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OPSOMMING 

 

Die oogmerk van hierdie verhandeling is om ’n aanduiding te kry van die impak wat die 

uitkomsgebaseerde onderwys-assesseringsbeleid op die werkslading van ses 

geselekteerde onderwysers van ’n sekondêre skool het. 

 

Sedert die implementering van die Uitkomsgebaseerde onderwys (UGO) is groot 

verwagtinge geplaas op onderwysers om die nuwe uitkomsgebaseerde 

assesseringsbenadering te implementeer.  Ten spyte van die gegewe riglyne ten opsigte 

van die beplanning-, onderrig- en assesseringsriglyne bly die implementering van 

uitkomsgebaseerde assessering steeds ’n probleem omdat onderwysers steeds sukkel met 

die beginsels van uitkomsgebaseerde assessering.  Die nuwe uitkomsgebaseerde 

assesseringsbenadering moedig onderwysers aan om onderrig te intergreer met 

assessering in die klaskamer.  Die intergrering van onderrig en assessering deur 

onderwysers gebeur egter nie.  Onderwysers kla dat hulle werklading en ’n gebrek aan 

tyd hulle nie toelaat om hulle onderrigtaak met hulle assesseringstaak te intergreer nie. 

 

Hierdie verkennende ondersoek is ’n poging om die tyd wat onderwysers aan onderrig, 

assessering en buitemuurse aktiwiteite bestee, vas te stel.  Alhoewel hierdie ’n 

kwalitatiewe ondersoek is, bied dit ’n kwantifiseerbare realiteit relatief tot die konteks 

van die ses geselekteerde onderwysers en die konteks waarin die onderwysers en die 

skool gesitueer is.  Beleid is nie staties nie en dus moet die haalbaarheid daarvan gedurig 

getoets word.  Daarom is ek van mening dat navorsing van hierdie aard ’n belangrike 

meganisme kan wees vir onderwysbeleidsvorming omdat indikatore (met ander woorde 

aanwysers) beleidshervormers inlig oor die haalbaarheid van ’n beleid. 

 

Die bevindinge van hierdie navorsing het ten doel om dit wat die onderwysers sê in 

syfers uit te druk, met ander woorde om die gekwantifiseerde realiteite van die 

werkslading van onderwysers te weerspieël. 
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SUMMARY 
 

The aim of this paper is to obtain an indication of the impact of an outcomes-based 

assessment policy on the workload of six teachers of a secondary school. 

 

Since the implementation of Outcomes Based Education (OBE) there are great 

expectations to implement new approaches in relation to planning, instruction and 

assessment guidelines that teachers should follow. Despite these guidelines assessment 

remains a problem area because teachers are still grappling with the assessment principles 

of OBE.  The new outcomes-based approach to assessment encourages teachers to 

integrate their instruction with classroom-based assessment.  Teachers however do not 

appear to be integrating their instruction with their assessment.  Teachers are blaming the 

lack of integration to a lack of time. 

 

This research is an attempt to assess the time teachers spend on instruction, assessment 

and extra mural activities.  Although this is a qualitative research, it offers a quantifiable 

reality that is relative to the context of six selected teachers and the context in which the 

teachers and school is situated.  Policy is not static and thus it should be continuously 

tested to determine whether the aim of the particular policy is practicable.  Thus I am of 

the opinion that research of this nature can be an important mechanism for policy 

enactment because indicators inform policy makers about the policy. 

 

The findings of this research proposes to "put in numbers" what teachers have to say, in 

other words, to reflect the quantified realities of the workload of teachers. 
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HOOFSTUK 1 

AGTERGROND 
 

1.1 Inleiding  

Sedert dit aanvaar word dat evaluering en assessering ’n invloed het op die kurrikulum en 

assessering, keer onderwysers, beleidmakers en ander belanghebbendes na alternatiewe 

assesseringsmetodes as ’n meganisme vir onderwyshervorming.  Huidige veranderinge in 

kurrikulumontwikkeling en assessering wat deel uitmaak van die onderwystransformasie 

in Suid-Afrika, vorm die agtergrond en konteks van hierdie ondersoek.  Volgens Ellery 

en Sutherland (2004) het die implementering van die Suid-Afrikaanse 

Kwalifikasieowerheid (SAKO) van 1995 gelei tot die verskuiwing vanaf die tradissionele 

eksamengedrewe assesseringsbenadering na ’n benadering wat gesien word met groter 

opvoedkundige waarde ten opsigte van die onderrig en leer wat dit bevorder.  Die 

laasgenoemde benadering is een wat deurlopend, formatief, leerdergesentreerd en 

kriteriumverwysend van aard is.  Volgens Malan (2002:26) is die fundamentele doel van 

assessering om te sien of die leeruitkomste bereik is hetsy dit ’n diagnostiese, formatiewe 

of summatiewe doel het.  Die verskuiwing na ’n nuwe benadering ten opsigte van 

assessering sluit onder andere in die samestelling van leerderportefeuljes, uitvoering van 

demonstrasies en eksperimente, ope vraag vraagstelling en publieke uitstallings.  Met al 

hierdie aktiwiteite is dit belangrik dat die tyd wat benodig word sowel as die tyd wat 

beskikbaar is om alles uit te voer, in gedagte gehou behoort te word.   

 

1.2 Die Suid-Afrikaanse konteks 

Sedert die implementering van uitkomsgebaseerde onderwys (UGO) in Suid-Afrikaanse 

skole, is daar groot verwagtinge van onderwysers om nuwe benaderings ten opsigte van 

beplannings-, onderrigs- en assesseringsriglyne te volg.  Ten spyte van hierdie riglyne is 

assessering steeds ’n bron van groot kommer omdat onderwysers nog steeds met die 

assesseringsbeginsels van UGO sukkel. 
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In 2002 is Kurrikulum 2005 (K2005) vir die eerste keer in Graad 9 geïmplementeer, die 

uittreevlak van die Algemene Onderwys- en Opleidingsband (AOO) van die Nasionale 

Kwalifikasieraamwerk (NKR).  Gedurende dieselfde jaar is ’n nuwe nasionale 

assesseringsstesel in werking gestel wat sou lei tot die daarstelling van die Algemene 

Onderwys- en Opleidingssertifikaat.  Met die verandering van die ou kurrikulum, was die 

ontwikkeling van die UGO-assesseringsbeleid (Suid-Afrika, 1998) reeds aan die gang.  

Hierdie beleid tesame met die riglyne en kriteria van SAKO verskaf assesseringsriglyne 

vir die Algemene Onderwys- en Opleidingsband (AOO).  Hierdie uitkomsgebaseerde 

assesseringsriglyne is saamgestel om skole te help met die ontwerp van 

assesserinsprogramme vir grade R tot 9.  Die bedoeling van die UGO-assesseringsbeleid 

(Suid-Afrika, 1998) is om inligting te verskaf oor ’n leerder se vordering en oor sy/haar 

gereedheid vir bevordering en om aan alle rolspelers verslag te doen. 

 

Volgens die assesseringsdokumente Suid-Afrikaanse Kwalifikasieowerheid (SAKO) se 

definisie is assessering ’n gestruktureerde proses waardeur bewyse ingevorder word en 

die individue se vordering ten opsigte van die geregistreerde nasionale standaarde en 

kwalifikasies opgeweeg word.  Die uitgangspunt van die assesseringsdokumente is die 

insameling van leeruitsette sodat dit geweeg kan word teen bepaalde kriteria, uitkomstes 

en standaarde.  Alhoewel hierdie dokumente uitgebreide riglyne bied en vereistes 

uiteensit waaraan onderwysers moet voldoen, is daar nog steeds probleme met betrekking 

tot die uitvoering van assessering.  Hierdie ondersoek poog om die uitdagings wat die 

implementering van die nuwe UGO-assesseringsbeleid aan ‘n sekondêre skool se 

onderwysers stel, te verken.  

 

1.3 Literatuuroorsig 

Die literatuur ten opsigte van assessering toon dat daar nog verbasend min navorsing 

gedoen is oor werkslading, met ander woorde die tyd betee aan die assessering van 

leerders deur onderwysers. Volgens Brown, Bull en Pendlebury (1997): “There appear to 

be no reliable figures on how long it takes to do various assignments or how long it takes 

to mark them.”  Dit is verbasend, gegee die belangrikheid van assessering en die 

hulpbronne wat dit verbruik.  
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Wilmot (2003:317) het tydens navorsing bevind dat “… creative and systemic curriculum 

innovation requires considerable time and effort and the pressure this creates for busy 

teachers, even in resource-rich schools with small class sizes, should not be 

underestimated”.  Wilmot se navorsing is by twee privaatskole met genoegsame 

hulpbronne en lae leerdergetalle uitgevoer.  Verder verwys Wilmot egter nie na die 

tydsimplikasies wat die nuwe assesseringsbeleid aan onderwysers stel nie.  My studie is 

soortgelyk aan die navorsing deur Wilmot in die sin dat onderwysers van ’n 

geselekteerde skool besoek is waar die implementering van assessering in verskeie grade 

geëksploreer is.  Verdere relevante navorsing wat ‘n bydrae gelewer het tot my 

navorsing, is ’n vergelykende ondersoek wat onlangs deur Combrinck gedoen is.  Dié 

navorsing (Combrinck, 2003:51) het op die implementering van UGO deur onderwysers 

in Australië, Nieu Seeland en Noord-Amerika gefokus.  Van sy bevindinge was onder 

andere dat die nuwe assesseringsbenadering die werkslading van die onderwyser verhoog 

het. Combrink kom tot die gevolgtrekking dat die implementering van UGO vir Suid-

Afrikaanse onderwysstelsel implikasies inhou.  Alhoewel Combrink se navorsing ’n 

bevredigede steekproefgrootte van 50 onderwysers het, gee dit egter nie aandag aan die 

tydsimplikasie van UGO en assessering nie. 

 

1.4 Rasionaal vir die navorsing 

Assessering vorm ’n onlosmaaklike deel van onderwys, ’n deel wat volgens Vandeyar en 

Killen (2003:122) voor die implementering van K2005 geskei was van die 

onderrigsproses.  Die bedoeling van die nuwe kurrikulum is om weg te beweeg van die 

vorige kurrikulum ten opsigte van die teoretiese beginsels, struktuur en organisasie, die 

onderrig- en leerprosesse en assessering (Suid-Afrika, 1997b:1).  

 

Indien Kurrikulum 2005 die gewenste uitwerking in alle Suid-Afrikaanse klaskamers wil 

bewerkstellig, sal daar meer aandag geskenk moet word aan wat in klaskamers uit gerig 

word, (Nakabugo en Siebörger, 2001:60).  Ek dink dat dit noodsaaklik is om’n indikasie 

te kry oor hoe onderwysers in verskillende kontekste (elk met ’n eie stel probleme, 

geleenthede en uitdagings) op die uitkomsgebaseerde assesseringsbeleid reageer.  Rogan 

(2000:119) beweer dat huidige pogings om K2005 te implementeer, plaasvind met die 
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veronderstelling dat alle skole in dieselfde konteks is en dus baat sou vind by dieselfde 

implementeringstrategie.  Hy brei hierop uit deur te sê dat “... the process of change is an 

intimate affair that will play out differently in each and every school”.  Die proses van 

verandering benodig “test beds” (Rogan, 2000:119) waarop die implementering van 

Kurrikulum 2005 kan ontwikkel en op grond waarvan verdere navorsing gedoen kan 

word.  

 

Wanneer onderwysers sukkel of nie die basiese beginsels ten opsigte van die 

implementering van die assesseringsvereistes verstaan nie, bestaan die gevaar dat die 

assesseringsproses sal misluk.  Cullinford (1997:1) voer aan:  

 

“Assessment of some kind or another is a necessary tool.  It’s a starting point 

to manufacture something good, to improve and refine good practice or a 

work of art.  Used in a different way it is destructive. It destroys what 

ostensibly seeks to improve.” 

 

’n Ondersoek met betrekking tot die hoeveelheid tyd wat aan assessering bestee word, 

kan inligting bied oor die stand van assessering ten opsigte van die implementering van 

die nuwe UGO-assesseringsbeleid.  

 

1.5 Probleemstelling 

Die nuwe uitkomsgebaseerde assesseringsbeleid (Suid-Afrika, 1998) moedig 

onderwysers aan om alle vorme van assessering aan te wend, maar beveel aan dat meer 

formatief geassesseer moet word.  Met Kurrikulum 2005 (K2005) was die klem geplaas 

op deurlopende assessering (Nair & Pillay, 2004:304).  Deurlopende assessering (DASS) 

word deur Le Grange en Reddy (1998) gedefinieer as: “the assessment of the whole 

learner on an ongoing basis over a period of time where cumulative judgements of the 

learners’s abilities in specific areas are made in order to facilitate further positive 

learning.”  Deurlopende assessering verwys na formatiewe assessering in UGO.  

Formatiewe assessering lig die leerproses in en gee deurlopend inligting omtrent die 

proses weer.  Volgens Nair en Pillay (2004:305) word assessering meer-en-meer 
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afhanklik van formatiewe assessering om leerders en onderwysers te help om die 

leerproses te monitor. 

 

Sommige onderwysers vind dit moeilik om formatief te assesseer omdat die toepassing 

van formatiewe assessering in die klaskamerpraktyk vereis dat onderwysers die 

fundamentele beginsels van onderrig en leer moet verstaan (Nakabugo & Siebörger 

1999:294).  Nakabugo en Siebörger (1999) se argument stem ooreen met dié van 

Vandeyar en Killen (2003:133) wat beweer dat die Nasionale Kurrikulumverklaring 

(NKV) nie die nodige inligting en riglyne aan onderwysers verskaf nie.  Dit beteken dat 

onderwysers assessering op oningeligte wyse in hulle klaskamerpraktyk toepas.  Afgesien 

van die meer tegniese dimensies in verband met onderwysers se bevoegdheid om die 

assesseringsbeleid te implementeer, bestaan daar ook vrae rondom die werklike 

haalbaarheid daarvan.  Aan die begin van 2004 was daar nog nie ’n werklike aanduiding 

van die hoeveel tyd wat onderwysers aan assessering bestee nie.  Assesseringsriglyne en 

vereistes is beskikbaar gestel, maar dit gee geen aanduiding van die tydsimplikasies wat 

dit inhou nie. 

 

1.6 Die doel van die navorsing 

Gedurende hierdie navorsing wil ek die hoeveelheid tyd wat onderwysers by ‘n 

geselekteerde sekondêre skool aan assessering bestee, verken.  Baie is al geskryf oor die 

kompleksiteit van K2005 en die implementering daarvan (Christie & Jansen, 1999; 

Jansen, 1999a-d) en, alhoewel K2005 hersien is om die probleme op te los (Suid-Afrika, 

2000) is daar nog steeds leemtes ten opsigte van die implementering daarvan.  My 

navorsing fokus dus vanuit die perspektief van die invloed van konteks op 

beleidsgedrewe onderwysveranderinge op die omvang van assessering deur onderwysers. 

 

1.7 Potensiële waarde van die navorsing 

Assessering maak ’n belangrike deel uit van lewenslange leer wat gebaseer is op die 

uitkomsgebaseerde benadering tot onderwys en opleiding.  Navorsing kan tot positiewe 

ontwikkelinge lei wat’n bydrae kan maak tot uitkomsgebaseerde onderwys.   
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Hierdie navorsing gee ’n aanduiding van hoe tyd tydens assessering bestee.  Formatiewe 

assessering is ‘n tydsame proses wat sorgvuldige bestuur en administrasie vereis.  Indien 

daar ’n aanduiding is van hoeveel tyd vir assessering vereis word, kan beleidmakers, die 

onderwysdepartemente en skole beter ingeligte besluite neem ten opsigte van die 

implementering van die nuwe UGO-assesseringsbeleid. 

 

1.8 Navorsingsvrae 

Aangesien die hoofdoel van hierdie navorsing is om ’n aanduiding te kry van die 

hoeveelheid tyd wat onderwysers in sekondêre skole aan assessering bestee, is die doel 

om in hierdie teis die volgende vrae te onderstaande te eksploreer: 

 

• hoe word assessering tans in sekondêre skole gedoen? 

• hoe word tyd gebruik in verband met die assesseringstaak? 

• het konteks ‘n invloed op die implementering van beleidsgedrewe 

onderwysverandering? 

 

1.9 Metodes en metodologiese oriëntering 

Alhoewel ek probeer om tydsbesteding te kwantifiseer, is hierdie gevallestudie binne die 

kwalitatiewe paradigma gelokaliseer weens die sosiale interaksie met onderwysers.  

Verder volg ek ’n sterk interpretivistiese benadering as navorsingsraamwerk omdat 

hierdie navorsing ‘n poging is om te verstaan en afleidings te maak van wat onderwysers 

ervaar en voel ten opsigte van die implementering van die nuwe UGO-assesseringsbeleid.   

 

1.10 Datagenerering en analise 

Hierdie empiriese navorsing bied ’n gevallestudie van die tydsimplikasies wat die 

implementering van die UGO-assesseringsbeleid vir onderwysers by ’n sekondêre skool 

inhou.  

 

Die navorsingstrategie vir hierdie empiriese ondersoek is om data te versamel ten einde 

’n aanduiding te kry van hoeveel tyd deur onderwysers aan assessering bestee word.  Om 

’n aanduiding te kry van die tydsaspekte, word ’n fokusgroep beplan om die nodige data 
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te verkry.  Die bron van data sal hoofsaaklik bestaan uit die organisering van ’n 

fokusgroep met ses onderwysers van die geselekteerde skool.  Die samestelling van die 

onderwysers van die fokusgroep bestaan uit ses onderwysers wat binne die leerareas van 

Taal, Natuurwetenskappe, Handels- en bestuurswetenskappe en Wiskunde in Graad 9 

onderrig (AOO).  Twee van die geselekteerde onderwysers onderrig ook in die Verdere 

Onderwys- en Opleidingsband (VOO).  Die fokusgroepsessie duur ongeveer een uur lank 

en vind plaas ná skool.  Gesprekke tussen die onderwysers sal as data genoteer en met 

behulp van ’n bandopnemer opgeneem word. 

 

Fokusgroepinteraksie moedig gesprekvoering tussen deelnemers oor die geteikende 

onderwerp aan.  Dit is juis wat ek wil probeer aanmoedig met so ’n fokusgroep, sodat die 

opvoeders tussen mekaar inligting onder mekaar omtrent hulle onderskeie 

assesseringspraktyke sal uitruil.  Die data wat ingesamel word, sal dus ’n aanduiding gee 

van die hoeveelheid tyd UGO-assessering van onderwysers verg. 

 

1.11 Beperkinge van hierdie navorsing 

Tyd is ‘n groot beperking tydens hierdie navorsing.  Navorsing van hierdie aard behoort 

in meer besonderhede aangepak te word deur die gesprek aan te vul met waarnemings 

wat regoor die jaar strek.  ’n Langer navorsingstydperk wat strek vanaf die eerste tot ten 

minste die derde kwartaal wanneer die meeste vorms van assessering toegepas word, is 

dus nodig.  Tydens hierdie navorsing van beperkte omvang is dit egter nie moontlik om 

die projek tot en met die einde van die derde kwartaal te laat loop nie.  Verder kan ’n 

groter en meer verspreide aantal geografiese steekproewe ’n vollediger beeld verskaf ten 

opsigte van die werklading ten opsigte van assessering in sekondêre skole.  Hierdie 

eksplorerende navorsing vind plaas by ’n enkele skool met steekproefgrootte van 6 

onderwysers en sal waarskynlik nie geekstrapoleer kan word nie.  So byvoorbeeld sal die 

bevindinge van hierdie navorsing nie noodwendig na ander skole geekstraploreer kan 

word nie. 
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1.12 Verloop van navorsingsverslag 

Die eerste gedeelte van hoofstuk 2 beskryf die verskuiwing in die idee van assessering.  

Hoofstuk 2 probeer die verandering na assessering verduidelik deur die leser te probeer 

posisioneer na waar die verandering ten opsigte van assessering begin het tot waar dit 

tans is.  Om hierdie konseptuele verskuiwing vanaf ’n stelsel van eksaminering en 

toetsing (evaluering) na assessering te probeer voorstel, word daar na die kritiek op die 

bestaande praktyk en die onderliggende intellektuele gesprekke verwys.  Die tweede 

gedeelte van hoofstuk 2 verwys na die verband tussen assessering en die kurrikulum. 

 

Hoofstuk 3 poog om die navorsingsmetodologie en die metodes waarvolgens tyd bestee 

aan onderrig en assessering in sekondêre skole bestee word te bespreek. ’n 

Literatuurstudie sal gebruik word om konsepte soos (1) empiriese navorsing - die 

definisie, die kenmerke, prosedures van empiriese navorsing, die doel en rolspelers 

betrokke by die empiriese ondersoek; (2) kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing - die 

definisie, doel, die teorieë en ’n vergelyking tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe 

navorsing; (3) veldnavorsing – die definisie van gepaste areas vir veldnavorsing.  Die 

doel van fokusgroepe as deel van aksienavorsing sal ook bespreek word ten opsigte van 

die teikengroep of populasie, die kriteria gebruik by die identifisering van die 

teikenpopulasie, die beplanning van die vrae wat gevra sal word tydens die fokusgroepe, 

datainsameling en transkripsie van die data. 

 

In hoofstuk 4 word die resultate van die transkripsieproses bespreek.  Fokus sal geplaas 

word op die interpretering van die navorsingsresultate.  Gevolgtrekkings, voorstelle en 

aanbevelings sal gemaak word op grond van die integrasie van die literatuurstudie en die 

empiriese ondersoek op assessering, tyd bestee aan assessering, werkslading van 

onderwysers en die implementering van beleidsgedrewe veranderinge in verskeie 

kontekste. 

 

Hoofstuk 5 is ‘n samevatting van die navorsingsresultate en dit bied ’n oorsig van my 

ekplorerende navorsing, slaggate waarteen gewaak moet word. 
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HOOFSTUK 2 

’N PERSPEKTIEF OP DIE VERSKUIWENDE BETEKENIS VAN 
FORMATIEWE ASSESSERING 

 

2.1 Inleiding 

Daar word erken dat eksamens en assessering as deurslaggewend in die onderwyspraktyk 

beskou kan word.  Die afgelope drie dekades was daar in verskeie lande ’n beweging na 

nuwe benaderings ten opsigte van assessering.  Hierdie veranderende benadering, of wat 

Gipps (1994) beskryf as ’n paradigma skuif, het primêr ontstaan weens oorvleuelende 

debatte met betrekking tot die doel en metodes van assessering (vgl. Messick, 1994) en 

die impak daarvan op onderrig en leer (Resnick en Resnick, 1991). 

 

Vir die doel van hierdie navorsing sal ek in hierdie hoofstuk fokus op die strydvrae en 

veranderinge in assessering wat uiteenlopende betekenisse het.  Enkele fasette van die 

debatte met betrekking tot summatiewe en formatiewe assessering en die implikasies 

daarvan vir die werkslading van die onderwysers sal kortliks geëksploreer word.  

 

2.2 Die doel en effek van assessering 

Evaluering of die tradissionele eksamengerigte aangeleentheid wat aan die einde van die 

leerproses plaasvind word meer-en-meer as ’n onaanvaarbare benadering ten opsigte van 

die objekte van DASS (Nair en Pillay, 2004:305).  Formatiewe assessering is ’n 

deurlopende aangeleentheid wat informasie ten opsigte van die leerder se vordering en 

leerproses weergee eerder as om net aan die einde te oordeel of die leerder suksesvol was 

of faal.. 

