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HOOFSTUK 1 

INLEIDING EN NAVORSINGSMETODOLOGIE 

1.1 Inleiding 

The minds of our brightest youth are the most precious resource a society possesses. 
They deserve the best education we can give them (Bradley & Dee, 2010:22). 

Meer as 2000 jaar gelede het Plato reeds gepraat van begaafde kinders as 

“kinders van goud” (Olivier, 1984:7). Akademies begaafde leerders vorder 

skolasties baie vinniger as ander leerders. Hulle vereis dus gedifferensieerde 

onderwysprogramme en/of -dienste wat nie normaalweg deur die gewone 

skoolprogram voorsien word nie om hulleself te ontwikkel ten einde doeltreffend in 

die samelewing te funksioneer (Eby & Smutny, 1990:4). Volgens Whitmore 

(1980:3) is begaafde leerders die mees misverstane en verwaarloosde groep 

leerders in die meeste skole, omdat hulle unieke onderwysbehoeftes oor die hoof 

gesien word. 

Die visie van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel is dat alle Suid-Afrikaners wat 

‘n belang het by die stelsel van onderwys en opleiding, gesamentlik 

verantwoordelikheid sal neem om ‘n bydrae te lewer tot die vestiging van ‘n 

regverdige en gelyke onderwysstelsel van hoë gehalte met ‘n kenmerkende 

kultuur van gedissiplineerde onderrig en leer (Steyn, Steyn, De Waal & Wolhuter, 

2003:72). Dus moet daar ook op ‘n gelykwaardige wyse aan die behoeftes van 

akademies begaafde leerders voldoen word. 

Die onderhawige navorsing fokus derhalwe daarop om te bepaal op watter wyse 

effektief in die unieke behoeftes van akademies begaafde leerders vanaf graad 

vier tot ses in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel voorsien kan word. Ten einde 

die doel te bereik, skets hierdie eerste hoofstuk die konteks van die navorsing 

soos dit uiteenval in die navorsingsprobleem, -doel, -metodologie en struktuur van 

die navorsingstudie. Die literatuuroorsig, ‘n kwalitatiewe navorsingsmetode wat 
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fokus op fenomenologiese en ontwerpsgebaseerde ondersoek, en die raamwerk 

vir strategiese onderwysstelselbeplanning2 word ingespan om vas te stel wat 

akademiese begaafdheid is, wat die unieke kenmerke en onderwysbehoeftes van 

akademies begaafde leerders in die intermediêre fase (wat bestaan uit skoolgraad 

4 tot 6) is, wat die huidige stand van onderwys aan akademies begaafde leerders 

in Suid-Afrika en internasionaal is en watter tersaaklike interne en eksterne 

determinante onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders beïnvloed.  

1.2 Literatuurkonteks en navorsingsprobleem 

1.2.1 Die onderwysstelsel en onderwysproduktiwiteit 

Strategiese onderwysstelselbeplanning het ten doel om die aard en struktuur van 

‘n bepaalde onderwysstelsel, soos ‘n nasionale of mini-onderwysstelsel so te 

ontwerp dat dit op effektiewe en produktiewe wyse in die reële onderwys-

behoeftes van die teikengroep voorsien (Steyn, Steyn, De Waal & Wolhuter, 

2002:159). Ten opsigte van die toepassing van die strategiese beplanningsraam-

werk terwille van onderwysproduktiwiteit val die klem daarop om die nasionale 

onderwysstelsel en/of mini-onderwysstelsel so te struktureer dat dit (gesamentlik) 

onderwysproduktiwiteit op implisiete en eksplisiete wyse positief ondersteun. Die 

fokus behoort op die effektiewe gebruik van gekose mini-onderwysstelsels te val 

om gespesialiseerde onderwysdienste te lewer, sodat daar in die nasionale 

onderwysstelsel op die voorsiening van effektiewe ‘algemene’ onderwysdienste 

gefokus kan word. Die navorsing oor onderwysvoorsiening aan akademies 

begaafdes vind binne hierdie konteks plaas. 

‘n Nasionale onderwysstelsel word gedefinieer as die logistieke raamwerk vir 

effektiewe onderwys waardeur in die onderwysbehoeftes van al die inwoners van 

‘n bepaalde staatsterritorium voorsien word (Steyn et al., 2002:59). Die mini-

onderwysstelsel is die logistieke raamwerk gerig op die spesifieke onderwys-

behoeftes van ‘n identifiseerbare groep mense binne ‘n staatsterritorium (Steyn et 

                                            

2 Die aard van die navorsing aan die hand van die strategiese beplanningsraamwerk vereis dat die 
inligting in die formaat van indikatore gegee word. Die verhandeling bied die inhoud/inligting op 
verskeie plekke in kolpuntformaat aan, want dit is dan bloot makliker om die inligting na indikatore 
te verwerk. 
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al., 2002:59). Die primêre doel van so onderwysstelsel is om in die 

onderwysbehoeftes van die teikengroep te voorsien. Een van die kenmerke van 

die onderwysstelsel stel dat dit op doelmatig-ekonomiese en materieel-

ekonomiese effektiewe wyse – of produktiewe wyse – in die onderwysbehoeftes 

van die onderwysteikengroep voorsien (Steyn et al., 2002:144-145). Vertroue in 

die onderwysstelsel verhoog indien die onderwysproduktiwiteit hoog is en 

deurlopend aandag kry. Dit wil sê, die gaping tussen die kwaliteit van die 

onderwys, of die onderwysprestasie van die leerders, en die gelyklopende koste 

van die onderwys moet deurlopend vergroot word sodat die koste van onderwys 

in effek daal. Sodoende is die teikengroep seker dat die fondse wat (onder meer 

deur middel van belasting) voorsien word op die mees effektiewe wyse 

aangewend word om die maksimum prestasie van leerders ooreenkomstig die 

reële onderwysbehoeftes van die teikengroep te lewer. 

Die produktiwiteit van ‘n nasionale onderwysstelsel kan verhoog word indien 

relevante mini-onderwysstelsels voorsien word wat die verantwoordelikheid neem 

om bepaalde gespesialiseerde onderwys te voorsien. Die nasionale 

onderwysstelsel fokus in hierdie geval meer daarop om die ‘algemene’ 

onderwysdienste ooreenkomstig die ‘algemene’ onderwysbehoeftes van al die 

inwoners van ‘n bepaalde staat te voorsien, terwyl die geïdentifiseerde mini-

onderwysstelsels die verantwoordelikheid neem om in unieke onderwysbehoeftes 

van geïdentifiseerde teikengroepe te voorsien, byvoorbeeld die unieke 

onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders (Steyn et al., 2002:145). 

Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel bestaan uit vier komponente, naamlik die 

onderwysstelselbeleid, die onderwysstelseladministrasie, die onderwyskundige 

struktuur en die ondersteuningsdienste (Steyn et al., 2003:8-11). Die bevordering 

van onderwysproduktiwiteit betrek al die komponente en elemente van die 

onderwysstelsel. Die aard, inhoud en strukturering van die komponent ‘onderwys-

stelselbeleid’ sal ‘n positiewe of negatiewe invloed op die onderwysproduktiwiteit 

hê, die soort onderwysbeheerstrukture in die komponent ‘onderwysstelsel-

administrasie’ sal onderwysproduktiwiteit beïnvloed deurdat die ontwikkeling en 

toepassing van beleid gestroomlyn word; die soort onderwysprogramme en die 

organisering daarvan in die komponent ‘onderwyskundige struktuur’ sal 
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produktiwiteit bevorder of kortwiek en die aard, samestelling en funksionering van 

die onderwysondersteuningdienste sal ‘n effek op onderwysproduktiwiteit hê. Die 

onderhawige navorsing fokus op die onderwyskundige struktuur wat deur Steyn et 

al. (2003:1) gedefinieer word as die gestruktureerde en georganiseerde 

versameling van alle onderwysinrigtings op al vier onderwysvlakke en wat die 

horisontale en vertikale bewegingsmoontlikhede van leerders volgens hulle 

onderskeie vermoëns beskryf. 

1.2.2 Akademiese begaafdheid 

Die volgende definisies vir akademiese begaafdheid is uit die literatuur 

beskikbaar: 

 ‘n Leerder wie se intellektuele vermoëns dié van sy portuurgroep by verre 

oorskry word as akademies- begaafd beskryf. Hierdie leerders ontwikkel 

teen ‘n vinniger tempo as die gemiddelde leerder en is emosioneel en 

moreel meer volwasse (De Witt, 2009:145-146). 

 Akademies begaafde leerders is leerders wat bewys lewer van hoë 

prestasie in areas soos intellektuele, kreatiewe, artistiese en 

leierskapsvaardighede of spesifieke akademiese velde, en wat dienste of 

aktiwiteite vereis wat nie noodwendig deur die skool voorsien kan word nie 

(Clark, 1983:5). 

 Akademiese begaafdheid is ‘n algemeen menslike vermoë om omvangryke 

intellektuele prestasies op ‘n bepaalde gebied te lewer. Dit is dikwels die 

geval dat ‘n hoogs-begaafde leerder op meer as een terrein uitblink 

(Olivier, 1984:8). 

 Die leerder demonstreer akademiese begaafdheid wanneer hy/sy ‘n hoë of 

potensiële akademiese vaardigheid in een of meer van die volgende areas 

vertoon, naamlik (Schroth & Helfer, 2008:159): 

o Algemene intellektuele vermoë 

o Spesifieke akademiese bekwaamheid 

o Kreatiewe of produktiewe denke 

o Leierskapvaardighede 

o Psigomotoriese vaardighede 
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 Volgens Jolly en Bruno (2010:15) word akademiese begaafdheid deur vier 

faktore bepaal naamlik, intellektuele vermoë, dryfkrag, geleentheid en 

kreatiwiteit. Begaafdheid manifesteer ook in verskillende vorme, soos 

fisiese talent (hoë akademiese prestasie), besondere vaardighede in 

visuele en ander kunste (musiek, kuns en drama), besondere meganiese 

vernuf (ontwikkeling en bou van modelle), uitnemende leierskap, hoë 

intelligensie en/of ‘n hoë vlak van kreatiwiteit (Wallace, 1983:2-3). 

Dit is duidelik dat akademiese begaafdheid so ‘n breë konsep is en dat ‘n enkele 

definisie nie daarvoor gegee kan word nie. Akademiese begaafdheid het grootliks 

met ‘n besondere intellektuele vermoë en gepaardgaande akademiese prestasie 

te doen. 

1.2.3 Kenmerke en identifisering van akademiese begaafdheid 

Akademies begaafde leerders is almal uniek, maar navorsers het verskeie 

kenmerke uitgesonder wat kan help om hierdie leerders te identifiseer. De Witt 

(2009:146-151) som die kenmerke van akademies begaafde leerders soos volg 

op: 

 Die leerder ontwikkel akademies vinniger as sy/haar portuurgroep. 

 Die leerder is gemotiveerd om soveel as moontlik te leer. 

 Die leerder besit unieke kreatiwiteit. Kreatiwiteit is die hoogste uitdrukking 

van begaafdheid, omdat al die funksies van die brein op hoër vlakke 

betrokke is wanneer ‘n persoon kreatief besig is (Clark, 1983:30-32). 

 Die leerder besit bo-gemiddelde algemene vermoëns, veral intellektueel. 

 Die leerder is baie taakgeoriënteerd en doelgerig. 

 Die leerder demonstreer goeie leierskapsvaardighede in probleemoplos-

sing. 

 Die leerder kan akademiese en intellektuele probleme voorkom en oorkom. 

 Die leerder het goeie taalbeheer. 

 Die leerder het selfvertroue in sy/haar akademiese werk en wil nuwe dinge 

probeer. 

