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Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) se verslag oor die matriekuitslae bevestig jaarliks dat 
Afrikaanse skole op elke opvoedkundige terrein uitstekend vaar. Te midde van druk uit verskeie oorde 
bly Afrikaanse skole steeds eilande van uitnemendheid wat aan leerders ’n skoolloopbaan van 
wêreldgehalte bied. 

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) se doel is om elke skool in ons land waar onderrig in Afrikaans 
aangebied word, by te staan om in die toekoms steeds onderrig van wêreldgehalte aan te bly bied wat 
tred hou met die nuutste navorsing en internasionale beste praktyke. 

Die SOS het die afgelope paar jaar ons opleiding- en ondersteuningsfunksies drasties uitgebrei om 
onder andere 12 professionele verenigings vir onderwysers en ’n leierskapforum vir skoolbestuur en 
beheerliggaamlede in te sluit. Die Wolkskool is as Afrikaanse aanlyn leerplatform ontwikkel en bykans 
120 000 leerders en onderwysers gebruik reeds die aanlyn lesse wat met behulp van video’s, 
assesserings, aflaaibare werkboeke en werkkaarte aangebied word. Verskeie funksies vir onderwysers 
maak vernuwende onderwys moontlik. 

Afrikaanse skole bevind hulle in ’n toenemend gekonnekteerde wêreld waar die pas van verandering 
versnel. Getrou aan sy mandaat om onderrig van wêreldgehalte te help verseker, doen die SOS ook in 
hierdie verband deurgaans navorsing. Dit blyk uit verskeie internasionale verslae dat die huidige 
onderwysstelsel onvoldoende is vir die eise van die tegnologieryke 21ste eeu: 

• Catch the wave: The 21st-century career deur Deloitte, 2017 
• Global Education Sensus Report deur Cambridge Assessment International Education, 2018 
• PISA 2018 – Insights and Interpretations deur OECD, 2019 
• Teaching and Learning International Survey (TALIS) deur OECD, 2018 
• The Future of Skills: Employment in 2030 deur Pearson, 2017 
• An Educator’s Guide to the “Four Cs” deur die National Education Association, 2012 

In reaksie daarop het verskeie ontwikkelinge hoofsaaklik in die laaste dekade op 
wêreldonderwysgebied plaasgevind wat verrykende kennis en geleenthede aan ons bied. Hierdie 
verslag het ten doel om lede van die SOS en belanghebbendes by Afrikaanse onderwys bewus te maak 
van die bogenoemde tekortkominge en ontwikkelinge en om strategiese gesprekke daaroor aan te 
moedig. Die verslag bied ’n kort oorsig oor teorieë van vernuwende onderwys, uitslae van ’n opname 
onder skole asook aanbevelings wat skole en onderwysers kan gebruik in beplanning vir vernuwende 
onderwys. 

’n Gedetailleerde weergawe van hierdie verslag is beskikbaar by https://skole.co.za/toekomsverslag. 

Vernuwende onderwys in ’n neutedop 
Tegnologie-integrasiemodelle 
Verskeie modelle het die afgelope 25 jaar verskyn wat op die agterstand in onderwys gemik is, waarvan 
die SAMR-model die bekendste is. 

https://skole.co.za/matriekverslag/
https://skole.co.za/toekomsverslag/
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Figuur 1 - Die SAMR-model deur Ruben Puentedura 

 

Ander modelle het op die SAMR-model gevolg wat meer klem op pedagogie plaas, soos TPACK en 
Technology Integration Matrix (TIM). 

 

 
 

 

Figuur 2 - Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK) 

 Figuur 3 - Technology Integration Matrix (TIM) 

Leermodelle 
Bloom se taksonomie is sekerlik die bekendste van alle leermodelle en word sedert 1957 algemeen in 
die onderwys gebruik. 
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Figuur 4 - Bloom se taksonomie 

Gesofistikeerde modelle soos John Biggs se Structure of Observed Learning Outcomes Taxonomy 
(SOLO) het daarop gevolg en is vereenvoudig deur John Hattie se Driefasemodel van oppervlakleer, 
dieper leer en oordrag. 

 

Figuur 5 - Hattie se Driefasemodel 

Volgens hierdie model is oppervlakleer die blote verwerwing van kennis en is dieper leer die verwerwing 
van hoër vlakke van denke. Oordrag is waar die kennis van een domein na ’n ander domein oorgedra 
word, onder andere deur blootstelling aan regtewêreldse situasies (outentieke leer), in samewerking 
met ander, en waar leerders self verantwoordelikheid neem deur eie belangstellings te ontwikkel 
(leerderverantwoordelikheid en verpersoonliking). 

Vir Hattie is die ontwikkeling van al drie vlakke belangrik en dien die laer vlakke van denke as basis vir 
die ontwikkeling van hoër vlakke. Oppervlakkennis is dus van kritieke belang vir die ontwikkeling van die 
hoër denkvaardighede. Die model van Hattie sluit aan by dié van H. Lynn Erickson, wat toon hoe feite 
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(oppervlakkennis) konsepte (dieper kennis) en uiteindelik teorieë word wat na ’n wye verskeidenheid 
kontekste oorgedra kan word. 

 

Figuur 6 - Struktuur van Kennis - H. Lynn Erickson 

Feite (idees) word geleer en met mekaar in verband gebring om nuwe konsepte te vorm. ’n Nuwe 
konsep word dan op sy beurt ’n idee waaruit verdere konsepte ontstaan – en so vorm dit ’n kringloop. 
Konsepte is dus die “hakies” waaraan nuwe idees hang en wat geïnterpreteer word om bestaande idees 
aan te pas en uit te brei. 

