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SUMMARY 

THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A LIFE-SCIENCE CURRICULUM FOR 

BIOLOGY IN THE SECONDARY SCHOOL. 

By: T. VAN VOLLENSTEE 

Degree: MAGISTER EDUCATIONIS IN DIDACTICS 

Supervisor: PROF. W.J. FRASER 

An increase in information accompanied by scientific and technological development 

necessitates the re-evaluation of the present Biology Curriculum, as the curriculum does not 

meet the demands of the community. 

An analysis of the above-mentioned problem reveals the structure and principles of Biology 

as a subject and the bio-ethic factors which to a larger extend influence man's values as 

technology and information change. 

By means of a literature study and personal interviews the development and design of a life

science curriculum for Biology is formulated. Within this, several aspects concerning the 

teaching of a lifescience Biology Curriculum will be discussed. 

Important methods and strategies required for the successful teaching of Biology include a 

process approach, a constructivism approach, demonstration, discovery, reflective and meta

learning, practical work, discussions and co-operative learning methods. 

The successful teaching of Biology, however, goes hand in hand with effective preservice 

and inservice training of Biology teachers. 

KEYWO,ROS . 
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OPSOMMING 

DIE ONTWIKKELING EN IMPLEMENTERING VAN 'N LEWENSKUNDE-KURRIKULUM VIR 

BIOLOGIE IN DIE SEKONDeRE SKOOL 

Deur: 

Graad: 

Studieleier: 

T. VAN VOLLENSTEE 

MAGISTER EDUCATIONIS IN DIE VAK DIDAKTIEK 

PROF. W.J. FRASER 

lnformasievermeerdering gepaardgaande met wetenskaplike en tegnologiese ontwikkeling 

noodsaak 'n herevaluering van die huidige Biologiekurrikulum aangesien die kurrikulum nie 

voldoen aan die eise en behoeftes van die gemeenskap nie. 

Ter ontleding van bogenoemde probleem, word die struktuur en grondslae van Biologie as 

vak en die bio-etiese faktore wat toenemend die mens se waardedimensie be"invloed, namate 

die tegnologie en inligting verander, bespreek. 

Deur middel van 'n literatuurstudie en persoonlike onderhoude word die ontwikkeling en 

ontwerp van 'n Lewenskunde Biologiekurrikulum uiteengesit. Hieruit sal verskeie aspekte 

rakende die onderrig van 'n Lewenskunde Biologiekurrikulum bespreek word. 

Belangrike metodes en strategiee wat vir suksesvolle Biologie-onderrig benodig word, sluit 

die prosesbenadering, 'n konstruktivistiese benadering, demonstrasie-, ontdekkende -, 

reflektiewe - en metaleer, praktiese werk, besprekings- en kooperatiewe leermetodes in. 

Die sukses van Biologie-onderrig gaan egter hand-aan-hand met effektiewe voordiens- en 

indiensopleiding van Biologie-onderwysers. 

SLEUTELWOORDE 

Biologie, Kurrikulum, Lewenskunde, Wetenskap en Tegnologie, Doelstellings, Waardes, 

Onderrigmetodes, Onderrigstrategiee, Onderwyseropleiding, Professionalisme 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDENDE ORleNTERING 

1. lnleiding 

1.1 Faktore wat tot die studie aanleiding gegee het 

Onderwys en opleiding openbaar wereldwyd, maar in Suid-Afrika in die besonder, 'n 

krisiskarakter. Die onderwysproblematiek in Suid-Afrika word weerspieel in polities

ideologiese en sosio-ekonomiese veranderinge wat in die wereld voorkom. Tydens hierdie 

krisisperiode word energiebronne uitgeput, die omgewing besoedel, die bevolkingsdigtheid 

vergroot en baie mense raak mismoedig namate die gemeenskap 'n transformasie van 

waardes en karakter ondergaan. 

Die probleme wat in bogenoemde paragraaf ter sprake kom, is ook direk op die Suid

Afrikaanse samelewing van toepassing. Gevolglik moet ons dit aanvaar dat die probleme 

en verskynsels soos hierbo uiteengesit, ook Suid-Afrika in die gesig staar, naamlik 'n 

groeiende bevolkingsaanwas, 'n toename aan multikulturaliteit en bevolkingsdiversiteit, 

ondervoeding, siektes soos tuberkolose, malaria en Vigs, die vernietiging van natuurlike 

hulpbronne en die omgewing, besoedeling en motorongelukke. 

Hierdie komplekse probleme waarmee die Suid-Afrikaanse bevolking worstel, word egter 

verder gekompliseer deur politieke probleme. Politieke probleme is egter slegs tydelik van 

aard, en ongeag watter politieke party aan bewind is, moet die enorme biologiese probleme 

steeds gekonfronteer word. Hierdie probleme is kritiek en kan die land se ontwikkeling 

teehou. Hoewel die wetenskap en die tegnologie telkemale verantwoordelik gehou word vir 

bogenoemde probleme en van hulle verwag word om oplossings vir hierdie probleme aan 

te bied, sal alle politieke partye en leiers hierdie probleme in ag moet neem en self moontlike 

oplossings moet voorstel. 

Daar kan gevolglik met 'n redelike mate van sekerheid aanvaar word dat 'n doeltreffende 

onderwysstelsel sal bydra tot die oplossing van sekere probleme wat hulle oorsprong juis in 

die land se historiese verlede gehad het. Ons leef in 'n wereld wat deur die wetenskap en 

die tegnologie oorheers word, dus sal wetenskaplike opvoeding 'n kritiese rol in die 

opvoedingsisteem moet speel. 'n Wetenskaplike opvoedingsprogram moet egter so omskep 
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word dat dit die behoeftes van die individu en die gemeenskap sal aanspreek. Die 

bestaande wetenskapsvakke in ons Suid-Afrikaanse onderwysstelsel, naamlik Natuur- en 

Skeikunde en Biologie is egter nie heeltemal geskik om relevante krisisse in ons land aan 

te spreek nie. Leerlinge gebruik hoofsaaklik Biologie en Natuur- en Skeikunde om toegang 

tot die universiteit te kry of om soms verder in 'n wetenskaplike rigting na hul skoolloopbaan 

te gaan studeer. As die lae getal hoerskoolleerlinge wat verder in 'n wetenskaplike rigting 

na skool studeer in aanmerking geneem word, is dit duidelik dat 'n nuwe strategie gevolg sal 

moet word om die volwasse bevolking bewus te maak van die belangrike rol wat die 

wetenskap en die tegnologie in ons lewens speel. Die Biologiekurrikulum sal in hierdie opsig 

moet verander om te voorsien in die individuele en gemeenskapsbehoeftes. 

Hierdie verandering moet die onderwysstelsel in staat stel om leerlinge as wetenskaplik

geletterde landsburgers op te voed. Volgens Bybee en Townsend (1996:227) is 'n 

wetenskaplik-geletterde landsburger iemand wat wetenskaplike konsepte, prosesvaardig

hede en waardes kan gebruik om elke dag van sy lewe verantwoordelike besluite te kan 

neem; wat verstaan hoe die gemeenskap die wetenskap en die tegnologie be"invloed en 

omgekeerd; wat die beperkinge sowel as die bruikbaarheid van die wetenskap en die 

tegnologie in die bevordering van die mens se wereld erken; wat die hoofkomponente, 

hipoteses en teoriee van die wetenskap ken en in staat is om dit te gebruik en wat beskik oor 

genoegsame kennis en ondervinding om die waarde van navorsing en tegnologiese 

ontwikkeling te waardeer. 

