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HOOFSTUK 3 

TERSAAKLIKE INTERNE DETERMINANTE VIR PRODUKTIEWE 

ONDERWYSVOORSIENING AAN AKADEMIES BEGAAFDE 

LEERDERS IN SUID-AFRIKA 

3.1 Inleiding 

Die visie van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel stel dat dit die gesamentlike 

verantwoordelikheid is van alle Suid-Afrikaners wat ‘n belang het by die stelsel 

van onderwys en opleiding 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 (SA, 1995). Dus moet daar op ‘n 

gelyke wyse aan die behoeftes van begaafde leerders voldoen word. Die Witskrif 

oor Onderwys en Opleiding van Maart 1995 beklemtoon dat gelyke toegang tot 

basiese onderwys gewaarborg moet word, wat meer as net skoolonderwys insluit 

(SA, 1995). Dit beteken dat verskillende leergeleenthede voorsien moet word wat 

die leerders ‘n buigsaamheid bied ten opsigte van hoe en teen watter tempo hulle 

leer. Bogenoemde word ook in Artikel 4 van die Wet op Nasionale Onder-

wysbeleid bevestig (SA, 1996b). Hierdie is ‘n voorbeeld van ‘n interne determinant 

wat ‘n beduidende invloed op die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel uitoefen. Die 

interne determinante kan in drie groepe verdeel word, naamlik opvoedkundig, 

histories en wederkerige determinante (Steyn et al., 2002:140-141). 

Hierdie hoofstuk stel met behulp van ‘n literatuurstudie ondersoek in na die 

tersaaklike interne determinante wat ‘n rol speel by die produktiewe 

onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders. Die ondersoek vorm 

deel van die fase van beplanningsanalise van die raamwerk vir strategiese 

onderwysstelselbeplanning (vgl par 1.4.4.2). Vir die doel van hierdie navorsing is 

daar in die toepassing van die strategiese beplanningsraamwerk net aan die 

interne determinante van opvoedkundige en historiese aard aandag gegee. Die 

interne determinant van wederkerige aard is uitgelaat want die voorgestelde mini-

onderwysstelsel bestaan nog nie en daarom is daar nog nie ‘n wisselwerking 

tussen elemente wat in ag geneem moet word nie. 
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3.2 Interne determinante van ‘n onderwysstelsel 

Die interne determinante van ‘n onderwysstelsel verwys na die kragte en faktore 

wat binne die onderwysstelsel geleë is, byvoorbeeld hoe een element beperkend 

of stimulerend op ‘n ander uitwerk in die wisselwerking tussen die verskillende 

elemente van die onderwysstelsel. Dit word voorgestel deur figuur 3.1: 

Figuur 3.1 Interne en eksterne determinante van die onderwysstelsel 

(Steyn et al., 2002:156) 

 

Steyn et al. (2002:140-141) belig die volgende drie interne determinante: 

 Interne determinant van opvoedkundige aard 

Die interne determinant verwys na die onderwysstelselkundige en onderwys-

kundige teorieë en teoretiese verduidelikings wat in die verstaan en beplanning 

van ‘n onderwysstelsel ter sprake is. Die onderwysstelselkundige teorie sluit onder 

andere die onderwysstelselteorie oor die aard en funksionering van die 

verskillende soorte onderwysstelsels in. Die studie verwys in hierdie verband na 

die aard van die onderwysstrategieë, sowel as die aard en inhoud van tersaaklike 

onderwysprogramme. Die wyse waarop daar in die onderwysbehoeftes van die 

leerders voorsien word ten opsigte van metodiek, kurrikula, media en evaluering 

speel ook hier ‘n rol, aangesien onderwysprogramme vir akademies begaafde 

leerders in hierdie studie evalueer, beplan en ontwikkel gaan word. 

Binne hierdie raamwerk fokus die bespreking van die interne determinant van 

opvoedkundige aard op die teoretiese verduideliking van die onderwysstelsel, die 
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onderwyskundige struktuur, onderwysproduktiwiteit, die onderrigstrategie vir self-

bestuurde, interaktiewe leer, die basiese kenmerke van kurrikulering en die riglyne 

vir ‘n effektiewe studiegids. 

 Interne determinant van historiese aard 

Die interne determinante is histories van aard wanneer die bestaande inhoud van 

die komponente en/of elemente van die onderwysstelsel die voorsiening in nuwe 

onderwysbehoeftes van die teikengroep beperk of stimuleer. Die huidige 

onderwysstelsel speel dus ‘n bepalende rol in die manier waarin daar in die 

onderwysbehoeftes van die teikengroep voorsien word. Hierdie studie ontleed die 

huidige stand van onderwys aan akademies begaafde leerders in Suid-Afrika om 

te bepaal wat die kwaliteit daarvan is. Die fokus val verder op die huidige stand 

van onderwys aan akademies begaafde leerders op internasionale vlak om 

sodoende lesse uit onderwysstelsels van ander lande te leer. 

 Interne determinant van wederkerige aard 

Die determinante is wederkerig van aard wanneer die aard of inhoud van een 

komponent of element die aard of inhoud van ‘n ander komponent of element 

beperk of stimuleer. Een komponent of element beïnvloed dus ‘n ander 

komponent of element. 

3.3 Die struktuur van ‘n onderwysstelsel 

3.3.1 Definisie van die onderwysstelsel 

‘n Onderwysstelsel word gedefinieer as die logistieke raamwerk vir effektiewe 

onderwys waardeur in die onderwysbehoeftes van al die inwoners in ‘n bepaalde 

staatsterritorium voorsien word (Steyn et al., 2002:59). ‘n Onderwysstelsel kan 

soos in figuur 3.1 voorgestel word: 
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Figuur 3.2 Die struktuur van die onderwysstelsel (Steyn et al., 2002:58) 

 

3.3.2 Soorte onderwysstelsels 

Daar kan onderskei word tussen die volgende soorte onderwysstelsels (Steyn et 

al., 2002:58-64): 

Die nasionale onderwysstelsel: Die nasionale onderwysstelsel is die logistieke 

raamwerk vir effektiewe onderwys waardeur in die onderwysbehoeftes van al die 

inwoners van ‘n bepaalde staatsterritorium voorsien word. 

Die mini-onderwysstelsel: Die mini-onderwysstelsel word gedefinieer as die 

logistieke raamwerk vir effektiewe onderwys gerig op die spesifieke 

onderwysbehoeftes van ‘n identifiseerbare groep mense binne ‘n staatsterritorium. 

Die afhanklike onderwysstelsel: In die geval van die afhanklike onderwysstelsel 

is daardie onderwysstelsel verplig om die wisselende onderwysbehoeftes van 

daardie onderwysstelsel se teikengroep te bevredig. 

Die onafhanklike onderwysstelsel: In die geval van die onafhanklike 

onderwysstelsel kies die funksionarisse van daardie onderwysstelsel self die 

teikengroep en kan hulle dus self besluit watter onderwysbehoeftes bevredig moet 

word en binne watter grense hulle wil beweeg. 

Uit die definisie en die voorstelling blyk die primêre doel van enige 

onderwysstelsel te wees om in die onderwysbehoeftes van die teikengroep te 

voorsien. Hierdie studie konsentreer op die onderwysbehoeftes van akademies 

begaafde leerders as die teikengroep. Die vierde navorsingsdoelwit is om die 
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moontlike vervlegting van ‘n toegespitse mini-onderwysstelsel vir akademies 

begaafde leerders te beplan en die ondersteuning van akademies begaafde 

leerders in die nasionale onderwysstelsel te ondersoek. Gevolglik speel die 

definisies van die afhanklike nasionale onderwysstelsel en die voorgestelde 

onafhanklike mini-onderwysstelsel ‘n beslissende rol in die toepassing van die 

beplanningsraamwerk. 

3.3.3 Komponente en elemente van die onderwysstelsel 

‘n Onderwysstelsel, ongeag die soort, bestaan uit vier komponente, naamlik die 

onderwysstelselbeleid, die onderwysstelseladministrasie, die onderwyskundige 

struktuur en die ondersteuningsdienste (Steyn, Steyn, De Waal & Wolhuter, 

2003:8-11). Elk van die komponente bestaan weer uit onderdele of elemente. Die 

komponente en elemente van die onderwysstelsel kan soos volg voorgestel word: 

Figuur 3.3 Komponente en elemente van die onderwysstelsel 

 

Hierdie vier komponente en elemente van ‘n onderwysstelsel word soos volg deur 

Steyn et al. (2003:8-11) beskryf: 
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Onderwysstelselbeleid: Die onderwysstelselbeleid is die verklaring van 

voorneme ten opsigte van die wyse waarop daar in die onderwysbehoeftes van 

die teikengroep voorsien gaan word. In die geval van die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel sluit die onderwysstelselbeleid as element die verskillende 

beleidsformate in, byvoorbeeld die verskillende nasionale en provinsiale wette en 

regeringskennisgewings. Die visie, missie, doelstellings en doelwitte van die 

onderwysstelsel word ook in die onderwysstelselbeleid as elemente ingesluit 

(Steyn et al., 2003:8-9). 

Onderwysstelseladministrasie: Die komponent onderwysstelseladministrasie 

verwys na die organisasie(gesag-)strukture waardeur die funksionarisse 

georganiseer word, asook na die wyse (onderwysstelselbestuur) waarvolgens die 

onderwysstelsel funksioneer. Die komponent onderwysstelseladministrasie sluit 

as elemente die verskillende tipes onderwysbeheer, byvoorbeeld die nasionale 

onderwysbeheer (makro-vlak), provinsiale onderwysbeheer (meso-vlak) en 

beheerstrukture van onderwysinrigtings (mikro-vlak) as element in. Die 

kommunikasielyne in die onderwysstelsel en tussen die onderwysstelsel en die 

teikengroep, asook die finansiering van die onderwysstelsel, word ook as 

elemente van hierdie komponente gerapporteer (Steyn et al., 2003:10). 