Die siklus van leer word volgens Hattie voltooi eers wanneer dit die fase van oordrag bereik. Dit is veral 
relevant in hierdie toenemend veranderende wêreld waar dit nie meer voldoende is dat leerders blote 
kennis of dieper konsepte verwerf nie, maar ook vaardighede moet aanleer om daardie kennis en 
konsepte met kreatiwiteit, kritiese denke, kommunikasievaardighede en in samewerking met ander (die 
sogenaamde 4 C’s) in verskillende kontekste te kan toepas. 

Die Vier-skuiwe-protokol 
Die Vier-skuiwe-protokol is deur Scott McLoud en Julie Graber uit die bogenoemde modelle ontwikkel, 
en het ook gesonde pedagogiese beginsels gaan leen by ander modelle soos Bloom se Taksonomie 
(Benjamin Bloom), Depth of Knowlege (Norman Webb), Instructional Practices Inventory (Jerry Valentine), 
7 Survival Skills for 21st Century Students (Tony Wagner), Characteristics of Effective Instruction (Iowa 
Core), asook by die 4 C’s en vele ander. 

Die Vier-skuiwe-protokol behels vier “skuiwe” wat die onderwyser moet maak, naamlik A. Dieper denke en 
leer, B. Outentieke werk, C. Leerderverantwoordelikheid en verpersoonliking en D. Vervlegting met tegnologie 
(“Technology infusion”). ’n Afrikaanse weergawe van die protokol met ’n skakel na die oorspronklike kan 
verkry word by http://bit.ly/4skuiwe. 

A.  Dieper denke en leer 

By skole waar dieper leer plaasvind, word daar 
wegbeweeg van die fokus op laevlakse denke en 
take van leerders (herroeping van feite en 
herhaling van prosedures) na interessanter en 
kognitief komplekser take (kreatiwiteit, kritiese 
denke, probleemoplossing, effektiewe 
kommunikasie en samewerking). Leerders 
bevind hulle dus toenemend in die boonste 

http://bit.ly/4skuiwe
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vlakke van Bloom se taksonomie (kognitiewe 
domein). 

B.  Outentieke werk 

By skole waar dieper leer plaasvind, word daar 
wegbeweeg van geïsoleerde, akademiese silo's 
na omgewings wat aan leerders die geleentheid 
bied om betrokke te raak en by te dra tot 
relevante, plaaslike, nasionale en internasionale 
interdissiplinêre gemeenskappe. Leerders bou 
netwerke met individue en organisasies – tot 
voordeel van hulself, maar ook tot voordeel van 
die ander partye in die netwerk. 

C.  Leerderverantwoordelikheid 
en verpersoonliking 

By skole waar dieper leer plaasvind, word daar 
wegbeweeg van klaskamers wat oorwegend deur 
onderwysers beheer word na leeromgewings met 
groter eienaarskap en beheer deur leerders ten 
opsigte van die wat, hoe, wanneer, waar, met wie 
en hoekom daar geleer word. 

D.  Vervlegting met tegnologie 

By skole waar dieper leer plaasvind, word daar 
wegbeweeg van klaskamers met oorwegend 
penne/potlode, papier, ringbinders en gedrukte 
handboeke na globaal gekonnekteerde 
leerspasies wat ruim van tegnologie gebruik 
maak. Die intuïtiewe aard van selfone en aanlyn 
omgewings maak dit moontlik dat al die aspekte 
hierbo op ’n baie hoër vlak kan plaasvind. 

Tabel 1 - Die Vier-skuiwe-protokol 

Elkeen van hierdie skuiwe bevat konkrete aspekte wat, afhangend van die gereedheidsvlakke van 
leerders, deur die loop van die jaar selektief in lesplanne ingebou kan word om leerders aan verskeie 
ervarings bloot te stel. Die aspekte is dus nie ’n afmerklysie wat die kwaliteit van onderrig bepaal nie, 
maar ’n lysie van moontlikhede wat deel uitmaak van ’n lesplan.  

 

Figuur 7 - Infografika van die verskillende aspekte van die Vier-skuiwe-protokol 
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Die SOS se vraelys oor vernuwende onderwys 
Die SOS vind aanklank by die teoretiese fundering asook die pragmatiese aanslag van die Vier-skuiwe-
protokol en gebruik dit as basis vir ’n vraelys genaamd Die stand van dieper leer in jou skool. Die 
navorsing het ten doel om denke en gesprekke tussen die verskillende rolspelers in onderwys te 
bevorder en fokus nie soseer op bestaande onderrigpraktyke nie. Vrae fokus dus op die mate waarin en 
wyse waarop vernuwende leer in deelnemers se skool of klaskamer plaasvind. 

Die vraelys is elektronies ingevul deur praktiserende onderwysers, skoolbestuur en lede van die skool 
se beheerliggaam. Die verslag is hoofsaaklik op die intermediêre, senior en VOO-fases gerig, maar die 
inhoud kan ook insiggewend wees vir onderwysers in die grondslagfase. 

Die SOS se vraelys oor die stand van leer in skole is in April en Mei 2020 wyd bekend gestel op die SOS 
se webtuiste, op sosiale media, deur e-posse aan lede asook tydens verskeie webinare. Elke bydrae is ’n 
boublokkie vir toekomsgerigte Afrikaanse onderwys.  