Hierdie geletterdheid moet aspekte soos watersuiwering, energiebesparing, byvoorbeeld 

tydens die gaarmaak van voedsel, gesinsbeplanning, die herbenutting van afvalprodukte, die 

produksie van voedsel, die vermindering van sterfgevalle as gevolg van onetiese en 

onbekwame mediese praktyke, en andere, insluit. 

Hierdie wetenskaplike beginsels geld nie net vir die agtergeblewe Suid-Afrikaanse bevolking 

of die minderbevoorregtes nie, aangesien wetenskaplike geletterdheid noodsaaklik vir die 

verhoging van elke individu se lewenskwaliteit is. 

Nieteenstaande baie mediapublikasies, radiopraatjies, televisieprogramme en ander, blyk dit 

dat die meeste Suid-Afrikaners nie bewus is, of nie ingelig is aangaande die mens se 

afhanklikheid van die natuurlike omgewing nie. Voorbeelde hiervan is die uitputting van 

natuurlike bronne, water- en lugbesoedeling, gronderosie en 'n tekort aan voedsel. Die rede 

hiervoor kan moontlik gekoppel word aan die onderwysstelsel waar te min nasionale 

omgewingsgeletterdheidsprogramme voorkom. 
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Opvoeding is nodig om die mens toe te rus om verantwoordelik in sy omgewing te kan 

optree. Dit is dan ook die besondere taak van die Biologie-onderwyser om leerlinge aan die 

hand van relevante inligting op te voed om verantwoordelike volwasse landsburgers te word. 

Die tempo waarteen inligting in die algemeen en biologiese inligting in die besonder 

toeneem, bemoeilik egter Biologie-onderwysers se taak sodat hulle nie in staat is om dit 

voldoende te kan hanteer nie aangesien sekere teoriee en metodes nog nie deur hulle 

ontwikkel is om sodanige informasie te kan oordra en te kan transformeer in die praktyk nie. 

Die toename in biologiese inligting wat die leerling moet bemeester, veroorsaak dat daar 

minder tyd beskikbaar is vir opvoedende onderwys. Die gevolg is dat die inligting wat die 

leerling verwerf nie funksioneel toegepas kan word nie, en leerlinge nie in staat is om die 

uitdagings van die werklikheid, die hoof te kan bied nie. Probleme rakende bevolkingsgroei, 

energie- en voedselvoorsiening en besoedeling is voorbeelde hiervan. 

Leerlinge kry te doen met groot hoeveelhede inligting, maar beskik nie altyd oor die 

vaardighede om hierdie inligting in die werklike lewensituasies te kan toepas en evalueer nie. 

Dit kom veral in 'n tegnologiese welvaartsamelewing voor, waar van leerlinge, te midde van 

verwardheid en hulpeloosheid, verwag word om talle keuses te maak en eie standpunte in 

te neem. Dit is egter die besondere taak van die Biologie-onderwyser om die 

verantwoordelikheid te neem om leerlinge voor te berei om hul plek met verantwoordelikheid 

in die wereld in te neem en dus medeverantwoordelikheid vir sodanige verbetering van die 

samelewing te aanvaar. Biologie-onderrig speel dus 'n kernrol in die verbetering van die 

samelewing waar die Biologie-onderwyser die verantwoordelikhid het om biologiese inligting 

so interessant en relevant as moontlik aan leerlinge oor te dra, en leergeleenthede te skep 

waarvolgens leerlinge uit hulle eie ervaringsvelde moontlike oplossings vir probleme mag 

vind (reflektiewe onderrig). 

Hoewel baie Biologie-onderwysers tevrede met die inhoud en die aanbieding van Biologie 

is en die vak op 'n interessante wyse aan leerlinge kan oordra, is daar ook baie onderwysers 

wat leerlinge met feite oorlaai en die vak vervelig aanbied. Die redes waarom nie alle 

Biologie-onderwysers ewe veel sukses in hulle klasse behaal nie, kan moontlik as volg wees: 

die inligtingsontploffing en die vooruitgang van die tegnologie veroorsaak dat 

onderwysers ondergekwalifiseerd is en 'n gebrekkige kennisbasis het; 

baie Biologie-onderwysers is onbevoeg en onbekwaam om Biologie te onderrig; 
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die inligting wat aan Biologieleerlinge oorgedra word, is dikwels irrelevant tot 

individuele - en gemeenskapsbehoeftes; 

baie Biologie-onderwysers beklemtoon die handboekmetode soms as die enigste 

metode van onderrig; en 

die ekonomiese omstandighede in Suid-Afrika veroorsaak dat: 

i. baie Biologie-onderwysers oorvol klasse meet onderrig as gevolg van 'n 

gebrek aan klaskamers; en 

ii. apparaat en fasiliteite in baie skole ontbreek, sodat praktiese werk nie 

doeltreffend uitgevoer kan word nie. 

Bogenoemde faktore stel eise aan die Biologie-onderwyser waarmee rekening gehou meet 

word tydens die opstel van indiens- en voordiensopleidingsprogramme vir Biologie

onderwysers. 

Vanuit persoonlike onderhoude gevoer met Biologie-onderwysers asook met 

vakdeskundiges, waaronder Fraser, Dekker, De Beer, Mtombeni, Redelinghuys, Niebuhr, 

Ferreira, Van Aswegen, Poliah, Vermaak en Sasson, is almal dit eens dat die Biologie

kurrikulum irrelevant, moeilik, te lank en oninteressant vir die meeste leerlinge is. Verder 

was hulle van mening dat relevante temas rakende wereldprobleme socs ender andere die 

ekologie, die bevolkingsgroei en voedselvoorsiening in die Biologie-kurrikulum ingesluit 

behoort te word. 

Reeds in 1990 was daar 'n reeks van drie werkswinkels by die Johannesburg College of 

Education Teacher's Centre en die Universiteit van die Witwatersrand gehou waar voorstelle 

vir 'n nuwe Biologie-kurrikulum gemaak is, probleme met die bestaande standerd agt tot tien

Biologiesillabus en Biologie-onderwysers se menings aangaande die opstel van 'n nuwe 

Biologiesillabus bespreek is. 

Gesprekke met verskeie Biologie-onderwysers het dit aan die lig gebring dat baie Biologie

onderwysers nie tevrede met die Biologiekurrikulum socs dit tans onderrig word, is nie. 

Volgens hulle word te veel klem op wat onderrig meet word en hoe dit onderrig meet word, 

geplaas. Biologie-onderwysers is verder ook van mening dat ongewenste onderrigmetodes 

op hulle afgedwing word. 'n Lang inhoudbelaaide Biologiekurrikulum laat byvoorbeeld min 
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tyd vir praktiese werk oor. 