 Die leerder volhard met take. 

 Hierdie leerders is baie onafhanklik in hulle werk. 
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 Die leerder hou van lees. 

 Die leerder het ‘n onversadigbare nuuskierigheid. 

 Die leerder toon ‘n groot belangstelling in die detail van sy/haar werk en die 

verfyning daarvan. 

 Die leerder het gewoonlik ‘n klomp stokperdjies. 

 Die leerder openbaar ‘n algemene dryfkrag om te presteer. 

 Die leerder is baie energiek en kom dikwels met baie min slaap klaar. 

 ‘n Goeie sin vir humor kom by die leerder voor. 

 Die leerder is gewillig om verantwoordelikheid te aanvaar. 

 Die leerder het ‘n goeie geheue, lang aandagspan en leer vinnig. 

 Die leerder geniet ingewikkelde speletjies. 

 Goeie beplannings- en organisasievaardighede kom by die leerder voor. 

 Die leerder gee nie om om alleen te wees nie. 

Volgens Haensly (2001:189) is daar nie ‘n onfeilbare proses om presies te 

identifiseer watter leerders akademies buitengewoon en merkwaardig sal wees 

nie, maar onderwysers moet bereid wees om buitengewone en merkwaardige 

talent en vermoëns raak te sien, waar en veral wanneer dit te voorskyn kom. Dit is 

van kardinale belang dat akademies begaafde leerders so vroeg as moontlik 

geïdentifiseer word, sodat hulle tot hulle volle potensiaal kan ontwikkel. 

1.2.4 Die behoeftes van akademies begaafde leerders 

Indien ‘n akademies begaafde leerder se unieke onderwysbehoeftes oor die hoof 

gesien word, kan dit psigologiese skade en permanente verswakking van die 

leerder se vermoëns tot gevolg hê (Clark, 1983:140). Dit is waar dat sommige 

akademies -begaafde leerders dikwels as die swartskaap gesien word en nie 

maklik in die skoolkonteks aanvaar word nie (Vrey, 1984:110). Daar is ook 

verskeie ander sosiale probleme wat sommige akademies begaafde leerders 

ervaar. De Witt (2009:154-155) en Hargrove (2010:15) som die probleme soos 

volg op: 

 Die leerders het ‘n gevoel dat hulle “anders” is. 

 ‘n Gevoel van verwerping kom by akademies begaafde voor omdat hulle 

nie soos die res van hulle portuurgroep is nie. 
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 Die leerders voel gefrustreerd omdat daar nie in hierdie leerders se 

behoeftes voldoen word nie. 

 Hierdie leerders raak verlore in hulle eie fantasiewêreld. 

 Akademies begaafde leerders ervaar onnodige druk. 

 Verveeldheid kom by die leerders voor. 

 Hierdie leerders is baie perfeksionisties en dit kan lei tot hoë stresvlakke. 

 Die leerders is dikwels sosiaal geïsoleerd ten opsigte van ‘n vriendekring. 

 Baie onderwysers en fasiliteerders is nie in staat om akademies begaafde 

leerders te herken en te identifiseer nie. 

 Daar is ‘n gebrek aan belangstelling oor akademiese begaafdheid en die 

behoeftes van akademies begaafde leerders, in skole. 

 Dit is minder werk vir onderwysers as hulle net hierdie akademies 

begaafde leerders se behoeftes ignoreer. 

 Akademies begaafde leerders verkies om selfstandig te leer en is dikwels 

alleenlopers. 

 Akademies begaafde leerders hunker na moeilike take en dikwels word 

hierdie behoefte oor die hoof gesien. 

 Akademies begaafde leerders is gewoonlik op soek na ‘n komplekse 

leerdoel. 

 Akademies begaafde leerders is op soek na hulle eie uniekheid en wil nie 

sommer konformeer nie. 

 Die skool word dikwels deur akademies begaafde leerders as té 

voorskriftelik ervaar. 

 Akademies begaafde kinders voel maklik uit plek tussen hulle familie, 

vriende en hulle omgewing. 

 Akademies begaafde leerders is hoogs- sensitief teenoor die wêreld om 

hulle. 

 Die leerders ervaar die kompleksiteit van die lewe, maar hulle is nie altyd 

emosioneel volwasse genoeg om dit te hanteer nie. Dit lei tot angstigheid 

en spanning. 

 Hierdie leerders het ‘n besonderse leervermoë en die tempo van nuwe 

leerervaringe in die skool is vir hulle te stadig. Dit lei tot frustrasie en 

verveeldheid. 
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Uit die bogenoemde is dit dus duidelik dat akademies begaafde leerders hulle eie 

kognitiewe, affektief-sosiale en skeppend-ontdekkende onderwysbehoeftes het. 

Olivier (1984:121-122) som dit soos volg op: 

 Die unieke kognitiewe behoeftes: 

 Om sy/haar basiese denkvermoëns vroeër as die gewone gemiddelde kind 

te ontwikkel 

 Om ‘n breër algemene kennis op te doen 

 Om probleemoplossingsmetodes te ontwerp 

 Om selfstandig te studeer 

 Om meer, vinniger, op ‘n hoër vlak, met meer aandag en in groter diepte te 

leer 

 Die onderskeidende affektief-sosiale behoeftes: 

 Stimulasie wat maats met dieselfde intellektuele of artistieke vermoëns kan 

bied 

 Om homself as iemand te sien met superieure vermoëns of talente en nie 

as iemand wat “snaaks” is nie 

Die besondere skeppend-ontdekkende behoeftes: 

 Om met nuwe, kreatiewe idees vorendag te kom 

Dit is dus duidelik dat akademies begaafde leerders ekstra ondersteuning en 

aandag benodig om tot hulle volle potensiaal te ontwikkel en hulle ideale te bereik. 

Stormont, Stebbins en Holliday (2001:420-421) maak die volgende voorstelle om 

hierdie kognitiewe, affektief-sosiale en skeppend-ontdekkende behoeftes van 

akademies begaafde leerders te bevredig: 

 Bied geleenthede om hulle eie uniekheid te herken en te respekteer en om 

hulle sterk- en swakpunte in alle dimensies van hulle ontwikkeling te 

verstaan en te verreken. 

 Bied geleenthede om natuurlike mislukkings en die positiewe hantering 

daarvan te ervaar. 

 Voorsien eksperimentele, uitdagende en ondersteunende leerervaringe 

aan akademies begaafde leerders. 
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 Laat akademies begaafde leerders self besluit hoe om take te voltooi of 

probleme op te los. 

 Akademies begaafde leerders is baie sensitief en moet uitdrukking aan 

hulle emosies gee. Hulle kan byvoorbeeld aangemoedig word om joernaal- 

of dagboekinskrywings te maak. 

 Daar moet samewerking wees tussen die ouers, onderwysers, akademies 

begaafde leerders, professionele persone en beraders. 

Benewens die bogenoemde voorstelle meen Ward (1986) dat dit die samelewing 

se plig is om gedifferensieerde onderwys aan alle akademies begaafde leerders 

te voorsien en hulle behoeftes in ag te neem, omdat hierdie leerders baie kennis 

en vaardighede het om te bied aan die samelewing en baie voordele vir die 

samelewing inhou. 

1.2.5 Huidige stand van die onderwys aan akademies begaafdes in Suid-

Afrika 

Onderwys in Suid-Afrika is snelveranderend en transformerend. Dit kan 

onderwysers oorweldig en dit lei daartoe dat baie van die leerders se 

onderwysbehoeftes oor die hoof gesien word, veral dié van die akademies 

begaafde leerders (Van Tassel-Baska & Stambaugh, 2005:211). Die onderwys 

wat aan akademies begaafde leerders gebied word, beleef ‘n krisis (Renzuli & 

Reis, 1991:26), want die algemene skoolstelsel word nog steeds gekenmerk deur 

(Olivier, 1984:119-120): 

 ‘n onbuigsame organisasie, 

 onderwysers wat steeds die sentrale figuur in die onderrigleergebeure is, 

 die eksamenstelsel wat ‘n teeninstrument vir kreatiwiteit is en slegs 

voorsiening maak vir die leerder wat goed kan onthou en memoriseer, en 

 skole se beheptheid met resultate en simbole wat nie voorsiening maak vir 

die leerder wat met oorspronklike werk vorendag kan kom nie. 

Die onderwysdoel moet daarop ingestel wees om maniere te vind om die talente 

en spesiale vermoëns van soveel as moontlik jong kinders te ontwikkel, terwyl die 

unieke behoeftes van die akademies begaafde kinders erken word en 
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leerervaringe aan hulle gebied word op ‘n geskikte vlak en teen ‘n behoorlike 

tempo (Feldhusen, 1998:736). Onderwysbeleid wat misluk daarmee om die wye 

verskeidenheid van individuele verskille tussen leerders in ag te neem – soos wat 

in baie stelsels die geval is – is gedoem om oneffektief te wees (Benbow & 

Stanley, 1996:249). Renzuli en Reis (1991:34) som dit soos volg op: “You don’t 

prepare a young man or woman to become a world class athlete by keeping 

him/her in regular gym classes and by not allowing him or her to compete against 

other youngsters who can provide appropriate levels of challenge.” 

Uit die bogenoemde wil dit voorkom asof onderwysvoorsiening aan akademies 

begaafde leerders in Suid-Afrika nog glad nie op standaard is nie en dat daar nog 

baie gapings in begaafde onderwys is. Die onderwysstelsel moet die behoeftes 

van alle leerders, en veral akademies begaafde leerders, in ag neem om 

sodoende onderwysproduktiwiteit in Suid-Afrika te verbeter. Dit is insiggewend om 

die verskillende moontlikhede van akademies begaafde onderwysvoorsiening te 

oorweeg aan die hand van voorbeelde uit ander lande. 

1.2.6 Begaafde onderwys op internasionale vlak 

In ‘n opname wat in 2003 gedoen is om die spesifieke programme en dienste te 

verstaan wat aan akademies begaafde leerders wêreldwyd verskaf word, is die 

volgende resultate verkry (Clark in Wallace & Eriksson, 2006:290): 

 Nieu-Seeland bied aparte skole vir begaafdes wat selfgereguleerde leer 

ondersteun.  

 In Spanje is daar uitstekende wetgewing om onderrigondersteuning aan 

akademies begaafde leerders uit te bou, maar daar is nog ernstige 

probleme met die toepassing van wetgewing in die praktyk.  

 In Korea is wetgewing in 2002 geïmplementeer wat voorsiening maak vir 

begaafde onderwys. Daar is ook privaat-ondersteuning van die 

gemeenskap vir begaafde leerders in Korea. 

 Privaatskole in die Fillipyne bied begaafde onderwys aan in Wetenskap, 

Wiskunde, Kuns en Musiek. 
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 Denemarke het ‘n onderwysstelsel waarin daar op inklusiewe onderwys vir 

alle leerders gefokus word en daarom moet private- of naskoolprogramme 

gereël word vir begaafde leerders. 

 Kanada bied ‘n verskeidenheid alternatiewe soos week-lange mini-

kursusse, verrykingsprogramme, Wiskunde- olimpiades, Wetenskapskoue 

en universiteitsmentors vir begaafde leerders.  

 Australië is betrokke by vroeë ingangsprogramme, mentorskap, 

ontdekkingsprogramme, afstandsonderwys, “ Future Problem Solving” en 

“Tournament of the Minds”. 

 Joegoe-Slawië bied beurse aan vir ongeveer 10 000 kinders tussen die 

ouderdom van vyftien en twintig en nagenoeg 3 000 kinders (tussen 12-17 

jaar oud) woon somer- en winterkampe vir begaafde leerders in 

Wetenskap, Wiskunde, Sport en Musiek by. 