Die vraelys kan dien as ’n baie nuttige gespreksdokument oor vernuwende onderwys. Skole kan steeds 
die vraelys invul by http://bit.ly/dieperleer en die resultate per e-pos ontvang.  

Die uitslag van die vraelys 
Vir die doeleindes van hierdie verslag is die data gebruik soos wat dit teen die einde van Mei 2020 
gestaan het.  

Altesaam 818 deelnemers van 463 skole het die vraelys ingevul. Verskillende posisies wat die 
deelnemers by skole beklee, was goed verteenwoordig, en sowel “nuwe” as “ou” onderwyskwalifikasies 
kan daaruit afgelei word.  

 

Figuur 8 - Aantal deelnemers volgens posisie by die skool 

http://bit.ly/dieperleer
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Figuur 9 - Aantal deelnemers volgens kwalifikasie 

Belangrikste resultate 
Die resultate verteenwoordig die mate waarin vernuwende leer volgens deelnemers in hulle skole 
plaasvind. Uit die antwoorde is dit duidelik dat 56% (mediaanwaarde) van die antwoorde ’n beduidende 
premie op dieper denke en leer plaas. Die Vier-skuiwe-protokol beskou hoër kognitiewe vlakke dan ook 
as die belangrikste eienskap van vernuwende onderrig. Die resultate stem ooreen met die mate waarin 
Afrikaanse skole presteer en is ook ’n aanduiding dat die riglyne daaroor, soos uiteengesit in die 
Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV ofte wel “CAPS”), in hoë mate ernstig opgeneem 
word. Onderrig deur Afrikaanse onderwysers is kerngesond! 

 

Figuur 10 - Gemiddelde persentasie per skuif 
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Die resultate van die vraelys lig ook areas uit waaraan daar aandag gegee behoort te word. Die grootste 
uitdaging lê by leerderverantwoordelikheid en verpersoonliking. Die gemiddeld van slegs 43% is ’n 
aanduiding dat daar baie meer gedoen kan word om leerders bloot te stel aan geleenthede om 
verantwoordelikheid te neem vir hulle eie leer. 

Die antwoorde, gegroepeer volgens die verskillende posisies by skole, dui aan dat die mate waarin 
outentieke leer (58%) en die vervlegting van leer met tegnologie (52%) in die klaskamer plaasvind, baie 
ruimte vir innovasie bied. 

 

Figuur 11 - Gemiddelde per skuif en posisie 

Die volgende grafiek toon die mate waarin leerders, volgens die deelnemers, aan die verskillende 
aspekte (volgens die verskillende tipes vrae) van die Vier-skuiwe-protokol blootgestel word. 
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Figuur 12 - Leerderblootstelling aan die verskillende aspekte van die Vier-skuiwe-protokol 

 

Leerders kry uitstekende blootstelling aan vakspesifieke vaardighede en houdings (domeinkennis – 
96%), belangrike temas en konsepte (dieper leer – 94%), die kognitiewe belyning met standaarde en 
leerdoelwitte (94%) asook kritiese en analitiese denke (81%), geleenthede om na te dink oor beplanning, 
werk en vordering (metakognisie – 80%) asook geleenthede om te skep of hulle unieke bydrae te lewer 
(kreatiwiteit – 79%). 

Daarteenoor kry leerders min geleentheid om ’n keuse uit te oefen oor die tegnologie wat hulle kan 
gebruik (40%), min inspraak in die wyse waarop hulle kennis en vaardighede geassesseer word (25%), 
die skrapse aanwending van tegnologie om samewerking tussen leerders te fasiliteer (20%) asook die 
min geleenthede wat leerders kry om oor die leerinhoud te besluit (20%). 

’n Volledige uiteensetting van al die vrae en antwoorde word in die gedetailleerde verslag vervat. 

Kommentare 
Bykans 300 deelnemers het aan die einde van die vraelys kommentaar gelewer.  

Van die deelnemers het 54 die belangrikheid van pedagogie onderstreep; 48 deelnemers het die 
tekortkominge rondom vernuwende onderwys toegeskryf aan die beskikbaarheid van tegnologie, terwyl 
42 die haalbaarheid daarvan betwyfel as gevolg van kulturele, sosio-ekonomiese en/of finansiële 
omstandighede. 

Meer inligting oor die kommentare word in die gedetailleerde verslag vervat. 

Bevindings 
Die verslag beoog primêr om denke oor vernuwende onderwys te stimuleer. Dit beoordeel dus nie die 
huidige stand van sake nie, maar vorm eerder ’n basis vir toekomsgerigte gesprekke.  

Die verslag bied ’n oorsig van die belangrikste neigings op wêreld pedagogiese gebied waaruit die 
vraelys voortvloei. Die Vier-skuiwe-protokol is as basis vir die SOS se vraelys gebruik, weens die 
teoretiese grondslag daarvan sowel as die pragmatiese potensiaal om vernuwende onderwys te help 
meebring.  

Die uiteensetting van die resultate van die vraelys volg dieselfde patroon, dit wil sê van die algemene na 
die besondere. 