Onderwyskundige struktuur: Die onderwyskundige struktuur word gedefinieer 

as die gestruktureerde en georganiseerde versameling van alle onderwysinrig-

tings op al vier onderwysvlakke en wat die horisontale en vertikale bewegings-

moontlikhede van leerders volgens hulle onderskeie vermoëns beskryf. Die 

elemente van die onderwyskundige struktuur is die volgende: die onderwysvlakke, 

die onderwysinrigtings, kurrikula en differensiasiegeleenthede, leerders, onderrig-

gewers, taal van onderrigleer en fisiese fasiliteite (Steyn et al., 2002:86-105). 

Ondersteuningsdienste: Die komponent ondersteuningsdienste sluit daardie nie-

onderwysdienste wat noodsaaklik is om die gehalte van onderwysvoorsiening te 

verseker in. Steyn et al. (2003:147) definieer ondersteuningsdienste as 

gespesialiseerde nie-opvoedkundige dienste wat nodig is om die kwaliteit en 

effektiwiteit van die opvoedingsgebeure volgens die behoeftes van die 

teikengroep te verbeter. Ondersteuningsdienste aan die leerders, ondersteunings-
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dienste aan die onderriggewer en ondersteuningsdienste aan die onderrig-

aktiwiteite en -strukture word as elemente gerapporteer (Steyn et al., 2003:11). 

Die onderhawige navorsing fokus op die visie, missie, kommunikasielyne, 

ondersteuningsdienste en onderwyskundige struktuur as kernelemente nodig om 

die aard en funksionering van die voorgestelde mini-onderwysstelsel te 

verduidelik (vgl par.1.4.4.2). Sodoende kan die verlangde samewerking tussen die 

nasionale en die voorgestelde mini-onderwysstelsel realiseer en kan daar op 

produktiewe wyse voorsien word in die unieke onderwysbehoeftes van akademies 

begaafde leerders in die intermediêre skoolfase in die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel. 

3.4 Die komponent: Onderwyskundige struktuur 

3.4.1 Inleiding 

Steyn et al. (2003:102) beskryf die onderwyskundige struktuur as die gestruktu-

reerde en georganiseerde versameling van alle onderwysinrigtings op al vier 

onderwysvlakke, naamlik pre-primêre, primêr, sekondêr en tersiêr, asook op die 

horisontale en vertikale bewegingsmoontlikhede van die leerders volgens hulle 

gedifferensieerde onderwysbehoeftes. 

Groot klem val op die komponent onderwyskundige struktuur in hierdie 

navorsingstudie aangesien die kurrikula, onderwysprogramme en leergeleenthede 

wat die onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders in die intermediêre 

fase in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel bevredig aangespreek word. 

Die elemente van die komponent onderwyskundige struktuur gaan eerstens 

hieronder beskryf word. Die element kurrikula gaan meer breedvoerig beskryf 

word deur verskillende kurrikuleringsmodelle wat in hierdie navorsingstudie 

gebruik is met mekaar te vergelyk en die kenmerke en samestelling van ‘n 

studiegids te bespreek. 
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3.4.2 Elemente van die Onderwyskundige Struktuur 

Die komponent onderwyskundige struktuur bestaan uit die volgende elemente 

(Steyn et al., 2003:102-143): 

 Die onderwysvlakke: Dit sluit die vier vlakke in, naamlik die pre-primêre 

onderwysvlak, die primêre onderwysvlak, die sekondêre onderwysvlak en 

die tersiêre onderwysvlak. 

 Die onderwysinrigtings: Dit sluit al die onderwysinrigtings op die 

bogenoemde vier vlakke in. 

 Die kurrikula en differensiasie: Dit sluit al die verskillende 

onderwysprogramme op die verskillende onderwysvlakke in die 

verskillende onderwysinrigtings in, asook die differensiasie wat plaasvind. 

 Die onderrigmedium: Die tale waarin die onderrig plaasvind. 

 Die onderriggewers: Dit sluit die aantal, geslag, ouderdomme en opleiding 

van die onderriggewers in. 

 Die leerders: Dit sluit die aantal, geslag, ouderdomme, toelatingsvereistes 

en ander vereistes wat aan die leerders gestel word in. 

 Die fisiese fasiliteite: Dit sluit die kwalitatiewe en kwantitatiewe aard van 

die onderwysfasiliteite in die onderwysstelsel in. 

Aangesien die vyfde navorsingsdoelwit die voorneme stel om ‘n program spesifiek 

bedoel vir akademies begaafdes op produktiewe wyse in die mini-onderwysstelsel 

te beplan en die implementeringsukses daarvan te toets, word meer besondere 

aandag aan aspekte van die element kurrikula en differensiasie gegee. 

3.4.3 Kurrikulumontwikkelingsmodelle 

3.4.3.1 Verskillende Modelle 

Die kurrikuleringsverloop speel ‘n groot rol in die ontwikkeling van ‘n goeie, 

effektiewe kurrikulum. Kachelhoffer, Malan en Knoetze (Van Pletzen, 2006:63) 

beskryf ‘n kurrikulum as ‘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. Diamond (in Van Pletzen, 2006:69-70; De 
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Villiers, 1998:138) beskryf die doel van ‘n kurrikulumontwikkelingsmodel soos 

volg: 

 Sleutelfaktore wat in ‘n spesifieke volgorde in ag geneem moet word, word 

geïdentifiseer. 

 Dit dien as ‘n handleiding vir die persone wat die ontwikkeling moet lei en 

spesifiek insake die prosedures wat gevolg moet word. 

 Dit dien as ‘n riglyn vir die betrokke persone oor waar in die proses hulle 

hulle bevind en wat hulle rol in die ontwikkelingsproses is. 

 Effektiwiteit word verbeter en duplisering van pogings word uitgeskakel. 

Daar bestaan verskeie kurrikulumontwikkelingsmodelle. Die kurrikuleringsmodel 

van R.A. Krüger (1980:34) kan soos volg voorgestel word: 

Figuur 3.4 ‘n Sistematiese voorstelling van die kurrikuleringsmodel van 

R.A. Krüger 

 

Die bogenoemde kurrikuleringsmodel word deur Haasbroek (1986:385-394) soos 

volg verduidelik: 

Doelstellingformulering

Leerervaringe

Seleksie en ordening van 
leerinhoude

Leergeleenthede

Evaluering

Situasie-analise
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Situasie-analise: Daar word bepaal watter eise en behoeftes respektiewelik deur 

die leerder, die leerinhoude en gemeenskap aan die kurrikulum gestel word. 

Doelstellingformulering: Breë doelstellings word geformuleer rakende wat met 

die kurrikulum beoog word. 

Leerervaringe: Leerervaringe word bepaal volgens die behoeftes. 

Seleksie en ordening van leerinhoude: Kurrikuluminhoude word afgelei uit die 

leefinhoude van die leerders en dan in ‘n bepaalde volgorde georden. 

Leergeleenthede: Die wyse waarop die leerinhoude aangebied gaan word, word 

bepaal. 

Evaluering: Die kurrikulum word geëvalueer. Evaluering is nie ‘n spesifieke fase 

in die kurrikuleringsproses nie en het eintlik betrekking op al die ander fases van 

die kurrikulumontwikkelingsproses. 

Harden (Van Pletzen, 2006:79-80) brei die kurrikuleringverloop verder uit en 

identifiseer die volgende tien stappe in kurrikulumbeplanning: 

 Identifisering van die behoefte. 

 Bepaling van die uitkomste van onderrig. 

 Bepaling van die leerinhoud. 

 Organisering van die leerinhoud. 

 Die bepaling van onderrigstrategieë. 

 Die bepaling van onderrigmetodes. 

 Voorbereiding vir assessering. 

 Kommunikasie oor die kurrikulum. 

 Die ontwikkeling van ‘n toepaslike onderrigomgewing. 

 Die bestuur van die kurrikulum. 

Na aanleiding van hierdie tien stappe word ‘n kurrikulum uit die oogpunt van ‘n 

onderriggewer dus soos volg deur Harden voorgestel (Van Pletzen, 2006:80): 
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Figuur 3.5 ‘n Voorstelling van die kurrikuleringsmodel van Harden 

Leerder 
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Prideaux (2003:270) stel weer die volgende kurrikulumontwikkelingsmodel voor: 

Figuur 3.6 ‘n Voorstelling van die kurrikuleringsmodel van Prideaux 
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Prideaux (2003:270) se kurrikulumontwikkelingsmodel dui aan dat die verskillende 

elemente in die kurrikulumontwerpproses nie afsonderlike stappe is nie, maar 

verband hou met mekaar. Die stappe hoef ook nie in volgorde uitgevoer te word 

nie. Van Pletzen (2006:86) verduidelik dat kurrikulumontwikkeling ‘n aanvang kan 

neem met die situasie-analise (bepaling van die interne en eksterne 

determinante), die formulering van uitkomste of deur ‘n oorsig van die leerinhoud 

en assessering. 

3.4.3.2 ‘n Bruikbare kurrikuleringsmodel 

Dit is duidelik dat die voorafgaande drie kurrikulumontwikkelingsmodelle 

aansluiting bymekaar vind en dat die modelle verskeie ooreenkomste toon in die 

elemente of stappe van die beplanningsproses van ‘n kurrikulum. Die belangrikste 

elemente wat by al drie kurrikulumontwikkelingsmodelle voorkom is: 

 Die situasie-analise en die bepaling van die leerder se behoeftes. 