 

Volgens Moore (1973:52), is die oorspronklike doel of mikpunt van eksamens die 

evaluering van ’n leerder se vordering en die sertifisering daarvan.  Tesame met die idee 

van bevordering en die sertifisering, gaan ook die seleksie, sortering en die allokering van 

leerders vir bepaalde beroepe.  Dit is dus gepas dat ek kortliks beskryf waarna die 

seleksieproses (en sortering) verwys en op grond waarvan dit plaasvind. Collins, Downes, 
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Griffiths en Shaw (1973) beskryf seleksie as “Procedures normally involving the use of 

test enabling a choice of suitable candidates to be made ...”   

 

Die Senior Sertifikaat of matriekeksamen in Suid-Afrika vervul ’n soortgelyke rol waar 

leerders op grond van hulle uitslae geselekteer (en gesorteer) word vir spesifieke beroepe 

of toelating tot tersiêre instellings.  Alhoewel die klem tydens eksamens op seleksie is, 

sien Mathews (1985:19) eksaminering as ’n bied van geleenthede tot finansiële 

ondersteuning en toegang tot verdere en hoër onderwys aan daardie leerders wat die beste 

presteer.  Seleksie van leerders lei tot verdere sortering wat leerders verder divergeer in 

verskillende rigtings.  So byvoorbeeld word hulle wat goed presteer in Wetenskap en 

Wiskunde, aangemoedig word om voort te gaan met hulle studie in die Wetenskap of 

Wiskunde.  

 

Die literatuur varieer ten opsigte van die doelstellings, rolle en ontwikkeling van 

assessering. Die tradisionele rol van assessering is rondom seleksie, 

verantwoordbaarheid, leiding en die voorspelling van vordering gesentreer.  Gipps (in 

Torrance & Pryor, 1998:1) identifiseer drie uitgebreide doelstellings van assessering, 

naamlik die sertifisering van leerders se vordering, die verantwoordbaarheid 

(accountability) van skole en onderwysstelsels en die bevordering van leer deur die 

beskikbaarstelling van bruikbare terugvoering.  

 

Torrance en Pryor (1998:1) wys daarop dat verskillende rolspelers verskillende 

doelstellings van assessering belangrik ag.  So fokus beleidmakers en navorsers 

byvoorbeeld op die rol wat assessering kan speel ten opsigte van monitering vir 

verantwoordbaarheid en die verhoging van opvoedkundige standaarde in die 

onderwysstelsel.  Vir beleidmakers is die kwessie hoe om ’n assesseringsstelsel te 

ontwerp waarin die idee van hoë standaarde en die monitering van vordering deur die 

prosedures en produkte van assessering versoen kan raak.  Vir onderwysers en navorsers 

van assessering is die vraag hoe die assesseringsproses leer in die klaskamer kan 

ondersteun.  Dit is belangrik om daarop te let dat die doel van assessering soos hieruit 

blyk, aanspraak maak op die vaardighede en die moeite van die onderwysers wat 
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waarskynlik kan meebring dat hierdie doel die sentrale fokus van assessering word ten 

koste van die ander doelstellings van assessering.  

 

Bo en behalwe die moniteringsfunksie wat assessering vervul, dien assessering ook as 

diagnostiese hulpmiddel en terugvoeringsproses aan leerders, onderwysers en ouers.  Die 

diagnostiese aard van formatiewe assessering en DASS stel die onderwyser in staat om 

die haakplekke en sterkpunte van elke leerder se vordering te monitor en terugvoering te 

gee (Suid-Afrika, 1998:15).  Burke (1995:202) som die tradisionele proses van 

assessering op as: 

 

• seleksie vir verdere bevordering deur die stelsel; 

• monitering van standaarde vir vordering van groepe; 

• ondersteuning aan leer; 

• rekordhouding; 

• voorspelling van toekomstige vordering; 

• formatief/diagnosties; 

• summatief/sertifisering; en 

• verantwoordbaarheid. 

 

Die doel van formatiewe assessering (met ander woorde geïntegreerde assessering) wat in 

ooreenstemming is met die opkomende onderwys- en opleidingstelsel van Suid-Afrika se 

veranderende fokus, word dit al hoe duideliker dat die primêre funksie van ’n 

geïntegreerde assesseringsstelsel gerig is op die ondersteuning van leer.  Alhoewel die 

bedoeling was dat assessering behoort op te tree as ’n ondersteuningsdiens ten opsigte 

van leer en die leerder, blyk dit dat assessering nog steeds dien as seleksiemiddel (Biggs, 

2001:7a).  Biggs (ibid: 6a) blameer die selekteringsfunksie van assessering wat gevestig 

is op die historiese rolle van assessering waarvolgens dit reeds op ’n vroeë ouderdom 

gebruik word om die beste individue op grond van bepaalde norme te selekteer. 

 

Die doel van summatiewe assessering is oppervlakkig en die metodes wat gebruik word, 

genereer beperkte data.  Daar is die opkomende praktyk van klaskamerassessering, 
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probleem-gebaseerde leer en die assessering van vordering wat gemik is op hoë orde-

denkvaardighede en die oplos van komplekse take. Assessering hou talle implikasies vir 

die onderwysstelsel in. Solank as wat onderrig en leer ’n onderafdeling van ’n wankelrige 

assesseringspraktyk uitmaak, sal dit tot ‘n oppervlakkige, massa mono-organisasie lei en 

nie as motivering vir onderwysers en leerders dien nie. 

 

2.3 Verskuiwing in die siening van die funksie  van assessering: ’n wegbeweeg 

 van summatiewe assessering? 

Soos reeds blyk uit die vorige paragraaf oor doelstellings, is dit internasionaal die neiging 

om eerder formatief en uitkomsgebaseer te assesseer ten einde vaardighede te ontwikkel. 

In hierdie afdeling eksploreer ek enkele van die debatte oor assessering ten einde 

verskuiwinge van assessering te illustreer.  Suid-Afrika is die afgelope sewe jaar op ’n 

stadium waar ander lande reeds in die sewentigejare en vroeë tagtigejare was.  Dit 

beteken dat Suid-Afrika nou vrae moet vra wat ander lande twintig-dertig jaar gelede 

gevra het. Alhoewel die regering nuwe idees het oor die eksamen waar die AOOs en 

VOOs vir 2008 beoog word, het Suid-Afrika nog met die erfenis van die vorige 

onderwysstelsel te kampe. 

 

Voor 1994 en teen die agtergrond van die apartheidsonderwysstelsel was die allokering 

en seleksie van werkposisies hoofsaaklik aan ras gekoppel.  Ná 1994 en onder Suid-

Afrika se eerste demokratiese regering, het dit noodsaaklik geword dat seleksie en 

allokering op ’n sosiaal regverdige en rasionele basis geskied.  Myns insiens is die 

bedoelinge van UGO om die massa leerders wat voorheen minderwaardige onderwys 

ontvang het, van beperkinge te bevry en om gelyke geleenthede vir almal te skep.  Van 

Wyk en Mothata (1998:4) is van mening dat deur die ingebruikneming van UGO “doors 

of opportunity may be opened for people whose academic or career paths have 

(previously) been blocked”.  Broadfoot (1992:61) is van mening dat: 

 

“[a]s societies move towards a meritocratic basis for the allocation of 

occupational roles, it becomes necessary to find rational means of selection. 
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This same process also brings about pressures for perceived equality of 

opportunity and the need for a legitimate means of rationing privilege.” 

 

Dit dan is die kwessies ten opsigte van gelyke onderwys en die verskaffing van gelyke 

geleenthede wat ’n verskuiwing na ’n meritokrasie in die Suid-Afrikaanse konteks 

kompliseer weens die groot gaping tussen bevoordeelde en benadeelde leerders.  

 

Verder geld dit wat deur Broadfoot (1992:62) beklemtoon word, ook hier, naamlik dat - 

 

“… these two principles of equality of opportunity and the identification of 

merit which so powerfully underpin the domination of examinations in our 

educational systems despite their acknowledge shortcomings, 

examinations are still perceived to be the most objective and this the 

fairest way of allocating restricted opportunities between competitors.” 

 

Daar is dus, volgens Broadfoot (1992:64) ernstige tekortkominge ten opsigte van 

geldigheid en betroubaarheid in die bestaande summatiewe assesseringsmodelle omdat 

die modelle nie ’n ware weerspieëling gee van wat leerders tydens hulle skoolloopbaan 

geleer het nie.  Die doel met formatiewe en diagnostiese assessering is om eerstens 

assesseringsmetodes (of soos in die geval van Suid-Afrika, ’n geïntergreerde 

assesseringspraktyk) en tweedens meetinstrumente op ’n deurlopende basis te gebruik.  

 

Moore (1973:62) het al in die 1970’s aangevoer dat -  

 

“… exams do not render account for other large areas of learning and 

instruction, particularly the social and personal objectives of education 

such as development of student’s self-concept, his adjustment to group 

membership, or his aptitudes, interest, and abilities. Using the 

examinations as the accounting system for education is substitution of part 

for the whole and is risky procedure to say the least.” 
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Dit laat ’n mens wonder of dit nie ook die geval in Suid-Afrika is dat eksamens dalk die 

onderwysstelsel negatief beïnvloed nie.  Sertifikate word nog steeds deur die publiek 

gebruik as ’n aanduiding van die gehalte van die onderwysstelsel in sy geheel.  Dit sal 

waarskynlik jare neem om persepsies hieroor te verander en die openbare debat in ’n 

ander rigting te stuur.  Montgomery (1978:10) beweer dat “... organisms flourish if they 

are versatile – exams have flourished because they are versatile – frequently serve 

several purposes – if one purpose becomes irrelevant or outdated, it may survive for 

other reasons”.  Little en Wolf (1996:xii) wys egter daarop dat konflik tussen die 

verskeie rolle van assessering ontstaan en wonder of “… assessment designed and used 

for one purpose (can) fulfil another also?.”  Heynemann en Ransom (1992) voer aan dat 

eksamens ’n eenvormige meganisme is vir die meet en identifisering van talent, veral 

waar opvoedkundige hulpbronne beperk of oneweredig onder skole versprei is. Dié 

outeurs (1992:108) voer verder aan dat “examinations can help to ensure that society is 

investing in those who will in turn make the most useful contributions to society”. 

 

Die probleem met eksaminering en pen-en-papier toetse is dat dit verwyder is van die 

werklikheid en nie die leerder se vaardighede toets nie, maar eerder wat die leerder kan 

onthou.  Volgens Dwyer (1990:26) is nuwe vorme van assessering op twee verwante 

verwante doelstellings van assessering gerig: “Assessing more complex samples of 

behaviour and making more realistic approximations to that actual behaviour during the 

testing process.”  Dwyer (1990:26) merk ook dat daar ’n neiging is na ’n meer direkte 

assessering van vaardighede: “... closer approximations in assessment to the skills we are 

actually attempting to measure (in validity terms, approximating the ultimate rather than 

intermediate criteria).”  Volgens Wolf (1995:41) kan meer inligting wat oor ’n individue 

se vordering verkry kan word, lei tot die beter beoordeling van leerders.  Navorsing deur 

Siebörger en Nakabugo (1999:294) toon dat daar ’n groeiende aantal formatiewe 

assesseringstrategieë deur individuele onderwysers uitgevoer word.  Volgens Black en 

Harrison (2000) kan ten minste 20 studies gedoen vanaf 1986 geselekteer word wat 

beskryf hoe die effekte van formatiewe assessering deur middle van kwantitatiewe 
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eksperimentele kontrole vergelykings getoets was.  Al hierdie studies toon formatiewe 

assessment lei tot verbetering in die leerproses. 

2.4 Normverwysende assessering na kriteriumverwysende assessering 

Volgens Montgomery (1978:15) is die funksie van normverwysende toetsing “... [to] 

yield results comparing the performances of individuals with those of others, with the 

intention of differentiating between people.”  Hierdie stelsel van tradisionele 

eksaminering bring mee dat leerders “gebrandmerk” word as toppresteerders of swak 

presteerders (Stiggins, 1994).  Die probleem met normverwysende assessering is dat dit 

’n aanduiding gee van hoe ’n leerder gevaar het ten opsigte van ander leerders instede 

daarvan dat dit die vlak van kennis en vaardighede van ’n besondere leerder aandui.  

Normverwysende assessering is gepas waar dit gebruik word vir selekteringsdoeleindes, 

byvoorbeeld waar ’n beperkte aantal posisies deur die beste kandidate gevul moet word. 

Freeman en Lewis (1998:17) waarsku dat hierdie tipe assessering, wanneer dit vir ’n 

ander doel as seleksie gebruik word, kan dit beteken dat daar geassesseer word sonder dat 

daar werklik ’n standaard gedefineer is.  Leerders se seleksie vir werk (plasing) hang dus 

van hulle medeleerders af.  Die standaard van vordering of prestasie hang nie alleenlik 

van die gehalte van die leerder se eie vordering af nie, maar die gehalte van die vordering 

van die res of prestasie van die klas.  Hierdie soort assessering maak dus nie bekend wat 

leerders kan doen of weet en nie kan doen nie of nie weet nie. 

 

Benaderings tot assessering in die 21ste eeu is gebaseer op kriteriumverwysende 

assessering.  Montgomery (1978:14) reken kriteriumverwysende assessering is “... 

designed to depend upon the defined criteria deemed necessary for certain purposes.”  

Kriteriumverwysende assessering is gebaseer op die voldoening aan bepaalde kriteria, 

terwyl normverwysende assessering as ‘n kompeterende eksamen gesien kan word.  

Montgomery (1978:15) voer verder aan dat, alhoewel kriteriumverwysende assessering 

los staan van normverwysende assessering, is daar geleenthede waar normverwysende 

assessering in staat is om kriteriumverwysende assessering te word, aangesien “... the 

criteria set for purposes of qualification have not always been very clearly defined, and 

reliance has frequently been placed upon these vital specificationss but upon the results 

of norm-referenced examinations.” 
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Volgens Pahad (1997:5) is kriteriumverwysende assessering gemoeid met die assessering 

van ’n leerder se vordering met verwysing na ’n stel kriteria waaroor daar ooreengekom 

is.  Freeman en Lewis (1998:20) ondersteun Pahad hierin deurdat hulle van mening is dat 

kriteriumverwysende assessering leerders se vordering meet teen ’n eksplisiete of 

voorafbepaalde standaard waar leerders nie met ander leerders vergelyk word nie.  

Freeman en Lewis (1998:20) beklemtoon dat kriteriumverwysende assessering eerstens 

standaarde wat in die openbaar bekend gestel was, verteenwoordig en dan leerders teen 

hierdie standaarde meet.  Die klem hier is op die vasstelling van wat ’n leerder bemeester 

het of wat die leerder nog nie bemeester het nie.  Dit wil dus voorkom of 

kriteriumverwysende assessering nog meer informatief is as normverwysende 

assessering.  Kriteriumverwysende assessering fokus op leer en vaardighede en nie 

rangordening en kompetisie tussen leerders nie.  

 

2.5 Onderwyshervorming in Suid-Afrika: assessering 

“The old education system catered for passive learners, was driven by examinations, 

often entailed learning parrot-fasion, and was characterised by a syllabus that was 

content-based and broken down in convenient compartments or subject”. (Suid-Afrika, 

1998:5). 

 

Voor 1994 het die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel sterk klem geplaas op kennis wat in 

die vorm van die sillabus van elke vakgebied aan leerders oorgedra is.  Dit was ’n 

sillabus wat geen onderskeid gemaak het tussen kennis en vaardighede nie, wat daar 

aanvaar het dat vaardigheid geen kennis vereis het nie (SAKO, 1997). Ná 1994 het die 

klem verskuif na ‘n stelsel wat die onderstaande bied: 

• aktiewe leerders;  

• die assessering van leerders op ’n deurlopende basis;  

• kritiese denkvaardighede; analise;  

• interpretering, meer relevante leer wat verband hou met die werksituasie;  

• ‘n leerdergesentreerde benadering met kollaboratiewe groepwerk waar die 

onderwysers as fasiliteerder optree;  

 16



• innoverende en kreatief ontwerpte leerprogramme;  

• leerders wat verantwoordelikheid neem vir hulle eie leer wie gemotiveer word 

deur deurlopende terugvoering;  

• buigbare (dit wil sê aanpasabare) tydsraamwerke waar leerders teen hulle eie 

tempo werk;  

• aanmoediging van insetlewering deur die breë gemeenskap (Suid-Afrika, 

1997a:7).  

 

Die Nasionale Onderwysdepartement se argument ten gunste van UGO steun op die idee 

dat ’n verandering in die kurrikulum tot sosio-ekonomiese en politiese transformasie sal 

lei.  UGO en die gepaardgaande assesseringsbeleidsraamwerk poog om Suid-Afrika op 

’n gelyke grondslag te plaas met die internasionale ontwikkelings ten opsigte van die 

assesseringskultuur.  Die formulering van die NKR is ’n gesamentlike poging van die 

regering, arbeid en die sakesektor om ’n stelsel van lewenslange leer te bevorder.  

Hierdie inisiatief het van die veronderstelling uitgegaan dat UGO die leerders se 

vaardigheidsvlakke sou verbeter.  In 1997 word die beginsels van UGO aanvaar vir 

formele onderwys en opleiding bekend as Kurrikulum 2005.  UGO vorm ’n integrale 

deel van die NKR en word gedryf deur die belange van die sakesektor. 

 

Die probleem met die NKR is egter dat dit nie op ’n fundamentele opvoekundige filosofie 

gebaseer is nie, maar eerder op ’n tegniese benadering (die onderrig van vaardighede).  

Die NKR se argument ten opsigte van die vorige onderwysstelsel was dat dié stelsel nie 

verwant was aan die wêreld van werk nie.  Gevolglik is leerders nie vir die wëreld van 

werk voorberei nie.  Dit is dus hier waar UGO met die klem op vaardigheid en 

bevoegdheid as dryfkrag dien om daarin te voorsien dat leerders opgelei word vir die 

werkswêreld.  Die bekendstelling van UGO in Suid-Afrikaanse skole het daartoe gelei 

dat onderwysers hulle assesseringspraktyk moes verander. 

 

Transformering van die assesseringpraktyk (formatief, uitkomsgebaseerd en kriteriagerig) 

word toenemend gesien as die pad na effektiewe hervormering van die onderwysstelsel.  

Hierdie verskuiwing (van eksamengeorïenteerd na formatiewe assessering) is aangedryf 
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deur post-apartheids veranderinge binne die Suid-Afrikaanse politiek, maar is ook ’n deel 

van globale opvoekundige veranderinge.  

 

Die verskuiwing na UGO het ’n nuwe assesseringstrategie teweeg gebring.  Een van die 

argumente vir die verskuiwing weg van tradisionele metodes van assessering (toetse en 

eksamens) of, is volgens Killen (1996b) die gevolg daarvan dat dit nie gepaste of 

realistiese geleenthede vir leerders bied om hulle kennis en vaardighede te toets nie.  

Volgens Gultig (2003:172) ontvang onderwysstelsels wêreldwyd kritiek omdat dit nie 

vaardige, kritiese en toegeruste leerders vir ’n versnellende kennisgebaseerde ekonomie 

lewer nie.  Daar bestaan ’n behoefte aan die wegbeweeg van toetse en eksaminering af na 

formatiewe en deurlopende assessering waar daar groter klem geplaas word op wat 

leerders kan demonstreer.  Die hervorming van die reeds bestaande assesseringstelsel 

(naamlik eksamenering) is volgens Heynemann en Ransom (1992:108) daarop gemik om 

die kurrikulum meer relevant te maak ten opsigte van die ontwikkelingsbehoefte en 

tweedens die herstel van die wanbalans wat betref die gehalte en geleenthede.  

 

Van der Horst en McDonald (2003:166) is van mening dat daar ’n behoefte is om na 

ander maniere as die tradisionele toetse en eksamens te soek om die uitkomste wat bereik 

word, te assesseer.  ‘n Verskuiwing wat deur hulle voorgestel word, is outentieke 

assessering.  Van der Horst en McDonald (2003:167) stel dit so: “Authentic assessment 

… requires learners to demonstrate complex tasks rather than individual skills practised 

in isolation.”  Hieruit kan afgelei word dat assessering omvattend en holisties van aard 

behoort te wees indien dit enigsins betekenisvol wil wees. McCown, Driscoll en Roop 

(1996) (in Van der Horst en McDonald, 2003:167) merk op: 

 

“For assessment to improve learning, it should provide a multidimensional 

picture of what students know and can do. It should respect students’ 

diversity in ways of understanding. It should suggest actions educators can 

take to improve the educational development of their students and the 

quality of their educational programs. To accomplish these goals, educators 

have available to them a broader array of assessment techniques than ever 
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before. Taking advantage of them, however, requires understanding of 

assessment goals, procedures for constructing assessment, and criteria for 

judging and improving the quality of assessments.” 

 

Volgens Floden (1997:23) moet onderwyshervormers toesien dat assessesring outentiek 

is deur “... asking students [to] perform tasks representative of the desired learning 

goals, rather than completing test ... such authentic assessments are also claimed to solve 

the problem of teaching the test.”  Voor die bekendstelling van ’n uitkomsgebaseerde 

benadering in Suid-Afrika het assessering in die meeste gevalle nie deel uitgemaak van 

onderrig nie.  Dit was ’n assesseringsparadigma wat volgens Vandeyar en Killen 

(2003:122) gekenmerk was deur pen-en-papiertoetse met die klem op inhoud.  ’n 

Assesseringspraktyk wat gedryf was deur die lewering van uitslae (met ander woorde 

punte) aangedryf in stede daarvan dat dit ’n integrale deel van die leerproses uitgemaak 

het (Cockburn, 1997:5).  Voor die bekendstelling van UGO in Suid-Afrika was 

assessering hoofsaaklik summatief van aard (Suid-Afrika, 1997a:3).  Gultig (1997:16-19) 

noem dat die tradisionele manier van assessering in ’n negatiewe lig gesien kan word 

aangesien dit ’n diagnostiese en formatiewe platform geskep het waar die haakplekke in 

die leerproses nie reggestel kon word nie.  

 

Vir die grootste gedeelte van die 20ste eeu het die doelstellings van assessering nie veel 

verander nie.  Assessering word steeds hoofsaaklik as plasingsinstrument gebruik. 

Seleksie en sertifiseringsbesluite was afhanklik van wat leerders geweet het.  Alhoewel 

daar belangrike veranderinge aangebring is ten opsigte van hoe en waaroor leerders binne 

die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel geassesseer moes word, het die prosedures 

fundamenteel onveranderd gebly en was eksamens maar steeds die primêre metode van 

assessering.  Tweedens is die beoordeling van leer steeds teweeg gebring deur ontwerpte 

meetinstrumente, punte en die interpretering van die punte.  Laasgenoemde benadering is 

teenstrydig met die beginsel van deurlopende assessering (DASS) wat in Kurrikulum 

2005 (K2005) voorgestaan word.  Teen die agtergrond van K2005 vereis DASS dat 

besluite oor ’n leerder se vordering gebaseer word op deurlopende formatiewe 

assessering tesame met bruikbare terugvoering oor die leerder se vermoë tot vordering 
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eerder as op ’n enkele toets en eksamen.  Volgens Siebörger en Nakabugo (1999:288) is 

die bedoeling van DASS nie net die akkumulering van punte nie, maar word ook gesoek 

na ’n  manier om onderrig en leer te ondersteun en in te lig deur gereelde terugvoering. 

 

Ten opsigte van die matriekeksamen wat primêr summatief van aard is, is daar politieke 

druk wat lei tot debatte om die afskaffing van eksamens en argumente wat 

matriekeksamens probeer regverdig ten opsigte van die bestaande standaarde en die 

behoud van dié standaarde.  Ten spyte van die debatte rakende die afskaffing van 

eksamens, is die matriek eksamen steeds ’n hoë prioriteit.  