A. Dieper leer 
Die breë prentjie dui aan dat die blootstelling aan hoër kognitiewe vlakke, in ooreenstemming met die 
KABV (CAPS)-dokumente, ’n baie hoë premie geniet onder deelnemers. Dit word ook as die belangrikste 
skuif van die Vier-skuiwe-protokol beskou. Daar kan egter gevra word of dit genoeg is om leerders 
voldoende voor te berei vir ’n wêreld waar die pas van verandering toenemend versnel. Is onderwys te 
eendimensioneel? In hierdie opsig dui die verslag groot leemtes aan in die mate waarin leerders 
blootgestel word om hulle unieke belangstellings te ontwikkel. 

https://skole.co.za/toekomsverslag
https://skole.co.za/toekomsverslag/
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B. Outentieke leer 
In ooreenstemming met vernuwende onderrig behoort leeraktiwiteite in groot mate 
gekontekstualiseerd by 'n wêreld buite die klaskamer aan te sluit. 

Uit die antwoorde kan afgelei word dat leerders nie gereeld aan outentieke leersituasies blootgestel 
word nie. Gemiddeld 32% van die antwoorde dui aan dat outentieke leer gereeld plaasvind, teenoor 40% 
wat toon dat dit slegs selde gebeur en 17% dat dit nooit gebeur nie. Die res is onseker of dit wel gebeur. 

C. Leerderverantwoordelikheid en verpersoonliking 
Leerderverantwoordelikheid en verpersoonliking is kernbelangrik in vernuwende onderwys. 

Vraag 20 vra: Hoe gereeld word leerders se belangstellings en passies weerspieël in die inhoud van hul werk 
en die wyse waarop dit gedoen word? 

88% van die deelnemers dui aan dat dit wel gebeur (36% gereeld, 52% selde, 6% nooit en 5% onseker) 

Vraag 15 se antwoorde staan hier in sterk kontras: Hoe dikwels besluit leerders oor die leerinhoud?  

60% van die deelnemers dui aan dat dit nooit gebeur nie, 34% dat dit selde gebeur, 3% is onseker en 2% 
het dui aan dat dit gereeld gebeur. 

Kan onderwysers verkwalik word dat dit die geval is? Hoe sorg onderwysers byvoorbeeld dat elke 
leerder in ’n klas van 35 hulle belangstelling volg en leerinhoud bepaal terwyl hulle terselfdertyd in ’n 
drukgang geplaas word om die hele kurrikulum te dek? Tegnologie kan wel ’n oplossing bied, maar wat 
maak skole en onderwysers as die staat dit nie kan voorsien nie en die sosio-ekonomiese 
omstandighede van die gemeenskap dit nie moontlik maak nie? 

D. Vervlegting met tegnologie 
Die korrekte gebruik van met tegnologie maak die implementering van die ander vier skuiwe in die 
onderrigsituasie moontlik. 

Uit die ontleding van die antwoorde van die deelnemers word dit duidelik dat daar baie ruimte vir 
innovasie is. 

By vraag 26 dui 52% van die deelnemers aan dat tegnologie gereeld ingespan word vir kommunikasie 
in die leersituasie, 40% dui aan dat dit selde gebeur, 6% dui aan dat dit nooit gebeur nie en 2% is 
onseker. 

Die antwoorde op die volgende vrae gee ‘n aanduiding van die wyse waarop tegnologie aangewend 
word: 

Vraag 25 vra: Met wie kommunikeer die leerders binne leersituasies? 

47% dui aan dat daar met skoolmaats gekommunikeer word, 35% met volwassenes binne die skool, 
12% met volwassenes buite die skool en slegs 6% met leerders van ‘n ander skool. 

Die antwoorde by vraag 24 dui aan dat in net 38% van die gevalle leerders met meer as twee leerders 
kommunikeer. 

Die vraag kan dus tereg gevra word of tegnologie optimaal in die klaskamer benut word. Word leerders 
blootgestel aan tegnologie wat professionele mense gebruik? Word die volle potensiaal daarvan benut 
om leerervarings buite die grense van die klaskamers moontlik te maak? Gebruik leerders tegnologie 
om saam met leerders van ander skole of volwassenes buite die skool aan projekte te werk? Hoe kan 
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tegnologie optimaal ingespan word om leerders te help met oppervlakleer (en die assessering daarvan) 
sodat onderwysers meer kapasiteit het om dieper leer en geleenthede vir oordrag te kan fasiliteer? 

Aanbevelings 
Moenie wag vir die volgende krisis nie 

Ontwrig of word ontwrig. Alle rolspelers in leerders se opvoeding moet hulself deurlopend vergewis van 
die eise van ’n nuwe wêreld en die geleenthede en tekortkominge van bestaande onderwys. Leerders 
moet vir die toekoms voorberei en toegerus word met ander kennis en vaardighede as wat in die 
verlede vereis is. Veranderinge van ingesteldheid is ’n maandelange proses en deurlopende inligting en 
gesprekke moet daaroor gevoer moet word.  

Fokus op pedagogie 

Voor en gedurende die korona-inperking is daar selde gesprekke gevoer oor toekomsgerigte pedagogie. 
Gesprekke oor onderwys het meestal gegaan oor die medium van onderrig (d.w.s. tegnologie) eerder 
as oor die benadering tot onderrig en leer. 

“Pedagogie” beteken alles wat moet gebeur om leer te laat plaasvind.  
– Dr. Van As Jordaan 

Onderwysers en skole moet hulle nie blind staar teen die onbeskikbaarheid en koste van tegnologie nie. 
Dit wat nog altyd deur uitstekende onderwysers vermag kon word, bly steeds van krag. Dit is pedagogie 
wat verander moet word.  

Daar is byvoorbeeld maniere om klaskamers “om te keer” sonder enige tegnologie. Net so is daar ook 
kreatiewe en relatief goedkoop maniere om leerders toegang te gee tot tegnologie in ’n tegnologie-arm 
omgewing. Daar word inderwaarheid onderskei tussen ’n “omgekeerde klaskamer” en die meer 
gevorderde “omgekeerde leer”, waar laasgenoemde nie eens die woord “tegnologie” insluit nie. 

