooi om 'n indiensopleidingsessie/werkswinkel byte woon
Dit is bespreek by 'n personeelvergadering
Ander (spesifiseer asb.)

1
2
3
4

5
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AFDELINGC
UGO-OPLEIDING IN ASSESSERING
18.

Het u in 2005/2006 opieiding ontvang in UGA van Geskiedenis vir Graad 10?
Ja
Nee
Onseker

19.

1
2
3

Indien u wel opieiding ontvang het, wie het dit aangebied?
Departement van Onderwys
Onderwysvereniging/-unie
Universiteit/Technikon/Kollege
Skoolhoof van u skool
Ander
Nre van toepassing
Weet nie

20.

Indien u wel opieiding ontvang het, hoe lank het dit geduur?
'n Paar uur
Een dag
Twee dae
Langer as twee dae
Een week
Langer as een week

21.

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

Indien u wel opieiding ontvang het, het dit u toereikend professioneel bemagtig om UGA vir
Graad 10-Geskiedenisleerders te implementeer?
1
2
3
4

Ja
Nee
Onseker
NVT

22.

Indien u NEE of ONSEKER met betrekking tot vraag 21 geantwoord het, watter leemtes in die
opieiding het na vore gekom? (Vul asb. u kommentaar in die onderstaande ruimte in).

23.

Sou u graag verdere opieiding oor UGA vir Graad 10-Geskiedenis wil ontvang?
Ja
Nee
Onseker

24.

1
2
3

Indien u vraag 23 JA gemerk het, dui asb. aan in watter aspekte van UGA u verdere opieiding vir
Graad 10-Geskiedenisleerders sou wil ontvang. (Vul asb. u kommentaar in die onderstaande
ruimte in).

410

AFDELINGD

GESKIEDENISASSESSERINGSVRAELYS

Die volgende items handei oor bepaalde kennisvrae t.o.v. assessering in die aigemeen en Geskiedenisassessering in die besonder, Dui u antwoord aan deur fn kmisie te trek in die blokkie van u keuse.

25.

Assessering is 'n nuwe konsep wat met UGO bekend gemaak is.

Waar

Vals

Weet nie

26.

Die uiteindelike doel van UGA handei nie primer oor promosie nie,
maar oor vordering.

Waar

Vals

Weet nie

27.

Onderrig, leer en assessering is aparte prosesse in die konteks
van UGO.

Waar

Vals

Weet nie

28.

Die kritieke en ontwikkelingsuitkomste word gekontekstualiseer
binne die leeruitkomste en assesseringsstandaarde.

Waar

Vals

Weet nie

29.

In die konteks van UGO moet leerders kennis dra van die
assesseringskrititeria (hoe hulle geassesseer gaan word en watter
uitkomste hulle sal moet kan demonstreer) alvorens enige
assesseringsaktiwiteit kan plaasvind.

Waar

Vals

Weet nie

30.

Daar is drie leeruitkomstes wat vir Graad 10-Geskiedenisleerders
geld, nl. (1) geskiedkundige ondersoek, (2) geskiedkundige
konsepte en (3) kenniskonstruksie en kommunikasie.

Waar

Vals

Weet nie

31.

Die assesseringsstandaarde vir die Graad 10-Geskiedenisleerders
toon vertikale progressie ten opsigte van konsepte, kennis en
vaardighede (diepte) binne die graad self sowel as horisontale
progressie (breedte) na grade 11 en 12.

Waar

Vals

Weet nie

Assesseringsmetodes wat as assesseringsaktiwiteite vir Graad
10-Geskiedenisleerders gekies word, moet gebaseer wees op die
betrokke assesseringstandaarde wat geassesseer word.

Waar

Vais

Weet nie

32.
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AFDELING E
Die volgende items handel oor bepaalde ervarings, oortuigings en houdings t a v . Geskiedenisassessering in Graad 10.
33.

Die volgende is 'n lys van moontlike probleme wat u mag ervaar met die assessering van
Geskiedenis in Graad 10.
(i)

Tot welke mate vind u die volgende aspekte as problematies?

Aspekte wat met assessering
verband hou

Geensins
problematies

a) Die seleksie van die leeruitkomste
is te beperk in omvang
I b) Die seleksie van die kennisinhoude is te omvangryk beskryf
c) Die assesseringstandaarde stel dit
self bloot aan 'n wye reeks van
verskillende interpretasies
d) Verskeie assesseringsakiiwiteite
behoort tot die bestaande
assesseringstandaarde toegevoeg
te word ten einde die leeruit
komste te bereik
e) Die korrelasie tussen leerderprestasie en die bereiking van 'n
bepaalde leeruitkoms
f) Die nakoming van al die vereistes
vir die assesseringstandaarde om
'n bepaalde leeruitkoms te bereik
g) Die verhouding van assesseringstyd tot onderrigtyd
h) Die beskikbaarheid van ieeronderrigsteunmiddele
i) Ondersteuning van vak- en
kurrikulumadviseurs
j) Die toepassing van summatiewe
assessering ten koste van formatiewe assessering
k) Aantal leerders in klasse
I) Ander (spesifiseer asb.)
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Effens
problematies

Redelik
problematies

Bale
problematies

34.

Die volgende items het betrekking op hoe u die assessseringsinligting aanwend wat op grand van
Graad 10-Geskiedenisleerders se assessering verkry is.
Geensins
Aanwending van inligting
1

Geringe
mate

Redelike
mate

Groot
mate

2

3

4

a) Voorsien punte/simbole aan leerders
b) Voorsien mondelinge terugvoering aan leerders
c) Identifiseer leerders met leerprobleme
d) Diagnoseer leerders se spesifieke leerprobleme
e) Die opbou en byhou van 'n vorderingsprofiel oor die
leerder
f) Voorsien inligting aan ouers
g) Die beplanning van onderrig- en leergebeure
h) Die aanpassing van onderwysmetodes
i)

Die aanpassing van assesseringsmetodes

j)

Die aanpassing van assesseringskriteria

k) Die bepaling van die mate waartoe leerders die
gestelde leeruitkoms(te) bereik het
35.

Die volgende items handel oor assesseringsagente (diegene verantwoordelik vir die bestuur of
beplanning van assessering). Dui aan:
(i)

tot welke mate u van die genoemde assesseringsagente gebruik maak wanneer
assessering by die Graad 10-Geskiedenisleerders gedoen word.
Geensins
Assesseringsagente
1

a)

Onderwyser

b)

Maat/portuur

c)

Groep

d)

Self

e)

Ouer

413

Geringe
mate

Redelike
mate

Groot
mate

2

3

4

36.

Die volgende is assesseringsmetodes en -tegnieke (strategiee) wat binne 'n uitkomsgebaseerde
onderwysstelsel in Graad 10-Geskiedenisklasse gebruik kan word. Dui asb. aan:
(i)
(ii)

of u van genoemde assesseringsmetodes en- tegnieke in die Graad 10-Geskiedenisklas
gebruik maak, en
tot welke mate is u van mening dat genoemde assesseringstrategiee 'n bydrae kan lewer
tot die sinvolle assessering van Geskiedenis in Graad 10

o) i

(H)

Aanwendin 1
9
Assesseringstrategiee

Ja
1

a) Opsteltipe-vrae
b) Simulasies {bv. dramatisering, rolspel),
ens.
c) Mondelinge vraag-en-antwoord
d) Kortantwoord-items
e)

Portefeulje-assessering

f)

Antwoordvoltooiing

g) Afparingsitems
h) Waar/onwaar items
i)

Meervoudige keuse- vrae

j)

Teksverwante vrae en geskrewe
antwoorde (pen-en-papiertoetsing)

k)

Oopboek-assessering

I)

Projekwerk (individueel)

m) Projekwerk (in groepsverband)
n) Verrigtingsasses-sering/Prestasie-assessering
o) Brongebaseerde assessering
p) Formele assessering (eksamens/
toetse)
q) Joernaalinskrywings
r)

Werkkaarte

s) Onderhoude
t)

Gevalle-studies

u) Waarnemings
v)

Rekenaar-ondersteunende assessering

w) Ander (spesifiseer asb.)
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Mate van aanwending

Nee I Geensins
2

1

Gehnge
mate
2

Redelike
mate
3

Groot
mate
4

37. Die volgende items dui op oorwegings wat 'n rol speel wanneer op 'n bepaaide assesseringstrategie besluit word. Dui asb. aan:
(i)

watter van die volgende oorwegings 'n rol speel wanneer u 'n keuse uitoefen t.o.v. 'n be
paaide assesseringstrategie(e) by die onderrig van Graad 10-Geskiedenisleerders. (Vir
assesseringstrategiee kyk vraag 36.)