 Rusland was die eerste om die potensiaal van akademiese kompetisies te 

besef en het die akademiese olimpiese spele begin (Heller, Monks, 

Sternberg & Subotnik, 2000:562). 

 In Hong Kong word programme vir begaafdes gekenmerk deur buite-

kurrikulêre-, naskool-, naweek- en somerprogramme wat voorsien word 

deur individuele skole, die staat en universiteite (Chan, 2000:3-4). 

Hierdie lande maak dus op spesifieke wyses voorsiening vir akademies begaafde 

leerders in hulle onderskeie onderwysstelsels. 

1.2.7 Die ontwikkeling van programme vir akademies begaafde leerders 

Dit is belangrik dat ‘n parallelle kurrikulum ontwikkel moet word waardeur die 

gedifferensieerde behoeftes van al die leerders gelyktydig bevredig kan word 

(Bradley & Dee, 2010:28). Kurrikulum verwys na ‘n plan of program vir onderrig en 

leer wat gekonseptualiseer is in die lig van sekere doelstellings en waarin 

geselekteerde en geordende inhoude opgeneem is (Van Pletzen, 2006:63). 

Tomlinson (2000:8) meen dat die kurrikulum nie ‘n lys is van dinge wat gedoen 

moet word nie, en leerders moet nie as duplikate van mekaar gesien word nie. Die 

doel van ‘n program vir akademies begaafde leerders moet wees om vir hulle die 

geleentheid te bied om die onderwysbehoeftes wat nie in die gewone klaskamer 

bevredig kan word nie, te bevredig (Clark, 1983:144). Vir akademies begaafde 
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leerders om tot hulle volle potensiaal te ontwikkel, moet daar ‘n duidelike 

kurrikulumstruktuur in plek wees wat aan onderwysers, administrateurs, ouers en 

die akademies begaafde leerders self definieer wat die doel van die program is en 

wat die geantisipeerde uitkomste en tydraamwerk vir leer is (Van Tassel-Baska, 

1992). In hierdie navorsingstudie verwys ‘n program na die versameling van al die 

vakke op die verskillende skoolgraadvlakke. Hierdie navorsingstudie beskryf 

onder andere hoe ’n program bestaande uit modules op elke graadvlak van die 

gewone skool vir akademies begaafde leerders beplan kan word en hoe ‘n 

loodsmodule op skoolgraad 4 daar sal uitsien. 

Volgens Tomlinson (2005:160-162) en Van Tassel-Baska (2005:97) is daar geen 

vaste formule of patroon vir die ontwikkeling van ‘n kurrikulum vir akademies 

begaafde leerders wat almal gaan pas nie. ‘n Kurrikulum vir akademies begaafde 

leerders hang af van die individuele gereedheid, belangstellings en leermetodes 

van die individuele leerders. Dit vereis ‘n span gekwalifiseerde persone wat 

effektief saamwerk, ‘n geskikte omgewing waar die kurrikulum geïmplementeer en 

getoets kan word en ‘n ernstige behoefte aan programverbetering (Van Tassel-

Baska, 2002). 

Na aanleiding van die voorafgaande literatuuroorsig kan die navorsingsprobleem 

soos volg geformuleer word: 

Hoe kan op daar op produktiewe wyse in die unieke onderwysbehoeftes van 

akademies begaafde leerders in die intermediêre fase (skoolgraad 4 tot 6) in die 

Suid-Afrikaanse onderwysstelsel voorsien word? 

Uit hierdie navorsingsprobleem spruit die volgende sub-probleemvrae voort: 

 Wat is die unieke kenmerke en onderwysbehoeftes van akademies 

begaafde leerders in die intermediêre skoolfase (skoolgraad 4 tot 6)? 

 Wat is die huidige stand van onderwys aan akademies begaafdes in Suid-

Afrika, met spesifieke verwysing na die intermediêre fase, en binne die 

konteks van produktiewe onderwys en onderwysvoorsiening aan 

akademies begaafde leerders in ander lande? 

 Watter determinante beïnvloed die voorsiening van produktiewe onderwys 

aan akademies begaafde leerders in die intermediêre skoolfase? 
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 Kan ‘n vervlegting van ‘n toegespitse mini-onderwysstelsel, vir akademies 

begaafdes, en die nasionale onderwysstelsel bewerkstellig word ten einde 

produktiewe onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders te 

voorsien? 

 Kan hierdie mini-onderwysstelsel ‘n program spesifiek bedoel vir 

akademies begaafdes op produktiewe wyse aanbied? 

1.3 Doel van die navorsing 

Die doel van die navorsing is dus, na aanleiding van die bogenoemde 

navorsingsprobleem, om deur middel van ‘n empiriese, kwalitatiewe ondersoek 

vas te stel hoe daar op produktiewe wyse voorsien kan word in die unieke 

onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders van graad vier tot ses in 

die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. 

Die doelwitte van die navorsing is om: 

 die unieke kenmerke en onderwysbehoeftes van die akademies begaafde 

leerders te bepaal; 

 die huidige stand van onderwysvoorsiening aan akademies begaafde 

leerders in Suid-Afrika, met spesifieke verwysing na die intermediêre 

skoolfase, te bepaal en wel binne die konteks van produktiewe onderwys 

en onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders in ander lande; 

 die determinante ten opsigte van produktiewe onderwysvoorsiening aan 

akademies begaafde leerders in die intermediêre skoolfase te bepaal; 

 om die moontlike vervlegting van ‘n toegespitse mini-onderwysstelsel vir 

akademies begaafde leerders en die ondersteuning van akademies 

begaafde leerders in die nasionale onderwysstelsel te ondersoek om 

sodoende moontlike wyses of modelle van produktiewe onderwysvoor-

siening aan akademies begaafde leerders te beplan; en 

 om ‘n program spesifiek bedoel vir akademies begaafdes op produktiewe 

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

sukses daarvan te bepaal. 
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Bogenoemde doelwitte is nagestreef deur middel van die kwalitatiewe 

navorsingstradisie met individuele onderhoude en fokusgroeponderhoude as 

tegnieke vir data-insameling binne die raamwerk vir strategiese onderwysstelsel-

beplanning. 

1.4 Navorsingsontwerp en Metodologie 

1.4.1 Inleiding 

Die studie fokus op die onderwysvoorsiening wat aan akademies begaafde 

leerders in die intermediêre skoolfase gebied word ten einde onderwysproduk-

tiwiteit in die onderwysstelsel te verhoog. Die navorsing is in twee dele verdeel. 

Die eerste deel maak gebruik van kwalitatiewe navorsing in die vorm van 

onderhoude en fokusgroepe met skoolhoofde, onderwysers in die intermediêre 

skoolfase, akademies begaafde leerders in die intermediêre skoolfase en hulle 

ouers, om vas te stel wat die onderwysbehoeftes van akademies begaafde 

leerders is. Die tweede deel bied ‘n beplanning van ‘n mini-onderwysstelsel vir 

akademies begaafde leerders, asook ‘n program wat binne hierdie mini-

onderwysstelsel gebruik gaan word. 

1.4.2 Navorsingsparadigma 

Die paradigma wat die navorsing ten grondslag lê is interpretivistiese navorsing. 

Die interpretatiewe navorsingsparadigma fokus op die subjektiewe betekenis wat 

individue en gemeenskappe aan hulle ervarings gee (Maree, 2010:58-60). Hierdie 

paradigma veronderstel dat navorsing ‘n dieper verstaan en verduideliking van ‘n 

bepaalde situasie najaag, sodat die deelnemers se sosiale interaksies 

betekenisvol deel van die navorsingsgebeure word (Fouché & Schurink, 

2011:309). Hierdie navorsing soek na die standpunte van alle betrokkenes by 

onderwys aan akademies begaafde leerders ten opsigte van die aard, inhoud en 

aflewering van onderwys aan akademies begaafde leerders en is daarom 

interpretivisties van aard. Die interpretivistiese paradigma is beïnvloed deur 

pragmatiese uitgangspunte waarvolgens die navorsingsdoelwit deurlopend in die 

fokus bly en alle beskikbare navorsingsmetodes gebruik word om die 

navorsingsdoelwit te bereik (Cresswell, 2009:10). 
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1.4.3 Die voorgenome literatuurstudie 

Aangesien die interpretatiewe navorsingsparadigma die fokus plaas op die 

subjektiewe betekenis wat individue en gemeenskappe aan hulle ervarings gee, is 

dit noodsaaklik om ‘n tersaaklike literatuurstudie te doen. ’n Literatuurstudie sal 

help om die relevante inligting te kry oor die onderwerp wat ondersoek word en 

om sodoende ’n dieper verstaan van die individue en gemeenskappe se 

handelinge en belewenisse te ondersteun. Daarom is die doel van die 

literatuurstudie nie bloot om bestaande inligting weer te gee nie, maar om 

antwoorde te vind vir die vrae wat in die navorsingsprobleem voorkom. 

Fink (2009:3) beskryf ‘n literatuurstudie as ‘n sistematiese, eksplisiete en 

herproduserende metode wat die werk van ander navorsers en praktisyns 

identifiseer, evalueer en sintetiseer. Dit wil sê die literatuurstudie se bevindinge of 

gevolgtrekkings word gebaseer op die oorspronklike werk van ander navorsers. 

Fink (2009:162) stel ook dat die literatuurstudie ‘n metode is waarvolgens inligting 

versamel word om navorsingsvrae te beantwoord en om uit te vind wat bekend is 

omtrent ‘n spesifieke onderwerp. Lategan (2007:128) sluit hierby aan deur te sê 

dat die literatuurstudie fokus op die probleem wat ondersoek word, asook op die 

moontlike oplossings wat deur reeds voltooide navorsingsprojekte aangebied 

word. 

Na aanleiding hiervan is Taylor en Proctor (2010:1) se kriteria in die 

navorsingstudie gebruik om die literatuuroorsig te organiseer: 

 Die literatuurstudie is georganiseer rondom die vraag van hoe daar op 

onderwysproduktiewe wyse voorsien kan word in die unieke behoeftes van 

akademies begaafde leerders in die intermediêre skoolfase in die Suid-

Afrikaanse onderwysstelsel. 

 Die literatuurstudie het die resultate rakende wat bekend is en wat 

onbekend is oor akademiese begaafdheid opgesom. Die volgende kriteria 

is in ag geneem, soos voorgestel deur Boote en Beile (2005:7): 

 Oorsig verwys na die navorser se vermoë om ‘n onderskeid te tref tussen 

bronne wat relevant is en bronne wat irrelevant is tot die betrokke studie. 

Die definisie van oorsig sluit ook onder meer die volgende sub-kriteria in, 
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naamlik, aktualiteit, volledigheid, breedte, uitsluiting, relevansie, 

beskikbaarheid en gesag van die bronne. 

 Sintese verwys na die navorser se vermoë om die literatuur op te som, te 

analiseer en te sintetiseer. Die individuele kriteria vereis dat die outeur: 

o moet onderskei tussen wat in sy veld van studie gedoen is en wat steeds 

gedoen moet word; 

o die navorsingsonderwerp of probleem binne die breër wetenskaplike 

literatuur moet plaas; 

o die navorsing in die historiese konteks of veld van studie moet plaas; 

o die toepaslike woordeskat in die betrokke literatuur of studie moet 

bemeester; 

o die belangrike veranderlikes en verskynsels relevant tot die 

navorsingsontwerp kan verwoord; en 

o ‘n sintese tussen die nuwe perspektief en die beskikbare wetenskaplike 

literatuur kan bewerkstellig. 