 

Eksaminering en toetsing in Suid-Afrika word gedebateer hoofsaaklik op grond van 

uitslae, en in die besonder oor hoe swak die uitslae was en of daar ‘n verbetering was.  

Die feit dat die Senior Sertifikaat steeds hoë prioriteit geniet, is ’n bewys daarvan dat 

matriekeksamens steeds invloedryk is.  Dit wil dus voorkom asof ’n verskuiwing in 

paradigma t.o.v. ’n veranderende assesseringspraktyk in Suid-Afrika nog nie heeltemal 

plaasgevind het nie.  Tladi (2000:1) meld dat “Education departments are concerned 

about the success rate of matriculation candidates and about methods and techniques to 

perfect various aspects.”  Ten opsigte van die hervorming van die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel, was die klem op UGO en die verandering in die assesseringspraktyk van 

onderwysers.  ’n Formatiewe gebaseerde assesseringstrategie poog wel om die onderrig 

en leerproses te ondersteun en te verbeter, maar dit hou negatiewe implikasies in vir 

onderwysers.  Die volgende afdeling sal kyk na die implikasies wat die nuwe 

assesseringspraktyk vir onderwysers inhou wat betref uitvoering, werklading en tyd. 

 

2.6 Implikasies vir uitvoering, werklading en tyd 

DASS is ’n benadering wat onderrig, leer en assessering deel maak van dieselfde proses 

(Nair & Pillay, 2004:302).  DASS mik na: 

 

• die versameling van ’n wyer reeks van bewyse van leer wat gebruik kan word vir 

assessering. 
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• voorsien verskillende en ’n verskeidenheid geleenthede vir bewysversameling 

asook die tempo waarteen die bewyse van leer versamel word. 

• die verspreiding van aktiwiteite en die assessering daarvan word deurgaans 

gedurende die leerproses uitgevoer in stede daarvan om alle assessering aan die 

einde van die leerproses te doen. 

• DASS help met ’n meereffektiewe, bruibare en regverdige assesseringstrategie 

sodat verskeie tipes bewyse van leer op verskeie tye versamel kan word. 

 

Ten spyte van die bedoelinge van DASS reflekteer die huidige assesseringspraktyke nog 

gedeeltelik gebruike uit die verlede.  Alhoewel DASS die hoofprioriteit ten opsigte van 

die transformering van Suid-Afrikaanse onderwys is, word leerders se vordering steeds 

bepaal d.m.v. toetse en eksamens.  Die assesseringspraktyk binne die VOO is nog 

gebaseer op die verwerwing van die Senior Sertifikaat op die tradisionele manier van 

eksamenering, ten spyte van pogings om ’n uitkomsgebaseerde assessering in sekere 

grade te inkorporeer.   

 

Ek fokus vir die doel van hierdie ondersoek op die assesseringspraktyk wat lei tot die 

Algemene Onderwys- en Opleidingsertifikaat (AOO), Graad 9.  

 

2.6.1 Gemeenskaplike Taakassessering (GTA): Skoolverlatersertifikaat 

Met ’n skoolverlatingsertifikaat by Graad 9, blyk dit dat UGO in die onderwysstelsel 

ingefaseer moet word sodat die skool en die wêreld van werk mekaar kan 

komplementeer.  Die ideaal van die algemene assessering is om werklike 

lewensvaardighede tydens werklike lewensomstandighede byvoorbeeld die 

werksomgewing te assesseer.  Dit is ’n aspek soos die ontwikkeling van eksamens wat 

bygedra het tot die veronderstelling dat onderwys geskei is van die wêreld daar buite. 

Daar is aanvaar dat leerders deur die bemeestering van geselekteerde patrone 

memorisering aan die einde in staat sou wees om betekenisvol deel te neem binne die 

werkslewe.  Dit is hierdie denkwyse ten opsigte van die onderwys en opleiding wat gelei 

het tot die vrae met betrekking tot behoeftevoorsiening en relevansie van assessering. 

Motala (1998:14) is van mening dat “The Draft Assessment Policy tries to bring 
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assessment in line with the philosophy of the National Qualifications Framework and 

Outcomes-Based Education.”  Die konsepbeleid ten opsigte van assessering bevorder ‘n 

diagnostiese en ontwikkelende, formatiewe en deurlopende assesseringstelsel in stede van 

een eksamengeleentheid. 

 

In die Suid-Afrikaanse konteks beskryf Combrinck (2003:52) outentieke assessering of 

uitkomsgebaseerde assessering as ’n “... shift from a summative norm-reference approach 

to a formative criterion reference approach.”  Met die assesseringsdokument (Suid-

Afrika, 1997a) het die Departement van Onderwys ’n deurlopende model (DASS) 

ontwikkel, gebaseer op die beginsel van outentieke assessering wat projekte deur 

individue of groepe, portefeuljes en ander vorderingsgebaseerde assessering insluit. 

Outentieke assessering wat Van der Horst en McDonald (2003:167) as “holistiese en 

komprehensiewe assessering” beskryf, vind wel in Graad 9 plaas in die vorm van 

Gemeenskaplike Taakassessering (GTA).  Alhoewel McCown et al. (1996) (in Van der 

Horst & McDonald, 2003:167) se idee met betrekking tot holistiese assessering behoort 

te behels dat, indien dit die gehalte van die onderwys wil verbeter, dit juis outentieke 

assessering in die vorm van GTA is wat groot probleme skep vir beide onderwysers en 

leerders.  Van die probleme wat deur onderwysers aangevoer word is dat GTA’s te veel 

administrasie vereis, dat te veel tyd aan take waarvoor daar nie punte toegeken word nie 

bestee word.   

 

GTA’s is ontwerp om dele van die leerder se vordering in elke leerarea.  Die 

gebruikmaking van ’n reeks gepaste en relevante aktiwiteite en assesseringstegnieke te 

assesseer.  Tans word GTA’s deur die Departement van Onderwys in samewerking met 

die nege provinsies ontwerp en geadministreer.  Die GTA dra 25% by tot die leerder se 

finale punt na ’n eksterne eksamen, terwyl DASS 75% van die leerder se finale punt 

uitmaak.  Die DASS-gedeelte word egter op grond van die kurrikulumraamwerk van 

K2005 en die Nasionale Assesseringsriglyne deur die skool self bestuur en ontwerp.  

Rakometsi (2000:1) voer aan dat assessering dié area is wat onderwysers en skole die 

meeste probleme gee.  Die kwessie van assessering word verder gekompliseer deur 

argumente vir of teen twee moontlikhede vir finale eksamen (met ander woorde 
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skoolverlaterseksamen): ’n inset gebaseerde, summatiewe assessering of ‘n 

uitkomsgebaseerde of formatiewe en deurlopende assessering (Chisholm, 1999: 253). 

 

Tot dusver is gekyk na die huidige debatte wat die gedagte van ’n meer formatiewe 

assesseringspraktyk probeer regverdig.  Ek ondersteun die beweging na meer formatiewe 

assessering omdat dit volgens myns insiens ten opsigte van baie onderwysers se 

onderwyspraktyk niks nuuts is nie.  UGO en K2005 bring ’n nuwe assesseringspraktyk 

wat meer vaardighede van onderwysers vereis, ’n assesseringspraktyk wat ’n verskuiwing 

van die oordra van kennis na ’n formatiewe manier van assessering vereis.  Formatiewe 

assessering hou ook komplikasies in vir skole, leerder en hulle onderwysers.  Navorsing 

deur Johnson (1998) toon dat Suid-Afrikaanse onderwysers in staat is om portefeuljes en 

leerderprestasies effektief te ontwikkel en te bestuur.  Siebörger en Nakabugo (1999: 

294) se bevindinge steun dié van Johnson (1998), naamlik dat formatiewe assessering 

deel uitmaak van die klaskamerpraktyk van sommige onderwysers en dat toenemend 

meer onderwysers daarvan gebruik maak.  Die grootste uitdaging vir die suksesvolle 

implementering van UGO en die nuwe assesseringsraamwerk is die bestuurbaarheid 

daarvan.  Volgens Johnson (1998: EBSCO) is klasgrootte een aspek wat mee bring dat 

formatiewe assessering moeilik geïmplementeer word.  Alhoewel hy van mening is dat 

klasgrootte nie die werklike probleem is nie, maar wel “... creating a culture for 

organizing large classess in such a manner that learning can be successfully mediated.”  

Ek gee toe dat klasgrootte ’n invloed het op die bestuurbaarheid van assessering, maar vir 

die doel van hierdie ondersoek wil ek eksploreer watter invloed van beskikbare tyd op die 

bestuurbaarheid van die assesseringspraktyk nagaan. 

 

2.6.2 Tyd bestee aan assessering en die effek daarvan op die kurrikulum 

Aangesien onderwysvoorsiening uitbrei en die onkoste daarvan verhoog, is dit 

geregverdig dat die onderwysowerhede vasstel of die geld effektief bestee word.  In die 

Suid-Afrikaanse konteks word ‘n transformerende of veranderde pad gevolg ten opsigte 

van die assessering van leerders.  Op hierdie pad wag daar talle slaggate in die vorm van 

probleme ten opsigte van die hoeveelheid, tipe, frekwensie en veral ’n aanvaarbare 

standaard van assessering asook die aanbieding en gebruik van resultate deur 
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onderwysers. Indien daar nie aan hierdie probleme aandag geskenk word nie, kan dit 

nadelige gevolge vir K2005 inhou. 

 

Teen die agtergrond van die voorafgaande bespreking sou ‘n mens kon vra watter 

probleme en uitdagings die uitvoering van die assesseringsbeleid vir onderwysers inhou?  

Dit is veral die behoefte om ’n wyer reeks van bewyse oor individuele vordering wat tot 

’n reeks vrae lei, te versamel en te evalueer.  Beteken ’n wyer versameling en evaluering 

bewyse oor individuele vordering meer mondelinge en praktiese werk, meer assessering 

van groepwerk en ’n verhoging in die onderwysers se selfassessering?  Hoe gaan die 

bewyse versamel en ge-evalueer word en hoeveel tyd gaan dit in beslag neem?  Dit is 

hierdie vrae wat die bestuurbaarheidsapek van assessering beïnvloed.  Die vrae lei tot 

nuwe vrae met betrekking tot bestuurbare of beheerbare assesseringspraktyk en tyd wat 

onderwysers tot hulle beskikking het. 

 

Formatiewe assessering vereis intensiewer en meer analitiese (diagnostiese) benaderings 

ten opsigte van interne assessering.  Brady (1997:15) is van mening dat interne 

assessering - wat kenmerkend is van deurlopende assessering (DASS) – die onderwyser-

leerder-verhouding kompliseer omdat die onderwyser se rol as opvoeder met dié van die 

assesseringsrol gekombineer word.  Hy gaan verder deur te sê dat, alhoewel groter 

betrokkenheid deur die onderwyser by assessering die onderwyser se professionele rol 

verhoog, dit tot ’n merkbare verhoging in die werkslading van die onderwyser lei.  

Volgens Wolf (1995b:93-96) dui die literatuur aan dat die implementering van 

uitkomsgebaseerde assessering, wat formatiewe assessering aanmoedig, die werkslading 

van onderwysers aansienlik verhoog.  Navorsing deur Combrinck (2003:54-60) het 

bevind dat die respons van onderwysers van Amerika, Australië en Nieu-Seeland dui 

daarop dat ’n goeie ondersteuningsmeganisme die probleem ten opsigte van verhoogde 

werkslading hanteerbaar behoort maak.  Alhoewel daar erken word (Combrinck, 

2003:60) dat klasgrootte en hulpbronne ’n rol speel ten opsigte van suksesvolle 

implementering van uitkomsgebaseerde assessering, gee die navorsing geen direkte 

aanduiding van die tyd wat aan assessering bestee word nie en die invloed van 

klasgrootte op die werkslading van onderwysers nie. 
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Die probleme wat met die tradisionele geskrewe eksamens ge-assossieer word het gelei 

tot die ontwikkeling van alternatiewe vorms van assessering.  Pogings om assessering 

meer betekenisvol en meer bruikbaar te maak, kan volgens Brady (1997:16) daartoe lei 

dat assessering wydlopend en ekstensief word.  Dit laat die vraag ontstaan of so ’n 

ekstensiewe assesseringspraktyk groter geldigheid, betroubaarheid en regverdigheid bied. 

Brady (1997:20) stel voor dat ’n kombinasie van assesseringsprosedures meer effektief is 

as ’n enkele assesseringsmetode, maar dat daar gewaak moet word teen “oorassessering”.  

 

Die debatte ten opsigte van tyd wat bestee word aan assessering deur onderwysers soos 

tot dusver uiteengesit is, dui daarop dat hierdie area van onderwys en opleiding verdere 

ondersoeke en analise vereis.  Die breë historiese perspektief gee ’n aanduiding daarvan 

dat die doel van assessering verander het te midde van die besinning oor transformasie in 

die gemeenskap.  Ten spyte van hierdie transformasie het die assesseringsprosedures 

fundamenteel onveranderd gebly (Delandshere, 2001:116). Die algemene doel van 

assessering is vandag waarskynlik steeds om leerders te beoordeel eerder as om formatief 

en diagnosties te werk te gaan, ongeag of dit kennis, vaardighede of ’n leerder se karakter 

evalueer.  Alhoewel daar ’n sterk neiging is na ‘n formatiewe assessering, is daar telkens 

in hierdie hoofstuk aangetoon dat ’n gedeelte van die assesseringspraktyk nog steeds 

normverwysend van aard is met die ooreenkomstige groot klem op seleksie.  Baie 

onderwysers se houding ten opsigte van assessering word dus waarskynlik steeds 

beïnvloed deur vorige onderwysbestel se klem op inhoudsgebaseerde assessering (met 

ander woorde toetse en eksamens).  Volgens Brady (1997:15) kan die hoeveelheid tyd 

wat bestee word aan assessering negatiewe gevolge vir die kurrikulum inhou.  

Hargreaves (1990) soos aangehaal in Conner (1991:126) voer aan dat “... assessment on 

pupils should always take far less time than teaching.” 

 

2.6.3 Regulering van die werkslading van onderwysers 

Ingevolge artikel 4 van die Employment of Educators Act (1998), beslaan ’n formele 

skooldag vir onderwysers agt uur.  In terme van die National Education Policy Act 

(1996) is die formele skoolweek gelyk aan 40 uur.  Terwyl die gehalte van onderwys en 

leer soveel kritiek ontvang van beide die gemeenskap en opvoedkundiges, word die tyd 
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wat aan assessering bestee word selde bevraagteken. Hierdie navorsing hou verband met 

hoe onderwysers hulle tyd bestee of indeel.  In die volgende hoofstuk word ondersoek 

ingestel na hoeveel tyd onderwysers aan assessering bestee.  Indien die 

assesseringsaktiwiteite van onderwysers bepaal kan word, kan dit ‘n beeld gee van die 

werkslading van onderwysers. 

 

2.7 Opsomming 

Suid-Afrika is deur ’n proses van radikale onderwysveranderinge onderleiding van die 

African National Congress (ANC) se beleidsraamwerk vir onderwys en opleiding (1994) 

en die eerste Witskrif oor Onderwys en Opleiding (Suid-Afrika, 1995).  Beide die ANC 

se beleidsraamwerk vir onderwys en opleiding en die Witskrif oor onderwys is 

voorstanders van ’n geïntergreerde benadering tot onderwys en opleiding asook ’n 

radikaal veranderde assesseringstelsel.  Die nuwe onderwysstelsel is geinteresseerd 

daarin of onderwysers in staat is om te verskuif vanaf ’n tradisionele assesseringspraktyk 

(pen-en-papiertoetse) tot ’n klaskamerassesseringspraktyk.  ’n Assesseringspraktyk vir 

die klaskamer wat onder andere die versameling van bewyse van vordering en 

rekordhouding van vordering van elke individuele leerder sou insluit.  In hierdie opsig 

word beoog om te verken hoe onderwysers reageer op die paradigmaskuif, naamlik van 

die assessering van inhoud tot ’n praktykgerigte assesseringspraktyk vir die klaskamer – 

een wat onder andere die versameling van bewyse van elke individuele leerder sou insluit 

(Broadfoot, 1994; Gipps, 1994; Gipps & Murphy, 1994; Harlen, 1994; Wolf, 1995).  

 

Ten opsigte van die tyd wat aan assessering gespandeer word, is daar tog ’n voordeel wat 

eksamens aan die einde van die jaar bied. Die voordeel lê daarin dat die res van die jaar 

aan opleiding en leer gewy kan word.  UGO en K2005 neig om weg te beweeg van 

eksamens slegs aan die einde van die jaar na groter of meer deurlopende formatiewe 

assessering.  DASS is ’n tydrowende proses wat onderbrekend kan wees en dit kan lei tot 

’n verhoging in die werkslading van onderwysers. 

 

Alhoewel summatiewe assessering nog deel uitmaak van die assesseringspraktyk, blyk 

dit dat daar wel ’n verskuiwing is tot meer formatiewe assessering (Johnson, 1998; 
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Siebörger & Nakabugo, 1999).  Vandeyar en Killen (2003:133) bevraagteken die 

geldigheid van hierdie verskuiwing en som hulle twyfel soos volg op: “... teachers 

cannot be expected to apply assessment principles that they do not understand.”  

Alhoewel stappe gedoen is om onderwysers te help om meer gepaste assessering te 

gebruik, verskaf die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) nie inligting en riglyne om 

onderwysers te help fokus op die fundamentele beginsels van hoëgehalteassessering nie 

(Vandeyar & Killen, 2003:133).  Ten spyte van die bedoeling van die assesseringsbeleid 

bring die implementering daarvan komplikasies mee. 

 

Tot dus ver is verwys na die negatiewe effek wat eksaminering inhou. Voorts is die 

verskuiwing na ’n meer formatiewe assessering wêreldwyd, sowel as in Suid-Afrika, 

bespreek.  In die volgende hoofstuk word die gekose navorsingsplan en metodologie vir 

hierdie ondersoek bespreek.  
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Hoofstuk 3 

NAVORSINGSPLAN EN METODOLOGIE 
 

3.1 Inleiding 

Met hierdie empiriese ondersoek eksploreer ek die assesseringspraktyk van ses 

onderwysers by ’n geselekteerde sekondêre skool.  Die ondersoek is daarop gemik om 

inligting in te win ten opsigte van die werkslading van onderwysers, met ’n speisifieke 

fokus op die tyd wat bestee sou moes word aan assessering (indien die formatiewe 

beleidsaangeduided assessering geimplementeer sou moes word) en die tyd beskikbaar 

vir assessering.  Die doel van hierdie navorsing is om die assesserings- en onderrigtaak 

van onderwysers te verken in die lig van die tyd wat daaraan bestee word. 

 

Daar is ’n tekort aan inligting oor die hoeveelheid tyd wat onderwysers aan assessering 

bestee en die invloed daarvan op hulle werkslading en die invloed wat dit sou kon 

uitoefen op die verwesenliking van die doelstellings van beleid.  Om hierdie tipe inligting 

te verkry, is eksplorerende en beskrywende tipe navorsing, soos beskryf deur Bless en 

Higson-Smith (1995:42) as geskik geag. 

 

3.2 Etiese maatstaaf 

Daar is by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) aansoek gedoen om 

toestemming te kry om fokusgroeponderhoude met geselekteerde onderwysers by twee 

skole te voer.  Alhoewel ek aanvanklik aansoek gedoen het om twee skole te betrek, 

moes ek met een groep volstaan aangesien die een skool nie gewillig was om deel te 

neem aan hierdie ondersoek nie.  Die voorwaardes soos deur die WKOD vasgestel, is 

tydens en ná die ondersoek nagekom (sien bylaes C, D en E).  

 

Die skoolhoof is voorsien van ’n afskrif van die goedkeuringsbrief van die WKOD en die 

onderwysers is vooraf ingelig oor die doel van die ondersoek om te verseker dat alle 

deelnemers bewus is van die konsekwensies van hierdie tipe ondersoek.  Daar is geen 

druk op die deelnemende onderwysers geplaas om aan die ondersoek deel te neem nie.  

Skoolhoofde sowel as onderwysers is die versekering gegee dat die inligting vertroulik 
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sou wees en die name van die onderwysers en die skool bekend gemaak sou word nie.  

Om die anonimiteit vand ie onderwysers te verseker is kodes aan deelnemende 

onderwysers toegeken tydens die transkripsie.  Die navorsingsontwerp is van so ’n aard 

dat dit geen fisiese of geestelike stres of gevaar vir enige van die individue sou inhou nie.  

Die deelnemende onderwysers is toestemming gevra om die fokusgroepgesprek op 

oudio-band op te neem.  Daar is geen beswaar aangeteken teen sodanige opname nie.   

 

Die WKOD wat as die beherende liggaam beskou sou kon word is geensins betrek ten 

opsigte van die reëlings met die voer van die onderhoud en die versameling van data by 

die skool nie. Deur dat ek persoonlik aansoek gedoen het en die nodige reëlings by die 

geselekteerde skool te tref het ek gehoop om die invloed wat die departement op 

onderwysers se antwoorde sou kon hê sou ver as moontlik te beperk.  Verder is die 

opvoedingsprogram by die gewillige geselekteerde skool geensins onderbreek of versteur 

a.g.v. die insameling van data nie.  Weens verskeie komplikasies wat die uitvoer van die 

beplande fokusgroeponderhoud ná skool bemoeilik het, is die fokusgroeponderhoud 

gedurende pouses uitgevoer om enige versteuring in die skoolprogram en die 

onderwysers se daaglikse pligte te voorkom.  Die insameling van data is afgesluit voor 

die einde van die derde kwartaal en gevolglik was geen data uitstaande vir die voltooiing 

van hierdie navorsing nie.  

 

3.3 ’n Kwantifisering binne ’n kwalitatiewe benadering 

Die konseptuele raamwerk vir hierdie navorsing is ontwikkel en begelei binne die 

interpretatiewe paradigma wat in ’n kwalitatiewe gevallestudie gelokaliseer is waarby 

data gegenereer is deur fokusgroeponderhoude.  Ten spyte van ’n kwalitatiewe 

metodologie, word die data kwantitatief uitgedruk.  Alhoewel dit moeilik is om te 

probeer kwantifiseer deur die gebruikmaking van fokusgroeponderhoude, weerspieël die 

resultaat tog ’n mate van waarskynlikheid.  Ek is bewus van die polemiek rondom die 

gebruik van statistiek binne ’n kwalitatiewe paradigma, maar in hierdie studie gee die 

gebruik van statistiek ’n waarskynlikheid van wat onderwysers se werkslading sou kon 

wees.  ’n Twee fase model is gebruik waar ’n kwalitatiewe benadering gekombineer is 

met ’n kwantitatiewe benadering (Creswell 1994:173-190).  Tydens die eerste fase is ’n 
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fokusgroeponderhoud gebruik waar onderwysers gevra is wat hulle alles doen ten opsigte 

van assessering en ander pligte.  Alhoewel daar ’n aanduiding verkry is oor wat 

onderwysers doen, is daar geen indikasie tydens hierdie onderhoud verkry oor die tyd wat 

hulle daaraan bestee nie.  Dus is daar besluit op die byvoeging van ’n kwantitatiewe 

tweede fase.  Weereens is ’n fokusgroeponderhoud gebruik met dieselfde deelnemers om 

’n algemene indikasie te kry oor die hoeveelheid tyd wat onderwysers sou spandeer 

indien hulle alles sou uitvoer wat hulle beweer hulle wel uitvoer.  Tydens die tweede fase 

is onderwysers gevra om aan te dui hoeveel tyd hulle spandeer aan dit wat hulle tydens 

die eertse fase genoem het.  Ek is bewus van die problematiek rondom die kwantifisering 

van kwalitatiewe data, maar ek is van mening dat die gebruik van fokusgroeponderhoude 

as ’n tegniek geskik is vir hierdie studie om “iets” te meet wat moeilik meetbaar is. 