Oorwegings wat 'n rol speel in die keuse van 'n bepaaide
assesseringstrategie(e)
I a)
I b)

c)
I d)

38.

Geensins
1

tot welke mate u van mening is dat deurlopende assessering 'n bydrae kan lewer tot
uitkomsgebaseerde assessering vir Graad 10-Geskiedenisleerders.

Deurlopende assessering
1

I I c)
d)

I

e)
I f)

g)
h)

i)
j)

Groot I
mate
4

Deurlopende assessering (DASS) is 'n belangrike onderdeel van assessering in Graad 10. Die
volgende is 'n lys van voordele wat die vorm van assessering bied. Dui asb. aan:

Geensins

b)

Redelike
mate
3

Dit akkommodeer die meeste assesseringstandaarde
am die verlangde leeruitkomste te bereik.
Ek kan met gemak daarmee omgaan omdat dit in 'n
groot mate ooreenstem met die wyse waarop daar
geassesseer is voor die implementering van UGO.
Dit neem die minste tyd in beslag om die sillabus
betyds af te handel.
Ek het geen spesifieke voorkeur nie, maar laat my lei
deur my intu'i'sie en onderwyservaring.

(i)

a)

Geringe
mate
2

Verskaf rigting aan die onderwyser omdat die
ieerproses gereeld geassesseer word en verslae
van leerders se vordering regdeur die jaar bygehou
word.
Leerders verstaan die kriteria wat vir die
verskeidenheid assesseringsaktiwiteite gebruik
word.
Leerders is betrokke by selfevaluering en stel hulle
eie individuele doelwitte.
Dit bevorder leerders se groei en ontwikkeling
deurdat hul aktiewe deelnemers word aan die leeren assesseringsproses.
Dit voorsien terugvoer oor leer en onderrig.
Metodes van terugvoer sluit in: gepaste
vraagstelling, mondelinge of skriftelike kommentaar
deur die onderwyser wat fokus op dit wat deur die
assesseringsaktiwiteit bereik moes word.
Voorsiening word gemaak vir die kombinering van
assesseringsmetodes.
Strategiee word gebruik wat vir 'n verskeidenheid
leerderbehoeftes (taal, ftstek, sielkundig,
emosioneel en kultureel) voorsiening maak.
'n Groter gedeelte van die kurrikulum word gedek.
Vaardighede en konsepte wat moeilik in die
eksamen geassesseer kan word, kan in die
klassituasie geassesseer word.
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Geringe
mate
2

Redelike
mate
3

Groot
mate
4

39.

Die volgende verteenwoordig bepaalde positiewe en negatiewe houdings en ingesteldhede
teenoor DASS. Dui asb. aan:
(i)

tot welke mate u saamstem met genoemde houdings en ingesteldhede.
Geensins
1

Houdings en ingesteldhede teenoor DASS

Gehnge
mate
2

Redelike
mate
3

Groot
mate
4

a) Dit vereis parallelle assesseringsvorme (summatief
sowel as formatief) wat inbreuk maak op onderrigtyd
en verder meebring dat die sillabus afgerammel moet
word in 'n poging om dit te voltooi.
b) Eksterne moderering deur vakadviseurs v nd op
gereelde basis in Graad 10 plaas; daarom word
moeite gedoen met DASS.
c) Die nasien, verwerking en voorbereiding van DASSpunte is net nog 'n groot administratiewe las op die
skouers van onderwysers.
d) Die samestelling van onderwyser- en
leerderportefeuljes is 'n gewilde aktiwiteit by die
betrokkenes.
e) DASS kom in die praktyk nie werklik tot sy reg as 'n
formatiewe assesseringsvorm nie, omdat dit neerkom
op gestandaardiseerde resultate wat in werklikheid
niks anders is as summatiewe assessering nie.
f)

Die voorskrifle van die Nasionale Departement of van
die Provinsiale Onderwysdepartemente oor die aard
en vereistes waaraan die DASS-komponente vir
Graad 10-Geskiedenisleerders moetvoldoen (bv.
aantal eksamens, toetse, klaskamergebaseerde
aktiwiteite, opdragte, projekte, ens.) is duidelik
uitgestippel.

g) Onderwysers is gemaklik met die proses om hulle
kollegas by ander skole se werk tydens trosgroepontmoetings te assesseer.
h) Die DASS-opdragte wat vir Graad 10-Geskiedenis
voorgeskryf word, is te min en behoort vermeerder te
word.
i)

Die tyd wat afgestaan word vir trosmoderering waar
kollegas van verskillende skole mekaar se werk moet
assesseer, is te min vir effektiewe en indringende
moderering van l n jaar se portefeuljewerk.
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AFDELINGF

i Die volgende items handel oor bepaalde vaardighede t o , v. geskiedenisassessering in Graad 10.
40.

Die volgende is enkele UGA-tipes. Tot welke mate is u van mening dat u oor die vaardighede
beskik om die genoemde tipes in 'n Graad 10-Geskiedenisklas te kan implementeer?
Geensins
1

Assesseringsbenaderings
i a)

Grondlynassessering. (Dit word gewoonlik aan die
begin van 'n graad/fase gebruik om vas te stel wat
leerders weet).

b)

Diagnostiese assessering. (Dit word gebruik om te
bepaal wat die aard en oorsaak van spesifieke
leerders se leerstruikelblokke is).

c)

Formatiewe assessering. (Dit word gebruik om
leerders se vordering te monitor en om die nodige
leerderondersteuning aan te bied).

d)

Summatiewe assessering. (Bied 'n geheelbeeld van
die leerder se vordering op 'n gegewe tydstip soos
bv. aan die einde van 'n kwartaal of jaar).

||

Geringe
mate
2

Redelike
mate
3

Groot I
mate
4

AFDELINGG

Die volgende items verteenwoordigdie waardes m.b,t. Geskiedenisassessering in Graad 10.
41.

Die volgende beheis die 10 fundamentele waardes soos vervat in die Grondwet van die
Republiek van Suid-Afrika (Wet 108 van 1996). Dui asb. aan:
(i)

in welke mate u van mening is hierdie waardes in die onderrig van Geskiedenis in Graad
10 geassesseer word.
Geensins
1

Assessering van waardes
a) Demokrasie
b) Sosiale geregtigheid en regverdigheid
c)

Gelykheid

d)

Nie-rassigheid en nie-seksisme

e) Ubuntu (menswaardigheid)
f)

'n Oop samelewing waar dialoog, debat en kritiese
denke as plaasvervangers vir geweld vooropgestel
word

g)

Verantwoordelikheid

h)

Wetsgehoor-saamheid

i)

Respek

j)

Versoening
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Geringe
mate
2

Redelike
mate
3

Groot
mate
4

42.

Die volgende is 'n lys van moontlike probleemareas wat ervaar kan word wanneer die waardes
wat vermeld is in vraag 41 in die Graad 10- Geskiedenisklas geassesseer word.
Geensins
1

Probleme in die assessering van waardes

Geringe
mate
2

Redelike
mate
3

Groot
mate
4

a) Opleiding en vaardighede ontbreek.
b)

Departementele voorskrrfte en riglyne wat my kan
toerus om waardes te assesseer ontbreek.

c)

Nie duidelik in watter opsig waardes dit self binne die
Graad 10-Geskiedenisleeruitkomste en
assesseringstandaarde manifesteer nie.

d) Waardes is persoonlike oortuigings wat in elke geval
objektiewe assessering in 'n multi-kulturele
Geskiedenisklaskamer onmoontlik maak.
AFDEL1NG H

Die volgende is twee oop vrae waar u 'n mening kan uitspreek
43.

Behalwe vir die aspekte wat reeds in hierdie vraeiys rondom Geskiedenisassessering in Graad
10 hanteer is, watter ander aspekte sou, volgens u mening, 'n insiggewende en bydraende rol
kon speel in UGA van Graad 10-Geskiedenisleerders?

44.

Algemene mededelings oor UGA.