 Die derde kriterium in die literatuurstudie is metodologie. Hierdie aspek 

van literatuurnavorsing bepaal of die navorser dieselfde soort metodologie 

gebruik het as vorige voltooide navorsing soos vervat in die literatuur. Die 

voor- en nadele van die gebruik van die spesifieke navorsingsmetodologie 

word dus in die kollig geplaas. Hierdie aspek is belangrik in die sin dat: 

o dit die navorser bekendstel aan verskillende navorsingstegnieke, 

o die voordele en nadele van elke navorsingstegniek uitgelig word, en 

o verbande gelê word tussen die idees en teorieë van die 

navorsingstegnieke. 

 Die vierde kriterium van literatuurnavorsing is relevansie. Die rasionaal 

van die praktyk en die wetenskap word in noue verband met mekaar 

gebring. 

 Die laaste kriterium wat in ag geneem moet word tydens literatuurnavorsing 

is die retoriese benadering tot navorsing. Hierdie aspek bepaal of die 

navorser die kern van die literatuur saamgevat het in die literatuuroorsig. 

 Die literatuurstudie het ook vrae formuleer wat verdere ondersoek vereis 

(vgl par 1.2.7). 
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Die soektog na literatuur oor die navorsingsprobleem in hierdie navorsingstudie is 

begin deur soekwoorde saam te stel om relevante inligting te vind op die Internet 

en om joernale en boeke te vind deur middel van die Ferdinand Postma Biblioteek 

se webtuiste. Databasisse soos EBSCOHOST, Google Scholar en ERIC is 

gebruik. Verskeie boeke en akademiese tydskrifte is ook geraadpleeg. 

Die volgende is voorbeelde van woorde wat gebruik is as soekwoorde: 

productivity in education, giftedness, gifted learners, academic giftedness, 

characteristics of gifted learners, needs of gifted learners, gifted education in SA, 

teachers of gifted learners, parents of gifted learners, gifted learners in primary 

schools, programmes for gifted learner, design and development model, 

qualitative research, interviews en focus groups. 

Die volgende stap was om die inligting wat gevind is op grond van die 

soekwoorde deur te werk om te bepaal of dit relevant is tot die ondersoek. Die 

relevante bronne is daarna georganiseer ten opsigte van die onderwerp en 

navorsingsprobleem. 

Verdere bronne is geïdentifiseer, geraadpleeg en verwerk, sodat die navorsing in 

die vorm van ‘n skripsie weerspieël kan word. Om dit te verwesenlik gaan die 

vooraf-genoemde stappe toegepas word. 

Daar is verskeie ou bronne in die literatuurstudie van hierdie navorsingstudie 

gebruik, aangesien daar baie min resente bronne oor akademiese begaafdheid 

beskikbaar is. Dit is ‘n aanduiding van hoe afgeskeep begaafde onderwys is. 

Die literatuurstudie moet korrek, verstaanbaar en sonder vooroordeel wees. Om ‘n 

goeie of voldoende literatuurstudie te doen, moet die navorser alles wat hy of sy 

doen sistematies beskryf en dit wat gedoen is, moet geregverdig word. Om ‘n 

navorsingsverslag te skryf is nie ‘n kort proses wat vinnig afgehandel kan word 

nie. 

1.4.4 Navorsingsontwerp en navorsingstrategie 

Hierdie navorsing maak gebruik van ‘n empiriese kwalitatiewe navorsingstrategie. 

Kwalitatiewe navorsing word volgens Ivankova, Creswell en Clark (2010:259) 
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gedefinieer as ‘n proses waardeur inligting ingesamel en georden word sodat die 

navorsingsprobleem duideliker verstaan kan word. Die navorser vorm ‘n 

komplekse, holistiese beeld, analiseer woorde en gedetailleerde verslae en voer 

die studie in ‘n natuurlike omgewing uit. Kenmerke van kwalitatiewe navorsing het 

in hierdie geval die volgende ingesluit (Creswell, 2009:175-176): 

 Die navorsing het in ‘n natuurlike skoolomgewing plaasgevind, naamlik by 

vyf laerskole in die Gauteng en Noord-Wes provinsies. 

 Die navorser was ‘n belangrike instrument in die navorsingsproses (vgl par 

1.4.6.3). 

 Data is verkry deur individuele en fokusgroeponderhoude met laerskool-

hoofde, onderwysers in die intermediêre skoolfase, akademies begaafde 

leerders in die intermediêre skoolfase en hulle ouers. 

 Die data-analise het induktief plaasgevind deurdat die data direk uit die 

klankopnames verwerk is. Die IPA (Interpretative Phenomenological 

Analysis) is as strategie hiervoor gebruik. 

 Die fokus is op die deelnemers geplaas ten einde te bepaal hoe hulle die 

fenomeen wat ondersoek word, naamlik onderwysvoorsiening aan 

akademies begaafde leerders, verstaan. 

Anfara en Mertz (2006:268) meen dat wanneer ŉ persoon ’n navorsingsprobleem 

wil oplos, hy/sy in die eerste plek nie op teorieë of navorsingsbevindings moet 

fokus nie, maar na wat die praktisyns van die wetenskap doen, en dit is die rede 

waarom kwalitatiewe navorsing vir die onderhawige probleem van groot waarde 

is. In die geval van kwalitatiewe navorsing is veral drie aspekte beklemtoon, 

naamlik: 

 In die eerste plek was dit van wesenlike belang om te verseker dat die 

gehalte en relevansie van data wat ingesamel word bo verdenking is deur 

van verskillende bronne gebruik te maak, byvoorbeeld onderhoude. 

 In die tweede plek is geldige prosedures in gereedheid gebring om die data 

te interpreteer en te organiseer. 
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 In die derde plek het die beskrywing van die bevindinge besondere aandag 

gekry ten einde die verlangde indiepte-verstaan van die onderwerp te 

verseker (Strauss & Corbin, 1990:11-12). 

Binne die kwalitatiewe navorsingstradisie is daar aan die eenkant elemente van 

die fenomenologiese en aan die anderkant weer elemente van ‘n 

ontwerpsgebaseerde studie gebruik. 

In Collins se Concise Dictionary (Sinclair, 2001:1126) word die begrip fenomeen 

beskryf as “. . . anything that can be perceived as an occurrence or fact by the 

senses.” Fenomenologie word in dieselfde werk beskryf as “. . . the movement 

that concentrates on the detailed description of conscious experience”. 

Fenomenologie verteenwoordig dus die kunde/kennis oor ‘n fenomeen/objek. Een 

van die probleme van die fenomenologie is dat dit nie ‘n sistematiese en 

eksplisiete metodologie voorskryf nie. Die fenomenologiese beweging wil eerder 

die navorser aanspoor om die bekende huidige fenomeen te verken, dit te ontleed 

en daaroor te reflekteer (Higgs & Smith, 2006:56). Daarom meen Nieuwenhuis 

(Maree, 2010:75) dat die fenomenologiese studie ‘n studie is om mense se 

persepsies, gedrag en beskouings vas te stel en uit te vind hoe hulle ‘n sekere 

fenomeen verstaan en ervaar. Hierdie begrip van die deelnemers se verstaan 

word uit die sogenaamde binnekring persepsies verkry (Fouché & Schurink, 

2011:317-318). Die deelnemers gee dus ‘n stem aan hulle ervarings. Deur middel 

van die fenomenologiese navorsing word die kern belewenis van die mense ten 

opsigte van ‘n bepaalde fenomeen dus bepaal deur ‘n klein aantal deelnemers te 

bestudeer (Cresswell, 2009:13). Aangesien daar deur middel van die 

fenomenologie gepoog word om mense se beleefde ervaring te bepaal en die 

fenomenologie nie ‘n bepaalde metodologie voorstaan nie, is individuele 

onderhoude en die fokusgroeponderhoude (vgl parr 1,4,6,4 & 1.4.6.5) as gepaste 

metodes gekies om data oor die navorsingsonderwerp te versamel. Die 

individuele en fokusgroeponderhoude stel die navorser in staat om te verken, te 

ontleed en te reflekteer. 

Die ontwerpsgebaseerde studie laat die navorser toe om te verklaar hoe, wanneer 

en hoekom opvoedkundige innovasies in die praktyk werk (Design-Based 

Research Collective, 2003:5). Dit help om die verhouding tussen opvoedkundige 
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teorie en die praktyk te verstaan. Objektiwiteit, betroubaarheid en geldigheid is 

onmisbaar om ontwerpsgebaseerde navorsing ‘n wetenskaplik korrekte projek te 

maak, maar dit word anders hanteer as in die geval van wetenskaplike 

eksperimentering. In ontwerpsgebaseerde navorsing kan tipiese metodes uit die 

kwalitatiewe navorsing gebruik word. 

‘n Voorbeeld van ontwerpsgebaseerde studie is studies wat uitgevoer word met 

die doel om ‘n begrip te vorm van algemene menslike dienste, met die uiteindelike 

doel om die kwaliteit van menslike lewe te verbeter (Schilling, 1997:174; De Vos, 

Strydom, Fouché & Delport, 2011:476-477). Soos in alle ontwerpsgebaseerde 

navorsingsgevalle is dit van kardinale belang dat die teikengroep en die 

gemeenskap aktief betrokke moet wees in so ‘n studie, aangesien die 

deelnemende gemeenskap as ‘n insiggewende informant beskou word om hulle 

eie lewensomstandighede te verbeter (Schilling, 1997:174). Die ontwerp- en 

ontwikkelingsmodel wat ontwerpgebaseerde navorsing prakties uitvoerbaar 

organiseer, bestaan uit die volgende fases, naamlik (Schilling, 1997:175) die fase 

van probleemanalise, gemeenskapsdeelname, projekbestuur en finalisering; die 

fase van versameling van inligting en sintese, die fase van die ontwerp van 

moontlike oplossings; die fase van vroeë ontwikkeling en toetsing van moontlike 

oplossings; die fase van evaluering van eerste oplossings en verdere 

ontwikkeling; en die fase van integrasie binne die gemeenskap, waarna 

implementering en finalisering geskied. Hierdie navorsing gebruik die raamwerk 

van strategiese onderwysstelselbeplanning as navorsingsmetode, aangesien dit 

spesifiek vir toepassing in die onderwys ontwikkel is en sodoende die 

navorsingsdoelstellings ondersteun (Steyn & Wolhuter, 2010). 

1.4.5 Die raamwerk vir strategiese onderwysstelselbeplanning as 

navorsingsmetode 

1.4.5.1 Inleiding 

‘n Belangrike deel van die navorsingsdoel is om die vervlegting tussen ‘n 

toegespitse mini-onderwysstelsel vir akademies begaafde leerders en die 

nasionale onderwysstelsel te ondersoek. Dit beteken dat kern-aspekte van so ‘n 

mini-onderwysstelsel beplan moet word om die vervlegting te verwesenlik, sodat 
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daar op onderwysproduktiewe wyse voorsien kan word in die unieke behoeftes 

van akademies begaafde leerders van graad vier tot ses in Suid-Afrika. Vir die 

beplanning van die kern-aspekte is die raamwerk van strategiese onderwysstel-

selbeplanning gebruik. 