 Die formulering van doelstellings en uitkomste. 

 Die seleksie en organisering van leerinhoud. 

 Die bepaling van onderrigstrategieë en onderrigmetodes. 

 Die assessering word beplan. 

 Die kurrikulum word geëvalueer. 

Die bogenoemde elemente kan dus soos volg voorgestel word: 
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Figuur 3.7 ‘n Bruikbare kurrikuleringsmodel 

 

Die kurrikuleringsproses is ‘n sikliese proses en eindig nie by evaluering nie. Die 

evalueringsresultate gee aanleiding tot verdere hersiening en vernuwing van die 

kurrikulum (Haasbroek, 1986:380). 

By die beplanning van ‘n onderwysprogram vir akademies begaafde leerders in 

hierdie studie is dit dus belangrik om die bogenoemde elemente van ‘n 

kurrikuleringsmodel in ag te neem. 

3.4.4 Kenmerke en samestelling van die studiegids 

Die beplanning en samestelling van ‘n studiegids is nog ‘n belangrike stap in die 

ontwikkeling en spesifiek die aflewering van ‘n bepaalde kurrikulum, die seleksie 

en ordening van leerinhoud en verdeling in haalbare onderafdelings. Du Plessis 

(2001:1) verduidelik dat leerinhoude op drie vlakke uitgesoek word: 
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 Op die programvlak (skoolvlak): Vakke en modules (of temas) word gekies 

nadat die situasie-analise, uitkomste en doelwitte van die kurrikulum 

oorweeg is. 

 Op die modulevlak (jaarvlak): Die leerinhoude vir elke module word 

geselekteer en georden. 

 Op die leereenheidvlak (vakvlak): Die leerinhoud, onderrigmetodes, 

assessering en media word gekies om die leeruitkomste van elke 

leereenheid in die module te verwesenlik. 

Die keuse van modules in ‘n kurrikulum vloei logies uit die situasie-analise, 

doelwitte en uitkomste van die kurrikulum voort (Du Plessis, 2001:2). Powley 

(2011:51) stel die ontwikkelingsproses van ‘n studiegids soos volg voor: 

Figuur 3.8 Die ontwikkelingsproses van ‘n studiegids (Powley, 2011:51) 
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Powley (2011:51-58) beskryf die stappe in die ontwikkelingsproses van ‘n 

studiegids soos volg: 

 Identifiseer die leeruitkomste: Dit sluit in die uitkomste van die kursus, die 

uitkomste van elke leereenheid en die uitkomste van elke les (Branche, 

Mullennix & Cohn, 2007:20). Die uitkomste is meetbaar en kan 

geobserveer word. 

 Analise van die onderrig: Die onderskeie temas, sub-temas, kennis en 

vaardighede word beplan. 

 Ordening van die inhoud: Die inligting in die studiegids word georden vanaf 

die eenvoudige tot die meer komplekse, vanaf die bekende tot die 
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onbekende en inhoude wat verband hou met mekaar word saam 

gegroepeer. Du Plessis (2001:2) identifiseer die volgende wyses waarop 

leerinhoud gestruktureer kan word: 

o Logies: nuwe inhoude bou op vorige kennis en inhoude; 

o Simbioties: die inhoud word in verband gebring met die werklike 

leefwêreld; 

o Konsentries: dieselfde inhoud word bestudeer, maar uitkringend en 

met ‘n groter moeilikheidsgraad; 

o Kronologies: leerinhoud word in dieselfde volgorde gestruktureer as 

wat dit deur die jare deur wetenskaplikes ontdek en beskryf is; 

o Psigologies: die leerinhoud beweeg vanaf die bekende tot die 

onbekende, vanaf die konkrete na die abstrakte en vanaf die 

eenvoudige na die saamgestelde; 

o Sintese: daar word vanaf die struktureel eenvoudigste na die meer 

ingewikkelde beweeg; 

o Punktueel: daar word vanaf die probleemstelling verwante 

leerinhoud behandel, maar telkens weer na die probleemstelling 

terug verwys; 

o Liniêr: daar word langs een weg op die leeruitkoms afgestuur; 

o Integrerend: uiteenlopende leerinhoude oor ‘n tema word tot ‘n 

samehangende geheel opgebou. 

 Doelstellings van die leereenhede of lesse: Doelstellings word vir elke 

leereenheid neergeskryf. Die bereiking van die doelstellings word deur die 

uitvoering daarvan gemeet. 

 Die relevante assesseringstrategieë, onderrigstrategieë en motivering-

strategieë word uiteengesit. 

 Opdragte word beplan om die nuut aangeleerde vaardighede in te oefen 

(Branche, Mullennix & Cohn, 2007:21). 

 Kursusplan: Die kursusplan of module word ontwikkel. Dit sluit in al die 

uitkomste en doelstellings, die volgorde waarin die inhoud aangebied gaan 

word, die opdragte en aktiwiteite, die assesseringsmetodes en die 

voorgestelde leesstof of bronne (Branche et al., 2007:21). 
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‘n Studiegids orden en struktureer dus die leerinhoud van ‘n kurrikulum nadat die 

situasie-analise, uitkomste en doelwitte van die kurrikulum oorweeg is en vervat 

die onderrigstrategieë, onderrigmetodes en assessering wat gebruik gaan word 

om hierdie uitkomste te bereik. 

3.4.5 Samevatting 

Gedurende die beplanning van die voorgestelde mini-onderwysstelsel is 

besondere aandag aan die bogenoemde komponente verleen omdat dit die hart 

van die onderwysstelsel is. Die verskillende elemente is hanteer en het uitgeloop 

op die kurrikulering van ‘n module op graad 4-vlak en die voorbereiding van ‘n 

studiegids vir ‘n bepaalde leereenheid (vgl par 6.3). 

3.5 Begaafde onderwys op internasionale vlak 

Die interne determinant van historiese aard fokus op die wyse waarop die 

bestaande inhoud van die komponente en/of elemente van die onderwysstelsel 

die voorsiening in nuwe onderwysbehoeftes van die teikengroep beperk of 

stimuleer. Daarom is dit belangrik om die reeds bestaande inhoud van die 

komponente en/of elemente van verskeie onderwysstelsels te bestudeer om vas 

te stel hoe daar effektief in die onderwysbehoeftes van akademies begaafde 

leerders in Suid-Afrika voorsien kan word. 

‘n Opname is in 2003 gedoen deur Clark (in Wallace & Eriksson, 2006:290) om 

die spesifieke programme en dienste te verstaan wat aan akademies begaafde 

leerders wêreldwyd verskaf word. Die volgende resultate is verkry: 

 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 om die wetgewing in die praktyk toe te pas. 

 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. 
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 Privaatskole in die Fillipyne bied begaafde onderwys aan in Wetenskap, 

Wiskunde, Kuns en Musiek. 

 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 bied vroeë ingangsprogramme, mentorskap, ontdekkings-

programme, afstandsonderwys, “Future Problem Solving” en “Tournament 

of the Minds”. 

 Joego-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). 

Die spesifieke onderwysprogramme wat aan akademies begaafde leerders in 

Australië, Hong Kong, Kanada, Korea, Rusland, Spanje en Denemarke gebied 

word, word meer breedvoerig bespreek, want in hierdie lande word akademiese 

begaafdheid op besondere wyses geïmplementeer. 

3.5.1 Australië 

Die onderwysstelsel in Australië is in die algemeen van so ‘n aard dat dit al die 

leerders van dieselfde ouderdom in een klas saam groepeer en aan hulle 

leergeleenthede bied wat ontwerp is om hulle deur ‘n kurrikulum te laat vorder 

(Henderson, 2007:60). Die leerders verkry dan ‘n Australiese Onderwyssertifikaat 

na 12-13 jaar van skoolonderwys. 
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Die huidige Australiese beleid vir akademies begaafde leerders, veral in Suid-

Australië, beklemtoon die belangrikheid van spesiale voorsiening in die 

ontwikkeling van akademiese begaafdheid (Henderson, 2007:60-61). Die beleid 

stel dit soos volg: Behoorlike intervensie deur die familie, gemeenskap, skool en 

kinderdienste kan help dat ‘n akademies begaafde leerder tot sy/haar volle 

potensiaal ontwikkel. In terme van behoorlike intervensie wat deur skole aan 

akademies begaafde leerders gebied kan word, kom Henderson (2007:60-61) tot 

die gevolgtrekking dat akademies begaafde leerders versnelde, uitdagende 

onderrig in verskeie vakgebiede benodig volgens hulle eie, unieke talente en 

vermoëns. Henderson (2007:60-61) meen verder dat akademies begaafde 

leerders geleenthede gegun moet word om saam met ander akademies begaafde 

leerders te werk en dat hulle onderwysers benodig wat die omvang van hulle 

behoeftes verstaan. Die onderwysers moet ‘n deeglike kennis hê van die 

leerinhoud wat hulle onderrig. Die beleid beklemtoon ook dat die grootste 

verantwoordelikheid van die skool ten opsigte van begaafde onderwys lê by die 

voorsiening van leergeleenthede vir akademies begaafde leerders wat by elkeen 

se unieke behoeftes pas en wat ook hulle sosiale en emosionele ontwikkeling sal 

fasiliteer (Henderson, 2007:60-61). 

Australië het ook begin met die volgende geleenthede vir akademiese-begaafde 

leerders in die land (South Australia Department of Education and Child 

Development, 2012:7-8): 

 Vroeë ingangsprogramme waar akademies begaafde leerders op ‘n jonger 

ouderdom skool kan begin. 

 ‘n Mentorskapprogram waar akademies begaafde leerders mekaar 

ondersteun. 