Uitklaring van konsepte 
 
Vervlegte leer (“Blended Learning”): Die vervlegting van tegnologie met tradisionele onderrigmetodes. 
 
Omgekeerde klaskamer (“Flipped Classroom”): Dit is ’n vorm van vervlegte leer. Oordrag van kennis 
(deur videolesse) vind by die huis plaas (na skool). Die huiswerk word in die klaskamer gedoen sodat 
onderwyser leerders deur remediëring en verryking kan bystaan. 
 
Omgekeerde leer (“Flipped Learning”): ’n Pedagogiese benadering waar leerders in ’n individuele 
leerspasie nuwe kennis deur gestruktureerde aktiwiteite verwerf. Die groepspasie word dan ’n 
dinamiese, interaktiewe leeromgewing waar onderwysers leerders begelei om die verworwe kennis 
toe te pas en kreatief met vakkennis om te gaan. 
 

 

Bronne: 

https://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/  

https://www.jonbergmann.com/how-to-flip-your-class-if-your-students-have-limited-access-to-
technology/ 

https://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/
https://www.jonbergmann.com/how-to-flip-your-class-if-your-students-have-limited-access-to-technology/
https://www.jonbergmann.com/how-to-flip-your-class-if-your-students-have-limited-access-to-technology/
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http://rtalbert.org/flipped-learning-without-video/ 

Gebruik tegnologie as instrument om leer te verbeter 

Die vervlegting van leer met tegnologie maak vernuwende onderwys meer haalbaar, onder andere 
weens die feit dat leerders grootword binne die paradigma van tegnologie. 

Die grootste gevaar van tegnologie in die klaskamer is dat dit gesien word as ’n oplossing vir alles. In 
die besigheidswêreld is daar al duur lesse geleer deur die fokus op tegnologie eerder as op 
besigheidsprosesse te plaas. In onderwys is hierdie neiging nie vreemd nie en ondeurdagte 
implementering van tegnologie lei dikwels tot grootskaalse vermorsing. 

Onderwysers moet eerstens aan tegnologie dink as ’n instrument vir verandering met die oog op 
verbeterde onderrig en nie as blote instrument ter wille van verandering nie. 

So gebruik ons tegnologie op die vlak van dieper leer en denke om inligting te bereik, te prosesseer vir 
diep analise en uiteindelik kreatiewe toepassing.  

Ons gebruik ook tegnologie vir differensiasie in ons onderrig, d.w.s. om ruimte te skep vir leerders om 
hulle eie belangstellings te kan volg, dit teen hulle eie tyd en ruimtes (alleen of saam met ander) te doen 
en sodoende self verantwoordelikheid daarvoor te neem. 

Tegnologie is dus ‘n kragtige instrument om leerervarings buite die grense van die klaskamer moontlik 
te maak. Die samestelling van funksionele spanne bestaande uit leerders van verskillende skole, 
akademici en kundiges uit die privaat- en openbare sektor is nou met die korrekte aanwending van 
tegnologie bereikbaar. 

Die vraag moet voortdurend gevra word: Vir watter doeleindes word tegnologie gebruik? Die Vier-
skuiwe-protokol se vrae kan in hierdie opsig waardevol wees, want by alle vrae in die vraelys speel 
tegnologie implisiet of eksplisiet ’n rol. Tegnologie moet sentraal staan in die daaglikse handel en 
wandel van alle rolspelers in die skool en in die leerder se opvoeding. 

There was a time when the primary role of leaders at most companies was 
management. The technology required to do the work of a company could be bought or 
siloed in an “IT department,” treated more as a cost center than a source of competitive 

advantage. 

But now we’ve entered a period of upheaval, driven by connectivity, artificial intelligence 
and automation. The changes affect the world of business so profoundly that every 

company is now a tech company.  

Christopher Mims – Wall Street Journal 

Gegewe die toenemende demokratiese krag van tegnologie deur toeganklikheid en bekostigbaarheid, 
kan die gebrek aan beskikbaarheid daarvan nie meer as verskoning gebruik word om nie effektiewe 
onderrig te laat plaasvind nie. 

’n Masai-stamlid in Kenia het vandag beter selfoonkommunikasie as wat president 
Ronald Reagan 25 jaar gelede gehad het. – Peter Diamandis 

Gee erkenning aan onderwysers as professionele korps 

Onderwysers moet die uitstekende professionele opleiding en die positiewe uitkoms van hulle eie 
huidige metodes van onderrig, binne die beperkings van spesifieke kontekste, erken. Erkenning daarvan 
moet ook onderling tussen kollegas geskied. 

http://rtalbert.org/flipped-learning-without-video/
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Teachers are the single most important resource of any education system. Teachers are 
at the heart of the learning process and the most important school-based factor for 

improving learning. – 2019-verslag van die Global Partnership for Education 

’n Kultuur van interne, eerder as eksterne, lokus van beheer moet gevestig word. Onderwysers self is 
grootliks verantwoordelik vir die toekoms van onderwys. Hulle moet dus hulle mandaat as 
professionele onderwysers nougeset, binne ’n toenemend verswakte staat, volg deur te fokus op goeie 
pedagogie wat relevant is vir die toekoms. 