Strategiese onderwysstelselbeplanning is bedoel om die aard en struktuur van ‘n 

bepaalde onderwysstelsel, naamlik ‘n nasionale of mini-onderwysstelsel, te 

ontwerp sodat dit op effektiewe en produktiewe wyse in die reële 

onderwysbehoeftes van die teikengroep voorsien (Steyn, et al., 2002:159; 

Compion, 2011:art 4). Die vervlegting tussen die nasionale onderwysstelsel en die 

mini-onderwysstelsel voorsien die opsie om ‘n doelgerigte mini-onderwysstelsel te 

vorm om gespesialiseerde onderwysdienste aan akademies begaafde leerders te 

lewer, sodat daar in die nasionale onderwysstelsel op die voorsiening van 

effektiewe ‘algemene’ onderwysdienste gefokus kan word. In hierdie konteks moet 

die navorsing insake onderwysvoorsiening aan akademies begaafdes verstaan 

word. Die strategiese onderwysstelselbeplanningsraamwerk is ‘n komplekse 

verloop van gebeure en beplande stappe en kan soos in figuur 1.1 voorgestel 

word. 
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Figuur 1.1 Die raamwerk vir strategiese onderwysstelselbeplanning (Steyn 

et al., 2002:160) 

 

In hierdie toepassing van die strategiese beplanningsraamwerk val die klem 

daarop om die mini-onderwysstelsel so te struktureer sodat dit 

onderwysproduktiwiteit in akademies begaafde onderwys op implisiete en 

eksplisiete wyse positief ondersteun. 

Die raamwerk vir strategiese onderwysstelselbeplanning bestaan uit drie fases en 

word soos volg deur Steyn, Wolhuter, Maarman en Steyn (2007:2-17) en Steyn en 

Wolhuter (2010:463-468) en Compion (2011) beskryf: 

1.4.5.2 Die fase van beplanningsvoorbereiding 

Hierdie fase behels die nodige voorbereiding vir die strategiese beplanning van 

die voorgenome (mini-)onderwysstelsel. ‘n Deeglike voorbereiding en die 

versekering van alle belangegroepe se deurlopende ondersteuning is van 

deurslaggewende belang. Die fase bestaan uit die volgende stappe: 

 Die motivering vir die beplanning van ‘n bepaalde onderwysstelsel is 

bepaal (vgl Steyn, Wolhuter, Maarman & Steyn, 2007:par 2.1) 
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Die rede vir die voorneme om ‘n onafhanklike onderwysinrigting te vestig is vooraf 

duidelik beredeneer en geformuleer in die aanvanklike navorsingsvoorlegging. Die 

motivering kom in kort daarop neer dat akademies begaafde leerders op grond 

van hulle unieke kenmerke (vgl par 1.2.3) unieke onderwysondersteuning benodig 

ten einde hulle volle potensiaal te ontwikkel (vgl par 1.2.4) en dat daar tans min in 

die SA onderwysstelsel gedoen word om hierdie onderwysondersteuning aan 

hulle te verleen (vgl par 1.2.5). Hierdie motivering het as sentrale interne en 

eksterne motiveringsfaktor gedien, en dit het die belangegroepe se deurlopende 

deelname verseker. 

 ‘n Beplanningspan is saamgestel (vgl Steyn et al., 2007:par 2.2) 

As deel van die fase van beplanningsvoorbereiding moet ‘n beplanningspan 

saamgestel word. Die beplanningspan speel ‘n kardinale rol in die suksesvolle 

afhandeling van die beplanning. Vir hierdie navorsing was die span 

verteenwoordigend van alle betrokke individue en belangegroepe en het 

verskillende kundighede ingesluit, maar dit was terselfdertyd nie te groot nie. Die 

beplanningspan is bestuur in die formaat van projekbestuur en die navorsingsleier 

het as projekleier opgetree. Die navorsingsleier het daarom seker gemaak dat die 

korrekte stappe gevolg word, dat ‘n deurlopende verbintenis gehandhaaf word en 

dat realisme seëvier sodat ‘n haalbare, volhoubare en bekostigbare plan ontwikkel 

kon word. 

Die beplanningspan wat vir hierdie studie saamgestel is (Bylaag 6) het bestaan uit 

die navorsers verantwoordelik vir die navorsing, en by wie die verantwoordelikheid 

van die beplanning berus, en ‘n beplanningsgroep. Die beplanningsgroep is 

saamgestel uit kundiges as verteenwoordigers van die direkte belangegroepe, 

naamlik die primêre en sekondêre skole en die ouers. Die beplanningspan het dus 

uit die volgende lede bestaan: 

o Een verteenwoordiger respektiewelik van die skoolbestuurspanne van ‘n 

laerskool en ‘n hoërskool. 

o Een onderwyser respektiewelik van ‘n laerskool en ‘n hoërskool. 

o Een ouer respektiewelik van ‘n laerskool en ‘n hoërskool. 

o Die navorser en navorsingsleier op ‘n ex officio basis. 
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o ‘n Voorsitter en sekretaris is uit die geledere van die beplanningspan 

gekies (Bylaag 2). 

Die lede van die beplanningspan het onderneem om deurentyd tot voordeel van 

die navorsings- en ontwikkelingsprojek op te tree en hulle deelname was 

heeltemal vrywillig en sonder enige vergoeding. Die beplanningspan het volgens 

behoefte ongeveer een keer per kwartaal vergader aan die hand van ‘n agenda 

wat saamgestel is (Bylaag 2-5). 

Die verantwoordelikheid van die beplanningsgroep was tweërlei van aard, naamlik 

(Bylaag 6): 

o In die eerste plek moes die beplanningsgroep advies gee ten opsigte van 

die verskillende implementeringstappe van die beplanningsraamwerk.  

o In die tweede plek moes die beplanningsgroep toesig hou oor die 

implementering en voltooiing van die beplanningsraamwerk, asook oor die 

haalbaarheid van die beplanning. 

Die geprojekteerde uitkomste is geformuleer (vgl Steyn et al., 2007:par 2.3) 

Die uiteindelike doel of aard, kenmerke en omvang van die onderwysinrigting is 

bepaal om vas te stel hoe daar op produktiewe wyse voorsien kan word in die 

unieke onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders van graad vier tot 

ses in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. Die geprojekteerde uitkomste is 

verwoord in die navorsingsdoelwit, wat soos volg saamgevat kan word: om die 

moontlike vervlegting van ‘n toegespitse mini-onderwysstelsel, bedoel vir 

akademies begaafde leerders, en die ondersteuning van akademies begaafde 

leerders in die nasionale onderwysstelsel te ondersoek en om op hierdie wyse 

moontlike maniere of modelle van produktiewe onderwysvoorsiening aan 

akademies begaafde leerders te beplan. Hierdie doelwit was dus deurlopend die 

rigtende lyn in die toepassing van die strategiese beplanningsraamwerk. 
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1.4.5.3 Die fase van beplanningsanalise 

Die fase van beplanningsanalise behels die versameling van alle tersaaklike 

inligting sodat dit op ‘n geordende en bruikbare wyse vir die verdere beplanning 

beskikbaar gestel kan word. Die fase bestaan uit die volgende stappe: 

 Die teikengroep is geïdentifiseer en hul onderwysbehoeftes is ontleed 

(vgl Steyn et al., 2007:par 3.1) 

Die teikengroep verteenwoordig die snit uit die gemeenskap in wie se spesifieke 

onderwysbehoeftes ‘n bepaalde (mini-)onderwysstelsel wil voorsien en daarom 

moet hierdie groep in besonderhede beskryf word. Die beskrywing moet 

terselfdertyd insluitend sowel as uitsluitend van aard wees. Daar moet dus 

verduidelik word wie as teikengroep ingesluit word en wie nie in die teikengroep 

ingesluit word nie. In die geval van die mini-onderwysstelsel word daar bewustelik 

op ‘n bepaalde mark besluit en sommige individue word ingesluit en ander 

uitgesluit as teikengroep. In die geval van hierdie navorsing is die teikengroep die 

akademies begaafde leerders in die intermediêre skoolfase wat oor die hele land 

versprei is. Daarom is hulle kenmerke en onderwysbehoeftes deeglik ontleed (vgl 

par 2.3). 

 Alle tersaaklike teoretiese en praktiese kennis wat bestaan insake die 

onderwys/opleidingsdiens wat gelewer moet word, is versamel (vgl 

Steyn et al., 2007:par 3.1) 

Die teoretiese en kontekstuele inligting is ingesamel deur middel van ‘n 

uitgebreide literatuurstudie en word gerapporteer in hoofstukke 2-4. Die 

praktykinligting en die opinies van die belanghebbendes by die onderwys aan 

akademies begaafde leerders is deur middel van die kwalitatiewe metodes 

ingesamel, naamlik deur middel van die individuele en fokusgroeponderhoude (vgl 

par 2.8). 
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 Die inligting insake die interne en eksterne determinante is 

gestruktureer (vgl Steyn et al., 2007:par 3.2) 

Die interne en eksterne determinante wat by die beplanning van 

onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders gebruik moet word, is uit 

die literatuurstudie afgelei (vgl hoofstuk 3 en 4). Die interne determinante verwys 

na die bepalende faktore van binne die onderwysstelsel en sluit in die erkende 

interne determinante van historiese, wederkerige en opvoedkundige aard. Die 

erkende eksterne determinante wat deur middel van die literatuurstudie 

geanaliseer en beskryf is, sluit die volgende in: 

o Demografiese tendense: Die getal, geslag, ouderdom en verspreiding van 

die teikengroep. 

o Geografiese en klimatologiese aspekte: Die kenmerke en klimaat van die 

fisiese omgewing waar die teikengroep hulleself bevind moet terwille van 

die beplanning verduidelik word. 

o Ekonomiese en tegnologiese aspekte: Die finansiële situasie en 

tegnologiese ervaring van die teikengroep moet beskryf word. 

o Maatskaplike, politieke en taaltendense: Die sosiaal-maatskaplike situasie 

en politieke oortuigings van en in die teikengroep moet ontleed word. 

o Wetlike en institusionele faktore: Die tersaaklike wetgewing en juridiese 

bepalings (nasionaal, provinsiaal en plaaslik) wat op die stigting en 

funksionering van onafhanklike onderwysinrigtings van toepassing kan 

wees, moet neergeskryf word. 

o Filosofiese en godsdienstige tendense: Die filosofiese en godsdienstige 

oortuigings van die teikengroep en gemeenskap moet verduidelik word. 

1.4.5.4 Die fase van beplanningsoperasionalisering 

Gedurende die fase van beplanningsoperasionalisering word die verskillende 

komponente en elemente van die voorgestelde (mini-)onderwysstelsel beplan. 

Tydens hierdie fase word die beskikbare inligting gebruik om haalbare, 

volhoubare en bekostigbare planne te ontwerp sodat in die onderwysbehoeftes 

van die teikengroep voorsien kan word, in hierdie geval die unieke 
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onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders. Hierdie beplanningsfase 

bestaan uit die volgende stappe: 

 Die visie van die bepaalde mini-onderwysstelsel is duidelik uitgestip 

(vgl Steyn et al., 2007:par 4.1) 

Die visie verbeeld die ideaal wat die onafhanklike onderwysinrigting wil bereik. Dit 

sluit in die grondslag van die onafhanklike onderwysinrigting, die soort 

onderwysdienste wat gelewer word en die leerders wat bedien word. Die visie van 

die voorgestelde mini-onderwysstelsel is uit die tersaaklike inligting ontwikkel (vgl 

par 5.4). 

 Die missie van die bepaalde onderwysstelsel is bepaal (vgl Steyn et al., 

2007:par 4.1) 

Die breë kenmerke waaraan die komponente en elemente van die onafhanklike 

onderwysinrigting moet voldoen word gespesifiseer sodat die visie om in die 

unieke onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders te voorsien bereik 

kan word. Hierdie kenmerke van die voorgestelde mini-onderwysstelsel vir 

onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders is ontwikkel en 

gerapporteer (vgl par 5.4.2). 