 Ontdekkings en -verrykingsprogramme in verskillende vakgebiede. 

 Kompetisies soos “Future Problem Solving” en “Tournament of the Minds” 

waaraan akademies begaafde leerders kan deelneem. 

3.5.2 Hong Kong 

Volgens ‘n dokument van The Hong Kong Academy for Gifted Education (2008) is 

‘n beleid vir akademies begaafde onderwys in Hong Kong deur die 1990 
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Onderwyskommissie voorgestel. Die missie van begaafde onderwys is om 

sistematies en strategies die potensiaal van akademies begaafde leerders te 

ontdek en te ontwikkel deur aan akademies begaafde leerders die geleenthede te 

voorsien om onderwys op die regte vlakke in ‘n buigsame onderrig- en 

leeromgewing te verkry. Die beginsels vir onderwys aan akademies begaafde 

leerders in Hong Kong is soos volg (The Hong Kong Academy for Gifted 

Education 2008): 

 Die ontwikkeling van meervoudige intelligensies naamlik verbale, logies-

wiskundige, visuele, musikale, kinestetiese, naturalistiese, intrapersoonlike, 

interpersoonlike en eksistensiële intelligensie (Gardner, 2009) is ‘n vereiste 

van onderwys vir alle leerders en moet deel uitmaak van die missie van 

elke skool. 

 Die bevrediging van die behoeftes van akademies begaafde leerders moet 

in elke klas ondersteun word en skole het ‘n verpligting om stimulerende en 

uitdagende leergeleenthede vir hierdie leerders te voorsien. 

 Skole moet verseker dat die sosiale en emosionele, sowel as die 

intellektuele behoeftes van akademies begaafde leerders erken en vervul 

word. 

Gebaseer op hierdie beginsels het Hong Kong in 2000 ‘n drie-vlak 

onderwysraamwerk bedoel vir akademies begaafde leerders ontwikkel. The Hong 

Kong Academy for Gifted Education (2008) illustreer dit soos volg: 
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Figuur 3.9 Onderwysraamwerk vir begaafde onderwys in Hong Kong 
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Die fiuur kan soos volg verduidelik word: 

 Vlak 1:  Die heelklas-skoolgebaseerde vlak 

Die aflewering in hierdie vlak word soos volg verduidelik: 

A: Die hoofkonsepte van begaafde onderwys word in ‘n kurrikulum vir alle 

leerders bevorder. Die konsepte sluit in hoër-orde denke, kreatiwiteit en 

persoonlik-sosiale bevoegdhede. 

B: Onderrig-en-leer word gedifferensieer in die klaskamer en leerders word 

gegroepeer volgens hulle behoeftes. Die kurrikulum word verryk en uitgebrei vir 

akademies begaafde leerders oor al die vakgebiede. 
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 Vlak 2:  Die skoolgebaseerde onttrekkingsvlak 

C: Akademies begaafde leerders word in groepe uit die gewone klaskamer onttrek 

vir programme in spesifieke areas, soos Wiskunde en Kuns, asook opleiding in 

leierskapsvaardighede en kreatiwiteit. Die akademies begaafde leerders word 

steeds in dieselfde skool ondersteun. 

D: Akademies begaafde leerders word volgens hulle eie, individuele prestasie in 

sekere vakke, uit die klas onttrek vir spesiale verrykingsprogramme. 

 Vlak 3:  Die Nie-skoolgebaseerde Ondersteuning 

E: Tersiêre inrigtings en ander opvoedkundige organisasies bied ‘n wye reeks 

programme vir begaafde leerders aan. 

Die bogenoemde drie-vlak begaafde onderwysraamwerk kan soos volg opgesom 

word (The Hong Kong Academy for Gifted Education, 2008): 

Tabel 3.1 Opsomming van drie-vlak begaafde onderwysraamwerk van 

Hong Kong 

 VLAK 1 VLAK 2 VLAK 3 

TEIKENGROEP Alle leerders in Pri-
mêre en Sekondêre 
skole. 

Geselekteerde be-
gaafde leerders in 
Primêre en 
Sekondêre skole. 

Begaafde leerders 
wat deur Primêre en 
Sekondêre skole 
genomineer word. 

ORGANISASIE VER-
ANTWOORDELIK VIR 
IMPLEMENTERING 

Primêre en Sekon-
dêre skole. 

Primêre en Sekon-
dêre skole. 

The Hong Kong 
Academy for Gifted 
Education, tersiêre 
inrigtings en ander 
opvoedkundige 
organisasies. 

TYD EN PLEK VAN 
IMPLEMENTERING 

Binne die skool-
rooster.  

In die gewone klas-
kamer. 

Binne die skoolroos-
ter of na skoolure. 

Binne die skool. 

Na skoolure, naweke 
en vakansies. 

Buite die skool. 

HULPBRONNE WAT 
VOORSIEN WORD 

Finansiële Hulpbronne: Die staat voorsien ‘n 
subsidie aan alle primêre en sekondêre skole. 

Menslike hulpbronne: Professionele advies 
van die Begaafde Onderwys afdeling word 
aan skole voorsien. Die advies sluit in hoe 
skoolgebaseerde onderwysprogramme vir 
begaafde leerders ontwikkel kan word. 

Word deur The Hong 
Kong Academy for 
Gifted Education, ter-
siêre inrigtings en 
ander opvoedkundige 
organisasies 
voorsien. 
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3.5.3 Kanada 

In Kanada is daar geen spesiale fondse beskikbaar vir akademies begaafde 

leerders nie en word ‘n verskeidenheid alternatiewe aangebied soos week-lange 

mini-kursusse, verrykingsprogramme, Wiskunde-olimpiades, Wetenskapskoue en 

universiteitsmentors vir begaafde leerders (Clark in Wallace en Eriksson, 

2006:290). Daarom het die regering in die staat Ontario in Kanada die inisiatief 

geneem om ‘n program vir akademies begaafde leerders in die staatskole te 

implementeer (Gokdag, 2010). Hierdie program help om leerders wat akademies 

begaafd is te identifiseer en uit te daag. Gokdag (2010) som die doel van hierdie 

program as volg op: 

 Die program beoog om dié leerders akademies te stimuleer deur ‘n 

verskeidenheid programme aan te bied. 

 Die leerders raak betrokke by buitemuurse aktiwiteite wat hulle voorberei 

vir sekondêre onderwys. 

 Die program help om akademies begaafde leerders in die beste posisie 

moontlik te plaas, sodat hulle suksesvol aansoek kan doen vir beurse om 

verder te studeer. 

Daar is ook verskeie ander programme wat aan begaafde leerders gebied word 

soos (Gokdag, 2010): 

Die Ontario bystandsprogram vir akademies begaafde leerders 

Die program word deur die Ontario “Ministry of Training, Colleges and 

Universities” beheer. Hierdie program voorsien toelaes, beurse en studiebeurse 

aan leerders in Ontario. Die toelaes en beurse word toegeken volgens finansiële 

behoeftes en hoef nie terugbetaal te word nie. Studiebeurse word aan akademies 

begaafde leerders toegeken en hoef ook nie terugbetaal te word nie. 

Scholarships Canada 

“Scholarships Canada” is ‘n opvoedkundige instansie wat inligting oor 

studiebeurse en beurse vir leerders regoor Kanada organiseer. Die studiebeurse 

word toegeken op grond van akademiese prestasie, prestasie in buitemuurse 
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aktiwiteite en die finansiële behoeftes van begaafde leerders. Akademies 

begaafde leerders kwalifiseer vir hierdie studiebeurse en verkry toegang tot 

sekere skole en programme wat aan hulle onderwysbehoeftes voldoen. 

3.5.4 Republiek van Korea 

Onderwys vir akademies begaafde leerders in Korea het ontwikkel nie net om te 

reageer op die diversiteit van die samelewing in die 21ste eeu nie, maar ook om 

menslike hulpbronne te ontwikkel. Dit waarborg ook gelyke geleenthede in die 

onderwys wat elke leerder se behoeftes in ag neem, soos voorgeskryf in die 

Grondwet van die Republiek van Korea (Masud, 2009). Die Departement van 

Onderwys in Korea stel dit duidelik dat elke kind op sy/haar eie vlak onderrig moet 

word en dat daar ‘n program vir akademies begaafde leerders in plek gestel moet 

word (Han, 2007:450). In 2000 is die grondslag vir onderwys aan akademies 

begaafde leerders gelê deur die Gifted Students Promotion Act. In Maart 2002 is 

onderwys aan begaafde leerders nasionaal ingestel (Masud, 2009). Die dokument 

“Education in Korea” (Masud, 2009) som die onderwysprogram vir begaafde 

leerders in Korea soos volg op: 

 Eerstens is die doel van die program om individuele studente te help om 

hulle potensiaal te ontwikkel en hulle talente te gebruik om ‘n sterker nasie 

te bou. In 2008 was daar een skool vir begaafde leerders en 265 

opvoedkundige sentrums vir begaafde leerders in werking, asook 580 

klasse vir begaafde leerders in primêre en sekondêre skole. Vanaf 2008 is 

sowat 50 000 of 0.72% leerders van elementêre en sekondêre skole deel 

van die program vir begaafdes. 

 Die program vir akademies begaafdes het oorspronklik gefokus op 

Wiskunde en Wetenskap, maar is geleidelik uitgebrei na inligtingstegno-

logie, kuns, fisiese opvoeding, kreatiewe skryf en sosiale wetenskappe. 