 

3.4 Gevallestudie as navorsingsmetode 

Rossman en Rallis (1998:70) definieer gevallestudies as “... explorations of a single 

entity or phenomenon.  They seek to understand a larger phenomenon through close 

examination of a specific case and therefore focus on the particular case.”  Merriam 

(1991:27) maak ’n saak uit vir gevalle, want “They are useful, though, in presenting basic 

information about areas of education where little research has been conducted.”  Tot op 

hede is daar geen aanduiding of statistiese voorstellings van hoeveel tyd onderwysers 

werk of besig is om te assesseer nie.  Die belangstelling van hierdie navorsing is gesetel 

in die proses eerder as uitkomste, in konteks eerder as ’n spesifieke veranderlike, in 

ontdekking eerder as bevestiging.  

 

Die huidige navorsing is gerig op beter begrip ten opsigte van die tyd wat onderwysers 

bestee aan assessering en die invloed daarvan op hulle werkslading.  

 

3.4.1 Redes vir die seleksie van die gevallestudie 

Alhoewel die aanvanklike navorsingsontwerp twee gevalle ingesluit het, is daar besluit 

om ’n enkele gevallestudie uit te voer.  Die rede hiervoor was die onwilligheid van die 

een skoolhoof en sy personeel om deel te neem aan hierdie navorsing.  Toestemming tot 

toegang was deur die WKOD verleen vanaf Julie tot die einde September 2004.  Met die 
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onttrek van die samewerking van die een skool gedurende die maand van Augustus 2005, 

het min tyd oorgelaat om aansoek by die WKOD te doen vir ‘n plaasvervanger.  Die 

uitvoer van slegs een gevallestudie is geregverdig volgens Yin (1984:43) aangesien dit ’n 

bydrae lewer tot kennis.  In die geval van hierdie ondersoek neem die kennis die vorm 

aan van ’n aanduiding van tyd en grootte van die werkslading van onderwysers.  Yin 

(1984:43) gaan verder en sê: “Such a study can even help to refocus future investigations 

in an entire field.” 

 

Yin (1984:30) meld dat evaluerende gevallestudies ’n goeie manier is om onderwys te 

evalueer omdat hierdie soort gevallestudies die vermoë het om die realiteit te probeer 

verklaar wat moeilik deur eksperimentele navorsing gedoen kan word.  Hy gaan verder 

en meld dat evaluerende gevallestudies soms ondersoekend van aard kan wees.  Yin 

(1998:29-44) argumenteer dat ‘n gevalle studie van hierdie aard gebruik kan word as as 

middel om te eksploreer.  Die huidige navorsing is ondersoekend van aard aangesien die 

bedoeling nie is om ’n teorie te vorm nie, maar om te eksploreer of te ondersoek wat 

onderwysers sê hulle doen tydens assessering en onderrig en hoeveel tyd hulle daaraan 

wy. 

 

Volgens die kriteria voorgestel deur Cresswell (1998) voorgestel word, wys verskeie 

komponente van hierdie studie as ‘n gevallestudie: 

 

• die gevallestudie is geïdentifiseer, naamlik onderwysers van ’n sekondêre skool in 

die Wes-Kaap; 

• in hierdie geval word ‘n gebonde stelsel wat gebonde is aan ‘n spesifieke 

onderwerp (assessering) en werkslading ; en 

• inligtingsbronne (bv. fokusgroeponderhoude en skool se jaarbeplanning) is 

gebruik om data te genereer om ’n gedetailleerde aanduiding te gee van 

onderwysers se werkslading. 

 

3.4.2 Voordele van ’n gevallestudiebenadering 

Denscombe (1998:39) stel die volgende voordele van gevallestudies voor: 
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• gevallestudie fokus op een of meer gevalle wat die navorser in staat stel om 

sensitiewe en komplekse sosiale situasies te kan hanteer; 

• gevallestudie stel die navorser in staat om verskeie navorsingsmetodes te gebruik 

en dit bevorder veeldoelige metodes ten einde die komplekse realiteit wat 

ondersoek word, vas te vang; 

• ’n gevallestudie benadering is veral gepas waar die navorser min of geen beheer 

oor gebeure het nie.  Die fenomeen word bestudeer soos dit in die natuurlike 

omgewing plaasvindof voorkom; en 

• gevallestudies is wel gepas vir navorsing op ’n klein skaal aangesien dit op een 

skool waar navorsing uitgevoer word, fokus. 

 

3.4.3 Nadele van gevalle studies 

Soos alle ander navorsingstrategieë, het die gebruik van die gevallestudie ook 

beperkinge.  Denscombe (1998:40) lys die volgende nadele: 

 

• gevallestudie is die vatbaarste vir kritiek ten opsigte van die kredietwaardigheid 

van veralgemenings op grond van bevindinge; 

• gevallestudie word gereeld aangekla van ’n tekort aan nougesetheid wat van die 

sosiale wetenskappe verwag word; 

• dit is moeilik om die grense van ’n geval te definieer; en 

• onderhandeling oor toegang tot die gevallestudie-instansie kan ‘n veeleisende deel 

van die navorsing wees. 

 

3.4.4 Geldigheid en betroubaarheid van gevallestudie 

Daar is navorsers word wat gevallestudie moontlik kan kritiseer op grond van die 

volgende vrae: 

 

• Hoe verteenwoordigend is hierdie geval? 

• Hoe uniek is die bevindinge van die spesifieke omstandighede van die geval? 

• Hoe geldig en betroubaar is die veralgemening op grond van een enkele geval? 
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Denscombe (1998:35) redeneer dat, alhoewel elke geval in ’n sekere opsig uniek is, is dit 

ook ’n enkele voorbeeld van die breër klas van sake.  Hy brei verder uit oor die mate van 

veralgemening van die geval se bevindinge met betrekking tot ander gevalle, na gelang 

van die mate van ooreenkoms wat die voorbeeld geval vertoon met ander gevalle van 

dieselfde tipe (Denscombe, 1998:35). 

 

Lincoln en Guba (in Merriam, 1991:165) beweer ten opsigte van geldigheid en 

betroubaarheid van gevallestudies:  

“It is difficult tot talk about the validity and the reliability of an experiment as 

a whole, but one can talk about the validity and reliability of instrumentation, 

the appropriateness of data analysis techniques, the degree of relationship 

between the conclusions drawn and the data upon which they presumably rest 

and so on”. 

 

Alhoewel bevindinge van enige navorsing as meer betroubaar beskou sal word indien 

herhaalde observasies of ’n replika van dieselfde navorsing dieselfde bevindinge sou 

lewer.  Merriam (1991:171) voer aan dat die herhaalde verkryging van dieselfde 

bevindinge om die waarheid of geloofwaardigheid te bevestig die mees logiese redenasie 

sou wees, maar dat observasies, toetse en mense herhaaldelik kan fouteer.  Die toets vir 

betroubaarheid van ’n kwalitatiewe gevallestudie is dus onmoontlik (Merriam, 

1991:171).  Dit beteken dat die idee van betroubaarheid van ‘n kwalitatiewe gevallestudie 

met verwysing na die instrumentasie (die navorser).  Merriam (1991:171) voer verder aan 

dat, net soos die navorser sy instrumente kalibreer, so kan die menslike instrument ook 

gekalibreer word om meer betroubaar op te tree deur opleiding en oefening.  Om die 

geldigheid van hierdie navorsing te verhoog is deur die gebruik van trangulasie deur die 

data ingesamel van die verskeie inligtingsbronne te vergelyk. 

 

Die betroubaarheid van hierdie navorsing word verhoog deur te verduidelik watter 

kriteria gebruik is om die deelnemers (informante) te kies en die gee van ’n 

oppervlakkige beskrywing van die sosiale konteks van die skool en sy omgewing.  Onder 

andere is beleidsdokumente, gesprekke met onderwysers buite die fokusgroep en 
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veldnotas en observasies gebruik om die geldigheid van die bevindinge of 

gevolgtrekkings waartoe gekom is, te verseker.  Daar is ook in detail verduidelik hoe die 

data verkry is. 

 

3.5 Datainsamelingsproses 

Die data is by ’n geselekteerde sekondêre skool in die Wes-Kaap ingesamel is om twee 

redes gekies.  Dié besondere skool is om twee redes gekies.  Eerstens, kan die skool 

geklassifiseer word as ’n gemiddelde publieke skool op die Kaapse Vlakte.  Met ander 

woorde ’n skool met ’n leerders vanuit ’n lae inkomste populasiegroep en ’n skool met 

beperkte hulpbronne.  Tweedens is dit om ‘n pragmatiese rede gekies, naamlik op grond 

van sy toeganklikheid.  Hierdie skool was die toeganklikste ten opsigte van die 

navorsingsdoelstellings en die persooneel die bereidwilligste. 

 

Die skool het ’n leerdergetal van 960 en ’n onderrigspersoneelgrootte van 22. Data is 

ingesamel gedurende die derde kwartaal van die WKOD se skoolkalender, en wel 

gedurende Augustus tot September 2004.  Die tydperk vir die insameling van data is 

doelbewus beplan vir Augustus en September omdat grootskaalse assessering en ander 

administratiewe bedrywighede tydens die laaste twee kwartale van die skooljaar 

plaasvind.  Die datainsamelingsproses is in twee fases verdeel weens die besige 

weeklikse programme van skole en onderwysers.  Dit was moeilik om ’n 

fokusgroepsessie met onderwysers ná skool te organiseer.  ’n Fokusgroep is ingepas 

gedurende vier pouses van 30 minute elk en het oor ‘n tydperk van twee weke 

plaasgevind.  Dieselfde ses onderwysers is oor die twee weke gebruik.  

 

3.6 Data genereringtegnieke 

3.6.1 Fokusgroeponderhoude 

Die geskikste navorsingstrategie vir die verkryging van inligting tydens die huidige 

ondersoek was die gevallestudie waartydens kwalitatiewe onderhoude bygedra het tot die 

insameling van primêre data deur fokusgroeponderhoude. 
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Soos reeds aangedui, is data deur fokusgroeponderhoude gegenereer.  Vaughn, Schumm 

en Sinagub (1996:15) meen “… focusgroup interviews can be used alone or with other 

methods (qualitative or quantitative) to bring an improved depth of understanding to 

research in education and psychology.”  Fokusgroepbesprekings is dus geskik as ’n 

verkenningsmetode om meer uit te vind oor wat onderwysers tydens assessering doen.  

Volgens Krueger (1998:20), “... paticipants influence each other, opinions change, and 

new insights emerge.”  Volgens Babbie en Mouton (1999:292) bied 

fokusgroeponderhoude inligting wat nie op ’n ander manier verkrygbaar is nie.  Die 

gebruik van ’n vraelys geld nie vir hierdie navorsing nie omdat die aard van hierdie 

navorsing ondersoekend en verkennend is.  Krueger (1994:22) voer aan dat die gebruik 

van fokusgroepe nie is om: “... to infer but to understand, not to generalize but to 

determine the range, not to make statements but to provide insights into how people 

perceive a situation.”  Ek gebruik juis die fokusgroeponderhoude om af te lei wat 

onderwysers alles doen binne hulle assesseringspraktyk en ek probeer ook vasstel 

hoeveel tyd onderwysers aan assessering wy. 

 

Die rede vir die geskiktheid van ’n fokusgroeponderhoud met onderwysers vir die 

spesifieke aard van hierdie projek is om onderwysers aan te moedig om mekaar se idees 

met betrekking tot assessering aan te vul.  Die organisering van fokusgroeponderhoude is 

gekies omdat dit die potensiaal het om ’n groot hoeveelheid informasie te voort te bring 

oor die deelnemers se ervaring en denke ten opsigte van die onderwerp van belangstelling 

binne ’n kort tydperk (Vaughn, Schumm & Sinagub, 1996:16).  

 

3.6.2 Seleksie van deelnemers 

Ses onderwysers is as deelnemers geselekteer.  Die ses onderwysers is gekies op grond 

van hulle ervaring van die assesseringspraktyk voor die bekendstelling van ’n UGO-

assesseringsbeleid.  Schumacher en McMillan (2001:175) beskryf doelgerigte 

steekproefneming as steekproewe wat geselekteer word op grond van die navorser se 

kennis en beoordeling van watter steekproewe die beste inligting sal verskaf met die oog 

op die doel van die ondersoek.  Vir hierdie navorsing is onderwysers doelgerig op grond 

van hulle ervaring geselekteer, d.w.s. daardie onderwysers wat alreeds voor die 
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bekendstelling van die nuwe uitkomsgebaseerde assesseringsbeleid betrokke was met 

onderrig.  Hierdie onderwysers is in ’n beter posisie om die huidige assesseringspraktyk 

met die vorige assesseringspraktyk te kan vergelyk.  Jong onderwysers wat die onderwys 

ná die bekendstelling van die nuwe uitkomsgebaseerde assesseringsbeleid betree het, is 

nie in dieselfde posisie om die assesseringspraktyk van die verlede met die hede te kan 

vergelyk nie.  

 

Die fokusgroep was homogeen ten opsigte van hulle ervaring maar heterogeen ten 

opsigte van die verskillende leerareas wat hulle onderrig.  Onderwysers van beide die 

AOO en VOO is geselekteer.  Onderwysers wat in die vakgebiede Wiskunde, Tale, 

Natuur Wetenskappe en Handelsvakke onderrig, is vir hierdie studie geselekteer.  Bloor, 

Frankland, Thomas en Robson (2001:20) meld dat ’n oordiverse steekproefgroep kan 

meebring dat die onderwerp nie in diepte verken word nie en dus data lewer met 

onvoldoende diepte of insig ten opsigte van die inligting wat verskaf word.  Vir die doel 

van hierdie navorsing is dit nie belangrik dat elke vakgebied (leerarea) in diepte verken 

word nie; daarom is onderwysers van alle leerareas of vakke nie in hierdie ondersoek 

ingesluit nie.  ’n Homogene fokusgroep wat betref leerarea, sou nie voldoende inligting 

voorsien het nie en daarom is ’n heterogene of ’n diverse steekproefgroep geskik, 

aangesien dit geleenthede skep om verskeie sieninge ten opsigte van die 

navorsingsonderwerp te verken. 

 

Volgens Kitzinger (1994:105) is dit goed genoeg om te werk met reeds bestaande groepe 

omdat dit ’n sosiale konteks skep waar idees gevorm en besluite geneem word.  Bloor et 

al. (2001:22) dra by tot laasgenoemde gedagte dat deelnemers van reeds bestaande 

sosiale groepe gedurende interaksie kommentaar sal lewer ten opsigte van deelnemers se 

gemeenskaplike ervaringe, wat enige diskrepansies tussen deelnemers se gevoelens mag 

uitdaag of uitskakel.  Sodoende kan die debat en bespreking ten opsigte van die 

onderwerp oor assessering, die impak daarvan op werkslading en tyd bestee aan 

assessering bevorder word.  Nog ‘n voordeel van die seleksie van onderwysers vanuit 

dieselfde populasie (met ander woorde’n reeds bestaande groep - in hierdie geval ervare 
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onderwysers) bied dit volgens Kitzinger (1994:22) geleentheid aan die navorser om ’n 

interaksie waar te neem in ’n natuurlike opset.  

 

3.6.3 Grootte van fokusgroep 

Die grootte van die groep is beperk tot ses deelnemers.  Volgens Morgan (1998:71) kan 

’n fokusgroep bestaande uit ses lede as relatief beskou word, terwyl ’n groep bestaande 

uit tien as relatief groot beskou kan.  Bloor, Frankland, Thomas, en Robson (2001:26) 

verwys na fokusgroepe met slegs drie deelnemers en groepe met tot veertien deelnemers.  

Dit blyk uit die twee bronne, Morgan (1998) en Bloor et al. (2001) dat beide groot en 

klein groepgrootte nadele het. Morgan (1998:73) gee redes vir gevalle waar kleiner 

groepe, soos dit in die geval van hierdie studie gebruik is.  Onder ander noem Morgan 

(1998:73) dat ‘n kleiner groep effektief is indien al die deelnemers ‘n hoë vlak van 

betrokkenheid ten opsigte van die onderwerp het, indien die deelnemers spesialiste is of 

baie weet van die onderwerp en indien die doel is om gedetailleerde stories te hoor van 

persoonlike ervaringe ten opsigte van die onderwerp.  Laasgenoemde redes aangevoer 

deur Morgan, is in ooreenstemming met my rasionaal vir ‘n groep van ses waar ruimte 

geskep is om onderwysers se ervaringe van die huidige assesseringspraktyk te verken en 

inligting te kry omtrent wat onderwysers alles behoort uit te voer en wat hulle werklik in 

staat is om uit te voer binne ’n gegewe tyd. 

 

Vir die doel van hierdie kwalitatiewe navorsing waar die aantal deelnemers en die aantal 

groepe nie die waarde van die bevindinge beïnvloed nie soos wat die geval is met ‘n 

kwantitatiewe ondersoek waar bevindinge gemaak word met behulp van statistiese 

berekeninge (Bloor et al, 2001:28) nie, waar van slegs een groep gebruik gemaak is.  

Volgens Morgan (1998:77) hang die besluitneming oor die aantal groepe af van wat daar 

is om gehoor te word, met ander woorde die diversiteit van dit wat die deelnemers het om 

te sê, bepaal dus die aantal groepe.  Vir ’n verkennende ondersoek soos vir hierdie was 

een groep voldoende omdat ek slegs ’n verkennende begrip of insig wou kry van hoe 

onderwysers huidige assessering ervaar. 
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Daar is ’n risiko verbonde aan die gebruik van slegs een fokusgroeponderhoud tydens 

navorsing.  Morgan (1998:82) waarsku dat die insameling van data deur slegs een 

fokusgroep te gebruik, ‘n groot risiko vir enige navorsing kan inhou omdat die enkele 

groep ongebalanseerd mag wees.  Volgens Krueger (1998:17) is een van die gevare 

tydens die gebruik van ‘n enkel fokusgroep die onvermoë om vergelykings te tref en dit 

is dus dit moeilik om enige patrone te visualiseer.  In die geval van hierdie navorsing is 

dit nie nodig om enige patrone te probeer visualiseer of vergelykings te tref nie, omdat ek 

net ’n aanduiding wil kry van hoeveel tyd beskikbaar is vir onderwysers waarin hulle kan 

assesseer in vergelyking met hoeveel tyd deur onderwysers aan assessering bestee word.  

 

3.6.4 Voordele, nadele en beperkings van fokusgroeponderhoude 

Fokusgroepe gee aan die deelnemers die geleentheid om met mekaar te verskil oor die 

onderwerp of om daartoe by te dra.  Verskille is aanvaarbaar en konsensus word nie 

noodwendig deur die navorser vereis nie.  Verder is fokusgroeponderhoude buigbaar en 

dit bied geleenthede om fokusgroepe spoedig te organiseer.  Dit is juis die buigbaarheid 

en die moontlikheid om ’n rasse fokusgroepbespreking te kan organiseer wat die 

datainsamelingsproses vir hierdie ondersoek moontlik gemaak het in ’n kwartaal waar dit 

moeilik was om onderwysers bymekaar te kry.  Verder bevorder hierdie metode groter 

spontaneïteit binne die uitdrukking van sieninge van deelnemers aan as ander metodes 

van datainsameling.  Die fokusgroepbesprekings is uitgevoer in die skool, dus die 

deelnemers se natuurlike omgewing.  Die deelnemers is natuurliker en meer ontspanne in 

’n natuurlike opset, wat natuurlik die geldigheid van die data versterk. 

 

Fokusgroeponderhoude kan nadelig wees tydens gesprekke waar meer woordvaardige 

deelnemers ander deelnemers met hulle opinies domineer.  Deelnemers wat domineer 

bring data mee wat onderworpe is aan vooroordeel aan die kant van daardie deelnemers 

met ekstreme belange, sterk opinies of insigte wat ander sku deelnemers mag uitsluit.  

Volgens Wood (1992:2822) het eksploratoriese groepe (soos in die huidige eksploratiewe 

ondersoek) minder struktuur en het die navorser minder beheer oor die verloop van die 

onderhoud wat chaotiese data kan voorsien.  Een van die nadele van 

fokusgroepgesprekke is dat die aantal vrae wat gevra kan word, weens die tydsgebrek 
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beperk is.  Die resultate van die fokusgroepgesprekke van een groep by ’n enkele skool 

kan dus nie veralgemeen word nie omdat hierdie enkele groep nie as verteenwoordigend 

van die breë onderwyserpopulasie beskou kan word nie.  Kritiek ten opsigte van 

fokusgroeponderhoude as ’n navorsingsmetode bo ander kwalitatiewe navorsingsmetodes 

is dat fokusgroeponderhoude a.g.v. die groep konteks nie geleentheid bied vir die 

bereiking van diepliggende inligting oor die bepaalde onderwerp nie (Powell & Single, 

1996).  

 

3.7 Veldwerk 

3.7.1 Fase 1: Die assesseringsverandering en werkslading 

Data tydens fase 1 is oor ’n tydperk van twee weke gedurende vier skoolpouses van 30 

minute elk ingesamel.  Die eerste week is die fokusgroep deur vrae gelei (sien bylaag P1) 

wat gerig was op hoe onderwysers die huidige assesseringspraktyk ervaar en hoe dit 

verskil van die assessering en tradisionele evaluering voor ’n uitkomsgebaseerde 

assesseringsbenadering.  Met ander woorde daar is verken hoe onderwysers voorheen 

geassesseer het in vergelyking met hulle huidige assesseringspraktyk.  Verder is 

onderwysers gevra om die aspek van werkslading te bespreek omdat assessering ’n 

direkte verband het met die werkslading van onderwysers. 

 

Die data wat tydens die eerste fase ingesamel is, is aangevul deur ‘n biografiese datalys 

(sien bylaag B) wat onderwysers moes voltooi.  Dié biografiese datalys is eerstens 

gebruik as ’n registrasiemetode.  Verder verskaf die biografiese inligting ondersteunende 

inligting oor klasgrootte, leerdergetalle, aantal periodes, die tyd verbruik en buitemuurse 

betrokkenheid deur die onderskeie onderwysers.  Die doel van die biografiese datalys is 

om ’n aanduiding te kry van faktore wat die assesseringspraktyk bemoeilik, onderwysers 

se onderrig- en assesseringstaak vermeerder en formatiewe assessering mag beperk.  Die 

voltooide biografiese datalys is ook as ’n strategie gebruik kwantitatiewe data in te samel.  

Die data hierdeur verkry is tesame met die data uit die tweede fase in berekening gebring 

vir die formulering en interpretering van die tydsbesteding deur die gebruikmaking van 

die berekenings wat in die volgende fase bespreek gaan word. 
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Die tweede week van fase 1 een is gelei deur vrae (sien bylaag P2) wat aangepas is na 

aanleiding van die data wat verkry is gedurende die eerste week.  Die 

fokusgroepbespreking gedurende week twee is ’n aanvulling by week een se data wat nie 

‘n werklike aanduiding gegee het van die aantal ure wat onderwysers gebruik om alle 

assesserings uit te voer nie.  Nog minder het die fokusgroep bespreking gedurende week 

een die verwagte data gelewer ten opsigte van wat alles onderwysers in hulle daaglikse 

assesseringspraktyk doen nie.  Tydens week twee is meer gestruktureerde vrae gebruik 

om te verken hoeveel tyd onderwysers tydens die verskillende fases van assessering 

bestee, uitgedruk in ure per week en jaar. 