 Die geïdentifiseerde komponente en elemente van die bepaalde mini-

onderwysstelsel is beplan (vgl Steyn et al., 2007:parr 4.2-4.4) 

Navorsingsdoelwit 3 van hierdie navorsingsprojek is om die moontlike vervlegting 

van ‘n toegespitste mini-onderwysstelsel vir akademies begaafde leerders en die 

ondersteuning van akademies begaafde leerders in die nasionale onderwysstelsel 

te ondersoek en om sodoende moontlike wyses of modelle van produktiewe 

onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders te ontwikkel. Die 

ontwikkeling van ‘n toegespitste mini-onderwysstelsel wat met die nasionale 

onderwysstelsel saamwerk word dus voorgestel. Vir die doel van hierdie 

navorsing is al die elemente van die voorgestelde mini-onderwysstelsel nie beplan 

nie omdat dit buite die omvang van die studie val. Slegs die volgende is ontwikkel: 
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o Die komponent onderwysstelselbeleid: Slegs die visie en missie is beplan, 

want dit bepaal die basiese aard, funksionering en struktuur van die 

voorgestelde mini-onderwysstelsel. 

o Die komponent onderwysstelseladministrasie: Die samewerking met ander 

instellings op onderwysstelseladministratiewe vlak word as waarskynlike 

uitkoms van die beplanning gereken, want ‘n unieke kenmerk van die 

voorgestelde mini-onderwysstelsel is dat dit met verskillende onderwys- en 

ander instellings sal saamwerk om effektiewe onderwys aan akademies 

begaafde leerders te voorsien. Daarom word die komponent onderwysstel-

seladministrasie met spesifieke verwysing na die kommunikasielyne 

aangespreek. 

o Die komponent onderwyskundige struktuur: Aangesien die onderwyskun-

dige struktuur die hart van die voorgestelde mini-onderwysstelsel is, word 

verskillende elemente aan die orde gestel, naamlik die aard van die 

voorgestelde onderwysinrigting, die aard, omvang en inhoud van die 

kurrikulum en onderwysprogramme, die kenmerke van die onderriggewers, 

die kenmerke van die akademies begaafde leerders wat die onderwys sal 

bywoon en die taal van onderrig en leer wat in die onderwys gebruik gaan 

word. 

o Die onderwysondersteuningsdienste: Ondersteuningsdienste aan die 

leerders en die onderrigleergebeure sal in die fokus geplaas word, want dit 

is die mees- basiese ondersteuning wat benodig word. 

Hierdie keuse van elemente is die kern-elemente wat nodig is om die effektiewe 

samewerking tussen die mini-onderwysstelsel te verseker, terwyl daar 

terselfdertyd verseker word dat daar effektief in die unieke onderwysbehoeftes 

van die akademies begaafde leerders voorsien word. 

1.4.5.5 Die werksdokument 

Die beplanning loop uit in die gebruik van die onderstaande tabel ten einde die 

inhoud van die verskillende komponente en elemente van die voorgestelde mini-

onderwysstelsel te beplan in die lig van die magdom inligting van versamel en 

georden is. Aangesien die tersaaklike inligting tot indikatore gereduseer word, 

word die (komplekse) verbinding van inligting en planne vereenvoudig en in 
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haalbare eenhede opgebreek. Die planne word in die vorm van besluite gegee en 

nie weer as sodanig beredeneer nie, want die redes is onmiddellik beskikbaar. 

Tabel 1.1: Werksdokument vir die ontwikkeling van die strategiese plan 

bedoel vir ‘n onderwysstelsel (Steyn, 2007:5) 

1 VOORBEREIDINGSFASE 

1.1 Motivering vir die strategiese beplanning Aantekeninge 

Motiverings 

  

 

 

1.2 Beplanningspan Aantekening 

Lede 

  

 

 

1.3 Geprojekteerde uitkomste Aantekeninge 

Uitkomste 

  

 

 

1.4 Inligtinginsameling Aantekeninge 

Metodes 

  

 

2 FASE VAN BEPLANNINGSANALISE 

2.1 Teikengroep 

2.1 Identifisering van die teikengroep, analise van 
hulle spesifieke onderwysbehoeftes, die doel van 
die onderwys wat verskaf word en die aard van die 
skool 

Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

2.2 Interne determinante 

2.2.1 Teoretiese standpunte en standpunte van onderwysbelanghebbende groepe 

2.2.1 Onderwysstelselteoretiese standpunte Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

 

2.2.2 Standpunte van onderwysbelanghebbendes Aantekeninge 

Indikatore  
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Strat%20plan%20Mei%2007/6%20Handleiding.doc%23hand21
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2.2.3 Sterkpunte en swakpunte Aantekeninge 

Sterkpunte 

  

Swakpunte 

  

 

2.3 Eksterne determinante 

2.3.1 Demografiese tendense Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

 

2.3.2 Geografiese en klimatologiese tendense Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

 

2.3.3 Ekonomiese en tegnologiese tendense Aantekeninge 

Indikatore  

 

2.3.4 Maatskaplike, politieke en taaltendense Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

 

2.3.5 Wetlike en institusionele faktore Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

 

2.3.6 Filosofiese en godsdienstige tendense Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

 

2.3.7 Mededingers en medewerkers Aantekeninge 

Indikatore 

 Mededingers 

  

 Medewerkers 

  

 

 

2.3.8 Geleenthede en bedreigings Aantekeninge 
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Indikatore 

 Geleenthede 

  

 Bedreigings 

 

3 BEPLANNINGOPERASIONALISERING 

3.1 Visie en missie 

3.1.1 Visie Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Visie-ontwikkeling 

  

 

 

3.1.2 Missie Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Missie-ontwikkeling 

  

 

3.2 Onderwyskundige struktuur 

3.2.1 Onderwysprogramme en vakke Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Besluite 

  

 

 

3.2.2 Kurrikula Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Besluite 

  

 

 

3.2.3 Leerders Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Besluite 
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3.2.4 Onderriggewers Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Besluite 

  

 

 

3.2.5 Onderrigtaal Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

 

3.2.6 Fisiese Fasiliteite Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Besluite 

  

 

3.3 Ondersteuningsdienste 

3.3.1 Leerders Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Besluite 

  

 

 

3.3.2 Onderriggewers Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Besluite 

  

 

 

3.3.3 Onderrigleergebeure Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Besluite 

  

 

3.4 Onderwysadministrasie en -bestuur 

3.4.1 Bestuursorganisasie Aantekeninge 
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Indikatore 

  

 

Besluite 

  

 

 

3.4.2 Finansiële raamwerk en begroting Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Besluite 

  

 

 

3.4.3 Kommunikasie en bemarking Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Besluite 

  

 

3.5 Onderwysbeleidsformate 

3.5.1 Beleidsformate Aantekeninge 

Indikatore 

  

 

Besluite 

  

 

 

1.4.5.6 Samevatting 

Hierdie werksdokument is op unieke wyse ontwikkel en toegepas spesifiek vir die 

beplanning van die voorgestelde mini-onderwysstelsel wat die samewerking met 

die nasionale onderwysstelsel ter wille van produktiewe onderwysvoorsiening aan 

akademies begaafde leerders moet ondersteun. 

Die verskillende data-versamelingstegnieke uit die kwalitatiewe navorsingstrategie 

is toegepas om die data te versamel wat nodig was om die beplanning van die 

voorgestelde mini-onderwysstelsel uit te voer. 
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1.4.6 Data-insamelingstegnieke ten opsigte van eerstens die identifisering 

van die unieke onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders 

op die intermediêre skoolvlak en tweedens die belewenisvlak ten 

opsigte van die implementering van die loodsmodule 

As deel van die fase van beplanningsanalise is in die eerste plek bepaalde data-

insamelingstegnieke gebruik om die unieke onderwysbehoeftes van die 

teikengroep te bepaal, in hierdie geval die akademies begaafde leerders in die 

intermediêre skoolfase (vgl par 1.4.5.3). In die tweede plek is bepaalde tegnieke 

gebruik om die vlak waarop die verskillende belanghebbendes die implementering 

van die loodsmodule beleef het, vas te stel (vgl par 1.4.5.4). 

1.4.6.1 Seleksie van navorsingsplek en sosiale netwerk ten opsigte van die 

unieke onderwysbehoeftes van die akademies begaafde leerders 

By die keuse van deelnemers vir hierdie deel van die navorsing is van gerigte 

steekproefneming gebruik gemaak (Maree, 2001). Dit het behels dat die navorser, 

aan die hand van gemotiveerde kriteria, sy/haar eie oordeel gebruik het en kriteria 

ooreenkomstig die doel van die navorsing opgestel het vir deelnemerseleksie. 

Daarna is slegs dié deelnemers wat die beste aan die kriteria voldoen het 

ingesluit. Die kriteria is gebruik om die deelnemers uit skole en tussen skool-

hoofde, onderwysers en ouers uit te kies. 

Die deelnemers is gekies nadat spesifieke skole uitgekies is aan die hand van 

spesifieke kriteria. Die navorsing het geskied in skole in die Gauteng- en 

Noordwesprovinsies. Die 4 skole is op so ŉ wyse gekies dat dit skole in 

verskillende woongebiede insluit wat verskillende sosio-ekonomiese gemeen-

skappe bedien. Die deelnemers aan die individuele onderhoude of fokusgroepe 

het dit vrywillig gedoen en enige persoon kon gedurende die gesprekke besluit om 

nie meer deel te neem nie. Die deelnemers het uit die volgende kategorieë 

bestaan: 

Die hoof van elke deelnemende skool: Benewens die inligting wat deur die 

skoolhoof voorsien kan word, is hy/sy ook betrek by die seleksie van die ander 

deelnemers in die skool, naamlik die leerders, onderwysers en ouers. 
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Twee onderwysers in elke skool: Die twee onderwysers per deelnemende skool 

is gekies op grond van hulle kennis en ervaring ten opsigte van die unieke 

ondersteuning van akademies begaafde leerders, asook die positiewe houding 

wat hulle teenoor die onderrig van akademies begaafde leerders vertoon. Hulle is 

verder gekies op grond van hulle onderrigverantwoordelikheid in verskillende 

grade en verskillende vakke. 

Twee ouers van akademies begaafde leerders in elke deelnemende skool: 

Die ouer/s moet op gebalanseerde wyse betrokke wees by hulle kind se 

akademiese prestasie en daarop ingestel wees op hulle kind te help om sy/haar 

vermoëns as akademies begaafde leerder doelmatig te ontwikkel. 

Individuele onderhoude is met die skoolhoofde gevoer en fokusgroeponderhoude 

is respektiewelik met die onderwysers, akademies begaafde leerders en die ouers 

gevoer. 

1.4.6.2 Seleksie van navorsingsplek en sosiale netwerk insake die 

belewenis van deelnemers ten opsigte van die loodsmodule  

In die vyfde navorsingsdoelwit word die voorneme gestel om ‘n module spesifiek 

bedoel vir akademies begaafdes op produktiewe wyse in hierdie mini-

onderwysstelsel te beplan en die implementeringsukses daarvan te toets. Die 

skool wat aan die studie deelgeneem het om die spesifieke module op skoolgraad 

4 vir die akademies begaafde leerders te loods, is ‘n voormalige model-C skool en 

is in die voorstad Roodepoort geleë. Die skool het ongeveer 711 leerders vanaf 

graad een tot graad sewe. Die onderrigtaal is Afrikaans, met Engels as eerste 

addisionele taal. Die tipiese leerders is afkomstig uit middelklas gesinne waar 

beide ouers ‘n professionele beroep volg. Die leerders is ook bekend met en 

gebruik die verskillende tegnologiese ontwikkelinge in die gemeenskap. 