Positief:

Neqatief:

BAIE DANKIE
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QUESTIONNAIRE TO GRADE 10 HISTORY TEACHERS ON
OUTCOMES-BASED ASSESSMENT (OBA), 2006

ifij

NORTH-WEST UNIVERSITY
YUNIBESITI YA BOKONE-BOPHIRIMA
NOORDWES-UNIVERSITEIT

POTCHEFSTROOM CAMPUS

Dear Colleague
Thank you in advance for spending time to complete this questionnaire. I am fully aware that you have a
tight time schedule and thus appreciate your co-operation all the more. It will, however, not require more
than 15 minutes to complete the questionnaire.
This questionnaire deals with outcomes-based assessment and is specifically directed to all History
teachers who are involved in teaching History to Grade 10 learners. Informal conversations with
colleagues in the teaching profession point to the fact that OBA to a great extent is still experienced as
being problematic. Your professional input in completing this questionnaire will definitely contribute to a
better understanding of assessment in the Futher Education and Training Phase. Such input could also
eventually lead to results by which assessment in History as subject can be accelerated and simplified,
and also become more meaningful and easy.
Kindly put the completed questionnaire in the addressed and stamped envelope and return it as
soon as possible.
It is not necessary to identify yourself or your school in any way. The information you provide will be
treated as strictly confidential and will be utilised for research purposes only.
No answer is regarded as correct or incorrect; thus do not see this questionnaire as a test of any kind.
Formulate your reply to the questions as honestly and well-consideredly as possible. In most cases you
only are expected to insert a cross next to the answer you prefer.
Your co-operation and professional input will be highly appreciated.
Thank you again.

P.G. Warnich
North-West University
(Potchefstroom Campus)
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Questionnaire no

Province

Number of school

INSTRUCTIONS

Complete each of the following questions by inserting an x in the relevant box

SECTION A
BIOGRAPHICAL DETAIL
| I 1.

2

n

' I

3.

14-

I 5.

I 6-

|
Male
Female

Sex?

Age?

20-29
30-39
40-49
50-59
60+

Number of years in the teaching profession?
(Round off to the nearest whole number)

Number of years teaching experience in History as
subject? (Round off to the nearest whole number)

Your present post grade?

Your highest qualification in History?

I|

2

I I

1

|I

2

I

3
4

5 I

1 -5 years

1

6-10 years
11-15 years
16-20 years
21 plus years

2
3
4

1-5 jaar

1

6-10 years
11-15 years
16-20 year
21 plus years

2
3
4
5

Teacher
Head of Department
Vice-principal
Principal

2
3

Gr. 11 and lower
Gr. 12
History I
History II
History III
I Honours degree
Masters degree
I Doctoral degree
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1

5 I

1

4J
1
2
3
4
5
6
7
8

I

l

7.

Your highest professional/ educational/teachingspecific qualification?

Teachers Diploma/ Certificate

1

B degree and Teachers Diploma/
Certificate (eg. B.A., H.E.D.)
Degree in Education (eg. B.A.Ed.,
B.Ed.)
Honours in Education
(eg.B.Ed.Hons.
Masters degree in Education (eg.
M.Ed.)
Doctoral degree (eg. D.Ed.,
Ph.D.)

2
3
4
5
6

8.

Location of your school? In which province?

Gauteng
Kwazulu-Natal
Limpopo
Mpumalanga
Northern Cape
North-West
Eastern Cape
Free State
Western Cape

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9.

A description of your school.

Urban
Rural
Not sure

1
2
3

10.

The largest number of learners you have in a
Grade 10 History class?

0-15

1

16-30
31-45
46+

2
3
4

Afrikaans only

1

English only
Alternating Afrikaans and English
One of the other official
languages

2
3
4

Grade 8

1

Grade 9
Grade 11
Grade 12
Not one of the above-mentioned

2
3
4
5

11.

12.

The medium of instruction you use for teaching
History for Grade 10 learners?

With the exception of Grade 10 - which other
grades do you also teach History in your school?

422

SECTION B
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The following questions refer to the following documents: The National Curriculum Statement, The
National Protocol on Assessment, and History Assessment Guidelines which concern assessment
in the Further Education and Training Phase. Indicate your answer by inserting an x in the box or your
choice.
—

13.

'——L_—. ;

:

No
2

Are these documents available to all teachers in your school?
No
2

Yes
1
15.

Do you personally have a copy of the document under discussion?
Yes
1

16.

*—;

Are you aware of the above-mentioned documents under discussion?
Yes
1

14.

—_

No
2

Not all three of them
3

The assessments documents under discussion are:
Yes
1

No
2

Not sure
3

Easy to understand.
Clear in respect of the instructions how to implement them.
Notably flexible; this aspect simplifies implementing the assessment
documents.
17.

In which way did you become aware of the documentation on assessment?

I read the documents.

1

A colleague informed me.

2

I was invited to attend an in-service training session/workshop.

3

It was discussed at a staff meeting.

4

Other (please specify).

5
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SECTIONC

OBE TRAINING IN ASSESSMENT
18.

Did you receive training in OBA for Grade 10 History during 2005/2006?
Yes
No
Not sure

19.

If you indeed received training, by whom was it presented?
Department of Education
Teachers Society/ Union
University/Tech nicon/ College
Head of your school
Other
Not applicable
Do not know

20.

1
2
3
4
5
6
7

If you indeed received training, what was the duration of your training?
A few hours
One day
Two days
More than two days
One week
More than a week

21.

1
2
3

1
2
3
4
5
6

If you indeed received training, did it empower you professionally and adequately to implement
OBA for Grade 10 History learners?
Yes
No
Not sure
Not applicable

1
2
3
4

22.

If you indicated NO or NOT SURE as answer to question 21, which deficiencies became evident
in the training? (Please fill in your comments in the space below).

23.

Would you like to receive further training in OBA for Grade 10 History learners?
Yes
No
Not sure

24.

1
2
3

If you indicated your answer to question 23 as YES, please state the OBE aspects for Grade 10
learners in which you would like to receive further training. (Please fill in your comments in the
space below).
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SECTION D
L
!

;

1

QUESTIONNAIRE ON HISTORY ASSESSMENT
The following items deal with specific questions regarding knowledge of assessment in general, and the
assessment of History: in particular. Indicate your choice by inserting an x in the relevant box.
| 25.

Assessment is a new concept and was introduced by OBE.

True

False

Don't know I

1 26.

The eventual aim of OBE does not primarily concern
promotion, but rather progress.

True

False

Don't know I

Teaching, learning and assessment are separate processes
within the context of OBE.

True

False

Don't know 11

Critical and developmental outcomes are contextualised within
the framework of learning outcomes and assessment
standards.

True

False

Don't know 11

Within the context of OBE, learners should be aware of
assessment criteria (how they are to be assessed and which
outcomes they should demonstrate) before any assessment
activity can take place.
Three learning outcomes concern Grade 10 History learners:
(1) historical inquiry (2) historical concepts and (3) knowledge
construction and communication.

True

False

Don't know [

True

False

Don't know I

The assessment standards for Grade 10 History learners
demonstrate vertical progresssion with regard to concepts,
knowledge and skills (depth) within the Grade itself, as well as
horizontal progression (width) to Grades 11 and 12.

True

False

Don't know I

True

False

Don't know

ll 2728.

29.

30.

I 31.

I 32'

Assessment methods chosen as assessment activities for
Grade 10 History learners should be based on the relevant
I assessment standards that are assessed.
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SECTION E

The following items deal with certain experiences, convictions and attitudes concerning History
assessment in Grade 10.
33.

The following is a list of possible problems that you could encounter when assessing Grade 10
History.
(ii)

To which extent do you find the following aspects problematic?
By no
means
proble
matic
1

Aspects relating to assessment

a) The selection of learning outcomes are too limited in
range
b) The selection of knowledge contents is described too
extensively
c) The assessment standards are open to a wide range
of differing interpretations
d) Several assessment activities should be added to the
existing assessment standards in order to achieve the
set learning outcomes
e) The correlation between learner performance and
achieving a certain learning outcome
f)

Compliance to all the requirements for assessessment
standards to achieve a certain learning outcome

g) The relation of assessment time in contrast to
teaching time
h) The availability of learning and teaching support
material
i)

Support of subject and curriculum advisers

j)

Application of summative assessment at the expense
of formative assessment

k) Number of pupils in classes
I)

Other (please specify)

I
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Slightly
proble
matic
2

Con
siderably
proble
matic
3

Very
proble
matic
4

34.

The following items relate to the way in which you apply assessment information obtained from
Grade 10 History learners' assessment.
By no
means

Application of information

1

To a
lesser
extent
2

To a con
siderable
extent
3

To a
great
extent
4

a) Provide marks/symbols to learners
b) Provide oral feedback to learners
c) Identify learners with learning problems
d) Diagnose learners' specific learning problems
e) Develop and update learners' progress profile
f)

Provide parents with information

g) Planning of teaching and learning events
h) Adapting of teaching methods
i)

Adapting assessment methods

])

Adapting assessment criteria

k) Determining the extent to which learners have
achieved the set learning outcome(s)
35.