 

3.7.2 Fase 2: Die berekeninge van die aantal ure beskikbaar vir moontlike 

 assessering 

Fase twee behels die vasstelling van die aantal skooldae beskikbaar vir assessering 

gedurende 2004 en die hoeveelheid tyd wat onderwysers daaraan bestee om assessering 

uit te voer.  Met ander woorde die bepaling van die verhouding tussen amptelike tyd en 

“time on task” en die hoeveelheid tyd wat werklik gebruik word.  Die bepaling van die 

totale aantal ure is nodig om ’n aanduiding te kry van die aantal ure wat beskikbaar is vir 

moontlike assessering in verhouding met die tyd wat onderwysers aan assessering 

behoort te bestee en die tyd wat hulle werklik aan assessering bestee.  

 

Die aantal skooldae vir 2004 is vasgestel met behulp van die aflaai van die skoolkalender 

2004 (sien bylaag A) van die WKOD se webtuiste (Weskaapse Onderwysdepartement, 

2004).  Uit hierdie inligting is ’n aanduiding gekry van die aantal dae wat beskikbaar is 

vir assessering. Vir die jaar 2004 is die aantal formele skooldae 196, met ‘n totaal van ses 

openbare vakansie dae (sien skoolkalender 2004, WKOD). 
 

’n Kopié van die skool se jaarplan is van die betrokke skool verkry.  Met behulp van dié 

geselekteerde skool se jaarplan is die aantal skooldae wat gedurende die skooljaar verlore 

gaan weens die voorbereiding van klasroosters en administrasie per kwartaal bereken.  

Buitemuurse aktiwiteite soos byvoorbeeld sportbyeenkomste is ook in berekening 

geneem.  Die aantal dae om die onderrigtaak af te handel is uitgedruk in ure om dit in 
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verhouding te bring met die aantal ure wat onderwysers werk. Ingevolge van artikel 4 van 

die Wet op die Indiensneming van Opvoeders, Wet 76 van 1998, is die werksure van 

opvoeders tydens ‘n formele skooldag sewe uur.  Dit bring mee dat die totale aantal ure 

wat onderwysers per jaar moet werk, ’n totaal van 1800 uur beloop.  Kragtens die Raad 

op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys, resolusies 7 van 1998, 8 van 1998 en 7 van 

2001, is die formele onderrig tyd 35 uur per week.  Die WKOD het sedert 1999 die 

skooldag verleng tot 35 ure per week vir leerders en 40 uur per week vir onderwysers.  

Onderwysers se werksdag is dus agt uur per dag. 

 

Daar is ook vasgestel hoeveel tyd opvoeders aan buitemuurse en skoolaktiwiteite 

naskools bestee wat nie ‘n direkte verband met die assesseringsproses het nie.  

Buitemuurse of ekstrakurrikulêre bedrywighede neem indirek tyd in beslag ten opsigte 

van assessering.  Die tyd wat onderwysers aan die bepaalde fasette van assessering bestee 

is bepaal deur die verkenning van wat onderwysers alles uitvoer tydens die 

voorbereidings- ( ), assesseringsgeleentheid ( ) en die terugvoeringsfase ( ) 

tesame met die tyd wat aan assessering bestee word.  

PW CW RW

 

Berekeninge 

Ek wil graag ’n aanduiding kry van die impak wat die nuwe uitkomsgebaseerde 

assesseringsbeleid op die werkslading van die sekondêre skool onderwyser het, soos 

gemeet in die aantal werksure.  Twee hoofformules is gebruik vir die geraamde 

berekeninge ten opsigte van wat onderwysers sê hulle bestee aan assessering, die 

onderrigtaak en die tyd bestee aan ander nie-kurrikulêre aktiwiteite. 

 

Totale werklading (Wl): 

Wl = Wa + Wo + Wn, waar 

Wa = Assesseringswerkslading  

Wo = Onderriglading van onderwysers 

Wn = Nie-kurrikulêre werklading van onderwysers 
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3.8 Dataprosessering en analise  

3.8.1 Transkripsie en analitiese indeksering 

Die veldnotas wat tydens die fokusgroeponderhoude gemaak is, is bestudeer en die 

bandopnames is getranskribeer en temas is geïdentifiseer.  Die doel hiervan is om data te 

skei d.m.v. kodering en te groepeer om sodoende sin te maak uit die onverwerkte data.  

Alhoewel Krueger (1994:45) meld dat die transkribering van bandopnames nie 

noodwendig nodig is nie, argumenteer Bloor et al. (2001:59) dat ’n gebrek aan 

transkripsies kan lei tot die verlies van waardevolle data en verder verhoog dit die risiko 

van ’n selektiewe en oppervlakkige analise.  “In order for a detailed and rigorous 

analysis to be conducted, a thorough transcription of the tape recording of the focus 

group is required” (Bloor et al., 2001:59).  

 

Ná die transkripsieproses is die getranskribeerde data analities geïndekseer om die data 

meer hanteerbaar te maak vir die interpretasie daarvan.  Die getranskribeerde data is 

herhaaldelik gelees en herlees.  Die indeksering het behels die groepering van relevante 

uittreksels uit die data. Indeksering is gevolg deur die toekenning van indekskodes 

(kodering) waarna daar later indeksetikette toegeken is. Daar is telkens getoets dat die 

kodering en etikettering tydens indeksering parallel is aan die uitspraakkonteks.  

 

3.8.2 Geldigheid en betroubaarheid van die navorsing 

Om groter geldigheid en betroubaarheid vir hierdie navorsing te verseker, het ek gebruik 

gemaak van triangulasie.  Triangulasie verwys na die gebruik van verskeie 

datainsamelingstegnieke en strategieë om die inkomende data te bevestig of in die lig van 

die navorser se eie perspektief te aanskou (Merriam, 1991). 

 

Data van bandopnames en die transkripsie is vergelyk met die veldnotas tydens die 

fokusgroeponderhoud en die veldnotas gemaak gedurende die tyd toe ek een besondere 

onderwyser dopgehou het.  Dit het my in staat gestel om perspektiewe en bevindinge 

gedurende die datainsamelingstydperk op te volg.  
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3.9 Beperkinge van die ondersoek 

’n Beperking is ervaar ten opsigte van die toeganklikheid tot die voer van ’n 

fokusgroeponderhoud met onderwysers.  Weens die onwilligheid van een skoolhoof en sy 

onderrigspersoneel moes ‘n enkele gevallestudie gedoen word.  Dit het daartoe gelei dat 

dat ek nie die data van die een skool met ‘n ander kon vergelyk het nie.  

Tydens die derde kwartaal is die tempo waarteen die onderwysers hulle onderrig- en 

assesseringstaak moet verrig, veel hoër as op enige ander tydstip in die jaar.  Dit laat min 

geleentheid vir onderwysers om ’n uur of twee aan fokusgroepe te bestee.  As gevolg 

hiervan moes ek die fokusgroeponderhoud in twee dele verdeel.  Dit het daartoe gelei dat 

twee van die onderwysers weens ander verpligtinge nie aan die tweede geleentheid kon 

deelneem nie.  Verder kan ’n groter en ‘n meer verspreide geografiese proefmonster ’n 

meer akkurate beeld gee van die assesseringsproses in sekondêre skole.  

 

3.10 Opsomming 

Hierdie hoofstuk is gewy aan ’n bespreking van die gevallestudie as navorsingsmetode.  

Verder is verduidelik hoe ek poog om geldige en betroubare data in te samel.  Die 

hoofstuk verskaf ’n breë raamwerk van die datainsamelingsproses en die proses van 

dataanalise.  Hoofstuk 4 bied ’n beskrywing van die bevindinge vir hierdie ondersoek 

gevolg deur ’n bespreking van my resultate. 
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HOOFSTUK 4 

ONDERRIGTAAK, ASSESSERINGSLADING EN WERKSLADING 
 

4.1 Inleiding 

Hierdie hoofstuk handel oor die resultate wat tydens die navorsing verkry is en die 

analise daarvan aan die lig van die navorsingsvrae soos beskryf in Hoofstuk 1, naamlik 

 

• hoe word huidige assessering in sekondêre skole gedoen? 

• hoeveel tyd bestee onderwysers aan elke stadium van assessering? 

• hoe word die tyd gebruik in verhouding met die assesseringstaak? 

• het konteks ’n invloed op die implementering van beleidsgedrewe 

onderwysverandering? 

 

Net soos met die navorsingsontwerp wat in hoofstuk 3 beskryf is, word die resultate in 

twee fases aangebied.  Tydens die eerste fase word bespreek hoe die huidige 

assesseringspraktyk van die geselekteerde onderwysers verskil van hulle tradisionele of 

vorige assesseringspraktyk.  Daarna word die impak van hierdie veranderde benadering 

in assessering op onderwysers se werkslading ondersoek. 

 

Die bespreking van die resultate van die tweede fase behels drie aspekte.  Eerstens is daar 

’n berekening van wat die totale werkslading van onderwysers per jaar behoort te wees.  

Tweedens is daar ’n berekening vandie hoeveelheid tyd per jaar wat beskikbaar is om 

leerders op meer formatiewe wyse te assesseer.  In die derde instansie word daar bepaal 

ongeveer hoeveel tyd deur onderwysers, soos deur hulle self gerapporteer, aan hulle 

onderrig- en assesseringstaak bestee word.  Alle berekeninge in aantal ure uitgedruk.  Die 

totale aantal ure is vergelyk met die voorgestelde aantal ure soos deur die WKOD 

voorgeskryf.  Die aantal ure is ook omgeskakel in aantal dae. 
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4.2 Bevindinge van fase 1: Verkuiwing in assessering  

Hierdie fase fokus op die deelnemende onderwysers se ervaringe op die veranderde 

assessering binne die beleidsraamwerk.  Hierdie fase gee die onderwysers betrokke by 

hierdie projek se begrip van assessering asook hulle gevoelens daaroor weer. 

 

4.2.1 Verskuiwing van kennis na vaardighede 

Soos reeds in hoofstuk 2 genoem, is daar wêreldwyd ’n klemverskuiwing tot die die 

benadering van assessering in die onderwys wat gerig is op meer formatiewe assessering 

tesame met ’n groter outentieke assessering wat wat te make het met die bevordering van 

leer by leerders.  Die konsepbeleid oor assessering (Suid-Afrika, 1998) beskryf 

formatiewe assessering as die voortdurende monitering van leerders se swak en sterk 

punte met die doel om geleentheid vir groei en verbetering te skep.  Volgens Siebörger en 

Nakabugo (1999:288), impliseer formatiewe assessering dat leerders geassesseer word “... 

while they are engaged in the teaching and learning tasks rather than at the end of it.”  In 

gesprekke (sien bylaag P1, vraag v) met die deelnemende onderwysers blyk dit dat hulle 

nie werklik gereeld formatief in die klaskamer assesseer nie.  Wat hier volg, is van die 

onderwysers se kommentaar: 

 

Respondent 1: “Ons doen dit (formatiewe assessering) wel, maar nie baie nie.  Baie min, 

een of twee take vir die jaar waar ons die leerders selfassessering laat 

doen.  Wat nou by ons gebeur het, is dat die selfassessering nie so 

noukeurig is nie.  Dit is seker maar ’n mate … hoe kan ’n mens sê … baie 

leerders wat nie hul werk reg assesseer nie.  Oneerlikheid is een faktor.  

So ek assesseer formatief, maar nie so gereeld nie.” 

 

’n Ander onderwyser verklaar so waarom hy nie greeld kan assesseer nie: 

 

Respondent 2: “As gevolg van die klomp admin wat jy het, kan jy nie so gereeld 

assesseer nie.  Assesseringsmetodes verskil so bv. ’n leerder wat 

met sy mondeling sukkel, gaan die onderwyser sukkel om daardie 

spesifieke leerder se mondeling op te skerp, omdat daar net een 
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geleentheid per kwartaal is om hom/haar mondeling te 

assesseer.  ’n Ander leerder mag miskien weer sukkel met ‘n ander 

tipe faset wat hy/sy nie kan oorbrug nie.  Ten spyte hiervan moet 

die onderwyser aangaan met die admin, jy kan nie bekostig om stil 

te staan nie.  Terselfdertyd moet die onderwyser ook sekere werk 

vaslê.  So die tyd is te min om al daai assesseringmetodes toe te 

pas. So, dit wat jy moet voorlê gaan die eerste opsie wees.  So met 

ander woorde punte wat jy moet voorlê vir assessering.  

Mondelinge assessering gaan jy dus eerste doen.  M.a.w. daardie 

leerder wat werklik probleme het, jy as onderwyser gaan nie tyd 

het om terug te kom na die leerder wat sukkel nie om te sê reg, ons 

gaan terug om jou weer te assesseer nie.  A.g.v. administratiewe 

druk en ook die ander druk van inlewering van punte ensovoorts, 

kan jy nie terug gaan nie en word jy geforseer om aan te gaan, 

want jy kan nie weer terugdraai nie, want dan verloor jy weer tyd. 

So dit bly dié week dit en die volgende week dat.” 

 

Respondent 3: “… wat ons eintlik wil sê, ons doen die minimum vereiste wat daar 

is die meeste van die tyd, want jy het nie die tyd om die ekstra te 

doen nie.” 

 

Respondent 4: “Nee, in die klas moet jy les gee, daar is nie tyd om enige 

assessering te doen nie … Soms vind daar ’n klein persentasie 

formatiewe assessering plaas.” 

 

Dit blyk die dat onderwysers formatiewe assessering as geskeie van onderrig en nie as 

geïntegreer daarmee nie beskou en dat dit dus heelwaarskynlik nie bydra tot die 

verwesenlik van van die oogmerk van assessering van ondersteuning van leer, soos in 

hoofstuk 2 verduidelik, nie.  Een onderwyser beklemtoon ook dat die prioriteit van 

onderwysers steeds die voorlê van punte is.  Aangesien die prioriteit steeds op die 

lewering van punte is, kan tot die gevolgtrekking  word dat onderwysers nie formatiewe 
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assessering met hulle onderwystaak kan integreer nie, aangesien hulle nie genoeg tyd het 

nie as gevolg van wat hulle beskou as “’n hoë administratiewe werkslading”.  Verder 

blyk dit dat onderwysers onder die indruk is dat deurlopende assessering (DASS) 

dieselfde is as formatiewe assessering.  Teen die agtergrond van K2005 behoort leerders 

tydens deurlopende assessering (DASS) gedurig terugvoering gegee te word oor hoe 

hulle die verskeie leeropdragte aangepak het, ’n manier om leerders se sterk en swak 

plekke uit te wys sodat die onderwyser sy onderwysmetodes en tegnieke kan aanpas om 

daardie spesifieke leerder op ’n vlak van vordering te bring.  

 

Op grond van die data blyk dit dat die onderwysers nie vertroud is met die voorgestelde 

riglyne ten opsigte van die geregistreerde standaarde nie (Design and develop standards-

based assessments, NLRD: 7976; Conduct moderation of assessments, NLRD: 7977; 

Conduct standards-based assessment, NLRD: 7978).  Alhoewel die WKOD verskeie 

werksessies organiseer en daar talle verpligte professionele ontwikkelingskursusse 

aangebied word om onderwysers se assesseringspraktyk te help hervorm, is onderwysers 

se assesseringspraktyk nog nie in ooreenstemming met die bedoelinge van die nuwe 

uitkomsgebaseerde assesseringsbeleid nie.  Floden (1997:14) wat navorsing in die 

Verenigde State gedoen het, skryf sodanige situasie toe aan - 

 

“The general reforms give general guidance, rather than specific 

suggestions. Teachers are told: “Listen more carefully to students,”  

“Teach for understanding, not recall,” … Teachers are to assess students by 

having them perform ‘authentic’ tasks as part of instruction.  Knowing how 

to follow such advice depends on having a good grasp of central terms such 

as understanding …  They are asked to change practices of which they have 

no clear images.” 

 

Die bostaande aanhaling reflekteer soortgelyke gevoelens by onderwysers in die Suid-

Afrikaanse konteks.  Een onderwyser het tydens ’n assesseringsforum (Demokrasie en 

Leierskap in Onderwysassessering: Forum vir deelnemende opbou van kennis, 27 

Oktober 2004) gesê: 
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 “Die assesseringsbeleid is slegs ’n dokument met voorskrifte oor watter 

uitkomstes met leerders bereik moet word en watter metodes gebruik moet 

word ... meet die rubriek wat dit moet meet?  Kyk byvoorbeeld na die 

Gemeenskaplike Taakassessering (GTA), daar word gesê dat kritiese 

analitiese denke by leerders bevorder behoort te word, maar daar word nie 

gesê hoe die onderwyser dit moet doen nie.” 

 

Die gevoel van die geselekteerde onderwysers stem ooreen met dié van onderwysers wat 

die assesseringsforum bygewoon het (Demokrasie en Leierskap in Onderwysassessering: 

Forum vir deelnemende opbou van kennis, 27 Oktober 2004), naamlik dat die tempo en 

die aantal veranderinge veeleisend is.  

 

Respondent 4: “Jy kan basies nooit voor bly nie. Jy raak altyd agter.” 

 

Een onderwyser by die forum som die huidige assesseringsveranderinge so op:  

 

“Previously teachers did what they were told to do...  Today with all these 

changes, teachers are not able to be critical; too many changes are taking 

place in a short time which leads to teachers quitting the teaching 

profession.” 

 

Laasgenoemde twee aanhalings probeer net die twee deelnemende onderwysers se 

standpunte oor die tempo van verandering en hulle werkskonteks ondersteun.  Uit my 

gesprek met die ses geselekteerde onderwysers gedurende en ná die 

fokusgroeponderhoud wil dit voorkom asof formatiewe assessering nie werklik deel is 

van hulle huidige assesseringspraktyk nie.  Die rede wat hulle aangevoer het, dat hulle nie 

werklik tyd het om meer formatief te kan assesseer nie.  My argument is dat, indien 

onderwysers nie werklik kan onderskei tussen DASS en formatiewe assessering nie en 

ook nie die tyd het om meer formatiewe assessering in hulle onderwyspraktyk te kan 

insluit nie, kan onderwysers nie assessering vir leer bevorder nie. 
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4.2.2 Onderwysers se begrip van assessering 

Voordat begin word met ’n analise van dit wat die geselekteerde onderwysers onder 

assessering verstaan, word die Departement van Onderwys (Suid-Afrika, 1998) se 

definisie van assessering kortliks aangedui: “... assessment is the process of identifying, 

gathering and interpreting information about learners’ learning. The central purpose is 

to provide information on learner achievement and progress and set the direction for 

ongoing teaching and learning.”  Volgens Maree en Fraser (2004:32) behels assessering: 

 

“At the simplest level, assessment can be seen as the ability to see 

learners, to perceive what they can do in the hope of understanding how 

they learn and to assist their learning ... and this is viewed by many to 

basically refer to the process of determining student achievement.” 

 

Na aanleiding van die fokusgroepgesprek met die geselekteerde onderwysers (n=6), word 

assessering steeds beskou volgens die siening van die tradisionele metode waar leerders 

geëvalueer is op grond van die punte verwerf tydens toetse en eksamens verwerf is.  Een 

onderwyser se antwoord op my vraag oor wat assessering vir hulle behels, lui: “... ek sien 

assessering as merk” (nasien).  ’n Ander onderwyser verwys na assessering as die tyd 

wat ‘n leerder nodig het om ‘n spesifieke uitkoms te bemeester.  Ander sienings ten 

opsigte van assessering soos deur die onderwysers beskryf, is: 

 
• om die vlak van leer te bepaal; 

• om vas te stel of leer plaasgevind het; 

• om leerder se potensiaal vas te stel; en 

• om vas te stel oor watter kwaliteite die leerder beskik. 

 
As onderwysers se begrip van assessering met dié definisie van die Departement van 

Onderwys (Suid-Afrika, 1998) vergelyk word, wil dit voorkom asof onderwysers nie die 

bedoelinge van die Departement van Onderwys begryp nie.  Gedurende ’n 

assesseringsforum georganiseer deur die Departement van Opvoedingsbeleidstudie 

(Universiteit van Stellenbosch, 27 Oktober 2004) is deur een van die onderwysers 
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geopper dat “teachers are finding it difficult in letting go of the past which focus on 

content as teachers perceive this to be more important than learning”.  

 

Dit bring ons by assessering van leer en assessering vir leer, aangesien die laasgenoemde 

aanhaling ‘n aanduiding is dat onderwysers dit moeilik vind om hulle op assessering op 

assessering vir leer te rig eerder as op assessering van leer.  Met ander woorde die 

inligting van leerders se vordering word verkry vanuit op die punte wat leerders verwerf 

na die afhandeling van toetse en eksamens.  ’n Onderwyser, op ’n vraag oor hoeveel tyd 

onderwysers aan klaskamergebaseerde assessering bestee, se reaksie is dat:  

 

Respondent 5: “Die werklike assessering – waar die opvoeder moet assesseer – 

die nasien van werkstukke van die leerders kan definitief nie 

gebeur tussen 8:00 en 14:00 nie.  Wat ek hiermee wil probeer 

beklemtoon is dat hierdie onderwyser klaskamergebaseerde 

assessering sien as die nasien van werkopdragte.” 

 

Wat ek met hierdie aanhaling wil probeer beklemtoon, is die term “werklike assessering” 

waarna hierdie spesifieke onderwyser verwys as “die merk van werkopdragte”.  Met 

ander woorde, dit gee ’n aanduiding daarvan dat assessering nog steeds geskeie is van 

onderrig. 

 

4.2.3 Wat sê onderwysers oor veranderde benadering  

Ten spyte van die bedoelinge en oogmerke van die nuwe UGO-assesseringsbeleid, 

assesseer onderwysers nog hoofsaaklik op die tradisionele manier, wat verwyder is van 

die idee van formatiewe assessering.  Een onderwyser se antwoord op ’n vraag oor hoe 

hulle assessering voorheen uitgevoer het, is: 

 

Respondent 4: “Baie van die assesseringsprosesse het ons maar altyd gedoen, dit 

het vandag maar net nuwe name.  Assessering het ons in die 

verlede net gepraat van merk.  Jy merk basies nog dieselfde.  Soms 

is daar veranderinge hoe die onderwyser merk.” 
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Hieruit kan afgelei word dat daar nie veel verander het ten opsigte van die voorbereiding 

en die uitvoering van hierdie betrokke geselekteerde onderwysers se assesseringspraktyk 

nie.  Een van die onderwysers het tydens die fokusgroeponderhoud ten opsigte van hoe 

hulle hulle eie assesseringspraktyk verander het, op ’n humoristiese wyse aangevoer: 

“Ons is ou onderwysers, ons ken ons werk.” Dit bevestig my afleiding dat onderwysers 

steeds assesseer soos hulle dit voorheen gedoen het.  ’n Ander onderwyser het weer 

genoem dat die voorbereidingsfase vir assessering dieselfde is as lesvoorbereiding voor 

die implementering van UGO.  Dit gee weereens ’n aanduiding daarvan dat hierdie 

deelnemende onderwysers nog hoofsaaklik voortgaan met hulle assesseringspraktyk soos 

in die verlede, met ander woorde op die tradisionele manier van assessering voor die 

implementering van uitkomsgebaseerde assessering. 

 

Volgens Weeden, Winter en Broadfoot (2002:13) behels formatiewe assessering ’n deel 

van assessering wat deel uitmaak van onderrig en leer (assessering vir leer).  Van 

assessering in die klaskamer (klaskamergebaseerde assessering) is daar volgens 

onderwysers wat betrokke wat by hierdie navorsing betrokke was, min sprake, aangesien 

onderwysers klem lê op die feit dat daar gedurende die lesuur nie tyd daarvoor (in die 

besonder vir assessering vir leer) is nie, dit is volgens die deelnemende onderwysers die 

tyd wat hoofsaaklik gebruik word om formele lesse aan te bied, met ander woorde die 

oordra van kennis.  Verder meld die onderwysers dat hulle oorlaai is met administratiewe 

werk, wat onderwysers verhinder (of beperk) om gereeld formatief te assesseer.  