Daar is spesifiek besluit om die toetsing van die loodsmodule nie in die vorm van 

‘n eksperimentele ontwerp deur middel van ‘n eksperimentele en kontrolegroep te 

laat verloop nie. Daar is besluit om slegs die belewenis van die persone wat by 

die loodsmodule betrokke was, te bepaal. Daarom is uit die bogenoemde skool 

die volgende deelnemers geselekteer om die belewenis van verskillende 

belanghebbendes ten opsigte van die module te bepaal: 
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Die hoof van die skool: Die hoof is versoek om sy opinie ten opsigte van 

effektiwiteit en die onderrig-administratiewe hantering van die module te gee. Hy 

moes ook ‘n bydrae lewer ten opsigte van die seleksie van die ander deelnemers 

in die skool wat gaan deelneem aan die studie, naamlik die leerders, die 

onderwysers en ouers. 

Twee onderwysers in die skool: Die vereistes waaraan hierdie onderwysers 

moes voldoen is dat hulle ervare onderwysers moes wees en belangstelling, 

betrokkenheid en kennis moes toon in begaafde onderwys. Hierdie onderwysers 

se bydrae tot die studie het behels dat hulle gehelp het met die saamstel van die 

inhoud vir die modules wat vir die akademies begaafde leerders ontwikkel is. Die 

onderwysers het ook gehelp om akademies begaafde leerders te identifiseer vir 

die studie en om die loodsmodule wat geïmplementeer is, te toets. 

Drie akademies begaafde leerders in die skool wat die loodsmodule voltooi 

het: Die vereistes waaraan hierdie leerders moes voldoen was dat hulle ‘n 

gemiddeld van bo 90% moet hê en dat hulle kenmerke van besondere 

kreatiwiteitsvlakke en taaktoewyding moes vertoon. Die loodsmodule wat 

ontwikkel is, is deur hierdie leerders gebruik en getoets. 

Die ouers van die akademies begaafde leerders wat die loodsmodule 

deurloop het: Die vereistes waaraan hierdie ouers moes voldoen was dat hulle 

betrokke moet wees by hulle kind en ingestel moet wees op die gebalanseerde 

ontwikkeling van hulle kinders se akademiese begaafdheid. Die ouers moes ook 

‘n bydrae lewer ten opsigte van die wyse waarop die loodsmodule 

geïmplementeer is. 

1.4.6.3 Die navorser se rol ten opsigte van die implementering van die 

data-insamelingstegnieke 

Die navorser se verantwoordelikhede ten opsigte van die data-

insamelingstegnieke het die volgende ingesluit (Henning, 2004), naamlik: 

 Die ontwerp van alle navorsingsinstrumente soos vraagskedules en die 

toepaslike DBS vir die module-ontwikkeling. 
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 Die seleksie van gepaste deelnemers aan die hand van die kriteria ten 

opsigte van die onderwysers, ouers en akademies begaafde leerders. 

 Die verkryging van die deelnemers se toestemming vir deelname aan die 

studie en die nakoming van die etiese beginsels. 

 Die uitvoering van onderhoude en fokusgroepe met die onderwysers, ouers 

en akademies begaafde leerders. 

 Om al die deelnemers te betrek by die onderhoude en fokusgroepe. 

 Die insameling van relevante data oor die onderwysbehoeftes van 

akademies begaafde leerders en die deelnemers se belewenis ten opsigte 

van die loodsmodule. 

 Die analisering van die data. 

 Die ontwikkeling van moontlike oplossings ten opsigte van die voorgestelde 

mini-onderwysstelsel en die loodsmodule vir akademies begaafde leerders. 

1.4.6.4 Individuele onderhoude as data-insamelingstrategieë 

Ter uitvoering van die onderhawige navorsing is besluit om in beide gevalle, 

naamlik by die bepaling van die onderwysbehoeftes en die belewenis van die 

loodsmodule, ter wille van die data-insameling, individuele en fokusgroeponder-

houde respektiewelik met hoofde, onderwysers en ouers en fokusgroeponder-

houde met onderwysers, ouers en akademies begaafde leerders as primêre 

insamelingstrategieë te gebruik. 

‘n Uitloper van die kwalitatiewe navorsingsmetode is onderhoudvoering wat 

gebruik word om data in te samel (Leedy, 2001:168). ‘n Onderhoud kan gesien 

word as ‘n doelgerigte gesprek, gewoonlik tussen twee mense, met een spesifieke 

doel voor oë en dit is om informasie te kry vanaf die persoon met wie die 

onderhoud gevoer word (Bogdan, 2003:94). Volgens Botha (2001:13) is in-diepte 

onderhoude ŉ belangrike metode vir data-insameling wat in kwalitatiewe 

navorsing gebruik word en dit help om te verstaan hoe die deelnemers oor 

onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders voel en/of om hulle 

mening oor onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders te verkry. 

Hierdie metode verskaf dus ‘n manier om data te verkry vanuit die sosiale wêreld 

van die onderwysers, ouers en akademies begaafde leerders. 
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Die volgende voordele van onderhoudvoering het in hierdie navorsing handig te 

pas gekom, naamlik (Bailey, 1994:174): 

 Dit is aanpasbaar 

 Die menings van al die deelnemers is verkry 

 Die navorser kon seker maak dat al die vrae op die verlangde standaard 

soos bepaal deur die navorsingsdoelwitte beantwoord word 

Die navorser het gepoog om die volgende nadele en struikelblokke betrokke by 

onderhoudvoering uit te skakel (Eisner, 1998:183): 

 Daar is verseker dat die deelnemers nie gelei word om sekere verlangde 

antwoorde te verskaf, wat nie hulle werklike mening oordra nie. 

 Deur middel van die positiewe optrede van die navorser is gepoog om die 

vertroue van die deelnemers te wen en te behou. 

 Maatreëls is in plek gestel om te verseker dat die proses nie onnodig 

tydrowend was nie, byvoorbeeld deur die onderhoude bymekaar te 

skeduleer en om ‘n tydbeperking op die duur van die onderhoude te plaas. 

Op grond van navorsingsdoelwit 3 het die hoofde deur middel van individuele 

onderhoude deelgeneem en die ouers, akademies begaafde leerders en 

onderwysers deur middel van fokusgroeponderhoude aan die data-

insamelingsproses deelgeneem. 

 Individuele onderhoude oor die onderwysbehoeftes van akademies 

begaafde leerders 

Op grond van navorsingsdoelwit 3 is die volgende vrae aan die hoofde deur 

middel van individuele onderhoude gevra, naamlik: 

a) Benodig akademies begaafde leerders bykomende en spesifieke onderrig-

ondersteuning ten einde hul volle akademiese potensiaal te bereik? 

 Indien wel, gee asb u mening insake die volgende aspekte: 

b) Indien wel, watter soort onderrigondersteuning benodig akademies 

begaafde leerders, byvoorbeeld ten opsigte van verryking van inhoude 

en/of bykomende leerdoelwitte? 
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c) Hoe behoort die akademies begaafde leerders ondersteun te word, 

byvoorbeeld as deel van die gewone klasomgewing, in aparte klasse, 

gedurende na-uurse klasbyeenkomste, spesiale projekte buite die skool 

soos die verskillende olimpiades en/of enige ander wyses? 

d) Kan die spesiale ondersteuning aan akademies begaafde leerders deur ‘n 

onafhanklike skool-organisasie binne die skoolprogram aangebied word? 

 Individuele onderhoude ten opsigte van die belewenis van die 

loodsmodule 

Die vyfde navorsingsdoelwit stel die voorneme om ‘n loodsmodule spesifiek 

bedoel vir akademies begaafdes op produktiewe wyse in hierdie mini-

onderwysstelsel te beplan en die implementeringsukses daarvan te toets. Die 

loodsmodule is by ‘n laerskool in Roodepoort geïmplementeer. Na afloop van die 

implementering van die loodsmodule is individuele onderhoude met die hoof, 

onderwysers en ouers van die akademies begaafde leerders gevoer aan die hand 

van ‘n vraagskedule. Daar is besluit om nie op enige kwantitatiewe wyse die 

suksesvlak van die loodsmodule te toets nie. Daar is wel besluit om deur middel 

van individuele onderhoude te poog om die belewenis van die deelnemers as 

belanghebbendes met betrekking tot die aard, inhoud en aflewering van die 

loodsmodule te bepaal.  

In die onderhoud met die skoolhoof is die volgende vrae gestel: 

a) Ondersteun u die spesiale ondersteuning van akademies begaafde 

leerders? 

b) Wat was die sterkpunte van die program wat by u skool geïmplementeer 

is? 

c) Wat was die swakpunte van die program wat by u skool geïmplementeer 

is? 

d) Behoort die projek na ander grade en vakke uitgebrei te word? 

In die onderhoud met die onderwyser wat verantwoordelik was om die 

loodsmodule te implementeer, is die volgende vrae gevra: 
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a) Ondersteun u die spesiale ondersteuning van akademies begaafde 

leerders? 

b) Wat was die sterkpunte van die program wat by u skool geïmplementeer 

is? 

c) Wat was die swakpunte van die program wat by u skool geïmplementeer 

is? 

d) Behoort die projek na ander grade en vakke uitgebrei te word? 

In die onderhoud met die ouers is die volgende vrae gevra: 

a) Ondersteun u die spesiale ondersteuning van akademies begaafde 

leerders? 

b) Verduidelik watter aspekte van die program die kinders geniet het?  

c) Verduidelik watter aspekte van die program die kinders nie geniet het nie?  

d) Dink u die kinders het gebaat by die program? 

e) Behoort die projek na ander grade en vakke uitgebrei te word? 

1.4.6.5 Fokusgroeponderhoude as data-insamelingstrategieë 

‘n Ander metode van data-insameling van die kwalitatiewe navorsingstradisie wat 

gebruik is, is fokusgroeponderhoude met die onderwysers, ouers en akademies 

begaafde leerders. Fokusgroepe word deur Nieuwenhuis (Maree, 2010:90-91) 

gedefinieer as ‘n groep-interaksie van 5-12 mense met die doel om in-diepte 

kwalitatiewe data te verkry oor die groep se persepsies, houdings en ervarings 

oor ‘n onderwerp. Die groepe neem dan deel aan ŉ gefasiliteerde gesprek insake 

die gegewe tema van die navorsing. Al die lede in die fokusgroep hoef nie 

noodwendig ‘n konsensus te bereik nie (De Vos et al., 2005:299). Daar is ook nie 

noodwendig ŉ vasgestelde tydsduur vir hierdie onderhoude nie. Die metode 

ondersteun die navorser aangesien die teikengroepe die onderwerp bespreek, 

met die gevolg dat leemtes in die navorsing verminder word (Eisner, 1998:183). 

Die motivering vir die gebruik van fokusgroepe is om verskeie reaksies 

aangaande ‘n sekere tema te verkry. 

Die volgende voordele van fokusgroeponderhoude het in hierdie navorsing handig 

te pas gekom (Bovey, 2003): 
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 Groot hoeveelhede inligting kon binne ‘n redelike kort tydperk ingesamel 

word, wat baie tyd vir die navorser bespaar het. 

 Respondente deel soms inligting in groepsverband wat hulle nie in ‘n meer 

private scenario sou openbaar nie. Dus kon die navorser in sekere gevalle 

ryker inligting bekom. 

 Die verskeie respondente kon mekaar aanvul ten opsigte van hulle 

antwoorde, wat maak dat die gesprek goed kon vloei en nuwe idees en 

menings kon voortdurend na vore kom. 

Die moontlike nadele wat gepaard gaan met hierdie metode, is onder meer 

(Bovey, 2003): 

 Die metode is tot ‘n groot mate beïnvloedbaar deur die vooroordele van die 

onderhoudvoerder en die lede van die fokusgroep. Dit kan die 

betroubaarheid en geldigheid van die bevindinge beïnvloed. 

Die navorser het dus gepoog om bogenoemde struikelblokke te vermy. 