The following items deal with assessment agents (those responsible for the management or
planning of assessment). Please indicate:
(ii)

to which extent you apply the mentioned assessment agents when assessing Grade 10
History [earners.
By no
means

Assessment agent

1
a) Teacher
b) Friend/ peer
c) Group
d) Self
e) Parent
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To a
lesser
extent
2

To a con
siderable
extent
3

To a
great
extent
4

36.

The following are assessment methods and techniques (strategies) which can be applied within
an outcomes-based teaching system in Grade 10 History classes. Please indicate:
(iii)

whether you make use of the mentioned assessment methods and techniques in Grade
10 History classes, and
to which extent you think the mentioned assessment strategies can contribute to
meaningful assessment of History in Grade 10?

(iv)

00

(i)
Use

Extent of contribution

Yes

No

By no
means

1

2

1

Assessment strategies

a)

Essay-type questions

b)

Simulations (eg. dramatising, role play, etc.)

c)

Oral questions and answers

d)

Short answer items

e)

Portfolio assessment

f)

Completion of answers

g)

Match-the-items questions

h)

True/False items

i)

Multiple choice questions

j)

Text-related questions and written answers
(pen and paper testing)

k)

Open book assessment

I)

Projects (individual)

m) Projects (within group context)
n)

Performance assessment

o)

Source based assessment

p)

Formal assessment (examinations/ tests)

q)

Journal entries

r)

Worksheets

s)

Interviews

t)

Case studies

u)

Observation

v)

Computer supported assessment

w) Other (please specify)
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To a
lesser
extent
2

To a con
siderable
extent
3

To a
great
extent
4

37.

The following items point to considerations playing a role when a specific assessment strategy is
decided on. Please indicate:
(ii)

Which of the following considerations play a role when you make a choice regarding a
specific assessment strategy (strategies) in the teaching of Grade 10 History learners.
(For strategies see question 36).

Considerations playing a role in the choice of a specific
assessment strategy/strategies

By no
means
1

To a
lesser
extent
2

To a con
siderable
extent
3

To a
great
extent
4

a) It accommodates most of the assessment standards to
achieve the desired outcomes.
b) I can apply it with confidence and ease because it is to a
great extent in line with the way in which assessment
took place before the implementation of OBE .
c) It is the most time-efficient way to complete the sillabus
in time.
d) I have no specific preference, but I am guided by
intuition and my teaching experience.
38.

Continuous assessment (CASS) is an important part of assessment in Grade 10. The following is
a list of benefits that this form of assessment provides. Please indicate:
(ii)

to which extent are you of the opinion that continuous assessment can contribute to
outcomes-based assessment of Grade 10 History learners.
By no
means

Continuous assessment

1
a) Provide guidance to teachers because the learning
process is regularly assessed, and reports on
learners' progress are updated throughout the year.
b) Learners understand the criteria used for the variety
of assessment activities.
c) Learners are involved in self-evaluation and set their
own individual goals.
d) It furthers learners' growth and development in that
they become active participants in the learning and
assessment process.
e) It provides feedback on learning and teaching.
f)

Methods of feedback include the following: relevant
questioning, teacher's oral or written comments
focusing on that which had to be achieved by the
assessment activity.

g) Provision is made for combining assessment
methods.
h) Strategies that provide for a variety of learner needs
(language, physical, psychological, emotional and
cultural) are utilised.
i)

A more extensive part of the curriculum is covered.

j)

Skills and concepts that are difficult to assess in
examination circumstances can be assessed in a
class situation.
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To a
lesser
extent
2

To a con
siderable
extent
3

To grea i
extent1
4

39.

The following represent certain positive and negative attitudes and predispositions towards
CASS. Please indicate:
(i)

to which extent do you agree with the mentioned attitudes and predispositions?
By no
means

Attitudes and predispositions to CASS

1
a) It requires parallel forms of assessment (summative as
well as formative) that infringe on teaching time and
result in syllabi being rushed in order to complete.
b) External moderating by subject advisers takes place on
a regular basis in Grade 10; much effort is thus put into
CASS.
c) The checking, processing and preparation of CASS
marks are just another administrative burden to be
carried by teachers.
d) Compiling teacher and learner portfolios is a popular
activity among those concerned.
e) In practice CASS does not really reach its potential as a
formative form of assessment, because it boils down to
standardised results that are in fact nothing less than
summative assessment.
f) The instructions of the National Department of
Education or of the Provincial Education Departments
regarding die nature and requirements that CASS
components should comply with for Grade 10 History
learners (eg. number of examinations, tests, class based
activities, assignments, projects, etc.), are clearly
explained.
g) Teachers are at ease with the process to assess the
work of colleagues at other schools during cluster group
meetings.
h) Prescribed CASS tasks for Grade 10 learners are not
enough and should be increased.
i) Time allowed for cluster moderating, i.e when
colleagues of different schools assess one another's
work is not sufficient for effective and in-depth
moderating of a year's portfolio work.
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To a
lesser
extent
2

To a con
siderable
extent
3

To a
great
extent
4

SECTION F

The following items deal with certain skilfs relating to assessing History in Grade 10.
40.

The following items entail some OBA types. To which extent do you think that you have the skills
to implement the mentioned types in a Grade 10 History class?
By no
means

Approaches to assessment

1
a) Baseline assessment (Usually undertaken at the
beginning of a grade/phase to ascertain what
learners already know)
b) Diagnostic assessment (Used to ascertain what the
nature and cause of specific learners' learning
obstacles entail)
c) Formative assessment (Used to monitor learners'
progress and to provide the necessary learner
support)
d) Summative assessment (It provides a comprehen
sive overview of a learner's progress at a certain
time, for example at the end of a quarter or a year)
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To a
lesser
extent
2

To a con
siderable
extent
3

To a
great
extent
4

■■■■:: SECTION G

The following items represent values with regard to History assessment in Grade 10
41.

The following items entail the 10 fundamental values as included in the Constitution of the
Republic of South Africa (Law 108 of 1996). Please indicate:
(i)

to which extent you are of the opinion that the mentioned values are assessed in the
teaching of History for Grade 10.
By no
means

Assessment of values

1

To a
lesser
extent
2

To a con
siderable
extent
3

To a
great
extent
4

a) Democracy
b) Social justice and equity
c) Equality
d) Non-racism and non-sexism
e) Ubuntu (human dignity)
f) An open society in which dialogue, debate and critical
thinking are emphasised as substitutes for violence
g) Responsibility
h) The rule of law
i) Respect
j) Reconciliation
42.

The following is a list of possible problem areas that can be experienced when the values
mentioned in Question 41 are assessed in Grade 10 History classes.
By no
means

Problems in assessing values

1
a) A lack of training and skills.
b) A lack of Departmental instructions and guidelines that will
equip me to assess values.
c) Not clear in which respect values manifest within the
outcomes and assessment standards for Grade 10 History.
d) Values imply personal convictions that, in any case, prevent
objective assessment in a multi-cultural History class.
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To a
lesser
extent
2

To a con
siderable
extent
3

To a I
great
extent
4

SECTION H

The following are two open questions to which you can reply by giving you own opinion
43.

Except for aspects already dealt with in this questionnaire on History assessment in Grade 10,
which aspects would, in your opinion, play a meaningful and contributing role in OBA of History
for Grade 10 learners?

44.

General comments on OBA:

Positive:

Negative:

THANK YOU
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BYLAAG C

VERBATIM MEDEDELINGS VAN DIE DEELNEMERS TEN
OPSIGTE VAN ITEMS C22, C24, H43 EN H44 VAN DIE
VRAELYS
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AFDELING C VAN VRAELYS: VERBATIM MEDEDELINGS OP DIE F1LTERITEM C22
Die deelnemers het die volgende verbatim mededelings gemaak met betrekking tot dit wat hulle beskou
het as tekortkominge in die UGO-opleiding om hul Graad 10-Geskiedenisleerders toereikend te kan
assesseer:
•

Presently it is very difficult to teach history in the classroom.

The problem with the

methodology and also framing questions in tests,
•

The workshops gave more emphasis on policies and catered very little on the critical
areas such as planning and assessment.

•

Facilitators are not well trained.

•

Opleiding is nie bondig op die man af nie.

Hordes papiere word uitgedeel - nie

skematies georden nie. Ek volg maar die handboek en hoop ek is op die regte pad.
•

Van die kursusleiers het verskil in hul interpretasie van die dokumente - dus was die
kursusgangers soms meer verward oor sekere aspekte.

•

They (the trainers) don't work systematically and their notes are too much - what we
need is short notes to which you can refer to every now and then.