 

Dit blyk dat die administratiewe gedeelte van die assesseringspraktyk soveel tyd in beslag 

neem dat geleenthede vir meer formatiewe assessering daardeur beperk word.  Ten spyte 

daarvan dat onderwysers bewus is van ’n leerder se leerprobleme of haakplekke, kan 

onderwysers nie bekostig om daardie spesifieke leerder te help nie.  Die rede hiervoor 

volgens een onderwyser is: 
 

Respondent 2: “... as gevolg van die hope admin moet jy eenvoudig aangaan ...  Jy kan 

nie bekostig om stil te staan nie.  Terselfdertyd moet die onderwyser ook 

sekere werk vaslê.”  
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Hy gaan verder en noem dat daar nie genoeg tyd is om die voorgestelde 

assesseringsmetodes toe te pas nie.  Gevolglik handel onderwysers volgens die hoogste 

prioriteit, naamlik die voorlegging van die punte van die leerders.  As onderwysers die 

voorlegging van punte belangriker ag as die leerder se leerervaring, wat is die gehalte van 

die leerproses?  Een onderwyser voer verder aan dat - 

 

Respondent 3: “... wat ons eintlik wil sê - ons doen die minimum wat daar is vir 

die meeste van die tyd, want jy het net nie die tyd om ekstra te doen 

nie …” 

 

Alhoewel vroeër aangedui is dat dit blyk dat onderwysers nie werklik ruimte vir 

assessering vir leer skep nie, het die geselekteerde onderwysers aangedui dat hulle nie 

genoegsame tyd tot hulle beskikking het om aandag te skenk aan daardie leerders wat 

sukkel deur die jaar nie.  Een onderwyser het erken dat die huidige assessering wel 

geleenthede skep om sy onderwysmetodes en -tegnieke aan te pas ten einde die 

sukkelende leerder te akkommodeer en te help, maar dieselfde onderwyser voeg by dat 

“… die onderwyser het nie die tyd om regtig aandag te gee aan daardie leerder wat nie 

regtig op die vlak met die res van die klas is nie.  Het eenvoudig net nie die tyd nie.”  Dit 

is waarskynlik die verklaring waarom onderwysers nie genoegsame tyd aan formatiewe 

assessering kan wy nie en gevolglik vind daar minimale assessering van leer plaas.  

 

4.3 Die oorsake van ’n verhoging in werklading 

Easthope en Easthope (2000:46) sê die volgende: 

 

“Using a linear cause, effect and impact model may seem somewhat 

modernist but we believe this form of presentation is a defensible means of 

following individual threads of interrelationships, to enable the reader to 

better understand our perceptions of casual relationships, many of which 

were also perceived by these teachers.”  
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Dieselfde model as wat Easthope en Easthope (2000:46) voorgestel word, word in die 

huidige navorsing gebruik waar op die individuele lyne van interverwantskappe uitwys 

ten einde die leser te help om ‘n beter begrip te kry oor die faktore wat alles bydra tot die 

verhoging in die werklading van onderwysers.  

 

4.3.1 Oorsaak: rasionalisasie 

Die afgelope tien jaar is onderwysposte gesny as gevolg van die vermindering in die 

begroting.  ’n Verminderde finansiële besteding in die onderwys beteken minder 

onderwysers en groter getalle leerders per klaskamer.  Dit beteken verder ’n verhoogde 

werkslading vir daardie onderwysers wat in die onderwysprofessie aanbly.  Ten spyte van 

die toename in die leerdergetal word rasionalisasie voortgesit. 

 

4.3.2 Oorsaak: verandering in assessering 

Die implementering van ’n uitkomsgebaseerde assesseringsbenadering het ’n verandering 

in die evalueringsproses teweeg gebring.  Die aard van die evalueringsproses is nou 

kriteriumverwysende assessering wat gebaseer is op ’n stel kriteria van spesifieke en 

kritieke uitkomste.  Die “merk” van werkopdragte is nou meer kompleks as vantevore 

omdat daar in nasien nie meer klem gelê word op inhoud (kennis) wat gememoriseer is 

nie, maar op vaardighede wat bemeester is.   

 

Respondent 6: “... werkslading is definitief hoër as gevolg van die verskillende 

komponente wat geassesseer en administreer behoort te word.  Dit 

is aanmekaar die merk van werkopdragte, administratiewe werk en 

die opskryf van punte.” 

 

Respondent 5: “Jy is nog besig om die een werkopdrag te assesseer, dan moet die 

onderwyser terselfdertyd die volgende assesseringsopdragte 

gereed kry.  Dit is ’n geval waar jy besig is met die een ding en 

dan haal die ander een jou in.” 
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Respondent 4: “... Baie van die assesseringsprosesse het ons maar altyd gedoen, 

dit het vandag maar net ander name.  Assessering in die verlede 

het ons gepraat van merk.  Jy merk vandag nog basies dieselfde.  

Soms is daar veranderinge in die wyse waarop daar gemerk word 

... daar is baie dinge wat jy wil doen, maar jy kom net nie by alles 

uit nie.  Jou assessering behels baie administratiewe werk.” 

 

4.3.3 Oorsaak: toename in leerdertal 

Atkins (2003:17) se navorsing toon dat daar wel ’n verwantskap is tussen onderwysers se 

werkslading grootte van hulle klasse.  Atkins (2003:18) se bevindinge toon egter dat 

kleiner klasse tot voordeel van die leerder is en dat dit nie noodwendig tot ’n 

vermindering in die onderwyser se werkslading nie.  My bevindinge is teenstrydig met 

dié van Atkins (2003:18). 

 

Respondent 2: “Dit is somtyds moeilik om die tyd vas te stel wat aan assessering 

bestee word, maar die eindresultaat is dat ‘n mens kry nooit klaar 

nie, want ‘n mens moet assessering koppel aan die aantal leerders 

wat jy het.  Dit is eintlik waar die probleem inkom.” 

 

Respondent 5: “Dit (assessering) het definitief die werklading van onderwysers 

verhoog, die druk op onderwysers of opvoeders is baie hoër as wat 

dit in die verlede was. Daar was ook in dieselfde tyd ’n toename in 

die getalle per klas en dit verhoog ook die werklading.  Die ander 

bydraende faktor is die dissiplinêre probleme binne in die klas 

self.” 

 

4.3.4 Oorsaak: verandering in administrasie 

Ashenden (1990:7) skryf dat onderwysers “... complain that they are asked to do too 

many things and that too many of them are not to do with teaching.”  My ondersoek 

lewer dieselfde bevindinge op.  Daar word toenemend van onderwysers verwag om 

opdragte uit te voer wat administratief van aard is.  Tydens gesprekvoering gedurende die 
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fokusgroeponderhoud, oor wat die tydrowendste gedeelte van die nuwe 

uitkomsgebaseerde benadering is, het onderwysers aangevoer: 

 

Respondent 2: “Ten spyte van die feit dat ‘n onderwyser bewus is van ‘n 

sukkelende leerder moet die onderwyser aangaan met sy admin, jy 

kan nie bekostig om stil te staan nie ...  A.g.v. administratiewe druk 

en ook die ander druk van inlewering van punte ensovoorts, kan jy 

nie teruggaan nie en word jy geforseer om aan te gaan, want jy 

kan nie weer terugdraai nie, want dan verloor jy weer tyd.” 

 

Respondent 3: “Definitief baie meer administratiewe werk.” 

 

Die administratiewe lading veroorsaak dat onderwysers minder tyd tot hulle beskikking 

het vir voorbereiding, onderrig en interaksie met leerders.  Hargreaves (1994:142) meen 

dat onderwysers soms ’n skuldgevoel toon.  Tydens die fokusgroeponderhoud het 

onderwysers telkens gemeld dat hulle nie by alles uitkom wat hulle wil doen nie en die 

minste doen ten opsigte van hulle onderrigtaak.  Dit word uitgebeeld in die volgende 

response: 

 

Respondent 1: “Jy kom … daar is baie dinge wat jy wil doen, maar jy kom net nie 

by alles uit nie.  Jou assessering behels baie administratiewe 

werk.” 

 

Respondent 3: “Wat ons eintlik wil sê, ons doen die minimum vereiste wat daar is 

die meeste van die tyd, want jy het nie die tyd om die ekstra te doen 

nie ...  Daar is sekere ‘goed’ in plek, maar ek dink dit is nie genoeg 

nie.  Ons moet nog meer doen.” 

Respondent 5: “Onderwys geskied nie na wense nie omdat die onderwysers kan 

nie werklik ‘n diepte opvoeding aanbied nie.  Jy doen maar net die 

absolute minimum.” 
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Uit gesprekke met die onderwysers van die geselekteerde skool is dit duidelik hulle 

assesseer nog steeds soos voorheen.  Waar daar wel ’n verskil is, is dat die 

assesseringsaktiwiteite nou deurlopend is en meer gedifferensieer is.  Dit beteken dat daar 

’n verskeidenheid van metodes, meer keer per jaar moet plaasvind om bewyse in te samel 

(toetsgebaseerde assessering en taakgebaseerde opdragte) wat beteken dat daar mer tyd 

daardeur opgeneem word en dit impliseer ’n verhoging in die werkslading van 

onderwysers.  Die redes wat aangevoer kan word vir die toename in die werkslading van 

onderwysers sluit onder andere die groot aantal leerders per klas in wat beteken dat meer 

assesseringsinstrumente ontwerp moet word, gemodereer moet word, 

assesseringsgleenthede gereel moet word, werkstukke nagesien moet word, rekord oor 

gehou moet word en terugvoering aan die leerders gegee moet word.  Dit plaas groot druk 

op die wat die onderwysers beskou as hul administratiewe werk en wat ’n verhoging in 

die werkslading meebring. 

 

4.3.5 Verandering in die assesseringspraktyk van onderwysers 

Tot dusver is assessering in die lig van “hoe dit behoort te wees” en “hoe dit is” bespreek.  

Vervolgens word ’n gebrek aan tyd, wat deur onderwysers in die fokusgroep onderhoud 

aangetoon is as die groot struikelblok wat die “behoort” belemmer, bespreek.  Dit word 

gedoen aan die hand van inligting wat uit die gesprekke met die geselekteerde 

onderwysers aan die lig gekom het.  

 

Dit is reeds uit die voorafgaande bevindinge duidelik dat die deelnemende onderwysers 

voortgaan om te assesseer volgens dieselfde beginsels soos hulle dit nog altyd gedoen 

het.  Ek skryf hierdie gebrek aan verandering toe aan drie redes naamlik: (i) die 

kompleksiteit van ’n UGO-assesseringsbenadering; (ii) die werkslading van onderwysers; 

en (iii) die gebrek aan tyd om die oogmerke van die assesseringsbeleid effektief uit te 

voer.  Ek gebruik die argument van Hansen (1997:163) dat die omstandighede van 

onderrig na ’n gaping verwys, naamlik tussen wat onderwysers sê hulle wil uitvoer en 

wat in werklikheid in die werksplek gebeur.  Met ander woorde, die wyses waarop 

onderwysers onderrigtake wil uitvoer en die wyse waarop die spesifieke onderrigtaak in 

die klaskamer uitgevoer word, is nie in oorstemming nie.  Ek illustreer Hansen se 
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argument (in diagram 1) waar die gaping tussen wat onderwysers moet doen en wat in 

werklikheid gebeur, aangedui word.  Een van die redes wat moontlik aanleiding kan gee 

tot die ontstaan van hierdie gaping is die gebrek aan voldoende tyd. 

 

Die tydsdimensie is in die onderwysers se werkslading ingebed.  Dit is hierdie gaping as 

gevolg van ’n gebrek aan tyd wat problematies is en wat ek in hierdie studie wil 

beklemtoon deur ’n eenvoudige berekening van die omvang van die tyd wat aan 

assessering bestee sou moes word in verhouding tot die werkslading van onderwysers.  

Onderwysers gaan ’n kompromie aan om die problematiek (gebrek aan tyd) te verlig deur 

te assesseer soos hulle dit voorheen gedoen het.  Burbules en Hansen (1997:1) meld dat 

“Predicaments require compromise and trade-offs.”   Die feit dat onderwysers nog 

assesseer op die “tradisionele metode” wat Hansen (1997:163) as die “... onbewustelike 

aksie en gewoontes van onderwysers se assesseringspraktyk ...” beskryf, is na my mening 

’n kompromie wat onderwysers aanvaar omdat dit nie net die maklikste manier is om 

leerders te assesseer nie, maar ook omdat die tradisionele manier minder tyd in beslag 

neem.  Onderwysers het tydens die fokusgroepgesprek beklemtoon dat hulle graag 

leerders wat ’n agterstand toon by die res van die klas wil help, maar hierdie “gaping” 

(gebrek aan tyd) skep probleme wat meebring dat onderwysers op hulle ou gewoontes 

terugval.  Hierdie terugval op die ou en bekende manier van assessering is myns insiens 

die kompromie wat onderwysers aangaan.  
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Wat in die 
werkplek gebeur. 

(werklikheid) 

Gaping (’n gebrek aan tyd) 

Diagram 1.  Skematiese voorstelling van die gaping tussen wat onderwysers 
wil en wat in die praktyk gebeur. 

Wat onderwysers 
wil doen. 

 

Verder is ek van mening dat daar eenvoudig nie genoeg tyd beskikbaar is vir onderwysers 

om hulle assesseringspraktyk te verander nie.  Alhoewel dit lyk asof onderwysers se 

klaskamer assesseringspraktyk in die klaskamer binne die beleidskonteks nie veel 

verander het nie, het die werkslading van onderwysers wel verander.  

Die bevindinge van die eerste fase van hierdie ondersoek toon dat die tydsdimensie en 

werkslading van onderwysers twee van die faktore is wat problematies is vir die 

uitvoering van die nuwe benadering van assessering.  Die volgende fase van die 

ondersoek probeer die tyd uitbeeld wat onderwysers aan assessering bestee en hoe dit 

bydra tot onderwysers se werkslading. 

 

4.3.6 Bydrae van realiteite, simbolisme en idealisme tot verandering 

Jansen (2003:47) beweer dat die oorinvestering in politiese simbolisme ten koste van die 

praktiese haalbaarheid daarvan, die oorsaak is van die “vertraagde” verandering in die 

Suid-Afrikaanse onderwys ná die afskaffing van apartheid.  Tydens hierdie ondersoek is 

daar bevind dat daar ná tien jaar van demokrasie steeds nie die nodige verandering is nie 

en dat die “lack of change” nog steeds voortduur.  Met hierdie verkennende ondersoek is 

daar nie gemik om met vinnige oplossings vorendag te kom nie, maar om ’n aanduiding 

te gee van die impak van UGO op die werkslading van onderwysers.  Hierin stem my 

sienning ooreen met die argument van Jansen (2003:48) dat “... the rush towards 
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solutions is often unproductive because of the lack of attention to understanding the 

factors that undermine policy change in the first place.”  Ek maak dus in hierdie 

navorsing geen verdere aanbevelings oor die probleem ten opsigte van die werkslading 

van onderwysers nie, maar gee wel ’n belangrike aanduiding van wat as realiteit in terme 

van ’n berekening van die hoeveelheid tyd blyk.. 

 

Alhoewel ek saamstem dat die ideale onderwysraamwerke wat ná apartheid tot stand 

gekom het, wel ‘n “weg beweeg” is van die strukture wat deur apartheid bevestig is, is 

sommige van die nuwe beleidsraamwerke nie prakties implementeerbaar nie.  Young 

(2003:33) sê die volgende: 
 

“The urgency and speed of the political transformation in South Africa 

after decades of apartheid provides a European social scientist with the 

unique privilidge of seeing idealism confronted with reality in ways that 

are rarely as clear and explicit in more stable and settled societies.” 

 

’n UGO-kurrikulum is volgens Young (2003: 33) om twee redes op onkritiese wyse 

aanvaar:  

 

• dit is beskou as ’n wegbeweeg van ’n inhoudgebaseerde, apartheidskurrikulum; 

en 

• dit is aanvaar met die idee van leerdergesentreerdheid wat die onderwysers “sou 

bevry” en die idee dat “everyone can succeed”; dit het dus gepas voorgekom vir 

’n post-apartheid Suid-Afrika met die klem op demokratiese deelname en 

toegang. 

 

Ek het Young en Jansen se argument doelbewus in hier gebruik om my finale 

interpretasie te steun ten opsigte van die oorsaak van die moeilike beleidsimplementering 

of die bemoeiliking daarvan in Suid-Afrikaanse skole.  Vervolgens probeer ek die 

realiteit ten opsigte van onderwysers se werkslading kwantifiseer. 
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4.4 Bevindinge van fase 2: die realiteit van onderwysers se werklading 

Die bevindinge van die tweede fase van hierdie navorsing het ten doel om dit wat die 

onderwysers sê in syfers uit te druk, met ander woorde om die gekwantifiseerde realiteite 

van die werkslading van onderwysers te probeer bereken en aan te toon.  

 

Die doel van hierdie ondersoek is om die impak van UGO op die werkslading van 

onderwysers te eksploreer.  Om die werkslading van onderwysers ten opsigte van die 

tydsbesteding te eksploreer, is dit nodig om die ervaringe van onderwysers te 

kwantifiseer.  Die onderrigswerkslading per onderwyser is bereken met behulp van die 

beskikbare WKOD-skoolkalender vir 2004 en die betrokke skool se jaarplan.  Die 

assesseringswerkslading is bereken met behulp van die fokusgroepvrae gedurende fase 2 

(bylaag 4).  Die vrae van bylaag 4 reflekteer die oogmerke van die assesseringsproses wat 

deur onderwysers behoort uitgevoer behoort te word, soos beskryf deur die voorgestelde 

riglyne ten opsigte van die geregistreerde standaarde (Design and develop standards-

based assessments, NLRD: 7976; Conduct moderation of assessments, NLRD: 7977; 

conduct standards-based assessment, NLRD: 7978).  Die geregistreerde standaard is 

gebruik  as riglyn om onderwysers te vra oor hoeveel tyd hulle aan assessering sou moes 

bestee indien hulle al die dimensies insluit, in plaas van net te fokus op ‘merk’. 

 

Daar is tydens die fokusgroepgesprek (fase 2) telkens van onderwysers verwag om uit te 

brei oor wat hulle tydens elke fase van die assesseringsproses doen en die hoeveelheid 

tyd wat hulle aan elkeen bestee.  Onderwysers se ervaringe (wat hulle sê hulle doen) is 

opgeteken en gekwantifiseer.  Waar die tye wat deur die individuele onderwysers 

aangedui is varieer of verskil het, is daar met die onderwysers onderhandel en 

ooreengekom ten opsigte van hoeveel tyd aan ’n spesifieke fase bestee word.  Tydens die 

kwantifiseringsproses is daar ook onderhandel oor faktore soos die aantal klasse, leerders, 

grade en leerareas wat die tydsbesteding kan beïnvloed.  Daar is onder andere 

ooreengekom dat alle onderwysers dieselfde aantal klasse en leerders behoort te onderrig.  

Verder is daar ooreengekom dat die aantal grade en leerareas reeds in berekening geneem 

is in die totale aantal leerders wat deur ‘n enkele onderwyser gefasiliteer word.  
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4.4.1 Onderrigwerkslading (Wo) per onderwyser 

Die Wo is ekwivalent aan die aantal skooldae waarop onderwysers veronderstel is om 

hulle daaglikse onderrigtaak te verrig.  Dit wil sê die aantal skooldae is ekwivalent aan 

die aantal dae waarop die onderrigtaak verrig word teen die voorgestelde agt werksure 

per skooldag, (Suid-Afrika, 1998). 

 

Tabel 4.1: Aantal dae in die kwartale en die totale aantal formele skooldae 

 

Kwartaal I Kwartaal I Kwartaal II Kwartaal IV Totale skooldae  

51 54 46 45 196 

 

Tabel 4.1 dui die aantal skooldae per kwartaal aan, en die totale aantal formele skooldae, 

met begrip van vakansiedae, naamlik 196 vir 2004. Hierdie inligting is van die WKOD se 

webtuiste verkry.  Tabel 4.2 toon aan dat 13 skooldae verlore gegaan het as gevolg van 

ses openbare vakansiedae dae, twee as gevolg van nasionale staking deur onderwysers en 

sport byeenkomste, vyf dae.  Die dae wat aan eksamens en kontroletoetse bestee is, is nie 

in berekening gebring nie omdat dit as ’n vorm van assessering (summatief) beskou is.  

Die totale formele skooldae is dus die Wo 183 dae per onderwyser vir die jaar 2004.  

Hierdie onderrigtaak (Wo) is verwerk na aantal ure deur die aantal formele skooldae te 

vermenigvuldig met die aantal werksure (8 ure) van onderwysers, soos bepaal deur die 

Wet op die Indiensneming van Opvoeders, Wet 76 van 1998 (Suid-Afrika, 1998).  Die 

beraamde Wo uitgedruk in aantal ure per onderwyser vir die skooljaar 2004, is 1464 ure. 
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Tabel 4.2: Die tabel dui die onderskeie openbare vakansiedae aan wat die skoolweke 

gedurende die skooljaar beïnvloed (waarna dit in die totale aantal skooldae 

beskikbaar bereken word). 

Kwartaal Maand Gebeurtenis Dae verloor 
Januarie Beplanning, klasindelings, roosters ens 3 

Februarie Atletiekbyeenkoms 1 
Karnaval 1 

Een 

Maart 
Menseregtedag 1 
Goeie Vrydag 1 

Gesinsdag 1 April 
Vryheidsdag 1 

 0 
Twee 

Junie 
Jeugdag 1 

Julie  0 
Augustus Vrouedag 1 
September Onderwysers staak 2 
Oktober  0 

November  0 

Drie & Vier 

Desember  0 

  
Totale aantal dae verloor a.g.v 

bedrywighede (B) 13 

  Totale formele skooldae/Onderrigtaak 183 

  

Onderrigtaak per onderwyser vir die jaar 
2004 (Wo) 1464 

 

4.4.2 Assesseringswerkslading (Wa) per onderwyser  

Tabel 4.3 dui die totale tyd wat gedurende die voorbereidingsfase van assessering aan 

verskeie aktiwiteite bestee is, soos uitgedruk in die aantal uur per jaar.  Volgens die 

onderwysers is daar twee vakgroepvergaderings per kwartaal, wat elk drie uur lank duur.   

Die inagneming van tyd, kapasiteit, leermateriaal en die fisiese beskikbaarheid van 

hulpbronne tydens die voorbereiding van assessering verwys na die tyd wat onderwysers 

bestee om te verseker dat die nodige leermateriaal en die fisiese beskikbaarheid van 

leermateriaal, toerusting hulpbronne ensovoorts beskikbaar is.  Ten opsigte van die 

tydsberekening is die voorbereiding van take gebruik, omdat dit volgens die onderwysers 

die meeste tyd vereis.  Volgens die geselekteerde onderwysers neem dit twee uur per 

taak, waarvan daar agt take per jaar voltooi behoort te word.  
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Tabel 4.3: Beraamde aantal ure bestee aan voorbereiding van assessering  
 

Aktiwiteite Tyd bestee per jaar 
(ure) 

Vakgroepvergaderings 24 

Inagneming van tyd, kapasiteit, 
leermateriaal en die fisiese 

beskikbaarheid van hulpbronne 
16 

Besluite t.o.v. die afneem van 
assessering 21 

Voorbereiding en dokumentering 
van assesseringsbronne 80 

Opstelling en evaluering van 
assesseringsgidse 60 

TOTAAL 201 

 

Met betrekking tot die besluit wat geneem behoort te word tydens die voorbereiding van 

assessering het die deelnemende onderwysers slegs verwys na die tyd wat uitstappies 

verg.  Geen melding is gemaak van die tydskoste tydens die voorbereiding van 

eksperimente, demonstrasies, laboratoria en die soek van hulpbronne nie.  So 

byvoorbeeld noem onderwysers dat die beplanning en reëlings met betrekking tot ’n 

enkele uitstappie ongeveer sewe uur in beslag kan neem, en daar word ongeveer drie 

sodanige uitstappies per jaar georganiseer.  Die voorbereiding en dokumentering van 

assesseringsbronne verg volgens die onderwysers twee uur vir die voorbereiding van die 

rubriek en een uur per werkopdrag vir die opstel en evaluering.  Daarby is ingesluit die 

een uur wat dit neem om ooreenstemming te bereik met kollegas.  Twintig werkopdragte 

word per jaar voorberei.  Die opstel en evaluering van werkopdragte neem volgens die 

onderwysers drie uur per werkopdrag waarvan daar 20 per jaar gedoen word.  Die totale 

aantal uur bestee aan voorbereiding van assessering is gelyk aan 378 uur per jaar per 

onderwyser. 