 Fokusgroeponderhoude ten opsigte van die onderwysbehoeftes van 

akademies begaafde leerders 

Op grond van navorsingsdoelwit 3 is die volgende vrae aan die onderwysers, 

akademies begaafde leerders en ouers respektiewelik deur middel van 

fokusgroeponderhoude gevra, naamlik: 

a) Benodig akademies begaafde leerders bykomende en spesifieke 

onderrigondersteuning ten einde hul volle akademiese potensiaal te 

bereik? 

b) Indien wel, gee asb u mening insake die volgende aspekte: 

c) Indien wel, watter soort onderrigondersteuning benodig akademies 

begaafde leerders, byvoorbeeld ten opsigte van verryking van inhoude 

en/of bykomende leerdoelwitte? 

d) Hoe behoort die akademies begaafde leerders ondersteun te word, 

byvoorbeeld as deel van die gewone klasomgewing, in aparte klasse, 

gedurende na-uurse klasbyeenkomste, spesiale projekte buite die skool 

soos die verskillende olimpiades en/of enige ander wyses? 
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e) Kan die spesiale ondersteuning aan akademies begaafde leerders deur ‘n 

onafhanklike skool-organisasie binne die skoolprogram aangebied word? 

 Fokusgroeponderhoud ten opsigte van die belewenis van die 

loodsmodule 

‘n Fokusgroeponderhoud is gehou word met die akademies begaafde leerders na 

die implementering van die loodsmodule aan die hand van die volgende vrae: 

a) Het julle dit geniet om die program te doen? 

b) Wat dink julle moet verander? 

c) Sal julle ook in ander vakke sulke ekstra werk wil doen? 

d) Dink julle julle klasmaats wil dit ook doen? 

1.4.6.6 Notas van die onderwyser wat die loodsmodule geïmplementeer 

het, se belewenis van die loodsmodule 

Die onderwyser is versoek word om notas te neem soos wat sy die program 

geïmplementeer het en sodoende ‘n skriftelike verslag van die uitdagings van die 

loodsmodule te gee. Die onderwyser is versoek om aantekeninge oor onder 

andere die volgende te skryf: Hoe het jy begin? Wat was die leerders se 

aanvanklike vrae? Wat was hulle aanvanklike ervarings en reaksies? Hoe het jy 

die loodsmodule verder geïmplementeer? Watter wysigings het jy aangebring? 

Wat was jou deurlopende belewenis? Wat was die leerders se belewenis nadat 

die program voltooi is? Hoe het die loodsmodule jou klasorganisasie geraak? Wat 

het gewerk en wat het nie gewerk nie? 

1.4.7 Verwerking van data 

Die data is verwerk direk uit die klankopnames ten einde kwalitatiewe inhoud vas 

te vat. IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) is as ‘n strategie hiervoor 

gebruik. Die navorser stel ondersoek in na die deelnemers se ervarings en 

menings van ‘n situasie of fenomeen (Griffin & May, 2012:448). Griffin en May 

(2012:450) verduidelik dat wanneer ‘n navorser IPA gebruik, die getal deelnemers 

gewoonlik beperk word sodat al die deelnemers se menings gedetailleerd 

weergegee kan word. IPA bestaan uit verskeie stappe. Eerstens word die 

literatuurstudie oorweeg, daarna word ‘n deeglike beskrywing van die data gegee, 
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derdens word die data interpreteer en laastens word die verskillende deelnemers, 

waar daar meer as een is, se menings en ervarings met mekaar vergelyk (Griffin 

& May, 2012:450). Griffin en May (2012:450) meen dat hierdie stappe 

deursigtigheid verseker en die verbandhoudende stellings ten opsigte van die 

deelnemers se menings en ervarings uitlig. Die volgende stappe is in die 

navorsingstudie gevolg om die data van die onderhoude en fokusgroepe te 

ontleed (Griffin & May, 2012:448-458; Leedy en Ormrod, 2005:140): 

 Identifiseer stellings wat verband hou met die onderwerp: Die navorser skei 

die irrelevante inligting van die relevante inligting en sorteer dan die 

relevante inligting. 

 Groepeer relevante stellings in betekenisvolle eenhede: Die inligting word 

gegroepeer onder die aspekte betrokke by die fenomeen. 

 Vind verskillende perspektiewe: Daar word bepaal hoe die verskillende 

deelnemers oor die onderwerp voel. 

 Kom tot ‘n gevolgtrekking: Die navorser gee ‘n beskrywing oor hoe die 

deelnemers oor die onderwerp voel en wat hulle aanbevelings is. 

 Ooreenkomste en verskille tussen die onderhoude en waarnemings in die 

van die onderwerp word bepaal. 

Die geldigheid en betroubaarheid van die navorsing is versterk deur: 

 Die navorser is self ‘n onderwyser ek kan daarom ‘n geldige gevolgtrekking 

oor die data wat ingesamel is maak. 

 Die onderhoude is op band opgeneem. 

1.4.8 Etiese aspekte 

Die etiese aspekte van die navorsing verwys na die sisteem van morele beginsels 

wat individue gebruik om hulle optrede as reg of verkeerd, of goed of sleg te 

beoordeel (Denscombe, 2010:59). Navorsers moet dus die morele perspektief in 

ag neem by die ontwerp en uitvoer van hulle navorsing en is verplig om die wet te 

onderhou en die kulturele norme van die gemeenskap waarin die navorsing 

uitgevoer word, te respekteer (Denscombe, 2010:60). 

Die etiese gedragskode sluit die volgende in (Denscombe, 2010:60-71): 
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 Formele toestemming van die etiese navorsingskomitee van die 

Universiteit moet verkry word, voordat die navorser met sy/haar navorsing 

kan begin. 

 Die navorser moet professioneel optree in sy/haar soeke na die waarheid. 

Die navorser moet ook ten alle tye objektief bly. 

 Die belange van die deelnemers moet beskerm word. Dit is die 

verantwoordelikheid van die navorser om te verseker dat die deelnemers 

geen ongemak of stres ervaar tydens die navorsing nie, dat die deelnemers 

se privaatheid gerespekteer word, dat die data wat van die deelnemers 

verkry word konfidensieel bly en dat die deelnemers se identiteit anoniem 

bly. 

 Die data en inligting wat ingesamel word, moet veilig bewaar word. 

 Die deelnemers moet ‘n vrywarings- of toestemmingsbrief teken om aan 

die studie deel te neem, nadat die studie aan hulle verduidelik is. 

Benewens die bostaande riglyne is die etiese riglyne soos van toepassing in die 

Fakulteit Opvoedingswetenskappe van die Noordwes Universiteit, gevolg. 

1.5 Bydrae van die studie 

Die bydrae van hierdie studie tot die Vergelykende Opvoedkunde is om vas te stel 

hoe die onderwysstelsel effektief gestruktureer kan word om onderwysproduk-

tiwiteit te ondersteun en terselfdertyd in die unieke onderwysbehoeftes van 

akademies begaafde leerders te voorsien. Die studie behoort ook by te dra om die 

onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders in die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel deeglik te verstaan en te waardeer ten einde aan die akademies 

begaafde leerders die onderrig-ondersteuning te bied wat hulle nodig het om tot 

hulle volle potensiaal te ontwikkel. 

1.6 Hoofstuk indeling 

Hoofstuk een: Inleiding 
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In hierdie hoofstuk is die konteks van die navorsing voorsien, die 

navorsingsprobleem en navorsingsdoelwitte geformuleer, die navorsingstrategie 

verduidelik en die struktuur van die navorsingsverslag gegee. 

Hoofstuk twee: Die unieke kenmerke en onderwysbehoeftes van die akademies 

begaafde leerder. 

Die fokus van hoofstuk 2 is om die unieke onderwysbehoeftes van akademies 

begaafde leerders in die intermediêre fase aan die hand van hulle unieke 

kenmerke te verstaan en te beskryf. Die identifisering van die unieke 

onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders is ook in hierdie hoofstuk 

geïdentifiseer. Dit dra by tot die identifisering van unieke wyses van 

onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders. Hierdie is nie ‘n 

literatuurhoofstuk nie, maar deel van die insameling van data vir die beplanning 

van onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders. 

Hoofstuk drie: Tersaaklike interne determinante en teoretiese riglyne vir 

produktiewe onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders in Suid-

Afrika  

In hierdie hoofstuk is die aard en funksionering van die mini-onderwysstelsel vir 

die voorsiening in spesifieke onderwysbehoeftes van ‘n bepaalde teikengroep 

(interne determinant van opvoedkundige aard) beskryf, die onderrigstrategie vir 

self-bestuurde, inter-aktiewe leer (interne determinant van opvoedkundige aard) 

verduidelik, die riglyne vir die effektiewe kurrikulering van die loodsmodule bepaal 

en die riglyne vir die ontwikkeling van die studiegids wat in die loodsmodule 

gebruik is, gegee. Verder is onderwysvoorsiening aan akademies begaafde 

leerders in verskillende onderwysstelsels vergelyk (interne determinant van 

historiese aard). 

Hoofstuk vier: Die eksterne determinante wat onderwysvoorsiening aan 

akademies begaafde leerders op intermediêre skoolfase in Suid-Afrika beïnvloed. 

Die volgende eksterne determinante sal ontleed word ten einde die invloed daaruit 

vir die effektiewe onderwysondersteuning van akademies begaafde leerders af te 

lei: 
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 Demografie 

 Ekonomie 

 Wetenskap en tegnologie 

 Politiek 

 Mededingers en medewerkers 

Hoofstuk vyf: Die beplanning van die kern-elemente van ‘n mini-onderwysstelsel 

terwille van produktiwiteit in onderwysvoorsiening aan akademies begaafde 

leerders. 

Die beplanning en ontwikkeling van ‘n haalbare, volhoubare en bekostigbare mini-

onderwysstelsel is aan die hand van die raamwerk vir strategiese 

onderwysstelselbeplanning ontwikkel in die lig van die geïdentifiseerde konteks, 

waaronder die relevante teoretiese riglyne asook die eksterne en interne 

determinante vir unieke onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders. 

Hoofstuk ses: Die ontwikkeling van ‘n haalbare, volhoubare en bekostigbare 

loodsmodule vir akademies begaafde leerders in die intermediêre skoolfase 

terwille van onderwysproduktiwiteit. 

Die hoofstuk sluit die beplanning, implementering en verbetering in. Verder kyk 

die hoofstuk na die rapportering van die mening/standpunte van die teikengroep 

oor die behoefte aan en kenmerke van die loodsmodule vir akademies begaafdes 

in die intermediêre skoolfase. 

Hoofstuk sewe: Samevatting, gevolgtrekking en aanbevelings. 

1.7 Samevatting 

Die navorsingsdoel van hierdie studie is om te bepaal op watter wyse effektief in 

die unieke behoeftes van akademies begaafde leerders vanaf graad vier tot ses in 

die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel voorsien kan word. In hierdie eerste hoofstuk 

is die konteks van die navorsing ten opsigte van die navorsingsprobleem, -doel, -

metodologie en struktuur van die verslag gegee. Daar is aangetoon deur middel 

van die literatuuroorsig wat akademiese begaafdheid is, wat die unieke kenmerke 

en onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders is en wat die huidige 
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stand van onderwys aan akademies begaafde leerders in Suid-Afrika en 

internasionaal is. 

Navorsingsdoelwit 3 van hierdie navorsingsprojek is om die moontlike vervlegting 

van ‘n toegespitste mini-onderwysstelsel, vir akademies begaafde leerders en die 

ondersteuning van akademies begaafde leerders in die nasionale onderwysstelsel 

te ondersoek en om sodoende moontlike wyses of modelle van produktiewe 

onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders te ontwikkel. Die 

ontwikkeling van ‘n toegespitste mini-onderwysstelsel wat met die nasionale 

onderwysstelsel saamwerk word dus voorgestel. 

  