Die toename in inligting en tegnologiese vaardighede veroorsaak dat toenemend insette 

gelewer moet word ten opsigte van veranderinge in die Biologiekurrikulum. Biologie

onderwysers, as implementeerders van vernuwende idees en wat bewus is van die 

tekortkominge van die kurrikulum, kan veral waardevolle bydraes tot 'n nuwe 

Biologiekurrikulum lewer aangesien hulle weet wat die praktyk se werklike behoeftes is. 

Tot nou toe was baie Biologie-onderwysers oningelig en onkundig aangaande 

kurrikulumontwikkelingsteoriee en -praktyke en het min betekenisvolle bydraes op die meso

en makrovlak gelewer omdat hulle beperk was op die navorsingsgebied, gebonde was aan 

'n sillabus en nie maklik daarvan afgewyk het nie. 

Daar is egter verskeie faktore waarmee die Biologie-onderwyser en vakkundiges moet 

rekening hou wanneer insette vir 'n nuwe Biologiekurrikulum gelewer word, naamlik die 

toename in biologiese inligting, die multikulturaliteit van die Suid-Afrikaanse bevolking, die 

rigiede eksamenstelsel en die paradigmaverskuiwing van Biologie as 'n onafhanklike 

wetenskap na 'n lewenswetenskap. 

'n Lewenskundige Biologiekurrikulum moet gerig wees op die ontwikkeling van waardes en 

houdings, aan die hand van funksionele kennis, wat die Biologieleerling in staat sal stel om 

probleemsituasies wat tydens veranderinge na vore tree, met verantwoordelikheid te kan 

hanteer. 

1.2 Probleemstelling 

In die lig van voorafgaande bespreking oor die faktore wat tot hierdie studie aanleiding gegee 

het, is dit duidelik dat die huidige Biologie-kurrikulum nie daarin slaag om die komplekse 

realiteite van die Suid-Afrikaanse samelewing na behore aan te spreek nie. 

Ten einde antwoorde op bogenoemde probleemvelde te verskaf, sal aspekte en probleme 

rondom die implementering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum teoreties gefundeer en 

uiteengesit moet word. 

Dit is ook noodsaaklik dat die faktore wat 'n rol tydens die implementering van 'n 

lewenskundige Biologiekurrikulum speel, ondersoek word. Die probleem wat in die 

onderhawige studie ondersoek word, sentreer rondom die onderrig van lewenskundige 
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Biologie-inhoud tydens die senior sekondere skoolfase. 

Adams, et al (1985:463) het die probleem as volg saamgevat: 

"Most of the science being taught is not related to the problems that exist in 
today's society. There is a mismatch between the science taught and the 
science needed." 

Die fundamentele vraag wat uit bogenoemde probleem voortspruit, is dus of die Biologie wat 

ons tans onderrig, enigsins voldoen aan die eise van die individu en die gemeenskap. 

Die volgende onderafdelings spesifiseer die probleem verder: 

Is die standard agt tot tien Biologiesillabus relevant genoeg en hou dit verband met 

die leefwereld van die leerling? 

Wat kan gedoen word om die belangstelling van Biologieleerlinge te wek om verdere 

studie in 'n natuurwetenskaplike rigting aan te moedig? 

Hoe kan te werk gegaan word om die Biologie-onderwyser te motiveer om by 

vernuwing betrokke te raak? 

Hoe kan Biologie-onderrig wat hoofsaaklik produkgerig is, verander word na 'n meer 

uitkomsgebaseerde benadering? 

Die oplossing vir bogenoemde probleme le waarskynlik in die vemuwing van Biologie-inhoud, 

onderrigmetodes en doelstellings wat gerig is op die voorbereiding van Biologie-leerlinge om 

in die toekoms in staat te wees om moontlike oplossings vir gemeenskaps- en 

wereldprobleme te kan vind. 

Biologiedoelstellings, -inhoud en onderrigmetodes moet voortdurend aangepas word om 

enersyds tred te hou met die snelle veranderinge in die vakwetenskaplike dissipline en 

biososiale leefwereld en andersyds steeds rekening te hou met die opvoedkundige behoeftes 

van die gemeenskap. 
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1.3 Die keuse van die studie-onderwerp 

Na persoonlike betrokkenheid by Biologie-onderrig in die sekondere skoolfase vir nagenoeg 

agt jaar het die skrywer besluit om die leemtes en gebreke wat effektiewe Biologie-onderrig 

in die senior sekondere skoolfase kortwiek, te ondersoek. 

Hierdie studie is veral ge·inspireer deur die toenemende afname aan Biologieleerlinggetalle 

en swak prestasies van Biologieleerlinge wat voorspruit uit gebrekkige belangstelling, groot 

hoeveelhede inligting wat bemeester moet word en rigied tydens eksaminering geevalueer 

word. 

Die snelle ontwikkeling van biologiese inligting, veral ten opsigte van die molekulere en 

sellulere Biologie, molekulere genetika, biochemie en vele ander het die skrywer laat besef 

dat sommige van die bestaande Biologie-inhoud irrelevant geword het. Die gevolg hiervan 

is dat Biologie-leerlinge belangstelling in die vak verloor en dat baie leerlinge nie 'n 

wetenskaplike studiekursus na skool wil volg nie. 

Baie leerlinge verlaat dus die skool sonder dat hulle werklik in staat is om verantwoordelike 

besluite rakende die gemeenskap en die omgewing te kan neem. Biologieleerinhoud moet 

in ooreenstemming met eietydse behoeftes bepaal word; kontemporere probleme en soms 

ook kontensieuse onderwerpe moet aangespreek word om verwantskappe tussen die 

Biologie-inhoud en relevante sosiale aangeleenthede daar te stel. 

Die onderwysstelsel in Suid-Afrika is tans besig om vele veranderinge te ondergaan. Met 

hierdie verhandeling poog die navorser om die belanghebbendes by die nuwe 

Biologiekurrikulum bewus te maak van die nood aan lewenskundige temas sodat 

landsburgers opgevoed kan word wat eendag in staat sal wees om verantwoordelike 

gemeenskapsbelsuite te kan neem. 

1.4 Die doelstellings van die ondersoek 

Uit die keuse van hierdie studie-onderwerp spruit die volgende doelstellings: 

Aan die hand van 'n deeglike uitgebreide literatuurondersoek en persoonlike 

onderhoude wat met Biologie-onderwysers en vakkundiges gevoer is, sal bepaal 

word of daar 'n behoefte aan 'n lewenskundige Biologiekurrikulum in die senior 

sekondere skoolfase in Suid-Afrikaanse skole bestaan. 
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Deur middel van gestruktureerde onderhoude en 'n literatuurstudie word Biologie

onderwysers en vakkundiges se menings oor die rol wat waardes en gesindhede ten 

opsigte van wetenskaplike en tegnologiese vooruitgang speel, gebruik om die 

doeltreffendheid van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum te bepaal. 

Om bestaande onderrigstrategiee en -metodes in Biologie krities te ondersoek in 

terme van relevansie vir die onderrig van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum en om 

aanbevelings te maak ten opsigte van die implementering van 'n lewenskundige 

Biologiekurrikulum. 

Om die huidige rol wat die onderwyser tydens die onderrig van Biologie speel, te 

bepaal en om 'n nuwe rol vir die Biologie-onderwyser tydens die implementering van 

'n lewenskundige Biologiekurrikulum voor te stel. 