If we want to understand what’s going on around us, it’s helpful to be able to formulate a 
resilient story, one that holds up to scrutiny and allows us to make an impact. That story 
shouldn’t change based on who’s in charge. Which means that we don’t have to ask the 
head of the chemistry department why a reaction occurred. The theory works fine even 

if they’re not around. – Seth Godin 

Posisioneer assessering primêr as ’n wyse om effektiwiteit van onderrig 
te meet 

’n Praktyk van “wetenskap van leer en onderrig” wat gebaseer is op teorie, kundigheid en terugvoer, 
moet in skole gevestig word. Die meetbaarheid van leer word komplekser namate die leer dieper word. 
Veral oordragvaardighede is moeilik meetbaar. 

Gevolglik is assesserings tradisioneel hoofsaaklik ingespan om oppervlakkennis te meet. Leerders is 
beoordeel aan die hand van assesserings, eerder as om dit te gebruik as vertrekpunt vir gesprekke 
rondom die effektiwiteit van onderrig. Groter klem moet geplaas word op die assessering van dieper 
leer om die effektiwiteit van onderrig te meet. 

I am a believer in the power of data to drive our decisions. Data gives us a roadmap to 
reform. It tells us where we are, where we need to go, and who is most at risk. 

– Arne Duncan, Obama se sekretaris van onderwys in 2009 

Reaksies op die vraelys dui daarop dat toetse en eksamens oorbeklemtoon word en dat leerders vir 
eksamens eerder as vir die toekoms afgerig word, die sogenaamde “teach to the test”. Alle rolspelers 
behoort saam nuwe maatstawwe en wyses te bedink om relevante vaardighede te assesseer, sodat 
leer divergent eerder as konvergent kan plaasvind. 

 

Figuur 13 - Leer vir toetse (konvergent) teenoor toets as basis vir leer (divergent) 

So byvoorbeeld kan ’n portefeulje vir elke leerder bygehou word met die klem op die toepassing van 
kennis en die mate waarin leerders eienaarskap van hulle eie leerproses neem. Leerders self, maar ook 
interne en eksterne belanghebbendes, kan betrek word by die assessering van deelname aan en 
uitkomste van projekte. So ’n portefeulje kan aan leerders beskikbaar gestel word sodat hulle dit na 
afloop van hulle skoolloopbaan aan potensiële werkgewers kan voorlê. 

Assessering dikteer pedagogie – Dr. Danie Brink 
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Brei die 4 C’s uit met die fokus op karakterbou en kulturele burgerskap 

Onder opvoedkundiges en verskeie wêreldorganisasies is daar konsensus dat die industrie van die 
21ste eeu vier kernvaardighede nodig het, te wete kritiese denke, kreatiwiteit, samewerking en 
kommunikasie. 

Die belangrikheid van karakter en burgerskap word ook al hoe meer besef deur opvoedkundiges soos 
Michael Fullan en OECD en hulle Global competence inisiatief. Onderwys is meer as die oordrag van 
kennis en vaardighede – dit is terselfdertyd ook die oordrag van kultuur. Afrikaanse onderwysers is 
bekend daarvoor dat hulle kernwaardes by leerders kweek en behoort dus op hierdie stewige basis 
voort te bou sodat leerders die toekoms suksesvol kan betree. 

Onderwysers en skole moet leerders in toenemende mate blootstel aan aktuele kwessies, soos die 
bewaring van die omgewing, sosiale neigings en die etiek rondom kunsmatige intelligensie, maar ook 
die bewaring van die eie. So kan leerders die geleentheid kry om eties om te gaan met tegnologie om 
hulle belangstelling en karakter daardeur te ontwikkel, en ook erkenning te gee aan hulle eie en ander se 
kulturele identiteit. 

As a source of exchange, innovation and creativity, cultural diversity is as necessary for 
humankind as biodiversity is for nature. – UNESCO 

Volg ’n spesifieke raamwerk en hou daarby 

In hierdie inligtingseeu word ons daagliks toegegooi met ’n magdom inligting. ’n Menigte onderrig- en 
leermetodes verskyn dan ook op gereelde grondslag. ’n Goeie strategie is dus om ’n onderrigraamwerk 
te identifiseer wat die beste pas by die huidige omstandighede, bewese pedagogiese beginsels en 
waardestelsel. Maak voorsiening dat die onderrigraamwerk genoeg ruimte laat vir die toekoms, en hou 
dan daarby.  

Die SOS beveel aan dat skole en onderwysers die Vier-skuiwe-protokol as basis gebruik vir 
toekomsgerigte leer. Die protokol kan na goeddunke gebruik en aangepas word om spesifieke 
omstandighede te pas. Die boek Harnessing technology for deeper learning deur Scott McLeod en Julie 
Graber kan in hierdie verband uitstekende insigte gee. Dit bied ook ’n stewige teoretiese basis vir 
onderrigmetodiek wat reeds in heelwat skole gebruik word. 

Projekgebaseerde onderwys het ’n steil leerkurwe. Die Vier-skuiwe-protokol kan dien as ’n geleidelike 
weg om projekgebaseerde onderrig in te faseer. Die benadering is nie-intimiderend en nieveroordelend 
van aard en pas aan by die gereedheid van onderwysers binne verskeie leerkontekste. 

Gebruik ’n bestaande leerbestuurstelsel soos Die Wolkskool om 
onderwysers te bemagtig 

Die SOS raai skole aan om van gebruikersvriendelike en geredelik beskikbare tegnologie gebruik te 
maak om leerders bekend te stel aan nuwe inhoud en konsepte te help bemeester.  