 Dit is ook nodig dat onderwysers spesiale sertifisering in begaafde 

onderwys moet hê (Wollam, 1992). Onderwysers ontvang basiese 

opleiding (60 ure), gevorderde opleiding (120 ure) en internasionale 

opleiding (60 ure) om die bevoegdhede te verwerf om akademies begaafde 

leerders te onderrig. 
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Uit al die bogenoemde is dit dus duidelik dat onderwys aan akademies begaafde 

leerders een van die grootste opvoedkundige kwessies in Korea is en dat baie 

geld en tyd daarin belê word (Han, 2007:450). 

3.5.5 Rusland 

Akademiese begaafdheid is in Rusland intensief bestudeer tot en met 1936, 

waarna navorsing daaroor verbied is as gevolg van die regering se ideologieë 

waarvolgens die toets van ‘n kind se IK verbode was (Shcheblanova & 

Shumakova, 2007:1). Shcheblanova en Shumakova (2007:1) beskryf die 

ontwikkeling van akademies begaafde onderwys in Rusland soos volg: 

 In die 1960’s is daar ‘n stelsel vir gespesialiseerde skole gevestig vir 

gevorderde onderrig in Wiskunde, Wetenskap en Tale. Slegs akademies 

begaafde leerders kon hierdie skole bywoon. In 1988 het die 

Onderwyskomitee in Rusland die belangrikheid van ‘n program vir 

akademies begaafde leerders besef. Eers in 1996 is die programme 

“Children of Russia” en “Gifted Children” ontwikkel. Vandag is daar ‘n groot 

verskeidenheid programme vir begaafde leerders in Rusland, veral vir 

akademies begaafde leerders wat internasionaal aan kompetisies en 

olimpiades in verskillende vakgebiede meeding (Heller, Monks, Sternberg 

& Subotnik, 2000:562). 

 In 1992 is die eerste openbare skool vir akademies begaafde leerders, 

Sozvezdie, deur die Moskouse Departement van Onderwys gestig. Hierdie 

skool se kurrikulum word gekenmerk deur die ontwikkeling van die 

intellektuele, kreatiewe en persoonlike vermoëns van ‘n leerder vandat 

hy/sy skool begin tot hy/sy skool verlaat. Die kurrikulum fokus hoofsaaklik 

op die interdissiplinêre model, die globale natuur van probleme, die 

probleemoplossingsbenadering en die ontwikkeling van selfgerigte leer, 

navorsingsvaardighede en -metodes (Heller, Monks, Sternberg & Subotnik, 

2000:562). 

3.5.6 Spanje 

Die onderwys aan akademies begaafde kinders in Spanje is duidelik ‘n onderwerp 

wat nie vir die skole en die regering ‘n prioriteit is nie (Touron, Touron & Silvero, 
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2005:121). Daar is wel duidelike onderwyswetgewing wat die belangrikheid van 

diverse onderwysgeleenthede vir leerders beklemtoon, maar hierdie onderwysge-

leenthede word dikwels net beperk tot leerders met leergestremdhede (Touron, 

Touron & Silvero, 2005:121). Touron, Iriarte, Reparaz en Peralta (1998) beskryf 

die ontwikkeling van die Spaanse onderwysstelsel: 

 Die bewustheid van die beperkings van die Onderwysbeleid van 1970 om 

in die diverse behoeftes van ‘n demokratiese land te voldoen, het gelei tot 

die ontwikkeling van die “Education Reform Bill” (Proyecto para la Reforma 

de la Ensenanza) in Junie 1987. Die doel hiervan was om die kwaliteit van 

onderwys in Spanje te verbeter en om die kurrikulum te herstruktureer, 

sodat daar in die behoeftes van die land, die skole en die leerders voldoen 

kan word. Daar is egter nie voorsiening gemaak vir die behoeftes van 

akademies begaafde leerders nie en daarom het die Departement van 

Onderwys in Spanje die “Royal Decree 696/1995” gepubliseer (Touron, 

Touron & Silvero, 2005:121). Hoofstuk twee van die “Real Decreto” handel 

spesifiek oor die spesiale onderwysbehoeftes van akademies begaafde 

leerders. Op 29 April 1996 is die “Resolusion”, wat die prosedures uiteensit 

wat gevolg moet word om akademies begaafde kinders te ondersteun, deur 

die Sekretaris van Onderwys goedgekeur. Deur middel van die 

“Resolusion” word beoog om: 

 ‘n Prosedure in plek te stel om akademies begaafde leerders toe te laat om 

grade oor te slaan. 

 ‘n Deeglike vorm van assessering van akademies begaafde leerders in 

plek te stel. 

 Leiding te gee ten opsigte van onderwys aan akademies begaafde 

leerders. 

 Artikel 36 van die Spaanse Onderwyswet van 1990 (Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo) maak voorsiening vir onderwys aan 

akademies begaafde leerders, alhoewel dit nie deur al die skole 

geïmplementeer word nie (Mönks & Pfluger, 2005:46-49). 

 Die “Center for Talented Youth Spain” is ‘n organisasie in Spanje wat in 

1994 gestig is om akademies begaafde leerders te identifiseer en dan in 

die unieke behoeftes van hierdie kinders te voorsien (Touron, Touron & 
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Silvero, 2005:127). Die doel van hierdie organisasie is om die vlak van 

onderwysprogramme vir akademies begaafde kinders in Spanje meer 

uitdagend te maak en die tempo van leer vir hierdie kinders aan te pas 

(Touron, Touron & Silvero, 2005:127). Die organisasie bied die volgende 

programme aan vir kinders vanaf kleuterskool tot graad 12 binne die 

formele Spaanse onderwysstelsel (Touron, Touron & Silvero, 2005:127-

130): 

 Jaarlikse programme in sekere vakke soos Wetenskap, Sosiale 

Wetenskappe en Tegnologie. 

 Programme in sosiale vaardighede. 

 Programme waarin akademies begaafde kinders met strategieë vir 

effektiewe studie toegerus word. 

 Deeltydse somerprogramme wat tussen 30 en 60 ure duur oor drie weke. 

Die programme is meer gerig op die jonger kinders (tussen 4 en 9 jaar 

oud). 

 Voltydse somerprogramme op die “Center for Talented Youth Spain” se 

kampus. Die akademiese program word ook aangevul deur sport- en 

kultuuraktiwiteite. Die program behels 5 ure se klasse en 2 ure se studietyd 

elke dag. 

Die bewustheid van begaafdheid en begaafde onderwys het sedert 1970 duidelik 

toegeneem in Spanje, maar daar moet nog baie gedoen word voordat wetgewing 

suksesvol in die skole geïmplementeer kan word (Mönks & Pfluger, 2005:51). 

3.5.7 Denemarke 

Die Deense Skolewet word in die “Folkeskole Act” gegee en daar word glad nie 

verwys na begaafdheid of begaafde onderwys nie (Mönks & Pfluger, 2005:42). 

Daar word wel verwys na differensiasie en dat dit die taak van elke skool is om die 

individuele behoeftes van leerders te identifiseer en te ontwikkel. Daar is geen 

spesiale programme vir akademies begaafde leerders in die skole in Denemarke 

nie en baie min skole gee spesiale aandag aan onderwys vir akademies begaafde 

leerders (Mönks & Pfluger, 2005:42-43). Volgens Mönks en Pfluger (2005:41-42) 

is daar wel in 2004 twee spesiale skole vir akademies begaafde leerders in 
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Denemarke geopen, naamlik “Mentiqa” naby Copenhagen en “Odsherred” wat 

spesiale programme in Wiskunde aanbied. 

Volgens die The Copenhagen Post Online (2011) is die Minister van Onderwys in 

Denemarke, Troels Lund Poulsen, en al die plaaslike onderwyskomitees besig om 

sistematiese strategieë in plek te stel vir begaafde skoolleerders nadat ‘n verslag 

aangetoon het dat die land se top 10-15% leerders nie oor die laaste dekade 

gevorder het nie en dat die land se skole nie die potensiaal van hulle sterkste 

leerders ontwikkel nie. Poulsen (The Copenhagen Post Online, 2011) meen ook 

verder dat ‘n eenvormige beleid vir die talentontwikkeling in skole, in plek gestel 

moet word. Slegs een uit elke agt skole het duidelike doelstellings oor hoe hulle 

akademies begaafde leerders sal ondersteun (The Copenhagen Post Online, 

2011). 

Dit is dus duidelik dat Denemarke nog nie ‘n duidelike beleid vir begaafde 

onderwys in plek het nie en dat die programme wat aan akademies begaafde 

leerders gebied word nog afhanklik is van privaat inisiatiewe (Mönks & Pfluger, 

2005:44). 

3.5.8 Samevatting 

Dit is belangrik om kennis te neem van begaafde onderwys in ander lande en om 

die sterk- en swakpunte van hierdie verskillende onderwysstelsels te oorweeg by 

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

asook by die ontwikkeling van onderwysprogramme binne hierdie mini-

onderwysstelsel in Suid-Afrika. Lande soos Korea, Rusland, Spanje en Hong 

Kong maak spesiale voorsiening vir begaafde leerders in hulle onderwysstelsel. 

Hong Kong het ‘n spesiale drie-vlak onderwysraamwerk vir begaafde onderwys 

ontwikkel en Korea, Spanje en Rusland belê baie tyd en geld in die ontwikkeling 

van beleide vir hulle begaafde leerders. Denemarke het nog nie ‘n duidelike 

onderwysbeleid vir akademies begaafde leerders in plek nie. In Australië word 

leerders ook soos in Suid-Afrika in een klas saam gegroepeer en onderwysers is 

ook nog nie voldoende opgelei om akademies begaafde leerders te onderrig nie, 

maar Australië en Kanada het al verskeie pogings aangewend om begaafde 

onderwys te ondersteun deur middel van vroeë ingangsprogramme, mentorskap, 
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ontdekkingsprogramme, “Future Problem Solving”, “Tournament of the Minds”, 

week-lange mini-kursusse, verrykingsprogramme, Wiskunde-olimpiades, 

Wetenskapskoue en universiteitsmentors vir begaafde leerders. 