In die lig van die aantal ondergekwalifiseerde onderwysers wat Biologie onderrig, 

moet die tekortkominge en aanbevelings van voordiens- en indiens

opleidingsprogramme uiteengesit word met behulp van inligting wat uit 'n 

literatuurstudie en persoonlike onderhoude gevoer met verskeie vakkundiges bekom 

is. 

lnligting wat verkry is vanuit 'n literatuurstudie en persoonlike onderhoude wat met 

Biologie-onderwysers en vakkundiges gevoer is, sal gebruik word om moontlike 

lewenskundige temas vir die Biologiekurrikulum voor te stel. 

Die oorkoepelende doel met die studie is die daarstelling van moontlike riglyne vir die 

implementering van 'n relevante lewenskundige vakkurrikulum vir Biologie-onderrig in die 

sekondere skool, waardeur leerlinge opgevoed en toegerus sal word vir die realiteite van die 

snelle veranderinge wat op alle terreine, maar veral die biologiese terrein, beleef word. 

As opvoedingsmiddel behoort hierdie lewenskundige Biologiekurrikulum die bree 

opvoedingsdoel te dien en as toegangsweg te dien ter bereiking van volwaardige 

volwassenheid. Volwaardige volwassenheid dui egter nie net op die selfverwesenliking van 

die individu nie, maar ook op sy beroepsvolwassenheid en sosiale verantwoordelikheid wat 

volg. Die Biologiekurrikulum moet dus die werklike belange en behoeftes van die 

gemeenskap en van die individu voor oe hou. Die seleksie van leerinhoude is dus belangrik 

aangesien hierdie inhoude in bogenoemde behoeftes moet voorsien. Verder moet die 

Biologiekurrikulum leerlinge ook die geleentheid bied om die nodige vaardighede te ontwikkel 
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sodat hulle in staat sal wees om toekomsbesluite te neem, deur korrekte keuses aan die 

hand van geldige feite uit te oefen. 

In hierdie ondersoek gaan daar dus gepoog word om deur middel van 'n literatuurstudie, 

kwalitatiewe onderhoude, eie beredenering, ontleding en sintese die mees geskikte temas, 

inhoud, metodes, doelstellings en programme vir onderwyseropleiding en evaluerings

metodes vir 'n relevante Biologiekurrikulum voor te stel. 

1.5 Navorsingsmetodologie 

'n Uitgebreide literatuurstudie wat aangevul is met inligting wat bekom is vanuit vrae wat 

tydens kwalitatiewe onderhoude gestel is, is die belangrikste navorsingsmetodes in hierdie 

studie. Daar is egter ook soms van ouer bronne gebruik gemaak om bepaalde aspekte van 

hierdie studie duideliker te belig. 

1.5.1 Die literatuurstudie 

Hierdie literatuurstudie sluit 'n sistematiese beskrywing, 'n logiese ontleding en beredenering 

van gegewens en die maak van gevolgtrekkings en aanbevelings in. 

Beskikbare literatuur rakende die implementering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum 

in die sekondere skool is geraadpleeg. Die jongste relevante bronne is gebruik, waaronder 

verskeie proefskrifte, verhandelings, tydskrifartikels en besprekingsdokumente sorteer. 

Die belangrikste besprekingsdokumente wat in hierdie ondersoek gebruik is, is: 

die South African Qualifications Authority (SAQA)(1995) wat geraadpleeg is om 

meer inligting aangaande die opleiding van Biologie-onderwysers te bekom; 

die Kernsil/abuskomitee: Natuurwetenskappe (1995) beskik oor waardevolle 

inligting rakende die doelstellings vir die sekondere skoolfase; 

die National Education Policy Investigation - the Framework and Report and 

Final Report Summaries (1993) lewer belangrike insette oor die professionaliteit en 

opleiding van Biologie-onderwysers; 
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"Looking for Links" (1995) het veral waardevolle inligting waar aspekte wat 'n 

lewenskundige Biologiekurrikulum raak, uiteengesit word; 

"Lifelong Leaming through a National Qualifications Framework" (1996) verskaf 

veral baie inligting rakende die uitkomsgebaseerde benadering wat vir Biologie

onderrig in 1998 beoog word, en waar veral aandag gegee word aan vermoens wat 

onderwysers benodig; 

die "Reconstruction and Development Programme" (1994) is dikwels geraadpleeg 

om die onderwysbehoeftes vanuit 'n demokratiese gesigspunt toe te lig; 

lnligting ten opsigte van die relevansie van Biologie-onderrig is bekom vanuit 

besprekingsdokumente wat tydens die veertiende en sestiende internasionale 

konvensies vir Natuurwetenskap en Wiskunde gelewer is onder leiding van Dekker, 

Van der Merwe en De Beer; 

Fraser bied in sy "Reflections on Competence or Outcome-based Teacher 

Education" (1996) 'n deeglike uiteensetting van hoe die onderwyser sekere 

kompetensies kan bereik; 

die "Committee on Teacher Education Policy"-vers/ag (COTEP) (1996) is ook 

geraadpleeg waar die minimum standaarde waaraan onderwysers moet voldoen, 

uiteengesit word. 

Tydskrifartikels wat tydens die ondersoek gebruik is, is navorsingstydskrifte soos die 

International Journal for Science Education, Education Bulletin, Journal of Biological 

Education, Studies in Science Education, Die Unie, Suid-Afrikaanse tydskrif vir 

Opvoedkunde, Spectrum, The American Biology Teacher, en vele ander wat meer 

inligting oor die omvang van die onderwysprobleem in Suid-Afrika verskaf. 

1.5.2 Onderhoude 

Die literatuurstudie is aangevul deur onderhoude te voer met Biologie-onderwysers wat 

verskillende sosiale strata, naamlik die minderbevoorregte -, die gemiddelde - en die 

hoerinkomstegroep in Gauteng verteenwoordig. Persoonlike onderhoude is ook met 

verskillende vakkundiges van verskillende opleidingsinrigtings in Gauteng asook met persone 
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wat aktief by Biologiekurrikulumontwikkeling betrokke is, gevoer. 

Onderhoude wat persoonlik met Biologie-onderwysers en vakkundiges in Gauteng gevoer 

is, is deur middel van vrae en antwoorde wat op band opgeneem is en daama verwerk is, 

uitgevoer. 

Oor die algemeen het onderhoude 45 minute tot 60 minute geduur. 

Gestruktureerde onderhoude is met Biologie-onderwysers asook vakkundiges gevoer ten 

einde die inligting waaroor hulle beskik op 'n sistematiese geordende wyse te onttrek en vir 

navorsing vir hierdie studie te gebruik. Die ideaal van hierdie gestruktureerde 

onderhoudvoering as metodologie is die ontwikkeling, herformulering en uitbreiding van die 

gegewe probleemstelling sodat 'n daadwerklike bydrae tot 'n meer sistematiese opbouing 

van kennis oor die implementering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum daargestel kan 

word. 

1.6 Begripsomskrywing 

Vir die doel van hierdie studie word die betekenisse van sekere kembegrippe verklaar. 