•

Opleiding was onvoldoende. Instruksies was self nie heeltemal paraat nie. Daar was
nie opvolgkursusse om duidelikheid oor sekere aspekte te kry nie.

•

It was a waste of time. LO 1, LO 2, LO 3 can be implemented by the handbook. I don't
have the time.

•

No specification on content.

•

it was as vague and disorganised as anything the department does.

•

It was too short. I have already taught myself how to do this. A university graduate
should be able to adapt to changing teaching methodology; as a professional it's up to
me to upgrade my skills.

•

/ was given a manuel which the facilitator read. I still do not know what is expected from
me.

•

Net nie tyd om alles te bestudeer, te bemeester en te implementeer nie!

•

Presenters incapable. Did not understand (or wanted to acknowledge!) the situation in a
classroom. Scholars not empowered enough in primary schools.

•

Had to do extra reading afterwards, research because training were [sic] not adequate.
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Instructors inefficient.
People employed to train us were NOT adequately equipped.
Persone wat opleiding gegee het, was nie opgelei nie.
Work-schedule. Lesson planning. Assessment.
Training personal is a huge problem. Some are efficient but others are pathetic.
There is no practical during workshops. Things are done at a fast pace to cover much
aspects at a given time.
Assessments are not reflecting the knowledge of learners, more especially individual
assessment.
Assessment to broad.
No clear distinction between evaluation and assessment.
Facilitators were not clear on how OBE operates.
Facilitators are not precisely sure about what is expected from the OBE.
Assessment methods not clear.
Te teoreties en omslagtig aangebied.
Die kursus het my wel voorberei, maar ek voel dat die metodiek veral die horde
didaktiese metodes nie inpas by die kultuur van ons skool wat ernstig gerig is om
kinders die vermoe te gee om werk te bemeester en weer te gee nie. Ek is 'n groot
voorstander van die nuwe manier, die aanleer van sinlose feite is fataal, maar ek glo dat
die voorgestelde didaktiese metodes nie werk in ons skool omdat dit tydrowend is en te
veel onderrigtyd in beslag neem.
I would sertenly [sic] like to attend workshops but unfortanaitely [sic] in the Limpopo
province we haven't had any workshop that we could attend to enrich our way of
assessment and to better our skills.
I haven't received OBE training. Need more training.
Much of the concepts were foreign and the facilitators also seemed to be stumbling in
some cases. A week was not enough.
Compiling an evaluation report indicating that all assessment standards with all their
learning outcomes were accomplished/realised.
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There is not enough time during the training. Things are always rushed. We turn not to
understand how to formulate questions based on resources.
Assessment standard and percentage of cass.
Insufficient time allocated for training.
The facilitator was not sure /clear on questions asked.
No training received in respect of OBE.
Interpretation is vague.
Time allocated for the workshop was not sufficient.
Our classes are too large, lack of resources, learners not effectively taking part,
language barrier. Too much of paper work, poor parental involvement.
Assessment standards and criterion rubrics, especially on projects.
Methodology. Assessment.
Facilitators were not informed of the new curriculum. Dept should get people properly
trained to run workshops of that nature.
The facilitator seems to lack knowledge.
Training insufficient at least 2 weeks should be allocated for training.
Implementation is always a problem due to insufficient training.
Duration was not enough, there is a need for follow-ups from time to time.
OBE is more than course not an event. Facilitators are not sure of anything. One week
workshop and expert teachers to perform miracles.
The tutor himself was not certain. The tutor himself is not in favour of OBE.
Usually the presenters are themselves not sure and can't give solutions to most issues
raised in the documents.
Matching lessons with LO and AS.
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AFDELING C VAN VRAELYS: VERBATIM MEDEDELINGS OP DIE F1LTERITEM C24
Die deelnemers het die volgende verbatim mededelings gemaak ten opsigte van sekere aspekte van
UGA waarin hulle graag verdere opleiding wil ontvang:
•

Assessment and lesson preparation/planning.

•

Assessment (tests and examination). Methodology (realy [sic] classroom presentation).

•

The whole range of aspects on lesson planning. The development of learning activities
from As's. The development of rubrics. How to make sure assessment covers LO's and
As's, e.g. in a test or exam.

•

Assessment guideline. Implementation of subject matter".

•

The aspect of inclusitivity in OBE. The integration of learning outcomes.

•

The integration of assessment standards. Assessment forms.

•

Ek wil he die vakadviseurs moet by my klas kom raadgee - kyk na my werk en hoe ek
werk.

•

All aspects of the OBE.

•

Assessment. Planning.

•

Assessering. Opstel van aktiwiteite. Beplanning.

•

No thank you! Please don't There is no problem with the outcomes of OBE. It lies with
the practical implementation by the teacher and what is expected of him by the Dept of
Ed.

•

Content specification.

•

Content guidelines.

•

I find department training extremely boring and uncreative.

•

Needs more training in working with learning outcomes and assessment standards.

•

Aanbiedingsmetodes. Aanbieding van vaardighede/kennis ens.

•

Although I indicated no, the one aspect which I (and other teachers I have spoken to)
feel that is needed is training in the assessment of source-based essays.

•

If the training is in the same format, etc. it would be a waste of time.

•

History assessment guidelines.
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Assessment guidelines. Content for grade 10.
Any training regarding OBE.
The planning of the lesson. Assessment guidelines. Writing of the essay.
Assessment measures. Source-based questions.
Everything.
I do not intend having training in OBE. I will go only because they want me there.
I think that many of the methods are very time consuming and cumbersome.

More

simple yet effective methods to streamline the assessment programme.
Work-schedule. Lesson preparation. Assessment.
Developing rubrics for assessment activities.
Has been trained in July holidays in 2006. Time wasting effort.
Probably marking of extended writing pieces.

I would like to know how much

content/detail is required especially considering time constraints.
Planning and assessment, research and oral project.
OBE. LO's. Assessment standards.
Criteria used for assessment tools and the skills on essay type to teach.
Assessment.
Work schedule. Assessment. Lesson plan. Facilitation in class.
Assessment guideline and how to motivate learners during lesson presentation.
Lesson plan. Use of rubrics, checklists.
Set training in History and English.
Assessment.
Forms of assessment. Curriculum with linkage with other grades 11 and 12.
Relevant textbook in the level of learners.
It is important to receive enough training so as to improve quality teaching and that
learners gain.
Compiling of assessment records which indicate that all assessment standards with their
LO's had been realised.
439

To acquire more knowledge and skill particular in History Assessment.
Guidelines.

Plus Training Guidelines for grades 10, 11 and 12 for more effective

learning process.
Questioning learners using resources. Trained how to create/formulate questions using
given resources (proper/relevant questions).
Lesson plans and assessment strategies.
I would prefer to be trained broad on the following aspects: Work schedule, programme
of assessment, effective planning of lesson.
I would like to be trained on the following: 1. Oral History 2. Heritage assignments.
More emphasis and clarity should be based on the 4 main principles of OBE, what is
assessed, methods of assessment must be dealt with in detail, even outcomes that are
addressed and assessed must be unpacked.
Assessment.
I would like to do assessment in oral History.
Assessment techniques.
Handling of case studies and the usage of cartoons in interpreting historically event.
Assessment, managing group work integration.
Approach itself seems difficult, language barrier and shortage of other relevant
textbooks.
Use of assessment tools during lesson duration. Allocate marks and levels and the use
ofmatrics.
Method to be used. More training in assessment. Dealing with slow learner.
Explanation on how to teach heritage and also assessment.
Assessment on History. Research projects in History.
OBE assessment.
Teaching strategies. Designing a rubric.
Baseline assessment. Lesson planning.
Assessment. Lesson planning.
Source based questions.
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•

Assessment and teaching techniques.

•

Assessment strategies.

•

Lesson preparations. Recording of marks/format of recording.

•

The overall training because by then I was not teaching Grade 10. I was in Grades 11
and 12.

•

Learning outcomes and assessment standards. Integration with other learning areas.
Planning. Assessment tools, learning program etc.

•

Assessment. Assignments.

•

Assessment. LO's.

•

Die gebruik van die Matriks by assessering van opstelle is vir my te vaag en benadeel
soms die leerder.

•

Presentation and assessment.

•

Assessment.