Die volgende riglyne kan as relevant beskou word, naamlik dat die onderwys-

stelsel: 

 vir die verskillende intelligensies van akademies begaafde leerders 

voorsiening moet maak; 

 vir verskillende programme en vakke op buigbare en gedifferensieerde 

wyse voorsiening moet maak en nie net die gewone fokus op Wiskunde en 

Wetenskap nie; 

 geleenthede moet skep sodat die leerders hulle selfstandige studeerbe-

voegdhede kan ontwikkel; 

 ‘n spesifieke opeenvolgende organisasie van programme beskikbaar moet 

stel; en 

 moet sorg dat die onderwys vir akademies begaafde leerders tot voordeel 

van die leerders en die gemeenskap geposisioneer word. 

3.6 Begaafde onderwys in Suid-Afrika 

Begaafde onderwys in Suid-Afrika vergelyk nog glad nie met akademies begaafde 

onderwys op internasionale vlak nie. Suid-Afrika is ‘n demokratiese land en ware 

demokrasie vereis dat elke kind, begaafd, gemiddeld of swak in sy/haar 

vermoëns, die geleentheid gegun word om tot sy/haar volle kapasiteit te 

ontwikkel. Veral die akademies begaafde kind word nog van hierdie geleentheid 

ontneem (Kokot, 1992:1). Die Witskrif vir Onderwys en Opleiding (SA, 1995) 

beklemtoon dat alle leerders aangemoedig moet word om ‘n breë en algemene 

onderwys na te jaag. Die leerprogramme moet dus interessant en relevant wees 

en lewenslange leer aanmoedig. 

Onderwysers het ‘n omvattende kurrikulum-inhoud vir alle leerders om deur te 

werk en so min tyd daarvoor dat hulle nie al die individuele leerders se behoeftes 

in ag kan neem nie (Tomlinson & Kalbfleisch, 1998:53). Onderwys is besig om 

gedurig te verander en terselfdertyd word daar van onderwysers in die hoof-
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stroomklaskamer verwag om die diverse behoeftes van die diverse leerders in die 

klas te bevredig (Tomlinson & Kalbfleisch, 1998:53-54). Dit kan onderwysers 

oorweldig en daartoe lei dat baie van die leerders se behoeftes oor die hoof 

gesien word, veral dié van die begaafde kind (Van Tassel-Baska & Stambaugh, 

2005:211). Volgens Feldhusen (1998:738) is die “one-size-fits-all”-siening wat 

gedeeltelik deur die inklusiwiteitsbeweging veroorsaak is, ‘n verkeerde siening van 

menslike ontwikkeling, omdat mense se vermoëns van mekaar verskil. Oor die 

afgelope dekades is die onderwys wat aan akademies begaafde en talentvolle 

leerders in Suid-Afrika gebied word, nie op standaard nie (Renzuli & Reis, 

1991:26). Oor die jare is die Suid-Afrikaanse skoolstelsel gekenmerk deur 

bepaalde aspekte wat onderwys aan akademies begaafde leerders beperk, 

naamlik (Olivier, 1984:119-120): 

 ‘n onbuigsame organisasie; 

 onderwysers wat as die sentrale figuur in die onderwys beskou word; 

 die eksamenstelsel is ‘n teen-instrument vir kreatiwiteit, want dit maak 

slegs voorsiening vir die leerder wat goed kan onthou en memoriseer; en 

 skole is nog te behep met resultate en simbole en maak nie voorsiening vir 

die leerder wat met oorspronklike werk vorendag kan kom nie. 

In 1992 gee Kokot (1992:13-15) die volgende oorsig van akademies begaafde 

onderwys in Suid-Afrika, en dit is nog steeds tipies van die huidige onvoldoende 

onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders (Van Eeden, 2006): 

 Die idee van gespesialiseerde onderwys vir begaafde leerders, en veral 

akademies begaafde leerders, is ‘n uitsonderlikegedagte in Suid-Afrika. 

 Daar is wel duidelike pogings, soos wiskunde-olimpiades en wetenskap- en 

tegnologieskoue, in sekere provinsies om onderwys aan akademies 

begaafde leerders te voorsien, maar nog min is gedoen om spesiale 

onderrigprogramme binne Suid-Afrikaanse skole te implementeer. 

 Daar word van die onderwyser verwag om ter wille van akademies 

begaafde leerders bestaande materiaal aan te pas of self nuwe materiaal 

te ontwikkel. 
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 Buitemuurse aktiwiteite is die enigste voorsiening wat vir begaafde leerders 

gemaak word. 

 Die tekort aan programme word toegeskryf aan die beginsel van 

“gedifferensieerde onderwys” in Suid-Afrika. Daar word aangeneem dat 

indien differensiasie in die klaskamers plaasvind, akademies begaafde 

leerders tegemoet gekom sal word. 

 Die akkommodering van akademies begaafde leerders in die klaskamer 

word deur die onderwyser bepaal en dus impliseer dit dat onderwysers 

spesiaal opgelei moet word om die behoeftes van begaafde leerders te 

verstaan en hulle te akkommodeer in die klaskamer. Daar is nog nie sulke 

opleiding vir onderwysers nie. 

Van Tassel-Baska en Stambaugh (2005:211-215) lig aanvullend tot die boge-

noemde oorsig die volgende hindernisse uit wat voorkom dat onderwysers 

akademies begaafde leerders se behoeftes in ag neem in die skoolstelsel: 

 Die onderwysers besit ‘n beperkte vakkennis en is nie in staat om 

akademies begaafde leerders ten opsigte van vakinsigte uit te daag nie. 

 Die onderwysers besit beperkte vaardighede in klaskamerbestuur en weet 

nie hoe om die klas te bestuur en te beplan sodat in die unieke behoeftes 

van akademies begaafde leerders voorsien kan word nie. 

 Die onderwysers se persoonlike oortuigings en houding teenoor leer 

voorkom dat hulle begaafde leerders se unieke behoeftes in ag neem, want 

onderwysers glo oor die algemeen dat hulle die leer van leerders moet 

bestuur en hulle laat dus nie die vryheid van leer deur akademies begaafde 

leerders toe nie. 

 Die onderwysers het ‘n beperkte kennis oor hoe om ‘n kurrikulum aan te 

pas terwille van begaafde leerders. 

 Die onderwysers besit vooroordele teenoor akademies begaafdes, omdat 

hulle dikwels as moeilikheidmakers gedefinieer word. 

 Die oneffektiewe gebruik van hulpmiddels deur onderwysers en die tekort 

aan hulpmiddels voorkom dat begaafde leerders die onderrig ontvang wat 

hulle benodig. 
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 Onderwysers het beperkte beplanningstyd en het dus min tyd om vir 

begaafde leerders interessante en stimulerende lesse te beplan. 

 Beperkte administratiewe ondersteuning voorkom dat onderwysers 

voldoende aandag aan akademies begaafde leerders se behoeftes gee. 

Die doel moet wees om maniere te vind om die talente en spesiale vermoëns van 

soveel as moontlik jong leerders te ontwikkel, terwyl die unieke behoeftes van die 

akademies begaafde leerders erken word en leerervaringe aan hulle gebied word 

op ‘n geskikte vlak en teen ‘n behoorlike tempo (Feldhusen, 1998:736). ‘n 

Onderwysbeleid wat misluk om die wye verskeidenheid van individuele verskille 

tussen leerders in ag te neem – soos in Suid-Afrika – is gedoem om oneffektief te 

wees (Benbow & Stanley, 1996:249). Clarke (2001:21) beredeneer verder dat dit 

van kardinale belang is dat leerders wat akademies begaafd is so vroeg as 

moontlik, alreeds in die laerskool, geïdentifiseer word en dat hulle potensiaal 

ontwikkel word. Baie akademies begaafde jong leerders in Suid-Afrika word 

teleurgestel en gefrustreer deur die kurrikulum in laerskole, omdat dit vir hulle 

geen uitdaging bied nie en glad nie in hulle behoeftes voldoen nie (Clarke, 

2001:21). 

Tans is daar net twee privaatskole in Suid-Afrika vir akademies begaafde 

leerders, naamlik “Radford House” in Johannesburg en “Verity School” in 

KwaZulu-Natal. “Radford House” neem akademies begaafde leerders uit die 

gewone hoofstroom onderwys en bevredig hulle unieke behoeftes op die 

volgende maniere (Kokot, 2011 & Radford House, 2012): 

 Die program wat gevolg word, is deur ‘n spesialis in die veld van begaafde 

onderwys, ontwikkel. 

 Daar is nie meer as 18 leerders in ‘n klas nie, sodat genoeg ondersteuning 

aan elke leerder gebied kan word en die leerders hulle kennis prakties kan 

toepas. 

 Slegs die beste onderwysers word geselekteer en die onderwysers 

ontvang gereelde opleiding in begaafde onderwys. 

 Die fokus is op die leerders, eerder as die resultate. 
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“Verity School” bied ‘n onderwysprogram aan vir akademies begaafde leerders 

vanaf graad 1 tot graad 7 en is gebaseer op dieselfde beginsels as “Radford 

House” (Verity Schools, 2011). 

Suid-Afrika se onderwysstelsel het nog nie die probleem opgelos om kwaliteit 

onderwys aan elke individuele leerder, en spesifiek akademies begaafde leerders, 

in die land te voorsien en onderwysproduktiwiteit te verhoog nie. Baie van ons 

akademies begaafde leerders gaan dus nog verlore. 

