
 

 

 

 

 

Mediaverklaring 

Swak onderwys perk jongmense se geleenthede in 

2019/01/21 

Die toekoms van Suid-Afrika lê in sy jeug, maar die politici se fokus op slaagsyfers eerder as beter 

onderwystandaarde ontneem jongmense van ‘n billike kans om hul potensiaal te bereik. Gesonde  

leerkulture in topskole is van uiterse belang wanneer dit by matriekuitslae kom en word jaar op jaar 

hierdeur bevestig.  

‘n Onbedoelde maar voorsiene gevolg van die verlaging van toelatingsvereistes tot tersiêre instellings, 

is die afname in leerders wat sogenaamde welvaartskeppende vakke neem soos Wiskunde, Fisiese 

Wetenskap en Rekeningkunde, terwyl getalle van Wiskundige Geletterdheid drasties toegeneem het. 

Byna 80% van leerders wat Wiskunde neem kry minder as 50% vir die vak, maar kry steeds toelating tot 

graadstudies. Dit beteken nie dat ’n leerders toegerus is om sukses te behaal in hulle gekose 

studierigtings nie.  

Die tekort aan gekwalifiseerde onderwysers dra by tot hierdie probleem. Verbetering van die gehalte 

van onderwys vereis streng bestuur, steun van alle belanghebbende partye en tyd. Behoorlike opleiding 

van onderwyspersoneel is van kritiese belang, maar die afwesigheid van personeel by skole eis ook 

drastiese optrede. Die probleme is al telkemale deur die Departement van Basiese Onderwys (DBO) 

geïdentifiseer, maar nog nooit effektief aangespreek nie. Selfs in skole waar leerders toegang het tot 

goeie Wiskunde-onderrig, soos in meeste Afrikaanse skole die geval is, is daar ’n afname van bykans 

11% in leerders wat Wiskunde neem. Bogenoemde probleme is nog meer opvallend by Kwintiel 1 tot 3 

skole.  

Johan Koekemoer, onderwysspesialis by die Skoleondersteuningsentrum (SOS), sê die SOS se 

matriekverslag word op amptelike departementele syfers gebaseer. “Daaruit kon ons vasstel hoeveel 

leerders by elke skool watter vak geskryf het en dis hoe ons gesien het dat daar by bykans 300 skole 

geen leerders was wat Wiskunde geskryf het nie, maar slegs Wiskundige geletterdheid.” 

Volgens die Wêreld Ekonomiese Forum se Wêreldwye Sosiale Mobiliteitsindeks wat onlangs vrygestel 

is, lê Suid-Afrika 77ste op die lys van 82 lande. Die indeks meet lande gegrond op hulle prestasie in vyf 

sleutelareas en onderwys vorm deel hiervan. Die standaard van onderwys word gemeet aan 

toeganklikheid, kwaliteit en gelyke geleenthede, asook lewenslange leer. Deurlopende onderwys- en 

vaardigheidsopleiding moet dus ’n prioriteit wees, maar Suid-Afrika se onderwysstelsel skiet hier vêr te 

kort. Dit dra daartoe by dat baie leerders nie toegerus word om suksesvol bo hul omstandighede uit te 

styg nie.  

Die regering se Nasionale Ontwikkelingsplan se Visie 2030 beoog ’n Suid-Afrika waar almal hul volle 

potensiaal kan verwesenlik. ’n Land waar geleenthede nie deur geboorte bepaal word nie maar deur 

bekwaamheid, onderwys en harde werk. As daar dalk meer klem gelê word op die ontsluiting van 

potensiaal by onderwysers en leerders en ’n groter mate van aanspreeklikheid aan die kant van die 

bestuur, mag ons vind dat ruimskootse voorsiening van finansies en ander bronne nie so algemeen 

nodig is ten einde internasionaal mededingend te wees nie.  
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