AFDELING H VAN VRAELYS: VERBATIM MEDEDELINGS OP DIE OOPITEM H43
Die volgende mededelings is verbatim deur die deelnemers gemaak op die volgende vraag:
Behalwe vir die aspekte wat reeds in hierdie vraelys rondom geskiedenisassessering in Graad
10 aangespreek is, watter ander aspekte sou volgens u mening 'n insiggewende en bydraende
rol kon speel tot geskiedenisassessering vir graad 10-leerders?
•

/ think that the assessement strategy is currently not working in gr 10 history. The
reason for that spesifically [sic] in the Limpopo is that there is not a good support
structure in the province for history in gr 10. The reason could be that the schools are
situated so far apart that it is difficult to reach each other on a regular basis.

•

Source based questions especially in matric (Grade 12) don't test historical knowledge.
It is now possible for an above average learner to pass History grade 12 without any
tuition or knowledge. Matric used to assess essays is very subjective and vague.

•

To involve learners, peer and parents more.

•

When learners are in grade 9 Social Sciences should be taught thoughly [sic] by a
teacher who understand History very well so that when learners progress to grade 10
they have clear understanding of History. Teachers should be taught subject matter,
because sometime teachers don't understand the content.
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With the detonating level of language proficiency on the part of learners, the question of
medium of instruction should be looked at. I think mother-tongue instruction comes into
picture.
The abovementioned

assessment

strategies

speak

a

volume and are

fairly

comprehensive.
Duideliker riglyne by die merk van die opsteltipe vraag. Dit hang saam met verskillende
menings op die oomblik.
Cover already all relevant aspects.
Meer hulp van Departement: moet meer by skole kom om na die werk van die
onderwyser te kyk en kommentaar te lewer (Individueel).
Kleiner leergetalle per Mas. Groter ouerbetrokkendheid. Beter dissipline.
Groter ondersteuning van onderwysdepartement se kant t.o.v. leiding, ondersteuningsmateriaal ens. Toegeruste biblioteke en naslaanbronne vir landelike gebiede.
Cascading assessment training via consultancy to ensure that information given is
uniformly.

More training sessions to ensure effectiveness (No crash courses!).

A

Buddy-system - a school with effective assessment practices to be linked with a school
with poor assessment practices.
I think the whole syllabus for grade 10 has been made right and simple for the
educators.
The emphasis placed upon the individual (self assessment) group work (learners are
compelled to make a contribution).
Background information from primary level, basic historical concepts and map work,
critical thinking which has to be tough in primary level, analysis and evaluation of
historical events.
Develop a year planner for cluster groups. Pace learners. Content to wide-have to be
concise. Content framework-early history modern history - quite interesting.
The standards being set seem to be too high especially for learners from formerly
disadvantaged background.
Assessment helps you as the educator to see the learners progress. If you don't assess
your learners you will not be able to know where to start and when to finish. Another
thing which is important in assessing your learners is peer assessment so that they can
assess each other.
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/ think we have to make it easy and more understandable to the teachers as well as
learners.
Cultural differences/language choice. Learners in our school has a Xhosa as mother
tongue, yet they are been taught in English.
Want to leave!! My feelings for teaching is dead. I only go through the motions.
Manner in which assessment is to be done - just too complicated for the average
teacher. Text books are generally poor - manner in which they are written - not user
friendly - vast differences despite common curriculum.
Supervision (Department).

School based curriculum advisers.

Regular assessment

workshops. Inspection. Incentives. Department visibility.
Appointment of educators.
More open to own opinion which is good. Class discussions are more open. Debating
and conflicting ideas are regularly allowed.
More clear guidelines from DOE. Mark allocation for certain activities in grade 10 to be
reduced e.g. Research Project to be out of 30 and not 50 marks.
Learners struggle to bridge the gap between grade 9 and grade 10.

Somewhere

something is going wrong. My children because they not "clever" enough, struggle with
source-base questions. Historical thinking not present.
Assessment done at the end of each term gives a clear understanding of how much the
learner knows and learnt.
The fact that every teacher uses his/her own discretion in terms of materials and
activities to be assessed is detrimental in the sense that same standards are not
maintained. Each grade requires a teacher to work even after school. It is worse than
because most educators take more than 3 grades. Furthermore my cupboard is full of
files and papers.

This is confusing and stressful/. Most of the time is spent on the

administration of the paperwork.
Group work plays a major role when assessing learners. Learners learn to socialise
themselves and to accept other people's opinion. Learners are actively involved and
appreciate the things which are important in the learning and teaching situation.
The assessment plays a major role in the assessment of the learners.

The most

important assessment methods is the essay types and questioning method. It test the
learners mind where he still remember what he did. Research is also playing a major
role in the assessment of a learner. It helps a learner to share ideas with other people.
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It broadens one's mind by gather more information. A learner will read more books
finding information from different peoples, newspapers, magazines and museums.
Involvement of subject advisors and workshops for educators.

Cluster meetings for

every term.
Summative assessment plays an important role to learners and also teachers, because
it gives some comprehension.
Too many books. Learning materials. Resources. LSM.
Die beantwoording van essay vrae is 'n grysgebied.

Om 'n opstel na aanleiding van

bronne te skryf is volgens my 'n kortpad. Bemeester die werk en beantwoord dan 'n
vraag wat analitiese ens. vermoens toets. Ons is tans nie seker hoe ons leerders moet
voorberei vir die assesseringstipe nie.
Parents (parental involvement).
Where possible, learners are supposed to be taken outdoors in order to see and have
ideas on things that are in the textbooks.

Then, they will be assessed on their

presentation either in the form of role play or writing so as to qualify what they did in the
class and outside.
Essay writing and source based questions should not be the only forms of assessment
since not all assessment would be reaused [sic] with these forms of assessment, e.g.
historical enquiry.
Continuous assessment play a role when done timeously so that learners are used to
this difficult questions of today's history curriculum/subject.
To me all forms of assessment are important. The main problem is time management.
Most of the time is waisted in assessment than in teaching and learning. Keeping of
records for form of assessment for each learner is taxing on the side of the educator.
Research work where learners will go out and enquire about particular historical events,
past political leaders, cultural or traditional belief system of a specific race group who
lived in a specific area in the past.
Language should be taken into consideration - for second language learners the level of
English should suit them because they at times fail not because they do not know
answers but because they do not understand the question as a result of language.
If we could be exposed to how best can we ensure that parents are able to assist
learners at home. Reduction of administration workload.
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Research as a method of assessment was not done to a greater extend. Reason due to
lack of finances cause learners have to move from one place to the other in search of
information.

Parents also will not provide and it is also an oversight on the side of

management e.g. if learners have to interview people they need to have tape recorders
which will make their learning much more easier. Introducing IT as a compulsory
learning area will also help as learners will use computers without any hassle. That will
also be costly as strong rooms to be build [sic] and more computers to be installed in all
schools.
The assessment methods and techniques. Most educators still do not comply to the
current assessment strategies. Source-based questions should be encouraged.
Deal much with Southern African regions.
The understanding of learning outcomes play a major role in the assessment of History
for grade 10 learners.
Authentic assessments differ from classroom tests not only in format but also in the roles
played by the teacher and the learner.

Traditional tests are focused assessments

because they are designed to measure specific skills. In contrast ongoing assessment
are usually part of regular curriculum and are given times to measure cognitive and
motivational process.

With authentic, the learner becomes an active partner in the

assessment enterprise. Although the teacher serves as the expert partner providing
feedback, learners involved in authentic assessment activities learn to judge their own
work and adopt goals for self-improvement.

This assessment have systemic validity

which means they can serve as an impetus for curriculum change.
More examples on how extended writing using sources, should be given to educators.
If learners can be made to understand English, it will be easy to answer questions they
[sic] during assessment.
Learners must be inspired to realised the value of assessment.
Self evaluation, continuous assessment monitoring by superiors and immediate
feedback. Teacher teams in schools.
Source-based assessment plays a meaningful role.
Heritage site visiting.
Availability of suitable material like visual aids/archives material would enable role
players to have a meaningful and interesting part to play towards development of the
subject openness to be encouraged in terms of recommended books utilized for exams.
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To many different textbooks in different schools. Subject advisors not always informed
about certain aspects of assessment. Dual medium classess - you can't always reach
all the learners.

One standard OBE and assessment booklet for all schools in NW

(North west) might bring a uniform approach.
Assessment of skills and values play a meaningful role in the assessment of History for
grade 10.
CASS-As it takes learners to progress to next class/grade.
Continuous assessment is very important because it ensures that learners work is
recorded throughout the whole year.
Assessment through peer and self plays an important role.
Formative assessment plays a meaningful role in OBE.
Learners should undergo educational excursions whereby they gather information about
different historical places and events. This will make them (learners) enjoy the subject
and understand it easily. Libraries are required for learner's reference in this subject.
Debates.