By die beplanning van ‘n mini-onderwysstelsel vir akademies begaafde leerders, 

asook by die ontwikkeling van onderwysprogramme binne hierdie mini-

onderwysstelsel, is dit dus belangrik dat hierdie bogenoemde leemtes in die 

huidige onderwysstelsel in ag geneem moet word en verbeter moet word ten 

einde produktiewe onderwys aan akademies begaafde leerders in Suid-Afrika te 

bied. 

3.7 Onderwysproduktiwiteit 

Die wisselwerking tussen die verskillende komponente en elemente van ‘n 

onderwysstelsel kan ‘n beperkende of stimulerende uitwerking op mekaar hê en 

het sodoende ‘n invloed op onderwysproduktiwiteit. Volgens een van die 

kenmerke daarvan, moet die onderwysstelsel op doelmatig-ekonomiese en 

materieel-ekonomiese effektiewe wyse in die onderwysbehoeftes van die 

onderwysteikengroep voorsien (Steyn et al., 2002:144-145). Die materieel-

ekonomiese verwys na die finansiële aspek van die onderwysstelsel, dus na die 

finansiering van die onderwysstelsel – en die doelmatig-ekonomiese impliseer dat 

die onderwysstelsel doeltreffend in die onderwysbehoeftes van die teikengroep 

voorsien (Steyn et al., 2002:135). Die onderwysstelsel kan dus materieel-

ekonomies wees, maar steeds nie die doel bereik nie. Vertroue in die 

onderwysstelsel word verhoog indien die onderwysproduktiwiteit hoog is en 

deurlopend in die fokus bly. 

Produktiwiteit verwys na die verhouding tussen die uitset van ‘n organisasie en die 

gepaardgaande inset wat nodig is om die uitset te bewerkstellig. Afhangende van 

die eenhede wat gebruik word, behoort die verhouding, A = uitset/inset, groter te 
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word indien die produktiwiteit verhoog (Hatry, 1978:28-29). Produktiwiteit is ook 

die verhouding tussen inset en uitset ten opsigte van die aantal leerders wat ‘n 

bepaalde onderwysinrigting bywoon (Hoxby, 2004:219). Dus, indien daar 

verhoogde insette tot die onderwys aan akademies begaafde leerders is, sal 

onderwysproduktiwiteit in Suid-Afrika verhoog word. Die basiese bronne van 

aansporing vir die produktiwiteitverhoging van openbare skole is onder andere: 

die verantwoordbaarheid van skole aan die onderwysgebruikers oor die insette en 

uitsette wat gelewer is en maatstaf-kompetisie gebaseer op die meet en 

vergelyking van uitsette tussen verskillende onderwysinrigtings. Produktiwiteit 

word selfs verhoog deur finansiële vergoeding aan onderwysers deur die IQMS-

stelsel (Integrated Quality Management System) (Department of Education, 2012) 

wat in skole geïmplementeer is deur die Departement van Onderwys. 

Onderwysers word beloon vir harde werk en ekstra bydraes tot die onderwys. Die 

voortdurende hervorming van en in die onderwysstelsel kom teen 'n prys, naamlik 

dat die produktiwiteit van ‘n onderwysstelsel ernstig in gedrang gebring kan word 

indien die nodige maatreëls nie getref word om die produktiwiteit te beskerm nie 

(Vignoles, 2009). Vignoles, Levacic, Walker, Machin en Reynolds (2000:1) meen 

dat die verhouding tussen die befondsing van skole en die leerderprestasie van 

skole ernstige implikasies inhou as dit kom by die ontwerp van onderwysbeleid. 

Die onderwysstelsel moet met die minimum bronne die maksimum uitset kan 

lewer (Steyn et al., 2002:135). 

Volgens Londen Economics (2005:3) kan verbeterde onderwys op drie maniere 

voordelig wees vir individue, naamlik: eerstens sal ‘n persoon meer geneig wees 

om in die arbeidsmark deel te neem, tweedens beteken beter onderwys dat 

individue minder geneig sal wees om werkloos te wees en laastens sal meer 

vaardighede groter salarisse en dienvoorwaardes vir individue beteken. Goeie 

onderwys kan dus lei tot groter algemene produktiwiteit en ekonomiese groei 

(Londen Economics, 2005:3). Om te verseker dat onderwys tot groter 

produktiwiteit en ekonomiese groei lei, moet die produktiwiteit in die onderwys ook 

eers verhoog word deur effektief in die onderwysbehoeftes van die teikengroep te 

voorsien. 
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Ten opsigte van die produktiwiteit in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel het die 

huidige Minister van Finansies opgemerk dat die “return on investment” van die 

Suid-Afrikaanse onderwysstelsel nie aan die verwagting voldoen nie (Gordhan, 

2011). In die nasionale begroting van 2012 is die onderwysportefeulje die grootste 

enkele een en word die grootste gedeelte van die begroting daaraan toegestaan. 

Dit is verhoog vanaf R207 biljoen tot R236 biljoen (Gordhan, 2012). Die standpunt 

is dus dat die uitset van die onderwysstelsel nie die verwagte kwaliteits- en 

kwantiteitsvlak in terme van die insetbekostiging lewer nie. Die uitslae van die 

jaarlikse nasionale assessering (ANA) van ses miljoen graad 3 en graad 6 

leerders in 2011 wys dat graad 6 leerders nasionaal ‘n gemiddeld van ongeveer 

28% in Geletterdheid en 30% in Gesyferdheid behaal het (Department of Basic 

Education, 2011). Op graad 3- vlak het slegs 47% van die leerders meer as 35% 

in Geletterdheid behaal en slegs 34% leerders het meer as 35% in Gesyferdheid 

behaal. Dit dui dus daarop dat prestasie van hierdie leerders glad nie op 

standaard nie. Die Departement van Onderwys se aandag is dus veral op die 

meerderheid leerders gefokus wat nie die mas opkom nie, en akademies 

begaafde leerders kry nie soveel aandag nie. Navorsing wat deur Walberg 

(2003:2) gedoen is oor die verbetering van onderwysproduktiwiteit, toon dat 

alhoewel meer geld aan onderwys spandeer word, onderwysproduktiwiteit afneem 

en dat skole minder effektief, eerder as meer effektief word omdat die geld nie reg 

bestee word nie. In Suid-Afrika het 3,544 skole nog geen elektrisiteit nie, 2,401 

skole geen waterbron nie, 913 skole geen toiletfasiliteite nie en 22,938 skole geen 

biblioteke nie (Monama, 2012). 

Verskillende redes bestaan vir die lae produktiwiteitsvlak van die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel, maar een van die belangrikstes word in die Verslag van die 

Ministeriële Taakspan insake die Hersiening van die Implementering van die NKR 

(SA, 2009:61) gevind. Die verslag bevind naamlik dat onderwysers nie weet wat 

om te onderrig en hoe om dit te onderrig nie. ‘n Mens kan byvoeg dat onder-

wysers ook nie weet wanneer om dit te onderrig nie en hoe om dit te assesseer 

nie. Die implementering van die Kurrikulum en -assesseringsbeleidverklarings 

(KABVS) in 2012 deur die Departement van Onderwys (Department of Basic 

Education, 2013) is die gevolg van hierdie bogenoemde probleme. 



118 

Die onderwysstelsel moet meer produktief funksioneer en daarom moet die 

onderwysproduktiwiteit in al die komponente van die onderwysstelsel bevorder 

word. Sodoende word kwaliteit onderwys verseker en word daar in die 

onderwysbehoeftes van die teikengroep voorsien. 

3.8 Produktiwiteit in die verskillende komponente van die 

onderwysstelsel 

Die bevordering van onderwysproduktiwiteit is ter sake in al die komponente en 

elemente van die onderwysstelsel. Die verskillende komponente en elemente van 

‘n onderwysstelsel kan soos volg opgesom word (Steyn et al., 2002:72-110): 

Tabel 3.2 Die verskillende komponente en elemente van ‘n onderwys-

stelsel 

 

 

Die aard, inhoud en strukturering van die komponent ‘onderwysstelselbeleid’ sal ‘n 

positiewe of negatiewe invloed op die onderwysproduktiwiteit hê, omdat dit die 
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uitdrukking is van die wyse waarop daar in die geïdentifiseerde behoeftes van die 

teikengroep voorsien gaan word (Steyn et al., 2002:72). Die soort onderwysbe-

heerstrukture in die komponent ‘onderwysstelseladministrasie’ speel ook ‘n groot 

rol in onderwysproduktiwiteit omdat die onderwysstelselbeleid deur middel van die 

onderwysstelseladministrasie daargestel word en korrek in die praktyk 

geïmplementeer word (Steyn et al., 2002:83). Die soort onderwysprogramme en 

die organisering daarvan in die komponent ‘onderwyskundige struktuur’ sal 

produktiwiteit bevorder of kortwiek, aangesien die onderwyskundige struktuur die 

uitset wat deur die onderwysstelsel gelewer word, aantoon. Die aard, samestelling 

en funksionering van die onderwysondersteuningdienste aan onderriggewers, 

leerders en die onderrigaktiwiteite en -strukture sal ‘n effek op onderwysproduk-

tiwiteit hê, aangesien onvoldoende ondersteuning tot ‘n verlaagde uitset sal lei. 

Dit is dus duidelik dat onderwysproduktiwiteit deur die hele onderwysstelsel 

ondersteun behoort te word. Dit is van uiterste belang om oplossings te vind ten 

einde die produktiwiteit van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel te verbeter. Vir 

die doel van hierdie studie moet daar ook besondere aandag aan die element 

onderwysprogramme geskenk word, sodat die unieke onderwysprogramme vir 

akademies begaafde leerders produktief afgelewer word terwyl die akademies 

begaafde leerders steeds aan die gewone onderwysprogramme deelneem. 