 

Tabel 4.4 toon die aantal uur wat bestee word aan die assesseringsgeleentheid.  Volgens 

die onderwysers is die tyd wat hulle aan die vergelyking van hulle assesseringsmetodes 
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bestee drie uur per werkstuk, waarvan daar ’n totaal van 20 gedurender die jaar 

afgehandel behoort te word.   

 

Tabel 4.4: Tyd jaarliks bestee aan die assesseringsgeleentheid 

Aktiwiteit Tyd bestee per jaar 

Vergelyk assesseringsmetodes met ander 
onderwysers 60 

Verduideliking aan leerders 20 

Insigte t.o.v. sukkelende leerders 0 

Insameling en dokumentering van 
werkopdragte van leerders 410 

Opweeg van ingesamelde en 
gedokumenteerde inligting 420 

Terugvoering van leerdervordering aan 
leerders 70 

TOTAAL 980 

 

Ten opsigte van die verduideliking van die assessering aan die leerders gedurende die 

lesuur, sê onderwysers dat dit ongeveer ’n lesuur kos om die assesseringsverwagtinge aan 

hulle leerders te verduidelik.  Die gemiddelde aantal klasse (7) wat deur die ses 

geselekteerde onderwysers gefasiliteer word, is in die berekening ingesluit.   

 

Volgens die onderwysers word heelwat tyd verspil met die insameling van werkstukke 

weens laatinhandiging van werkopdragte.  Die duur van die skooldag vir leerders is sewe 

uur.  Dit bring mee dat die totale geraamde tyd vir die insameling van 

assesseringsopdragte tot 280 uur kan beloop.  Die dokumentering van die 20 verpligte 

werkstukke per jaar neem 20-30 minute per werkstuk, en die gemiddelde leerdergetal van 

‘n onderwyser 259.   

 

Die opweeg van ingesamelde en gedokumenteerde inligting omtrent die leerders se 

vordering neem volgens die onderwysers drie uur per klasgroep. Die geselekteerde 
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onderwysers fasiliteer gemiddeld sewe klasgroepe.  Terugvoering ten opsigte van 

vordering aan die leerders na aanleiding van die gesprek met die deelnemende 

onderwysers neem ongeveer 45 minute per opdrag.  Dit bring die totaal vir die 20 

verpligte opdragte per jaar dus op ‘n beraamde 980 uur te staan.  

 

Tabel 4.5  Aantal uur per jaar bestee aan afsluiting van assessering  

Aktiwiteit Tyd bestee per 
jaar (ure) 

Administrasie volgens OOKO vereistes 140 

Liasseer van leerderportefeuljes 130 

Evalueringsproses met ander onderwysers 
(moderering) 90 

Appèl van leerders 3 

TOTAAL 363 

 

Tabel 4.5 toon die aantal uur bestee aan die afsluitingsfase van ’n onderwyser se 

assesseringspraktyk.  Die tyd wat aan die administrasie van resultate volgens die 

Onderwys en Opleidingskwalifikasie Owerheid (OOKO) bestee word, is bereken deur die 

produk te bepaal van die 5 uur per klas en die onderwysers se gemiddelde sewe klasse.  

Dit bring die tyd wat hieraan bestee word op 140 uur per jaar.  Dit is interessant om 

daarop te let dat ‘n groot hoeveelheid tyd aan administrasie en die liasseer van 

leerderportefeuljes bestee word.  Ongeveer 70% van die totale tyd is tydens die 

afsluitingsfase hieraan bestee.  Berging en en liassering van leerderportefeuljes beloop 30 

minute per leerder per opdrag. 

Die totale tyd wat aan evaluering van opdragte gewy word, word bereken met die 

inagneming van die aantal portefeuljes, die aantal leerareas, die aantal grade en die tyd 

wat aan elke werkopdrag bestee word.  Die tyd wat aan die moderering van 12 

leerderportefeuljes bestee word, word bereken op grond van 30 minute per portefeulje 

met 15 werkstukke.  Onderwysers het aangedui dat hulle min te doen kry met appèl van 

die kant van leerders en dat dit jaarliks slegs ongeveer drie uur in beslag neem. 
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4.4.3 Nie-akademiese werkslading (Wn) 
Tabel 4.6: Tyd bestee aan nie-assesseringsaktiwiteite per onderwyser 

Aktiwiteit Uur per jaar 

Sport 105 

CSV en CSV-kampe 198 

Werksessie/slypskole 12 

Handhawing van dissipline 183 

Personeelvergaderings 27 

Ouervergaderings 12 

Professionele ontwikkeling 80 

Totaal 617 

 

Tabel 4.6 toon die nie-assesseringsaktiwiteite wat ’n bydrae lewer tot ’n verhoging in die 

werkslading van onderwysers.  Die tyd wat voorgestel word in tabel 4.6, is die beraamde 

tyd wat ’n onderwyser per jaar aan nie-assesseringsaktiwiteite bestee.  Drie van die 

deelnemende onderwysers is betrokke by twee verskillende wintersportsoorte.  Volgens 

die onderwysers bestee hulle twee uur per week aan afrigting ’n week voor ’n wedstryd 

en vyf uur gedurende die naweek wanneer die skoolspan speel.  Vyftien wedstryde word 

per jaar gespeel.  Twee van die deelnemende onderwysers is ook betrokke by die 

Christelike Studentevereniging (CSV), waaraan hulle 2 uur per week gedurende 37 

skoolweke in 2004 bestee het.  Daar word sowat drie naweekkampe gegaan van 48 uur 

elk gereël wat dus ‘n totaal van 144 uur per jaar beloop.  Verder word daar een verpligte 

3-uur-werksessie/slypskool per kwartaal gehou.  Kragtens die Wet op Indiensneming van 

Opvoeders, Wet 76 van 1998 mag ’n opvoeder deur die werkgewer (WKOD-

Hoofkantoor of OBOS) versoek word om ’n program van voortgesette professionele 

ontwikkeling by te woon tot ’n maksimum van 80 uur per jaar.  Hierdie tyd moet ook by 

die berekening van onderwysers se werkslading in ag geneem word. 

 

Volgens die onderwysers neem die daaglikse handhawing van dissipliene heelwat tyd wat 

aan onderrig en assessering bestee kon word, in beslag.  Onderwysers sê dat hulle 
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ongeveer een uur per dag (daar is bepaal dat daar 183 skooldae vir 2004 is met die 

aftrekking van die opbenbare vakansiedae) moet spandeer aan die dissiplinering van 

leerders tydens lesure.  

 

Die onderrig personeel vergader vir een uur elke Vrydag.  Een ouervergadering per 

kwartaal met ‘n tydsduur van ongeveer drie uur elk bring die totale beraamde tyd bestee 

aan oueraande deur onderwysers op 12 uur per jaar.  Die totale hoeveelheid tyd spandeer 

aan nie-kurrikulêre aktiwiteite is gelyk aan 617 vir dié jaar.  Die tyd wat onderwysers in 

werklikheid deur die jaar aan professionele ontwikkeling bestee is nie in berekening 

gebring nie.   

 

4.5. Onderwysers se ervaringe 

4.5.1. Onderwysers se siening van hulle werkslading 

Die vraag oor hoe onderwysers die toename in werkslading ervaar, is die kwessie ten 

opsigte van administratiewe take wat telkens geopper word.  ’n Onderwyser skryf die 

verhoogde administrasie toe aan: 

 

Respondent 4: “... Dit is aanmekaar die merk van werkstukke, administratiewe 

werk en die opskryf van punte ... en aan die einde van die dag wil 

die WKOD die werkstukke sien as ons (onderwysers) by die OBOS-

kantoor uitkom”.  As ons praat van skool, bedoel ons Vrydae, 

Saterdae en Sondae ... Jy kan basies nooit voor bly nie.  Jy raak 

altyd agter.” 

 

Ander onderwysers voeg by dat die werkslading definitief verhoog het in vergelyking 

met die verlede, dit wil sê voor die implementering van uitkomsgebaseerde assessering. 

Een onderwyser skryf die toename in werkslading toe aan die toename in die leerdergetal.  

Die sterkste verwantskap tussen die werkslading van die onderwyser en die klasgrootte of 

die totale aantal leerders het te make met die nasienlading.  ’n Ander onderwyser het die 

aanmerking gemaak dat:  
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Respondent 5: “Jy is nog besig om werkstukke te assesseer, dan moet die 

onderwyser sy volgende werkstukke reg kry.  Dit is ‘n geval waar 

jy besig is met die een deel en dan haal die ander een jou in.” 

 

Dit is ook volgens hierdie onderwyser die rede waarom die onderwyspraktyk in geheel en 

assesseringspraktyk van onderwysers nie na wense geskied nie. 

 

Die afwesigheid van leerders blyk ook, volgens die onderwysers, die onderwyser se 

werkslading te verhoog.  ’n Leerder word toegelaat om ’n kans te kry om ’n taak of toets 

te voltooi indien hy of sy (as gevolg van siekte of om ander redes vir afwesigheid) nie die 

geleentheid gehad het om die taak of toets af te voltooi nie.  Met ander woorde die 

herskedulering van toetse en take vir sodanige leerders veroorsaak dat onderwysers 

opdragte en toetse moet herhaal.  Dit neem baie tyd in beslag neem en die 

administratiewe werk verder verhoog.  Die ander bykomende probleem is die kwessie 

van herhaling.  Hiermee bedoel ek dat as ’n leerder onderpresteer dan moet hy/sy die 

geleentheid gegun word om genoemde toets of taak te herhaal totdat hy/sy die taak 

bemeester het en die uitkoms dus bereik is.  Dit neem egter nog ekstra tyd in beslag.  Ek 

noem dit, alhoewel ek dié tyd nie hier ingewerk het nie, omdat dit moeilik 

kwantifiseerbaar is, maar tog ’n beduidende rol speel.  

 

’n Nuwe assesseringsbenadering, voortgesette veranderinge van assessering en die tempo 

waarteen veranderinge geskied is onder aspekte wat onderwysers aanvoer vir die toename 

in onderwysers se stresvlakke.  Onderwysers vind dit moeilik om tred te hou met die 

huidige werkslading.  Om die werkslading te kan hanteer of by te bly beraamde 

werklading van 3625 uur (sien tabel 4.7), meen sommige onderwysers dat hulle die 

absolute minimum doen ten opsigte van assessering.  Onderwysers werk hard en sou 

sewe dae ’n week assesseer indien hulle die werk behoorlik sou doen.  Om by te bly 

neem hulle besluite oor watter gedeeltes van die “normale” werk gereduseer moet word.  

Laasgenoemde kommentaar van onderwysers is ’n aanduiding van die gehalteverlies ten 

opsigte van sekere aspekte van onderwysers se werk.  Onderwysers kan nie die 

verwagtinge van die nuwe uitkomsgebaseerde assesseringsbeleid nakom nie as gevolg 
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van die kwantiteit van onderrig, assessering en ander nie-kurrikulêre aktiwiteite wat van 

hulle verwag word.  Die beleid ten opsigte van assessering neem myns insiens nie die 

werklike situasie van onderwysers en die onderwyspraktyk in ag nie.  Die beleid hou dus 

nie rekening met die praktyk nie. 

 

4.5.2 Ideale werksituasie  

Volgens die navorsingsresultate lyk dit dus asof onderwysers graag effektief wil wees in 

die ontwikkeling en ondersteuning van hulle leerders.  Hulle wil dus graag die leerders 

help.  Onderwysers wil ook die meeste van die tyd vol selfvertroue wees ten opsigte van 

die uitvoering van hulle werk en ’n gevoel van verantwoordelikheid ervaar deurdat hulle 

bemagtig is.  Hulle hunker na ’n situasie waar hulle die werkslading kan hanteer.  Hulle 

wil ook steeds ondersteuning of advies ontvang (hetsy van departementele owerhede of 

kollegas) indien hulle dit benodig.  Beleidsmakers ontwerp en voorsien egter beleid 

terwyl skole en onderwysers op die agtergrond staan.  Smit (2001:67) voer aan dat, 

alhoewel onderwyserunies onderwysers op beleidsvlak verteenwoordig, onderwysers se 

stemme selde gehoor word. 

 

4.5.3 Wat is die “realiteit”? 

Die realiteit is dat onderwys tans ’n veeleisende professie is in ’n tydperk waar die 

onderwysstelsel in Suid-Afrika veranderinge ondergaan.  Ingevolge die nuwe 

uitkomsgebaseerde assesseringsbenadering moet onderwysers vir assessering voorberei, 

assesseringstake uitvoer, terugvoering aan leerders en hulle ouers gee oor leerders se 

vordering en rekord hou daarvan.  Tesame hiermee moet onderwysers ook betrokke wees 

by die skool se buitemuurse aktiwiteite en boonop 80 uur per jaar beskikbaar moet wees 

vir professionele ontwikkeling.  

 

Onderwysers het nie genoeg tyd om al hierdie verpligtinge na te kom en nog te doen wat 

hulle wil doen nie.  Groot hoeveelhede tyd word bestee aan voorbereiding, nasienwerk, 

verslaggewing, dissiplinering van leerders en groot hoeveelhede administrasie en 

papierwerk.  Wanneer onderwysers nie genoeg tyd het om te doen wat hulle behoort te 

doen nie, maak hulle staat op “oorlewingstrategieë” om by te bly binne die grense van die 
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beskikbare tyd.  Hierdie oorlewingstrategieë lei daartoe dat onderwysers besluite neem 

oor wat prioriteite is, wat in die meeste gevalle die beskikbaarstelling van punte behels. 

 

In die paragrawe hieronder word die realiteit in die vorm van tyd (ure en dae) om die 

kwantifiseerbare werklikheid van die geselekteerde onderwysers se beraamde 

werkslading vir die jaar 2004 voor te stel.  

 

4.6 Beraamde totale werkslading (Wl) per onderwyser 

Die beraamde totale werklading (Wl) per onderwyser vir die 2004-skooljaar is ongeveer 

3625 ure (Wl = Wa + Wo + Wn).  Hierdie werkslading sluit die onderrigtaak, 

assesseringsproses en nie-kurrikulêre aktiwiteite in. 

 

Tabel 4.7: Werkslading wat bydra tot onderwyser se totale werkslading, uitgedruk 

in ure en dae 

 Ure Dae % per jaar

Onderriglading  Wo 1464 183 40,4 

Assesseringswerkslading  Wa 1544 193 42,6 

Nie-akademiese werkslading  Wn 617 77 17,0 

Die totale werkslading  Wl 3625 453  

Voorgestelde werkslading (DvO) 1800 225  

 

Die beraamde werkslading per onderwyser, soos voorgestel in figuur 1 en 2, oorskry die 

verwagte aantal werksure (1800 uur) soos voorgestel deur die Wet op die Indiensneming 

van Opvoeders, Wet 76 (Suid-Afrika, 1998).  ’n Onderwyser se totale geraamde 

werkslading per jaar is 3625 uur of 453 dae (sien tabel 4.7). 
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Figuur 1. Werkslading vereis deur DvO teenoor die realiteit
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Figuur 1 is ‘n illustrasie van die totale beraamde werkslading per onderwyser vir die jaar 

2004 teenoor die werksure soos vereis deur die Nasionale Departement van Onderwys 

(DvO).  Hoe hou onderwysers tred as die hoë werkslading en die beperkte beskikbare tyd 

in ag geneem word?  Die eise van die administrasie van die nuwe assesseringspraktyk 

bring mee dat onderwysers minder tyd tot hulle beskikking het ten opsigte van 

voorbereiding en interaksie met leerders.  Blase (1986:29) het bevind dat “... teachers 

reported that to save time, they gave less homework than was necessary for adequate 

instruction [and] in addition, homework was either corrected or corrected mechanically, 

seldom including the kind of explanatory feedback necessary.”  Alhoewel ek nie uit my 

ondersoek kon vasstel waar en hoe onderwysers kortpaaie vat nie, het een onderwyser 

wel erken dat hulle wel soms deel van die werk of weglaat of afskaal sodat hulle by kan 

bly binne die gegewe tyd.  
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Tabel 4.8 Impak van UGO op onderwysers se werkslading, uitgedruk in ure en dae.  

 Ure Dae 
Onderriglading 1464 183 
Assesseringswerklading 1544 193 
Onderrig- en Assesseringswerkslading 3008 376 
Voorgestelde werklading (DvO) 1800 225 
Totale tyd per jaar 8760 365 
 

Figuur 2 vergelyk die beraamde onderrig- en assesseringslading van ’n enkele 

onderwyser met die vereiste aantal werksure, naamlik 1800 uur.  Die impak van UGO op 

die werkslading (Wl) van ’n onderwyser is ongeveer 3008 uur (Wl = Wa + Wo).  Die 

onderrigtaak van ’n onderwyser oorskry dus die verwagte aantal uur soos deur die 

werkgewer (DvO) bepaal met 1208 uur.  

 
Figuur 2.  Die impak van UGO op die werkslading van die onderwyser 
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Figuur 3.  Beraamde verhouding tussen assesseringswerkslading 
en onderriglading 
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Figuur 3 stel die verhouding tussen die onderskeie tipes werkslading voor, soos uitgedruk 

in persentasies soos dit verskyn in tabel 4.7.  Let op dat die onderriglading (die 

onderrigtaak dus) en die assesseringslading (die assesseringstaak dus), 40% en 43% 

onderskeidelik, dus ongeveer dieselfde hoeveelheid werk as onderwysers se akademiese 

werkslading uitmaak.  Dit behoort ’n aanduiding te gee van die hoeveelheid assessering 

onderwysers doen aangesien onderwysers die 8 uur van die skooldag wy aan onderrig, en 

dus ongeveer dieselfde tyd aan assessering buite die skoolure bestee. 

 

4.7 Bespreking 

4.7.1 Die impak van UGO op onderwysers se werkslading 

My bevindinge toon dat die impak van UGO heelwaarskynlik die werkslading van 

onderwysers by ’n sekondêre skool verhoog.  Dié verhoging het verskeie gevolge wat 

teenstrydig is met die verwagtinge en oogmerke van uitkomsgebaseerde assessering.  ’n 

Verdere gevolg is die bespiegeling oor die gehalte van die assesseringsproses, want tabel 

4.8 toon dat onderwysers se assesserings- en onderriglading daartoe lei dat die vereiste 

aantal werksdae met ‘n beraamde 151 dae oorskry word.  

 

Tydens die ondersoek het onderwysers ten opsigte van hulle werkslading en die tyd wat 

hulle aan onderrig en assessering bestee, dié voorgestelde 1800 uur per jaar oorskry met 
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1208 uur (sien tabel 4.8).  Dit gee ‘n aanduiding van die groot hoeveelheid werk wat 

gedoen sou moes word binne 183 dae (sien tabel 4.2).   

 

Guskey (1994:52,53) gebruik die bevindinge van een van sy studente, Vitali (1993) 

naamlik dat onderwysers tydens sy navorsing aangetoon het dat daar van hulle verwag is 

om meer uit te voer en meer te onderrig terwyl die toegelate tyd vir die beplanning of 

onderrig onveranderd gelaat is.  Vitali (in Guskey, 1994:53) gaan verder en voer aan dat 

onderwysers se persepsie van “... little time and lots of extra work, combined with 

inadequate experience, training, and materials, appeared to keep most teachers frozen in 

virtually the same instructional patterns that they had before the new assessment system.”  

Dit bring mee dat onderwysers óf onbevoegd voel óf weerstand bied teen die veranderde 

uitkomsgebaseerde assesseringsbenadering.  Vitali se bevindinge is nog ’n dimensie of 

interpretasie wat as rede aangevoer kan word vir die swak implementering van UGO en 

die gepaardgaande assesseringsbeleid.  Hierdie persepsie van onderwysers hou myns 

insiens ook verband met die argument oor die bereidheidwilligheid van onderwysers om 

die voorgestelde UGO onderrig- en assesseringbenadering uit te voer, maar dat die tyd 

hulle nie toelaat om aan al die vereistes te voldoen nie.  Dit impliseer dat die beleid nie 

realiseer as gevolg van ’n gebrek aan tyd, soos hieronder beskryf. 

 

’n “Gaping” (diagram 1) ontstaan tussen wat onderwysers wil uitvoer en wat in 

werklikheid in die klaskamer en skool gebeur.  Die resultate toon dat die gaping 

veroorsaak word deur ‘n gebrek aan tyd.  Die probleem van te min tyd bring mee dat 

onderwysers kortpaaie neem en/of terugval op die maklikste manier van assessering, 

naamlik ’n inhoudgesentreerde assesseringsbenadering waar die idee van ’n 

leerdergesentreerde assessering opsy gestoot word ten einde die onderwyser ’n kans te 

gee om te oorleef.  Die gebrek aan tyd is waarskynlik ’n verklaring waarom onderwysers 

dit moeilik vind om die verwagte assesseringsbenadering met sy klem op groter 

assessering vir leer te implementeer.  Die geselekteerde onderwysers het aangedui dat 

hulle nie alles kan doen wat hulle veronderstel is om te doen nie, en dat die oogmerke van 

die assesseringsbeleid belemmer word deur kwessies ten opsigte van wanbalans in wat 

onderwysers behoort te doen en die tyd beskikbaar om dit wel te kan doen. 
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4.7.2 Onderrig- en assesseringspraktyk van onderwysers min verander  

Verandering in die assessering en die kompleksiteite wat dit vir onderwysers geskep het, 

is niks nuuts nie.  Die artikel deur Reddy en Le Grange (1996:20) verwys na die kwessies 

wat onderwysers op daardie tydstip ervaar het.  Baie van die wetenskapsonderwysers met 

wie hulle onderhoude gevoer het, het aangedui dat hulle nie werklik verstaan wat UGO 

en uitkomsgebaseerde assessering van hulle verwag nie.  Verder wil dit ook voorkom of 

die onderwysers skepties was ten opsigte van die skuif na DASS en die gepaardgaande 

verhoogde werkslading.  Bevindinge in fase 1 van die huidige ondersoek het getoon dat 

onderwysers agt jaar ná die studie van Reddy en Le Grange (1996:21) nog steeds nie 

werklik verstaan wat van hulle verwag word nie.  Alhoewel dit lyk of onderwysers nie 

werklik verstaan wat van hulle verwag word nie, is die bevindinge in tabel 4.8 en figuur 2 

‘n moontlike aanduiding waarom onderwysers sukkel om die uitvoering te gee aan die 

verwagtinge van UGO en uitkomsgebaseerde assessering. 