Die titel van die verhandeling is "Die ontwikkeling en imp/ementering van 'n lewenskunde 

kurrikulum vir Bio/ogie in die sekondere skoof'. Ter verduideliking van wat met bogenoemde 

titel van hierdie verhandeling bedoel word, word 'n begripsverheldering gegee van terme en 

begrippe in en random die titel. 

1.6.1 Lewenskunde 

Volgens De Beer (1993:6) en Dekker en Van der Merwe (1990:11) verwys lewenskunde na 

daardie aspekte wat met die mens se samelewingsopset verband hou. Aspekte waama 

verwys kan word, is Vigs, geslagsiektes, besoedeling, dwelms, alkohol, diete, anaboliese 

stero·iedes, genetiese ingenieurswese, en andere. Louw (1993: 117) beskryf lewens

kundigheid as volg: "Kundigheid dui op kennis. Die samelewing het 'n voortdurende behoefte 

aan kundige persona, dit wil se, mense wat oor lewenskennis en -waarheid beskik". 

'n Lewenskundige Biologie verwys na daardie inligting wat 'n leerling moet verwerf om in 

staat te wees om betekenisvolle en verantwoordelike besluite in die samelewing te kan maak 
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ten opsigte van aspekte soos drankmisbruik, die gebruik van dwelms, aborsies, 

wereldgesondheidsprobleme, diete, die oplossing van voedselprobleme, lewe en dood, 

ekologiese probleme, besoedeling, bevolkingsgroei en waterbronne. Dit het dus noodsaaklik 

geword dat relevante temas wat leerlinge se belangstelling wek aan die hand van 'n 

lewenskundige Biologiekurrikulum aan leerlinge oorgedra sal word (Heller 1993:645). 

Die doel met 'n lewenskundige Biologiekurrikulum is om leerlinge met die basiese van die 

menslike anatomie, die fisiologie, evolusie en natuurbewaring bekend te maak, sodat 

leerlinge hierdie inligting kan gebruik om hulle eie lewenstyl te verbeter. 

Biologie-onderwys behoort dus die leerling vir die toekomstige werklikheid voor te berei. Die 

huidige Biologiekurrikulum doen dit egter nie, aangesien leerlinge grotendeels met die 

verlede en in 'n mindere mate met sake van die dag gekonfronteer word. 

'n Lewenskundige Biologiekurrikulum is daarop gerig om alle Suid-Afrikaners op te voed 

sodat hulle as volwaardige landsburgers eendag sal kan funksioneer. Watson (1990: 13) wys 

op die volgende: ''we must educate all citizens in biological matters which pertain to the way 

they function in our type of society''. 

Ons moet leerlinge dus onderrig in biologiese aangeleenthede wat relevant is vir hulle eie 

oorlewing sowel as die oorlewing van Suid-Afrika. 'n Lewenskundige Biologiekurrikulum 

moet dus ontwerp word wat biologiese aangeleenthede wat belangrik vir die oorlewing vir 

Suid-Afrika en sy landsburgers is, sal aanspreek. 

'n Lewenskundige Biologiekurrikulum beskou dus die behoeftes van die gemeenskap as die 

primere doelwit van Biologie-onderrig, waar leerlinge relevante inhoud leer. 'n 

Lewenskundige Biologiekurrikulum word saamgestel uit temas waaruit inligting wat voorsien 

in die behoeftes van die gemeenskap en die individu aan leerlinge oorgedra word sodat 

leerlinge eendag in staat sal wees om verantwoordelike besluite rakende biososiale 

aangeleenthede te kan maak. 

1.6.2 Kurrikulum 

Daar is 'n wye spektrum definisies vir die begrip kurrikulum. Curro (ek hardloop) is afgelei van 

die Latynse oorsprong en dui op 'n wedren (Carl 1987:299). 'n Kurrikulum impliseer dus 'n 

wedren op 'n bepaalde baan of terrain (leerinhoud) wat deur die deelnemer (leerder) 



- 13 -

bemeester moet word om die wenstreep (doel) te kan bereik (Fraser, et al 1990:81). 

Volgens Niebuhr (1986:92) sien Jansen (1984:90) 'n kurrikulum as "'n plan of program vir 

onderrigleer wat gekonseptualiseer is in die lig van sekere doelstellings en waarin minstens 

geselekteerde en geordende inhoude opgeneem is". 

Pope (1983:14) beskou 'n kurrikulum as "a substantial number of learning experiences, the 

choice of which is made according to a view or views of what education should be and which 

are offered to the learner by both people and materials". 

Vanuit bogenoemde definisies kan 'n kurrikulum vir die doel van hierdie verhandeling beskou 

word as die doelstellings, leerinhoud, evalueringsprosedures, onderrigaktiwiteite, geleent

hede en ervaringe wat die didaktiese aktiwiteite op 'n bepaalde wyse rig. 

Kurrikulum is dus 'n bree begrip wat alle beplande aktiwiteite, insluitende vakkursusse wat 

tydens 'n skooldag plaasvind omvat, waarby beplande naskoolse aktiwiteite soos sport en 

kultuur ook ingesluit kan word. Bogenoemde vind alles in 'n bepaalde sisteem plaas wat 

voortdurend aan evaluering onderworpe is en beoog om die leerling tot volwassenheid te lei 

en te begelei sodat hy 'n volwaardige landsburger kan wees. 

1.6.3 Biologie 

Die woord Biologie is in 1802 vir die eerste keer in Duitsland saamgestel uit die twee Griekse 

woorde bios, wat lewe betaken en logos wat studie betaken. Biologie kan dus beskou word 

as die studie van alle lewende organismes waar gepoog word om die verskynsels van die 

lewende natuur te verklaar (Leygonie 1976: 19). 

Biologie-onderrig is gerig op die besondere biotiese vorming van leerlinge wat tot die 

verantwoordelike volwassenheid van leerlinge moet bydra. Ooreenstemmend hiermee 

verwys Lewens- en Mensgerigte Biologie na biologiese inligting wat die behoeftes van die 

mens en die gemeenskap aanspreek. Lewens- en Mensgerigte Biologie kan dus beskou 

word as 'n poging om menslike en gemeenskaplike aangeleenthede te dien deur middel van 

biologiese opvoeding. "Menslike Biologie"-onderrig moet leerlinge motiveer om die inligting 

wat hulle in die Biologieklas, by maats en vanuit hulle omgewing bekom het, te gebruik om 

hulle eie lewenstyl te verbeter. 
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1.6.4 Onderrig 

Die woord onderrig kan onderverdeel word in die woorde onder, wat eintlik saam beteken en 

rig wat beteken om aan te dui of aan te wys (Fraser, et al 1990:5). 

Die term onderrig word geassosieer met die oordrag van kennis, vaardighede, tegnieke en 

bekwaamhede. Twee partye is tydens die onderriggebeure teenwoordig; die persoon wat 

onderrig of die onderwyser en die persoon wat onderrig ontvang, naamlik die leerder. Die 

nie-wetende word dus deur die wetende persoon na die pad wat bewandel moet word, gelei 

aan die hand van bepaalde leerinhoude. Fraser (1983:10) wys daarop dat onderrig beskou 

kan word as die oorhandiging van kennis en inligting. Die fundamentele taak van onderrig 

is dus om inligting oor te dra. Tydens die onderriggebeure word meer klem op die vak en 

vakinhoud wat onderrig word as op die persoonlikheid van die leerder wat onderrig word, 

geplaas. Onderrig kan ook in die afwesigheid van 'n persoon wat onderrig, plaasvind, 

byvoorbeeld deur middel van rekenaarondersteunde onderrig asook afstandsonderrig. 