3.9 Onderrigstrategie vir self-bestuurde, interaktiewe leer 

Die eklektiese ‘onderrigleerstrategie vir self-bestuurde, interaktiewe leer’ is 

spesifiek ontwikkel ten einde verhoogde produktiwiteit in die onderwys te 

ondersteun (Steyn, 2010b) en vorm ook deel van die interne determinant van 

opvoedkundige aard. 

Onderrigleerstrategie verwys na die aanwending van bepaalde elemente van ‘n 

onderrigleerstrategie binne ‘n gekose onderrigleersituasie van ‘n bepaalde 

onderwysprogram, om onderwysproduktiwiteit te verhoog (Steyn, 2010b). Die 

verskillende elemente van die onderrigstrategie moet deurlopend geïntegreer 

word en moet voorsiening maak vir individuele en groepwerk (Mentz, 2011:11-12). 

Die onderrigstrategie vir self-bestuurde, interaktiewe leer stel die akademies 

begaafde leerders in staat om aktief verantwoordelikheid vir hulle eie leer te 
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aanvaar en hulleself en hulle onderrig te organiseer volgens hulle eie tempo. Die 

akademies begaafde leerders kry die geleentheid om individueel of saam as ‘n 

groep te leer. Die begrip ‘leer’ sluit in kognitiewe (par 2.5.2), psigomotoriese en 

affektiewe (par 2.5.3) leer (Gagné, 1972:1-8). 

Die ‘strategie vir self-bestuurde, interaktiewe leer’ beteken dat onderrig in 

bepaalde onderrigleersituasies binne spesifieke onderwysprogramme deur middel 

van ‘n spesifiek-gekose multi-modus onderrigstrategie geïmplementeer word. Die 

modi van die strategie is die volgende (Steyn, 2010a:3-8): 

 Onderrigspan:  In plaas van ‘n enkele onderwyser of dosent word daar van 

‘n onderrigspan gebruik gemaak. ‘n Senior onderwyser/dosent staan aan 

die hoof van die span en aanvaar primêr verantwoordelikheid vir die 

kwaliteit onderrig wat gelewer word. Hulp-dosente of hulp-onderwysers wat 

minder ervare of minder gekwalifiseerd is neem die “laer-vlak” onderrig 

waar. Dieselfde tyd word aan onderrig spandeer, maar die laer vergoeding 

van die hulp-dosente/onderwysers lei tot ‘n finansiële besparing en ligter 

werkslas van die senior dosent/onderwyser. 

 Studiegids/sillabus en leermateriaal:  Die studiegids is ‘n oorsigtelike 

dokument of ‘’breë padkaart’’ wat die leerders gebruik om hulle deur hulle 

studies te lei (vgl par 3.3.4). 

 Die DBS (digitale boekskyf): Die DBS is ‘n e-boek of DVD-basis en vervang 

die lesings tydens die klasbyeenkoms en so word klastyd meer produktief 

aangewend en die lesing meermalig beskikbaar gestel. Die DBS bevorder 

die ontwikkeling van kommunikasie, ‘n sentrale rigtinggewer in die 

voorsiening van effektiewe onderwys. Figuur 3.10 gee ‘n voorstelling van 

die struktuur van die DBS: 



121 

Figuur 3.10 Struktuur van die DBS (Steyn, 2009:4) 

 

Die DBS is ‘n e-boek en die inhoud word saamgestel uit ‘n integrering van die 

teksbladsye en die verskillende soorte insetsels, byvoorbeeld die onderrigvideo, 

video’s, foto’s en animasie. Die teks op die teksbladsye is bondig, want daar word 

in die onderrigvideo en die leermateriaal uitgebrei. Dit is ook makliker (selfs 

verkieslik) om die teksbladsy in ‘kolformaat’ te skryf. Die teksbladsye is die mees 

kernagtige samevatting van die inhoud wat die leerder moet bemeester. Hierdie 

kernsamevatting word verbreed/aangevul uit die insetsels en dan uit die 

leermateriaal. So stel die leerder die totaal/geheel van inhoud saam wat 

bemeester/geleer moet word. Die DBS (digitale boekskyf) as element van die 

‘strategie vir self-bestuurde, inter-aktiewe leer’ gaan in hierdie studie ‘n groot rol 

speel. 

 Klasbyeenkomste: Klasbyeenkomste word gebruik om die inhoud en 

lesaanbiedings op die DBS te verryk en bestaan uit spesifieke fases, 

naamlik ‘n onderrigtoets, ‘n kort inleiding oor die onderwerp, groepwerk, 

portuurgroepassessering en reflektering. 

 Groepwerk: Die groepwerk fokus op die toepassing van die geleerde 

inhoude. Daar word hoofsaaklik tydens klasbyeenkomste groepwerk 

gedoen in groepe van twee. 

 E-pos: String e-posse word gebruik vir die verspreiding van langer 

boodskappe aan leerders. 

 SMS: String-sms’e word gebruik vir die verspreiding van kort boodskappe 

aan leerders. 
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 Assessering: Assessering word as integrale deel van die onderrigleer-

gebeure gebruik en sluit in formatiewe sowel as summatiewe assessering 

(of evaluering). Die strategie gee juis die geleentheid tot veelvuldige 

assesseringsgeleenthede. Die akademies begaafde leerders doen verskeie 

soorte take of opdragte (formatiewe assessering) byvoorbeeld verrykings-

opdragte oor die onderwerp. Aan die einde van die module word ‘n 

eksamen geskryf (summatiewe assessering). 

‘n Raamwerk van onderrigleer-teoretiese uitgangspunte is op eklektiese wyse uit 

verskillende erkende onderrigleerteorieë soos volg saamgestel en toegepas op 

akademies begaafde leerders (Steyn, 2010a:4): 

 Die onderrig is leerder- en leergerig en akademies begaafde leerders word 

ondersteun om onafhanklik te leer en verantwoordelikheid te ontwikkel. 

 Die moderne kommunikasiewyses van leerders word gebruik, naamlik e-

pos, sms en die DBS en daarom verhoog dit die akademies begaafde 

leerders se motiveringsvlakke. 

 Akademies begaafde leerders word in staat gestel om teen hulle eie spoed, 

vermoë, aanleg en belangstelling te leer. 

 Akademies begaafde leerders word gelei tot unieke begripsvorming van die 

leerinhoude en visuele en ouditiewe leerstyle word ondersteun. 

 Die DBS bring die praktyk na die akademies begaafde leerders en 

sodoende word verryking in die onderrig ondersteun. 

 Groepwerk en portuur-assessering ondersteun samewerking tussen die 

akademies begaafde leerders en bied hulle die geleentheid om van mekaar 

te leer. 

Die onderrigstrategie vir self-bestuurde, interaktiewe leer is dus belangrik in die 

ontwikkeling van lewenslange leerders (Zimmerman, 2002; Cassidy, 2011). Om 

aan te sluit by die klem wat die Programme for International Student Assessment 

(PISA 2003) lê op die ontwikkeling van skoolleerders as lewenslange leerders wat 

kan aanpas by veranderende omstandighede (Perels, Dignath & Schmitz, 2009), 

vereis die Minimum Requirements for Teacher Education (Department of Higher 

Education and Training, 2011) dat ’n onderwyser sy/haar onderrigmetode sal kan 

aanpas indien die konteks verander. Dit impliseer ook dat ’n onderwyser ’n 
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lewenslange leerder sal wees (Ozturk, Bulut & Koc, 2007). Wat veral van belang 

is, is dat die vermoë van onderwysers om leerders te help om as selfgereguleerde 

leerders te ontwikkel, ten nouste saamhang met onderwysers se eie selfregulering 

(Kramarski & Michalsky, 2009). 

3.10 Samevatting 

Die hoofstuk handel oor die tersaaklike interne determinante vir produktiewe 

onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders in Suid-Afrika, naamlik 

die interne determinant van opvoedkundige aard, die interne determinant van 

historiese aard en die interne determinant van wederkerige aard. Hierdie interne 

determinante vorm deel van die fase van beplanningsanalise van die raamwerk vir 

strategiese onderwysstelselbeplanning. 

Die interne determinante van die onderwysstelsel is eerstens bespreek aan die 

hand van die struktuur van die onderwysstelsel. Die komponent onderwyskundige 

struktuur is meer breedvoerig beskryf ten opsigte van die elemente daarvan en 

die kurrikulumontwikkelingsmodelle van Krüger, Harden en Prideaux is vergelyk. 

Daaruit is ‘n bruikbare kurrikuleringsmodel afgelei. Die kenmerke en ontwikkeling 

van ‘n studiegids is ook as deel van die komponent onderwyskundige struktuur 

beskryf. 

Die huidige stand van die onderwys aan akademies begaafde leerders in Suid-

Afrika en op internasionale vlak is as interne determinant van historiese aard met 

mekaar vergelyk en onderwysproduktiwiteit in Suid-Afrika is bespreek. Dit is 

duidelik dat daar nog nie effektief aan die behoeftes van akademies begaafde 

leerders in Suid-Afrika voldoen word nie en dat dit ‘n groot invloed op 

onderwysproduktiwiteit kan hê. 

Self-bestuurde en interaktiewe leer as ‘n doeltreffende onderrigstrategie vir 

akademies begaafde leerders is as interne determinante van opvoedkundige aard 

uitgelig. Die strategie stel akademies begaafde leerders in staat om lewenslange 

leerders te wees wat onafhanklik teen hulle eie tempo kan werk. 

  