Tours to different places so that learners can be familiar with landscapes,

different types of settlements museums.
Continuous assessment play an important role because through it a learner can be able
to have a clear picture.
Source based assessment plays a meaningful role because learners are able to see and
learn at the same time.
Classroom debate is very important.
The diagnostic assessment since learners are not participating willingly in class.
Learners must be tought [sic] from the lower levels about the importance of History as a
subject. There must be continuity from lower grades up to grade 10, 11,12.
If subject education specialist can be employed on merit not on favouritism.
Refrain from preaching Maths and Science as the two most important subjects. Positive
attitudes toward history.
The curriculum should be compiled in such a way that it compliments from year to year
like in Maths. The curriculum should spelled out clearly - width and depth should be
indicated like in the past to ensure uniformity on a national basis.
Provision for more interaction with different communities.
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•

Interaction with and assistance from institutions of higher learning e.g. (History
Department of (Potch) North West University).

•

Assessment should be quarterly and towards exams (final).

There should be no

disturbances as teachers prepares for exams.
•

Assesseringstake moet uitgeruil kan word - dit is moeilik om aktiwiteite saam te stel en
verseker te wees van die kwaliteit en standaard daarvan. Die LU en AS bly dan ook in
die slag.

Die vaardigheid/kennis om die vaardigheid van die beantwoording van

brongebaseerde vrae aan leerders oor te dra - moet aandag kry. 'n Mens is nogsteeds
geneig om te wil "spoon feed" net om resultate te kry.

AFDELING H VAN VRAELYS: VERBATIM MEDEDELINGS OP DIE OOPITEM H44
Wat hierop volg is die verbatim mededelings van die deelnemers oor die positiewe aspekte van
UGA.
•

It is the only way in which we can measure the progress of learners both academically,
physically and emotionally.

•

The assessment is very helpful to the learners because it gives them time to show their
critical thinking and encourage them to work together.

•

Well the workshop from the department has just given some lights [sic]. We can be able
to draw work schedule and subject frame work.

•

It is essential to mention that assessment is integral in the teaching and learning that we
can not do without.

•

Assessment are inspiring and induce further commitment and forms on the part of the
educators and learners.

•

Brongebaseerde vrae werk goed as daar 'n duidelike memo is. Eie mening-vrae is nie
regtig tot voordeel van die kind nie.

•

Learners in progress at own pace.

•

1. Good range of tasks, 2. some room to complete more tasks than required. 3. Forces
educators to plan ahead and be clear about their expectations i.e. criteria for
assessment given before project/work is done by learners.

•

Learner paced. Learners know what to be assessed i.e. outcomes. DO's and CO's
being integrated. Assist learners to fulfil their roles in school and society.
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•

Everything is fine on the way the assessment is done.

•

Number of items to assess has become manageable.

The fact that various ways of

assessment are permitted makes assessment manageable, as the teachers does not
have to assess everything by himself or herself.
•

Interessante onderwerpe wat deel vorm van sillabus.

•

Learners to find information themselves, can remember it easily, extracting information
from given sources and deducing from given information".

•

Good-bring about progress implementation -still little bit strange.

•

This show a new beginning in teaching.

•

Assessment helps the learners to see their progress. It also helps the learners to correct
each other. It also makes the learners to be creative.

•

This is a good and better way of assessing our learners but the educator need more
training as far as the way of assessing is concerned. It helps the learners to learn more
and the teachers don't spoon feed the learners.

•

OBE assessment is a democratic way of assessing the learner. For example the learner
can assessed himself or herself, can be assessed by a peer or a group, a parent or an
educator. The process of assessing is fair.

•

Generally very good. All aspects of assessment are covered if taught properly.

•

There is no clear line between teaching and assessment. Policy documents clear and
specific.

•

It is an ongoing process.

•

The DoE should come with redy [sic] made lesson plans and let educators be
implementers of what has already been planned. The number of files should be reduced
because they are time consuming. Let History be compulsory to teach essential skills
that are required especially in tertiary institutions (research and interpretation of
sources). Let it be used to promote patriotism. Most developed countries do that and its
working.

•

Assessments are good on papers and are considered clear for everyone, e.g. teacher,
learner parents.

•

Assessment is effective to evaluate understanding and progress of learners.

•

Develop certain skills on the learners.
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Learners acquire knowledge and understanding the assessment criteria used during
lesson presentation. Learners are actively involved during lesson presentation.
All kinds of assessment plays a major role to us. It makes us to remember what we
have saw at the museums and what we have share with our colleagues. We manage to
pass in advance through continuous assessment. We play a major role in our learning
and teaching situation. Gone are those days where teachers used to budge and the
learners do the listening.
Workshops, cluster meetings, visits to schools by subject advisors.
Give teacher a clear picture what to teach and assess at the end of the lesson.
New assessment. New curriculum. Lot of teacher material such as textbooks.
Die deurlopende en verskillende assessering is 'n verbetering op die ou manier van
doen.
It is generally accepted and appropriate for learners to be assessed continuously. It is
also important for formative and summative assessment to be conducted.
Essay and source based tasks as a form of assessment are very good in developing
critical thinking and analysis skills in learner.
Make learners to work very hard. Shows them where they have understood or not.
Enables the educator to see the weaknesses and strengths of the learners. Helps the
educator to provide feedback.

Through assessment educators can also be able to

measure or evaluate their performance, know in time if learners understand or are
experiencing some learning problems. Assessment can also help educators to identify
areas of potential development and the kind of remedy that needed.
Assessment of NCS teaches learners to be open minded, who can independently look
for information and make their own conclusions. It also allows them to put what they are
learning into practice.
It creates a clear understanding for the assessment strategies and tools.

It is so

transparent and create a room for development on the side of educator and learner.
Assessment in general was given highest priority by Department of Education, more
teachers have been trained as far as assessment is concerned. The Department has
also supplied

schools

with documents containing more information regarding

assessment; more in-service training is still provide to teachers to date.
From the questionnaires I have realise my assessment performance.
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/ have realised my weaknesess and strength. I need to develop on my oral history and
heritage projects.
The assessment standard makes it easy for both learners and educators to know exactly
what to assess and how to assess it.
Assessment of learning is an essential element of OBE.

Without valid and reliable

assessment procedures you will simply not know whether or not your learners have
achieved the learning outcomes that were the focus of the lesson, and neither will the
learners know whether they have learnt well. It is an integral part of all planning and
preparation. Assessment is said to be formative which means that it helps to shape the
learner through the learning process.
LO's andAS's have been shortened.
Questions based on assessment or the syllabus is relevant.
Motivates learners to be positive in assessment preparing them for being assessed in
their working places in future.
Assessment is essential for both learners and teachers as it exposes the weaknessess
that need to be addressed.
Learners acquire more skills.
Assessment strategies and method help in developing learners in totality and in the end
produce a responsible and democracy sensitive citizens of South Africa.
Good as long as you know what is expected of you and how would they be of benefit to
an individual.
Teaching bring more skills in and learners are involved in assessment methods.
Assessment of OBE is important because it will help learners with learning barriers to be
identified.
Assessment of OBE is important because it takes place in many forms.
Well it was a nice move towards change but constant monitoring is important.
Assessment (CASS) based on the specified outcomes is very good since it ensures that
learners acquire common and standerdised learning outcomes. OBE help the learners
to have a spirit of independence.
It addresses skills, attitudes and values.
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Workshop on "assessment" should be done regularly to update the educators with new
methods.
Department should develop a strategy in which can help educators to understand
"assessment" and implement it accordingly.
QBE History assessment is good because learners would be able to have outcomes.
The learners and teachers are showing some commitment towards the new system.
Also changes introduced by the new system are of great benefit to the learners and
teachers alike. The society that is going to be produced by the new system is going to
be great.
They learn at their own pace.
Assessment is imperative to be continuously practiced.
Assessment methods used are giving learners enough chance or different ways of
achieving the intended outcome.
Teachers are doing wonders particularly when improvising. Rubrics and matrix at least
are easier to understand.
Tests and exams are sure and proven ways of assessment if the format is acceptable.
It helps to determine understanding and successes or problems in the learning area.
I am positive with the present approach on assessment.
Die verskeidenheid vorme van assessering skep 'n kreatiewe en meer interessante blik
op die vak.
Will improve with time.

AFDELING H VAN VRAELYS: VERBATIM MEDEDELINGS OP DIE OOPITEM H44
Wat hierop volg is die verbatim mededelings van die deelnemers oor die negatiewe aspekte van
UGA.
•

Implemented too soon too much.