Bogenoemde is veral vir die transmissiemodel van waarde. 

Onderrig moet bydra tot die effektiewe leer van nuwe inligting, daarom beskou Curzon 

(1985:6) onderrig as "a system of activities intended to induce learning, comprising the 

deliberate and systematic creation and control of those conditions in which learning does 

occur". 

Die transformasiemodel van onderrig plaas meer klem op effektiewe onderrig waar die 

vertrekpunt van onderriggebeure aansluit by die ervaringsleer van die leerder. Dikwels word 

leerlinge gekonfronteer met probleme uit die gemeenskap waar verkeerde besluite geneem 

word aangesien die Biologiekurrikulum nie die nodige lewens- en mensgerigte kennis aan 

leerlinge verskaf nie. 'n Lewenskundige Biologiekurrikulum moet aan leerlinge die 

geleentheid bied om in aanraking te kom met gemeenskapsprobleme om moontlike 

oplossings vanuit reeds verworwe kennis te kan vind. Vir die doel van hierdie studie gaan 

gekyk word na verskillende onderrigbenaderings wat tydens die Biologie-onderriggebeure vir 

'n lewenskundige Biologiekurrikulum aangewend kan word. 

1.6.5 Senior sekondere skool 

In die Republiek van Suid-Afrika word onderwys in die sekondere fase verdeel in die junior 

sekondere fase wat leerlinge in standerds vyf tot sewe (12 - 14 jaar) insluit, en die senior 
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sekondere fase wat leerlinge in standerds agt tot tien (15 - 17 jaar) insluit. Die junior 

sekondere fase dien as aansluitingsfase by die senior sekondere fase waar leerlinge 

gespesialiseerde vakonderrig op twee vlakke, naamlik die standaard- en die hoergraad 

ontvang. 

Navorsing is op die senior sekondere leerlinge uitgevoer, aangesien die senior sekondere 

fase die laaste fase is voordat leerlinge die skool verlaat en self verantwoordelike besluite 

moet neem. Dit is noodsaaklik dat leerlinge in die senior sekondere fase voorberei sal word 

om volwaardige landsburgers van Suid-Afrika te word en om die regte besluite vir die 

toekoms te kan neem. 

1. 7 Uiteensetting van hoofstukke 

Na voltooiing van die navorsing en die inligtingsversameling is die versamelde materiaal 

ge"integreer en gekoordineer sodat feite en waarnemings vir hulself kan spreek. 'n 

Beskrywende benadering is deurgaans gevolg en resultate is in die volgende hoofstukke 

ingedeel: 

Hoofstuk 1 

Hierdie hoofstuk gee 'n uiteensetting van die verskillende faktore wat 'n lewenskundige 

Biologiekurrikulum vir die seniorsekondereskoolfase in Suid-Afrika noodsaak. Vanuit hierdie 

f aktore is dit duidelik dat ontevredenheid met die huidige Biologiekurrikulum nie oornag 

ontstaan het nie. Baie Biologie-onderwysers voel al vir 'n geruime tyd dat die huidige 

Biologiekurrikulum nie werklik voldoen aan die eise en behoeftes van die gemeenskap en 

van die individu nie. 

Hierdie noodroep na 'n veranderde Biologiekurrikulum moet egter positief benader word en 

op so 'n wyse hanteer word dat almal tevrede gestel sal word. 

Die doel van hierdie studie is nie om 'n ideale Biologiekurrikulum voor te stel nie, maar dat 

'n span Biologiekurrikulumontwikkelaars voorstelle vanuit hierdie studie sal gebruik om aan 

'n moontlike lewenskundige Biologiekurrikulum waar sosiale temas en relevante materiaal 

onderrig word, te begin werk. 
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Hoofstuk 2 

Ter ontleding van die probleem word die struktuur en grondslae van Biologie as vak 

bespreek. Daar word gekyk na die simbiotiese verhouding tussen Natuurwetenskap en die 

tegnologie en die bio-etiese faktore wat toenemend die mens se waardedimensie be'invloed 

namate die tegnologie en inligting verander. Ook word aandag aan benaderings wat gebruik 

kan word vir 'n meer relevante Biologiekurrikulum, naamlik "menslike opvoeding" en 

"omgewingsopvoeding" gegee. 

Hoofstuk 3 

Met hierdie hoofstuk gaan die skrywer poog om die ontwikkeling en ontwerp van 'n relevante 

Biologiekurrikulum uiteen te sit deur die volgende aspekte te bespreek: 

faktore wat 'n rol tydens kurrikulumbeplanning vir Biologie-onderrig speel; 

doelstellings van Biologie-onderrig; 

die ontwikkeling van bepaalde vaardighede; 

leerinhoud en motivering; 

vernuwing van die Biologiekurrikulum; 

die kriteria wat as raamwerk vir die voorstel van 'n nuwe kurrikulumontwikkelings

model dien; en 

die evaluering daarvan. 

Hoofstuk 4 

Hierdie hoofstuk bevat 'n beskrywing van die verskillende Biologie-onderrigbenaderings en 

-metodes, naamlik die prosesbenadering, die bemagtigingsbenadering, die konstruktivistiese 

benadering, demonstrasie-, ontdekkende - reflektiewe - en metaleer, praktiese werk, die 

debat- en besprekingsmetode en kooperatiewe leer wat suksesvol aangewend kan word om 

lewenskundige Biologietemas te onderrig. Die doel van hierdie hoofstuk is dus om 

belangrike onderrigmetodes wat 'n bydrae tot die suksesvolle onderrig van lewenskundige 
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temas kan maak, te beklemtoon. 

Hoofstuk 5 

Hierdie hoofstuk neem die effektiwiteit van voordiens- en indiensopleiding ender die loep. 

Die rol van die Biologie-onderwyser, die doelstellings, die gebreke, voorstelle vir indiens- en 

voordiensopleiding van Biologie-onderwysers, die verwagte vermoens van Biologie

onderwysers en die betrokkenheid van onderwysers by kurrikulumontwikkeling word beskryf. 

Die doel van hierdie hoofstuk is om die gebreke met die opleiding van Biologie-onderwysers 

te probeer bepaal sodat effektiewe Biologie-onderrig deurgaans gehandhaaf kan word. 

Hoofstuk 6 

Hier word 'n samevatting van die studie asook aanbevelings vir die implementering van 'n 

lewenskundige Biologiekurrikulum in die sekondere skool gegee. 

In die volgende hoofstuk gaan veral gekyk word na die motivering vir 'n benaderingswyse vir 

'n relevante Biologiekurrikulum, met verwysing na bio-etiese vraagstukke. 
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HOOFSTUK2 

DIE BEGRONDING VAN EN MOTIVERING VIR 'N LEWENSKUNDIGE BIOLOGIE

KURRIKULUM 

2.1 lnleiding 

In hierdie hoofstuk gaan ten eerste na die strukturering van Biologie as vak gekyk word en 

die rol wat wetenskap en die tegnologie in die mens se lewe speel. 