Tegnologie bied ruimte vir ingryping waar kennis en begrippe tekort skiet, en gee aan onderwysers 
groter kapasiteit vir vernuwende onderwys om outentieke leer, eienaarskap en verpersoonliking te laat 
plaasvind.  

Die Wolkskool bied aan onderwysers ’n aanlyn leerplatform om met verskillende modelle van vervlegte 
leer te eksperimenteer. Die Wolkskool erken die rol van die onderwyser as die belangrikste rolspeler in 
die leerproses, en as primêre agent vir vernuwing in onderwys. By Die Wolkskool word onderwysers 
deel van ’n kollektiewe innovasieprojek in Afrikaans. 
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Die Wolkskool is tot 30 Desember 2020 gratis tot beskikking van leerders en onderwysers en kan op ’n 
verskeidenheid bekostigbare toestelle gebruik word. Die SOS bied verdere ondersteuning en 
professionele ontwikkelingsgeleenthede vir skole en onderwysers deur toegang tot vakverenigings, 
leerhulpbronne en gestandaardiseerde eksamens. 

Navrae: wolkskool@skole.co.za 

Doen ’n bestekopname van toekomsgerigte leer in die skool 

Die SOS se vraelys oor vernuwende onderwys (http://bit.ly/dieperleer) is deurlopend beskikbaar en kan 
steeds ingevul word deur skole wat hulle huidige stand van onderrig wil bepaal. Alle rolspelers in die 
skool kan die vraelys invul en die SOS sal op aanvraag ’n kontekstuele analise teen ’n minimale bedrag 
aan skole beskikbaar stel. Die kontekstuele analise kan gebruik word as nuttige besprekingsdokument 
om strategiese verandering in die skool teweeg te bring.  

Uiteenlopende persepsies oor vernuwende leer tussen die rolspelers by ’n skool kan deur so ’n analise 
uitgewys word en deur ’n behoorlike strategie hanteer word. Die analise kan ook die uitslag van ’n skool 
in konteks plaas met universele neigings soos in hierdie verslag uitgelig is. ’n Vergelykende verslag kan 
na ’n tyd weer aangevra word om vordering te bepaal met die oog op verdere ontwikkeling. 

Vestig ’n leerkultuur by onderwysers 

Daar verskyn al hoe meer radiopraatjies, webinare en blog-artikels in Afrikaans oor vernuwende 
onderwys. Skole behoort ’n deurlopende ontwikkelingsprogram vir onderwysers te vestig waar 
gesprekke met die oog op professionele groei gevoer kan word. 

Ons bevind onsself in die goue era van breinnavorsing. Vars inligting oor denke en denkprosesse bied 
geleentheid om dit binne spesifieke leerkontekste in aanmerking te neem om vernuwende onderrig 
teweeg te bring. 

Bronne: 

http://www.ascd.org/publications/newsletters/education-update/jun01/vol43/num04/Applying-Brain-
Research-to-Classroom-Practice.aspx 

https://www.edsurge.com/news/2020-06-10-how-brain-research-helped-retool-our-school-schedule-
for-remote-learning 

Voer verandering geleidelik in 

Die Vier-skuiwe-protokol is ’n ideale manier om vernuwende onderwys stelselmatig op klaskamervlak 
sowel as op skoolvlak in te voer. 

Die konsep van ’n leerlaboratorium (’n skool binne ’n skool) kan ondersoek word as broeikas vir 
verandering. Die suksesse van ’n leerlaboratorium kan help om denke en houdings van ouers, 
onderwysers en leerders ten opsigte van verandering te bestuur. 

’n Geheelbenadering behoort gevolg te word waar die onderdele van die strategiese plan op ’n sikliese 
wyse, in kort inkremente, op klein skaal geïmplementeer word en dan stelselmatig uitgebrei word na 
verskillende kontekste. 

mailto:wolkskool@skole.co.za
http://bit.ly/dieperleer
http://www.ascd.org/publications/newsletters/education-update/jun01/vol43/num04/Applying-Brain-Research-to-Classroom-Practice.aspx
http://www.ascd.org/publications/newsletters/education-update/jun01/vol43/num04/Applying-Brain-Research-to-Classroom-Practice.aspx
https://www.edsurge.com/news/2020-06-10-how-brain-research-helped-retool-our-school-schedule-for-remote-learning
https://www.edsurge.com/news/2020-06-10-how-brain-research-helped-retool-our-school-schedule-for-remote-learning
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Figuur 14 - Die Waterval teenoor ’n Ratse (“Agile”) benadering - KSmith (WMF) / CC BY-SA 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) 

Bron:  

https://www.gettingsmart.com/2020/02/podcast-patricia-deklotz-on-high-school-transportation/ 

Voer gereelde gesprekke oor vernuwende onderrig 

Die SOS neem nie aan dat die ontleding van die vraelys ’n aanduiding is van die mate waarin leer 
plaasvind nie. Vrae is so gestel dat dit die mate toon waarin leerders aan ervarings blootgestel word 
wat as voorbereiding dien vir die toekoms. Die mate waarin leer plaasvind, is ’n ander gesprek wat 
binne ’n spesifieke leerkonteks of skool gevoer moet word.  

Die vraag is of gesprekke oor vernuwende onderrig in onderwysgeledere binne die verskillende 
kontekste plaasvind. Indien nie, waarom nie? Wat doen onderwysers om hulle suksesse met ander te 
deel? Is daar ’n kultuur van konstruktiewe samewerking? In watter mate word daar gekoördineerd te 
werk gegaan om leerders bloot te stel aan ’n multidissiplinêre benadering om oplossings aan die 
gemeenskap te bied, outentiek soos in die regte komplekse wêreld? 