•

Some learners do not take part in the assessment. Sometime if the assessment is in the
form of group or peer assessment some learners do not work or one dominate the
others.
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Teaching in the classroom is a very serious problem. Variety of support material bring
confusion.
Premature training workshops.
Assessment expose the weakness and incompentency of the learners and that may
result in the development of negative self-image which is a major cause for failing.
Duideliker voorbeelde is nodig by DASS-voorskrifte. Meer rubrics vir die merk van die
take.
To many administration, classes to big to sucessfully implement OBE.
Learners don't acquire the necessary skills in grade 9 to write essays in grade 10.
My learners are high achievers and the amount of work they do is not really reflected in
their portfolio.

Exam is to heavily weighted, especially as in grade 9 the exam only

counts 25% and suddenly in grade 10 it counts 75%. This also seems to undermine the
continuous assessment component.

Too many moderation meetings and training

sessions take up teaching time - not acceptable to leave classes more than we do.
Too many changes in assessment. When you have just become use to the assessment
criteria, it changes. Learners extremely weak. Peer/group assessment just not possible.
There are too many learners with learning problems. I know about them, but I cannot do
anything about it. The classes are too large. Learners not well manne(r)d [sic]. The
amount of admin is too much. I do not have the time to tend to learners with learning
problems. Most materials only available in English. Very timeous to translate.
Not all teachers are OBE trained. Notion that summative assessment being neglected,
focus more on F.A.
Hopeloos te veel tyd word spandeer aan assessering en portefeuljes met die gevolg dat
klasonderrig daaronder lei.

Daar is hopeloos te veel administratiewe rompslomp.

Hoekom moet leerders byvoorbeeld 'n erfnis navorsingstaak in die tweede kwartaal,
sowel as 'n navorsingstaak in die derde kwartaal doen?

'n Drie uur voorgeskrewe

eksamen in Junie vir Graad 10? Dit is om die minste te se sinneloos.
I do not like the "new" assessment - learners/the syllabi's [sic] ignores content and I feel
as if I do not do my subject justice.
Number of marks allocated for extended writing should not differ from the mid-year to the
end of the year exam.
Assessering verg te veel tyd. Werklike onderrigtye word 'n probleem.
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Shortage of learner support material, e.g. textbooks.
Time consuming having to deal with number of learners between 50-60.
It is time consuming.
Sometimes when you assess learners in groups other learners take advantage of other
learners they rely on them. They don't participate actively which is not good for history
learners. In history everybody must be involved.
Sometimes it waste time because the learners don't take part in the class discussions.
Please streamline and simplify things. I am optimistically (not positive I know) hoping for
this!!.
The language proficiency of OBE assessment should be revisited. There is a huge cry
among African learners that languages used for assessment are English and Afrikaans
and no African language is used.
Difficult to assess "so called" slow learners, we need special schools for learners that
has been caught up in the main stream and who gets condoned/promoted to the next
grade.
External moderation all the time - does not get done - teachers including myself against
moderating other schools work. Have enough work of my own; do not get payed!! All
these different types of assessment takes fun out of teaching - one is so pre-occupied
with meeting all these outcomes, etc....
Standard of questions in various text books - many of very high standard (too high).
The national assessment protocol is a very positive document which is fairly structured,
but the training on OBE assessment and approach is not enough. There is no support
material...
Time management with large groups a huge problem.
More training for educators to understand assessment standards. Level of questioning
according to 1,2, 3, 4 must be train for teacher to understand.
History is becoming a subject for only "clever" children.
Many learners do not come prepared.

There (are) no subject advisors in my area.

Educators are therefore not getting any assistance. Educators doing history now are
demotivated since History is made by the gov. and DoE to be seen as a waste of time.
Any educator is used to teach History.
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Assessment cannot be implemented effectively because of overcrowding.

Learners

from intermediate are just pushed to high schools without an efficient or good
knowledge.
Teacher have to deal with confusing assessment types, tools, strategies, forms, criteria,
which, if teachers are not workshoped, can be demoralising.
To much work on preparation on paper.
Learners are lazy to do their work on their fee will. Learners cannot discover new things
on their own.
The OBE comes with different approaches but there is no materials for it.

We are

always congested in our classes. There are few teachers and they lack information and
materials. There are lot of paperwork whereby the teacher have to do it. Actually OBE
has failed because the standard of education has gone down. Since 2005 the matric
results has gone down.
Lack of resources for teaching and learning. Inexperienced facilitators in the workshops.
Knowledge focus History too broad and long for grade 10. Assess all areas is a
challenge.

Our learners language barrier is also (a) challenge to effective learning.

There is a huge correlation between language barrier and poor performance. Also lack
of teaching and learning support material is detrimental.
Text books don't have information.
Difficult in teaching and to the learners.

Confusing learners in question.

To many

textbooks. Some books lack information, cartoons, questions, evidence!
Te min klem op leer, verstaan, onthou analiseer weergee in die gewig wat dit dra in die
portefeulje.
Learners are to be motivated as they lack reading skills. Learners are lazy.
However the authenticity of CASS is somehow questioned given the fact that there is no
elaboration of topics in the grade 10 textbooks. In general, textbooks are superviciously
[sic] dealing with topics.
Not all learners benefit from such forms of assessment (essay and source based)
because of language barrier those with poor language skills are disadvantage thus lose
interest in the learning area.
With this new type of education or assessment it is very difficult for educators to assess
in an acceptable method. Educators are not sure of how and what they have to assess.
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/ cannot say something positive on something always confuses me and create a lot of
stress in my life time at work. But I tried my best.
Time consuming e.g. formative assessment and summative assessment consume a lot
of time, e.g. June exam and end of the year exam including the controlled takes a lot of
teaching time and learning time.
This approach of teaching and learning (OBE) is not always effective in overcrowded
classrooms. It also become difficult for educators to effectively implement this approach
in schools where there are no resources and good infrastructure e.g. lack of learning
materials, shortage of classrooms and educators etc. More time is needed to effectively
implement this approach and educators struggle to finish the syllabus in time.
The problem with NCS is mostly for learners who has English as a second language
because they at times fail to express themselves and also to understand some
questions.
Its time consuming and requires lot of paper work and administration.
The (assessment) document have been dumped to most teachers to read and teacher
do not have enough time due to work overload and that makes implementation more
impossible.
To be given enough time.
There's a lot of paper work that need to be recorded. There must be a way of reducing
the assessment.
No negative comments on assessment, because in reality assessment must be done.
More paperwork hinders teaching.
Learners are not prepared to learn.
Training was insufficient.
Too much paper work is involved - large classes; it is difficult to implement most of the
assessment methods and strategies.
Lengthy assessment encourages laziness and true reflection on what to assess or short
comings are not realized.
Parents not always to sure how to help learners. Learners not always active -rely on
stronger learners - find it difficult to work on their own.
Skills and values are difficult to assess.
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•

Learners tend to depend on the others.

•

Department is not doing well in this regard because the facilitators are not informed
therefore more training on subject advisors should be given.

However I don't think

learners will be independent after the completion of their studies. OBE does not develop
the IQ of learners.
•

It requires that the school should have adequate resources materials e.g. computers,
photocopy machines, etc.

•

It is very difficult to acquire the skills and values.

•

Subject advisors don't visit us regularly to provide with necessary information.

•

Meaningful moderations to be done regularly by both subject HOD's and subject
advisors.

•

The subject advisors should be the ones to go through educators' portfolios not
educators (during moderations of schools) final moderation.

•

It is difficult for learners, they cannot cope with this curriculum.

•

Some learners become lazy because of learning at their own pace.

•

The methods use are time consuming since learners working pace does not always
watch the time given to complete a task. Lack of intensive and continuous training for
the educators is hampering progress. Also lack of resources is a pull-down factor for the
new system.

•

Lack of learner support materials. Too much administration duties than actual teaching
and learning.

•

Very time consuming.

Not sure if pupils really benefit.

Very expensive way of

assessment. The poor does not benefit (no TV's, internet, newspapers etc.). Classes to
big for assessing methods prescribed.

Source-based assessment makes history

unpopular - decrease in pupils. Source-based questions to open for own views real
facts are sacrificed.
•

It's to complicated and demands lots of administration work within a very limited time.
"Prep" is not only about preparing lessons, so real preparation for class-readiness is
really compromised. That is a real downside. The educator's energy is taken up.

•

/ am concerned with the way subject-advisors harass teachers instead of assisting.
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Die matrikse benadeel die leerder wat oor feite kennis beskik.
brongebaseerde vrae verg baie aandag en is tydrowend.
Need a lot of time to teach learners.
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Die opstel van die