Daar word na die noodsaaklikheid van waardes wanneer belangrike biososiale probleme 

opgelos moet word, gekyk. Waardes wat bespreek gaan word, is Biologie as genormeerde 

wetenskap, toenemende medemenslikheid, die religieuse aspek van die mens, kultuur en 

etiek. Bio-etiese faktore wat belig sal word, is aborsie, eutanasie, genetiese ingenieurswese 

en verworwe immuniteitsgebrek-sindroom (Vigs). 

Voorts word die invloed van affektiewe waardes op 'n toekomstige Biologiekurrikulum 

bespreek en die strewe na relevante Biologie-onderrig beklemtoon. 

Lewenskundige inhoud noodsaak effektiewe benaderings wat gevolg sal word waarvan die 

Menslike Biologie- (gerig op biososiale aangeleenthede) en die Ekologiese (konsentreer op 

die natuurlike omgewing) benadering aangespreek sal word. 

2.2 Leemtes en tekortkominge in Biologie-onderrig 

Ons beleef tans 'n periode van krisisse: energiebronne word uitgeput, die omgewing word 

besoedel en baie mense raak wanhopig namate ons gemeenskap en die wereld om ons 

veranderinge ondergaan. Die wetenskap en die tegnologie kan beskou word as die twee 

kante van 'n muntstuk wat nodig is vir die mens se welstand en ekonomiese vordering. Aan 

die een kant moet daar ekonomiese vordering wees, maar aan die ander kant moet die mens 

se behoeftes in aanmerking geneem word. Hoewel die natuurwetenskap en die tegnologie 

deur die mens vir sy eie welstand misbruik word, word die wetenskap en die tegnologie egter 

steeds verantwoordelik gehou vir sommige van die krisisse in ons land en moet daarom die 

oplossings vir sosiale probleme kan bied. Bogenoemde onrealistiese verwagtinge mag 

moontlik ge'interpreteer word as ongeletterdheid aangaande wetenskaplike aangeleenthede 

aan die publiek se kant. 
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Wat die onderrig van natuurwetenskap betref, merk Volpe reeds in 1978 'n opvallende 

gaping tussen nuwe wetenskaplike kennis en die inkorporering van sodanige kennis in tekste 

en kursusse (Volpe 1978:469). Yager (1982:336) beaam Volpe se opmerking soos volg: 

"Science educators ... fail to note that most of the science that is being taught is 
not related to the problems that exist in today's society. There is a mismatch 
between the science taught and that needed". 

Volgens Adams, et al (1985:463) hou die natuurwetenskap wat tans onderrig word, nie 

verband met die probleme wat in vandag se gemeenskap voorkom nie. Daar is 'n gaping 

tussen die natuurwetenskap wat onderrig word en die natuurwetenskap wat benodig word. 

"The desired curriculum required to meet future needs of teachers and society in general will 

need to be problem centred, flexible and culturally as well as biologically valid" (Adams et al. 

1985:463). Biologie-onderrig se dryfkrag moet die bewerkstelliging van harmonie tussen 

natuurwetenskap en die gemeenskap wees. Die doel is om studente te lei tot volkome 

volwassewording in 'n gemeenskap waar hulle eendag keuses aangaande die toekoms van 

ons omgewing moet maak. 

Na veertig jaar van onderrig, betwyfel wetenskaplikes egter of Biologie ooit daarin sal slaag 

om leerlinge toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om probleme wat verband hou 

met die natuurlike of biososiale omgewing, te kan oplos (De Beer 1990:3). lrrelevante 

inhoude in Biologielesings lei tot 'n gebrek aan belangstelling by die student, 'n negatiewe 

houding van die jeug en ongeletterdheid aangaande huidige sosiale probleme. 

Toenemende verandering word in verskillende sektore van die samelewing, naamlik op die 

wetenskaplike, ekonomiese, tegnologiese en politieke gebiede, aangetref. Onderwysstelsels 

het ook verandering ondergaan, maar teen 'n baie stadiger tempo. Die gevolg is dat daar 

tans 'n diskrepansie tussen onderwyspraktyke en die huidige leefwyse van leerlinge bestaan 

(De Villiers 1987:12). Die huidige Biologiesillabus word gesien as 'n "dinosourus" in die 

twintigste-eeuse biotegnologiese gemeenskap. Dit impliseer dat die sillabus nie 

lewensvatbaar is nie, aangesien min aanpassings gemaak is vir 'n veranderende wereld. 

Die behoefte vir verandering word onderstreep deur bekommernisse oor sosiale 

aangeleenthede soos aborsie, lewe en dood, omgewingsbewaring, verstedeliking, armoede, 

hongersnood en andere. Ons siening van lewensruimte en lewenstyl is besig om te 

verander. Namate bevolkingsgetalle en die bewustheid van tegnologiese voordele toeneem, 

sal die mens sy waardes en oortuiginge moet herondersoek. 

Vemuwing van die Biologiesillabus moet plaasvind om moontlike antwoorde vir omgewings-
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brontekorte te bied. 'n Biologiekurrikulum wat die menslikheid en die volledigheid van 

menslike wesens erken, kan studente lei om die probleme van vandag en die toekoms te 

verstaan en moontlike oplossings te bied. 'n "Menslike Biologie-kurrikulum" impliseer dat 

studente nie slegs met die probleem te doen kry nie, maar ook deel van die probleem is. In 

die raamwerk van die sosiale omgewing kan probleme soos gesondheidstoestande, 

watertekorte en bevolkingsgroei as moontlike temas in die Biologie-sillabus aangespreek 

word (Clark 1995:2-6 en Opie 1995:108). 

Die nuwe konteks vir Biologie groei vanuit menslike gebeure, die karakter van die kultuur en 

die konsepte van Biologie wat 'n impak op menslike ondervindinge het. Hurd (1982: 18) sien 

"die nuwe lewensbiologie" as volg: 

"It is a biology that honors human nature and the character of human culture and 
that recognizes the cognitive potential of human beings". 

Die Natuurwetenskapkurrikulum moet dus geleenthede aan die leerling bied om ondervinding 

in ware lewenssituasies op te doen en om bepaalde vaardighede en tegnieke te ontwikkel. 

Kurrikuluminhoud moet die leerling se persoonlike behoeftes asook die behoeftes van die 

gemeenskap bevredig. Die gaping tussen die huidige kurrikulum vir Biologie en die eise wat 

'n wetenskaplik-tegnologiese georienteerde ekonomie aan die individu stel, sal aandag moet 

ontvang. So ook vereis voortdurende veranderinge en ontwikkelinge op die studieterrein van 

die biologiese wetenskap dat die struktuur van die vak Biologie dienooreenkomstig sal moet 

verander. 

In hierdie hoofstuk gaan veral na die motivering vir 'n benaderingswyse vir 'n relevante 

Biologiekurrikulum gekyk word, met verwysing na bio-etiese vraagstukke. 