Watter rol speel leierskap in vernuwende onderrig? Kollektiewe effektiwiteit van onderwysers word deur 
Hattie geïdentifiseer as dié faktor wat positiewe leer beïnvloed. Kan ons dit in ’n steeds sneller 
veranderende wêreld bekostig om nie die krag van kollektiewe kennis en ervaring te benut en daarop te 
bou nie? 

Ons moet dus bereid wees om ons ego's eenkant te skuif en deurdringende vrae oor die 
onderrigdoelstellings en die gebruik van tegnologie op 'n gereelde basis te stel. Gesprekke moet tussen 
die verskillende belanghebbendes, dit wil sê ouers, onderwysers en leerders, gevoer word. Die 
belangrikste gesprekke is egter dit wat tussen onderwysers plaasvind. 

Samevatting 
Die afgelope halfeeu het tegnologiese ontwikkeling die wêreld so onherkenbaar verander dat onderwys 
nouliks kon bybly. 

Internasionaal was daar oor die jare wel onderwysinisiatiewe om tegnologies by te bly, maar dit kon nie 
byhou in ’n wêreld waar die pas van verandering deur tegnologie toenemend versnel nie. 

Afrikaanse onderwys is nie in isolasie nie en het, ten spyte van dié skole se prestasie, ook hierdie 
neiging gevolg. Hierdie verslag is tekenend van Afrikaanse skole en onderwysers se toewyding tot 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://www.gettingsmart.com/2020/02/podcast-patricia-deklotz-on-high-school-transportation/
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akademiese prestasie en geheelontwikkeling van leerders, maar dui ook op wesenlike leemtes wat nog 
bestaan in die optimale gebruik van tegnologie om vernuwende leer te ondersteun. 

Uitstekende onderwysinisiatiewe op internasionale gebied bied aan Afrikaanse onderwys die 
geleentheid om daaruit te leer en beste praktyke in die unieke Suid-Afrikaanse konteks toe te pas. Die 
koronakrisis het wenkbroue laat lig oor die manier waarop verskeie Afrikaanse skole hulle 
veerkragtigheid gewys het in die lig van onverwagte uitdagings.  

Heelwat gesprekke oor vernuwende onderwys is deur die krisis geïnspireer. Die meeste strategiese 
gesprekke en beplanning fokus ongelukkig bloot op die vervanging van onderrigaktiwiteite met 
tegnologie sonder om enige pedagogiese denkraamwerk of funksionele verandering in pedagogie 
teweeg te bring. 

Wêreldwyd is ekonome en opvoedkundiges dit eens dat kommunikasie, samewerking, kritiese denke, 
kreatiwiteit, karakter en kulturele/wêreldburgerskap kritieke vaardighede is vir die 21ste eeu. Die wêreld 
het mense nodig wat bo die eksaktheid van masjiene kan uitstyg en volledig as mens ontwikkel. Unieke 
menslike kwaliteite kan ingespan word om komplekse probleme van die wêreld met kreatiwiteit en 
intuïsie, met die regte gereedskap (tegnologie) en saam met ander mense te help oplos. 

Leerders moet gelei en ondersteun word om in eie reg te ontwikkel, self verantwoordelikheid te neem 
vir hulle leer en geleentheid kry om hulle belangstellings tot op die diepste vlakke te ontwikkel deur dit 
volledig te kan uitleef. Outentieke leer is van kritieke belang in die hedendaagse klaskamer waar 
onderwysers die leerproses fasiliteer sonder om uit die staanspoor oor al die antwoorde te beskik. 

Afrikaanse onderwysers weet toenemend WAT gedoen moet word. Die vraag is egter HOE dit gedoen 
moet word. Alle aanduidings is daar dat vernuwende leer nie net van bo na onder gebeur nie. Die 
verandering moet in die klaskamer begin. 

Vernuwende leer kan egter nie in isolasie plaasvind nie. Aktiwiteite en leerprosesse in klaskamers moet 
aansluit by die outentieke probleme en eise van die gemeenskap en die wêreld buite die skool. 
Tegnologie maak dit moontlik dat leer meer gemeenskapsgeïntegreerd kan plaasvind, d.w.s. saam met 
leerders en volwassenes binne en buite die skool. 

Insgelyks mag onderwysers ook nie meer in isolasie funksioneer nie. Navorsing dui daarop dat die 
onderwyser steeds die belangrikste komponent in ’n onderrig–leersituasie is. Navorsing bevestig ook 
toenemend dat onderwysers hoogs gekoördineerd te werk moet gaan om optimale leer te laat 
plaasvind. 

Hierdie verslag is primêr geposisioneer om gesprekke oor vernuwende onderwys onder onderwysers, 
skoolbestuur en akademici te stimuleer. 

Afrikaanse onderwys staan in ’n unieke drukgang van ’n veranderende wêreld. Aan die een kant is daar 
opwindende onderwysvooruitsigte binne ’n wêreld van onuitputbare tegnologiese vooruitgang; aan die 
ander kant ’n verswakkende staat waar moedertaalonderrig (spesifiek Afrikaans) toenemend onder 
druk kom.  

Veerkragtigheid is nodig, tyd is uiters beperk, maar met die stewige basis van goeie Afrikaanse onderrig 
is die geleenthede vir vernuwende onderwys eindeloos. 
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