 

Die bevindinge in die huidige ondersoek is soortgelyk aan dié van Vitali (1993) in 

Guskey (1994:52).  Vitali (1993, in Guskey, 1994:52) wou met sy navorsing die impak 

van prestasiegebaseerde assessering en summatiewe assessering op onderwysers se 

onderrigtaak vasstel.  Vitali het in sy ondersoek ook bevind dat onderwysers die 

kurrikulum verskraal en op die onderrig van basiese vaardighede fokus omdat hulle wil 

toesien dat hulle leerders goed vaar hulle in toetse.  Sy bevindinge ten opsigte van 

prestasiegebaseerde assessering het getoon dat daar minimale verandering in onderwysers 

se onderrigpraktyk was.  ’n Paar onderwysers in Vitali (1993 in Guskey, 1994:53) se 

ondersoekgroep het selfs aangedui dat prestasiegebaseerde take van leerders vereis dat 

onderwysers dit gedurende die lesuur in die klaskamer assesseer.  Vitali (in Guskey, 

1994: 53) bevind egter dat “... for the large majority of teachers though, lesson plans, 

classroom activities, and evaluations of student learning remained unchanged.”  

Soortgelyk aan Vitali toon bevindinge van huidige ondersoek dat onderwysers se 

onderrigtaak nog op die tradisionele manier van assessering steun.   
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4.7.3 Indikatore (aanwysers) en die rol daarvan op opvoedingsbeleid 

Hoofstuk 2 van hierdie ondersoek omskryf kortliks die belangrikste debatte ten opsigte 

van die verskuiwing na nuwe benaderinge tot die assessering van leerders.  Die indikatore 

wat in hierdie navorsing gebruik is, veskaf inligting en insig oor die stand van die 

werkslading van onderwysers.  Die indikatore wat in hierdie navorsing gebruik is 

kwalifiseer as indikatore volgens Kaagaan en Smith (1985:22) omdat hulle “iets” meet 

wat verband hou met die gesondheid van die onderwysstelsel en dit betekenisvolle 

implikasies inhou vir beleid in ‘n spesifieke konteks.  Alhoewel hierdie ondersoek op ’n 

enkele geval gefokus het, kan die inligting wat gewin is waarskynlik nuttig wees binne 

die beleidskonteks. Die indikatore wat inligting ten opsigte van die werkslading verskaf 

is nuttig omdat dit nie net syfers bekend maak nie, maar dat die syfers (as aanduiding van 

tyd bestee word) gebruik word, in verhoudings of ratios.  

 

Die indikatore wat gebruik is sluit in: 

• die assesseringswerkslading wat opgeweeg is teen die onderriglading van 

onderwysers (sien tabel 4.7); 

•  die “realiteit”, met ander woorde die totale geraamde tyd wat onderwysers aan 

alle skoolbedrywighede bestee, teenoor die vereiste aantal ure soos bepaal deur 

die Nasionale Departement van Onderwys (sien fig. 1); 

• die onderrig- en assesseringslading vergeleke met die vereiste aantal werksure per 

jaar (sien fig. 2); 

• die “realiteit” in vergelyking met die totale aantal ure per jaar (sien fig. 1 & tabel 

4.8); en 

• die onderwyser:leerderverhouding en die aantal leerders per klas. 

 

Volgens tabel 4.7 is onderwysers se assesseringswerkslading (43%) wat waarskynlik 

dieselfde gewig dra as die onderriglading (40%).  Onderwysers het reeds in fase 1 

aangedui dat hulle min assesseer gedurende die lesure en dat assessering naskool 

plaasvind.  Die gevolgtrekking kan dus uit tabel 4.7 en uit wat onderwysers sê, gemaak 

word dat die assesseringpraktyk geskeie is van die onderrigpraktyk waarskynlik omdat 

onderwysers se assesseringstaak ongeveer dieselfde persentasie tyd in beslag neem.  Die 
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beraamde totale werkslading uitgedruk in aantal uur per jaar per onderwyser (fig. 1), is 

3625 uur per jaar in vergelyking met die vereiste 1800 uur per jaar.  Dit laat ‘n beraamde 

1825 uur wat onderwysers meer werk as wat daar van hulle vereis word. Figuur 2 en 

Tabel 4.8 is ’n aanduiding van die totale werkslading (in uur) per onderwyser per jaar in 

verhouding met die totale aantal ure in ‘n jaar van 365 dae.  Die ratio tussen die totale 

aantal ure per jaar teenoor die totale werklading van onderwysers is, 8760:3625.  Die 

breuk deel van die ratio is groter as 
3
1 .  Die laaste indikator wat gebruik is, is die 

verhoudinge van die leerdertal per onderwyser en die leerder per klas.  Soos 

ooreengekom met die ses deelnemende onderwysers, is die verhouding vir die aantal 

leerders per onderwyser, 272:1.  Dit gee verder ‘n leerders per klas ratio van, 39:1. 

 

My bevindinge gee ’n aanduiding van hoeveel tyd onderwysers bestee aan hulle  

onderrig-, assesseringtaak en nie-akademiese aktiwteite onderskeidelik bestee.  Uit die 

aanwysings van die beraamde hoeveelheid tyd wat onderwysers vir die jaar 2004 bestee, 

oorskry die hoeveelheid ure wat onderwysers bestee aan hulle werk die voorgetselde 

aantal ure wat onderwysers behoort te werk soos bepaal deur die Departement van 

Onderwys.  Verder is bevind dat onderwysers se assesserings- en onderrigtaak nie baie 

verander het nie en dat hierdie geselekteerde onderwysers nog steeds op die tradisionele 

manier van onderrig terugval.  Die UGO assesseringsbeleid lei dus daartoe dat 

onderwysers se onderrigtaak geskeie is van hulle assesseringstaak wat in kontras is met 

die oogmerke van die uitkomsgebaseerde assesseringsbeleid.  Dit raak ook duidelik dat 

konteks wel ’n invloed het op beleidsimplementering aangesien onderwysers nie die 

UGO en die uitkomsgebaseerde assesseringsbenadering soos voorgestel deur die beleid, 

implementeer nie as gevolg van die groter hoeveelheid werk wat onderwysers moet doen 

in ’n beperkte hoeveelheid tyd.  Onderrig is steeds geskeie van die assesseringsproses wat 

strydig is met die oogmerke van uitkomsgebaseerde assessering en UGO. 

 

4.8 Opsomming 

Hierdie hoofstuk weerspieël die geanaliseerde resultate en bevindinge wat gevolg het op 

’n bespreking van die bevindinge.  Die bevindinge in hierdie hoofstuk is ’n simboliese 
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aanduiding, uitgedruk in totale aantal ure en dae, oor wat onderwysers doen en hoeveel 

tyd hulle daaraan spandeer. Simbole is dus opgestel as uitbeelding van onderwysers se 

ervaringe ten opsigte van die tyd wat hulle bestee aan hulle onderrig- en assesseringtaak 

en nie-akademiese aktiwteite wat uitgedruk is in aantal ure bestee.  Die volgende 

hoofstuk gee ’n oorsig van my eksplorerende studie en slaggate waarvoor daar uitgekyk 

moet word.  
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HOOFSTUK 5 

REFLEKSIE OP DIE EKSPLORERENDE ONDERSOEK 
 

5.1 Inleiding 

Die doel van hierdie ondersoek was om te eksploreer hoe huidige assessering in ’n 

geselekteerde sekondêre skool in die Wes-Kaap uitgevoer word, die tyd wat onderwysers 

aan die verskillende assesseringsfases bestee, hoe die tyd tyd gebruik word in 

vergelyking met onderwysers se assesseringstaak en om verder te eksploreer of konteks 

’n van onderwysers is.  

 

5.2 Probleme ondervind tydens verloop van ondersoek 

Die verkryging van toegang tot die twee beplande navorsing lokasies was die moeilikste 

deel van hierdie ondersoek.  Alhoewel daar wettiglik reeds aan die begin van die derde 

kwartaal (21 Julie 2004) toegang deur die WKOD verleen is, was dit ’n probleem om 

toegang tot die beplande twee skole te verkry.  

 

Die bereidwilligheid van die twee skoolhoofde het die wyse beïnvloed waarop hierdie 

ondersoek verloop het.  ’n Skriftelike versoek is reeds in Julie 2004 aan die skoolhoofde 

van die twee skole gerig, waarop nie een van die skoolhoofde gereageer het nie.  Ná twee 

telefoniese gesprekke met die skoolhoofde het ek gedurende Augustus 2004 afsprake met 

beide skoolhoofde gereël gekry. Die een skoolhoof was nie gewillig om my gedurende 

September 2004 in verband met my beoogde ondersoek te akkommodeer nie.  Sy 

onwilligheid was duidelik uit sy verweer, “... ons kry baie van julle mense wat hier kom 

om vraelyste te laat voltooi en vrae te vra en die onderwysers is moeg vir al die vraelyste 

en onderhoude”.  My navorsingsontwerp is aanvanklik ontwerp om twee onderskeie 

fokusgroepe met twee onderskeie skole uit te voer.  As gevolg van die een skoolhoof se 

onwilligheid, was ek genoodsaak om ’n enkele fokusgroeponderhoud by slegs een skool 

te voer. 

 

Verder het die nasionale stakings deur onderwysers gedurende September 2004 tydens 

die tydperk van datainsameling, talle werksessies en ander kursusse die geleenthede vir 

 79



’n fokusgroeponderhoud naskool verminder.  Die beskikbare tyd waartydens ek data kon 

insamel, was van so ’n aard dat die oorspronklike plan verdeel moes word in kleiner 

eenhede sodat die een beplande fokusgroepsessie verdeel is in vier subfokusgroepsessies 

sodat dit sou kon inpas in die skoolpouse.  

 

5.3 Politieke klimaat tydens studie 

’n Artikel wat die klimaat van die onderwysstatus in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel 

probeer skets, “Krisis in die onderwys weer oopgeruk: Staking is laaste wanhopige 

poging; salarisse nie enigste probleem” het gedurende die tydperk van datainsameling in 

Rapport (12 September 2004) verskyn.  Na aanleiding van die kommentaar gelewer, sal 

selfs as die salarisdispuut opgelos sou die werklike krisis of uitdaging in die onderwys nie 

verdwyn nie. Dit blyk uit die artikel dat die onderwysers staak as ’n manier om hulle 

stemme te laat hoor.  Een van die Skoolhoofde het aangevoer: “Onderwysers is 

moedeloos. Hulle bestee ure om leermateriaal te ontwikkel en sodra die amptenare nuwe 

inligting bekom, moet hulle hul materiaal aanpas. Onderwysers moes dit al vanjaar drie 

keer doen.”  ’n Tweede skoolhoof voeg by: “Onsekerheid weens volgehoue 

rasionalisering, groter klasse, die administratiewe lading van UGO, die aftakeling van 

gesag en die wantroue in die onderwysstelsel en die prentjie waarmee onderwysers te 

kampe het word duideliker.”  Dit wil dus voorkom asof die ongelukkigheid meer as net ’n 

salarisgeskil met die regering is, en dat dit ook deur die werksomstandighede, 

werkslading en professionele status van onderwysers aangevuur word.  

 

Volgens Die Burger (17 September 2004) is skole op die Kaapse Vlakte en in die 

suidelike voorstede die ergste geraak deur die stakings van onderwysers.  ’n Skoolhoof 

van Bishop Lavis het aan Die Burger gesê dat hy verplig was om meer as 400 leerders 

teen 09:30 huis toe te stuur omdat net vyf onderwysers opgedaag het vir skool.  

 

5.4 Leemtes in hierdie ondersoek 

Ek sou graag onderwysers van ten minste twee skole vanuit twee verskille verskillende 

finansiële agtergronde wou betrek.  Met ten minste twee verskillende skole sou ek kon 
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vergelyk in hoe ’n mate UGO die werkslading van onderwysers by ’n hulpbronryke skool 

beïnvloed.  

 

’n Kwantitatiewe navorsingsontwerp gelokaliseer binne ’n positivistiese benadering sou 

as ’n ander toepasbare metodologie gebruik kon word wat ’n meer absolute en 

verteenwoordigende aanduiding sou kon gee van die werkslading van onderwysers in 

sekondêre skole.  ’n Verdere voorstel sou wees dat ’n studie soos hierdie ’n meer 

teenwoordigende steekproef wat skole binne ’n hele distrik sou insluit.  

 

Behalwe vir die gebruikmaking van meer fokusgroepe, sou ’n meer diverse fokusgroep 

ten opsigte van die jare van werkservaring die deelnemers.  Onderwysers wat die 

onderwysprofessie die afgelope jaar of twee betree het, sou moontlik ’n ander prentjie ten 

opsigte van werkslading weergee het, want myns insies is dat onderwysers wat vandag as 

onderwysers opgelei word beter toegerus is om die oogmerke van UGO te kan 

implementeer.  Nog ’n waarskynlike rede kan wees omdat jong onderwysers nie 

blootgestel is aan die tradissionele manier van inhoudgebaseerde onderwys en onderrig 

nie. 

 

5.5 Implikasies van hierdie studie 

Hierdie ondersoek bied ’n kwantifiseerbare realiteit relatief tot die konteks van die ses 

geselekteerde onderwysers en die konteks waarin die onderwysers en die skool gesitueer 

is.  Alhoewel hierdie ondersoek op een situasie gefokus het en slegs een 

fokusgroeponderhoud uitgevoer is, kan dit waarkynlik tot ’n breër omgewing spreek as 

daar gekyk sou word na die ander literatuur oor hierdie onderwerp.  Die waarde van 

hierdie ondersoek is dat dit ’n aanduiding gee van wat en hoeveel onderwysers doen.  

Beleid is nie staties nie en dus moet die haalbaarheid daarvan gedurig getoets word.  

Daarom is ek van mening dat ’n ondersoek van hierdie aard ‘n belangrike meganisme kan 

wees vir onderwysbeleidsvorming omdat indikatore (met ander woorde aanwysers) 

beleidshervormers inlig oor die haalbaarheid van ’n beleid.  Hierdie ondersoek behoort 

uitgebrei te word met ’n groter empiriese basis wat ’n groter verteenwoordigende 

steekproef bied en waar die navorsing kwantitatief van aard sal wees.  
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5.6 Samevatting van hoofargument 

Die eerste doelstelling was om vas te stel hoe ondersysers in ’n sekondêre skool 

assessering uitvoer.  Ek wou vasstel hoe die huidige assessering met onderwysers se  

assesseringstaak voor die aanvaarding van ’n uitkomsgebaseerde assesseringvergelyk.  

My beperkte bevindinge toon dat die onderwysers genoodsaak is om terug te val op die 

tradisionele manier van assessering waar onderrig beskou word as iets apart en anders 

van assessering.  Dit het ook geblyk in ander studies (Burbules en Hansen, 1997; Hansen, 

1997; Guskey, 1994, Vitali, 1993) dat onderwysers daar ’n gaping is tussen wat 

onderwysers wil doen en dit wat in die werksituasie gebeur weens ’n tekort aan tyd..  Die 

gevolg hiervan is dat onderwysers in ’n poging om tred te hou met die omvang van hulle 

huidige werkslading, op ’n manier op tree wat teenstrydig is met die bedoelinge van 

UGO en die uitkomsgebaseerde assesseringsbenadering soos bespreek in hoofstuk 2.  

Hierdie ondersoek gee ’n aanduiding wysing van hoe onderwysers die vereiste 

werklading sou oorskry indien hulle werklik al die take in verband met assessering sou 

uitvoer ooreenkomstig die gestelde vereistes van die beleid. 

 

My gevolgtrekking is dat, behalwe vir die potensiële toename in die werkslading van 

hierdie onderwysers, hulle assesseringspraktyk nie veel verander het nie.  Ek is van 

mening dat die verwagtinge van die huidige beleidsveranderinge nie bereik kan word nie 

as die bestuurbaarheid van die werkslading van onderwysers nie in ag geneem word nie.  

Onderwysers kan nie tred hou met alles wat ’n uitkomsgebaseerde 

assesseringsbenadering verwag gedoen moet word nie weens ’n buitensporige 

werkslading wat deur UGO teweeg gebring word.  Die werkslading van die onderwysers 

het ’n direkte invloed op die gehalte van onderrig en opleiding.  Die uitdaging vir ’n 

suksesvolle implementering van UGO is die bestuurbaarheid daarvan.  Met behulp van 

die gebruik van berkeninge soos in hierdie studie kan die impak van 

onderwyshervorming op dié bestuurbaarheid en realiseerbaarheid in die skoolomgewing 

beoordeel word.  
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BYLAE 
 

 
Bylaag A 

 

Calendar: 2004  

School Calendar:  

 Term  Opens Closes 

1st  19 January (Educators)  
 20 January (Learners)   31 March  

2nd  14 April   30 June  

3rd  21 July   23 September  

4th  4 October   3 December (Learners) 
 8 December (Educators)  

Public Holidays: 

Date Title 

 1 January 2004        New Year’s Day     

 21 (22) March 2004    Human Rights Day (Public Holiday: 22 March)   

 9 April 2004    Good Friday  

 12 April 2004    Family Day  

 27 April 2004    Freedom Day  

 1 May 2004    Workers' Day  

 16 June 2004    Youth Day  

 09 August 2004    National Women’s Day  

 24 September 2004    Heritage Day  

 16 December 2004    Day of Reconciliation  

 25 December 2004    Christmas Day  

 26 (27) December 2004    Day of Goodwill (Public Holiday: 27 December)  
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Bylaag B 

BIOGRAFIESE DATALYS 

 

1. Naam (u hoef net ‘n kode toeken): __________ 

2. Graad(e) wat u onderrig:  ___________ 

3. Aantal klasse:  __________ 

4. Aantal leerders:  __________ 

5. Aantal periodes per week:  ________ 

6. Gemiddelde tydsduur van ‘n periode:  _________ 

7. Onderrig leerarea(s): 

______________________________________________ 

8. Hoeveel tyd spandeer u aan enige ekstra-kurrikulêre aktiwiteite (ure/week). 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

9.  Hoeveel ure/week spandeer u aan voorbereiding van assessering? 

______________________________________________ 

10.  Hoeveel tyd (min) spandeer u aan assessering per werkopdrag? 

______________________________________________ 

11.  Hoeveel tyd spandeer u aan terugvoering van assessering per week? 

______________________________________________ 

12. Hoeveel tyd (ure/week) neem administrasie van u tyd in beslag? 

______________________________________________ 
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Bylaag C 



Bylaag D 
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Navrae 
Enquiries 
IMibuzo 

Dr Ronald Cornelissen 

Telefoon 
Telephone 
IFoni (021) 467-2286 

Faks 
Fax 
IFeksi (021) 425-7445 

Verwysing 
Reference 
ISalathiso 05/12/03 

 

 
Dear Mr A.M. Arnold 
 
 
Before a research project can be approved the following must be provided: 
 
1. Full title of the research project. 
2. Concise description of the research project/proposal. 
3. If questionnaires/interviews/tests are to be used in the investigation, copies of 

such questionnaires/structured questions/test questions. 
4. A letter from your supervisor/project head, must accompany the application 

stating that you are registered at a tertiary institution. 
5. A request in writing to use any material (computer data/questionnaires/surveys) 

that is the intellectual property of the WCED.  
6. The names of the departmental institutions (schools) where the research will be 

conducted. 
7. Who are the Respondents (i.e. learners, parents, educators, etc.)? 
8. The period during which the research will be conducted. 
9. No research can be conducted during the fourth term as schools are preparing and 

finalizing syllabi for examinations. (October to December 2004) 
10. Full names, contact address, telephone numbers and a fax number and/or e-mail 

address. 
 
 If you need further assistance please e-mail (rcornelissen@pawc.wcape.gov.za). 
 
 
 
Yours in Education 
 
 
Signed: Ronald S. Cornelissen 
for: HEAD: EDUCATION 
DATE: 05 December 2003   
 
 
 
 

Wes-Kaap Onderwysdepartement 
 

Western Cape Education Department 
 

ISebe leMfundo leNtshona Koloni 

Bylaag E 
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Bylaag P1 
 
Fokusgroep vrae: Fase1 

i. Wat sien u as assessering? (‘n ope vraag aan die onderwysers) 

ii. Hoe het julle dit (assessering) voorheen gedoen? 

iii. Gee ‘n beskrywing wat u alles doen tydens die assesseringsproses? Beskryf die 

proses in drie fases:  

a) Voorbereidingsfase; 

b)  assesseringsgeleentheid en 

c)  afsluitingsfase . 

iv. Hoeveel tyd spandeer u min of meer vir elk van hierdie fases? Spesifiseer duidelik 

waaraan en hoeveel ure aan ‘n bepaalde stap in ‘n fase spandeer? 

v. Hoe gereeld moet leerders geassesseer word om die aktiwiteite effektief te 

uitvoer? Verwys spesifiek na Formatiewe assessering. 

vi. Hoe het dit die werkslading beïnvloed? 

vii. Word daar meer tyd aan assessering bestee? 

viii. Kan u dalk ‘n kort beskrywende aanduiding gee hoeveel ure spandeer het aan 

assessering voorheen? 
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Bylaag P2. 
 
Fokusgroep vrae: Fase 2 
Die Voorbereidingsfase: 

1. Kom die bepaalde vakgroepe (onderwysers en vakhoofde) gedurende die 
voorbereidingsproses van assessering byeen?  Indien wel, hoeveel ure word aan 
vakvergaderings gespandeer? 

2. Tydens die voorbereiding van assessering behoort die beskikbaarheid van 
hulpbronne (tyd, kapasiteit, leermateriaal en fisiese beskikbaarheid) in ag geneem 
te word.  Hoeveel tyd word minstens hieraan spandeer? 

3. Besluite rondom waar en wanneer assessering afgeneem sal word, word ook 
gewoonlik gedurende die voorbereidingsfase afgehandel.  Ongeveer hoeveel tyd 
word hieraan afgestaan? 

4. Ten opsigte van die voorbereiding van die assesseringsbronne en ander 
dokumentering, hoeveel tyd word hiervoor gebruik? 

5. Word enige tyd spandeer op die opstelling en evaluering van assesseringsgidse? 
Indien wel, hoeveel ure? 

 
Die Assesseringsgeleentheidsfase 

1. Vergelyk u die verskeie assesseringsmetodes met mekaar (soos bv. 
probleemoplossingsvaardighede, praktiese en tegniese vaardighede)?  Hoeveel tyd 
spandeer u aan hierdie vergelyking van verskeie metodes? 

2. Verduidelik en beskryf u aan die leerders wat van hulle verwag gaan word en 
watter rol hulle speel tydens die assesseringsproses?  Indien wel, wat is die aantal 
ure wat u hieraan spandeer? 

3. Maak u voorsiening vir die insigte van leerders met spesiale behoeftes?  Hoeveel 
tyd neem dit in beslag om sukkelende leerders op die vlak van die res van die klas 
te kry? 

4. Dokumentering en die insameling van bewyse wat die vordering van leerders 
aandui.  Hierdie dokumentering geskied oor ‘n uitgerekte periode waar bewyse 
gedurig ingesamel en gedokumenteer word.  Tyd wat u hieraan bestee? 

5. Hierdie ingesamelde en gedokumenteerde inligting moet opgeweeg word met 
assesseringskriteria, memoranda en sekere standaarde.  Wat is die tydskoste van 
hierdie proses? 

6. Skep u geleentheid vir terugvoering aan leerders ten opsigte van hulle individuele 
vordering?  Indien wel, wat is die gemiddelde tyd wat u hieraan bestee? 

 
Die Afsluitingsfase 

1. Hoeveel tyd neem dit om die resultate volgens die OOKO vereistes te 
administreer? 

2. Behalwe die veilige storing van die verskeie bewysstukke (portefeuljes), hoeveel 
tyd neem die liasering van die verskeie leerders en klasse se portfolios? 

3. Die evalueringsproses met ander onderwysers, hoeveel tyd word hieraan 
afgestaan? 

4. Is daar stappe wat leerders instaat stel om appèl aan te teken t.o.v hulle resultate? 
Hoeveel tyd vereis die hersien van ‘n reeks appèlle? 
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