2.3 Die ontwikkeling van 'n struktuur vir Biologie in die 20ste eeu 

Vroeere ontwikkeling van Biologie is gekenmerk deur studies van weefsels en organe deur 

middel van disseksies en beskrywings. Volgens Papenfus ( 1981: 76) was teoriee van hierdie 

feite spekulatiewe teoriee wat vanuit die gedagtewereld van die navorsers afgelei is. 

Veralgemenings is dus nie afgelei vanuit die ondersoeke van die natuurverskynsels self nie. 

'n Verset hierteenoor het aanleiding gegee tot 'n substantiewe en metodologiese 

ontwikkelingsterrein in die Biologie. Nuwe denkrigtings in die twintigste eeu het nuwe 

behoeftes vir Biologie as vak in die gemeenskap opgelewer. 

'n Analise van die geskiedenis van Biologie het ten eerste getoon dat Biologie 'n eie 
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dissipline is wat geleidelik sy eie struktuur en metodes ontwikkel en tweedens, voortvloeiend 

hieruit, het Biologie 'n eie metodologie ontwikkel. Die metodologie is gekenmerk deur 'n 

werkwyse wat op 'n hipotesestelling, voorspelling vanuit 'n hipotese en 'n toetsing van die 

voorspelling gebaseer was. Derdens het die analise getoon dat Biologie as dissipline 'n 

dinamiese studieveld van eksplorasie en teoriestelling is en nie slegs 'n statistiese studieveld 

van disseksie nie (Papenfus 1981:81). 

Biologie as dissipline sluit die ondersoek van 'n fundamentele natuurverskynsel, naamlik die 

lewe en die gedragswyses van lewende dinge in. Die uitgangspunt van die vak Biologie is 

dus om kennis aangaande die verskynsel te ontdek, bekend te stel en te vereenvoudig sodat 

dit onderrig- en leerbaar is. 

2.3.1 Biologie as dissipline 

Volgens Degenaar (1983:8) bevat elke dissipline 'n unieke wetensgebied (kennisterrein) wat 

op 'n besondere wyse (vakmetodologie) bestudeer en ontsluit word. Hierdie ontsluitingswyse 

ontwikkel vanuit die besondere wetensgebied. Dus kan die wetensgebied en besondere 

metodologie nie van mekaar geskei word nie. Die een veronderstel die ander. 

Volgens Lotter en Slabbert (1993:49) figureer die vakdissiplines in die skoolsituasie as 

skoolvakke wat beskik oor pedagogiese kwaliteite waar die leerling die geleentheid gebied 

word om die werklikheid te verower sodat behoorlike volwassenheid bereik kan word. 

Die onderrig van Biologie as skoolvak moet dus op die bemeestering van die eiesoortige 

inhoud en metodologie van die Biologievakdissipline gerig wees, ten einde die leerling na 

volwassenheid te lei. Die doelstellings van Biologie-onderrig is dus gegrond in die aard en 

struktuur van Biologie sodat die vormingswaarde van Biologie as skoolvak tot sy reg kan 

kom. 

Die vertrekpunt van onderrig is egter nie net vanuit die dissipline nie, maar moet ook die 

raamwerk van makrovlakdoelstellings insluit. 

2.3.2 Die strukturering van Biologie 

In die dissipline van Biologie word die morfologiese, anatomiese en fisiologiese aspekte 

(substantiewe struktuur) enersyds en die aspekte van ondersoek en ontdekking in die 

metodologie (sintaktiese struktuur) andersyds beklemtoon. 
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Kennis van die aard en struktuur van Biologie is nodig sodat Biologie as vak volgens die 

vereistes wat die dissipline stel, onderrig kan word. 

2.3.2.1 Die sintaktiese struktuur 

Die sintaktiese struktuur verwys na die metodiese werkwyse van 'n dissipline. Elke dissipline 

het sy eie unieke manier om die inhoud van sy studieterrein te ontsluit. Die beoefenaar stel 

vrae soos ''wat" en ''wanneer'' aan die lewende natuur, wat sal bydra tot die beskrywing van 

feitelikhede, terwyl vrae soos "hoe" en "waarom" die oorsaak-gevolg-verband tussen 

verskynsels aantoon (Papenfus 1981: 87). 

Die sintaktiese struktuur van Biologie kan beskou word as die prosedures en denkwyses wat 

bioloe gebruik om biologiese inligting aan die lig te bring en te verifieer (Lotter en Slabbert 

1993:49) en is 'n omskrywing van die metodiese werkwyses wat aangewend word om 'n vak 

te ontsluit. Dit het gevolglik betrekking op die prosesse om die vakinhoudelike te verken 

(Degenaar 1984:28). 

Bioloe wend verskeie erkende werkswyses, tegnieke en prosedures, na gelang van die aard 

van probleme, in die oplossing van probleme aan. Hierdie prosedures, werkswyses en 

tegnieke sluit dus 'n verskeidenheid bekwaamhede (kundighede, tegnieke en vaardighede) 

in. Deur die sintaktiese struktuur moet leerlinge in staat wees om self biologiese probleme 

te kan identifiseer en moontlike oplossings te vind wat aan die hand van lewenskundige 

Biologie-inhoud tot wetenskaplike geletterdheid kan lei (Lotter en Slabbert 1993:50 en Van 

Ransburg 1994:205). 

Wetenskapprosesse soos waarneming, meting, klassifikasie, ordening, kommunikasie, 

voorspelling, manipulasie van veranderlikes, interpretasie van inligting, eksperimentering en 

verifikasie word as belangrike prosesse beskou wat die Biologie-onderwyser kan aanwend 

om leerlinge voor te berei om belangrike gemeenskaps- en individuele probleme op te los. 

Leerlinge moet prosesse kan bemeester om lewenslank te leer en 'n biologie-geletterde 

wese te kan wees. Leerlinge benodig dus basiese vaardighede om te kan oorleef. 

2.3.2.2 Die substantiewe struktuur 

Die substantiewe struktuur vorm die inhoudelike komponent (deeldissiplines) of die 

kennisterrein. Volgens Van Ransburg (1994: 152) word die inhoudelike kennis tesame met 

vaardighede (vakbesondere) en kundighede (meer algemeen van aard) as die substantiewe 
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komponent (vakbesondere kennis) in Biologieonderrig gesien. Degenaar (1983:92) beskou 

die substantiewe komponent as "die unieke inhoud van die wetensgebied". Volgens Lotter 

en Slabbert (1993:49) kan die substantiewe struktuur gedefinieer word as 'n konseptuele 

raamwerk wat bepaalde feite en konsepte insluit. Feite word deur die Biologie-onderwyser 

aan die leerling oorgedra, leerlinge groepeer die feite in terme van abstrakte kategoriee wat 

weer aan 'n konseptuele raamwerk gestalte gee en die biologiese werklikheid betekenisvol 

verklaar en beskryf. 

Die geweldige toename in biologiese inligting noodsaak die beplanning van sillabusse, lesse 

en vakdidaktiekkursusse volgens die substantiewe struktuur van Biologie. Die substantiewe 

strukture, en nie losstaande feite nie, moet onderrig word. 'n Beter begrip en retensie van 

leerstof word verkry wanneer onderrig gerig is op konsepsies en beginsels (substantiewe 

struktuur) en die metode van ondersoek (sintaktiese struktuur) beklemtoon word. 

Die ontwikkelingsgeskiedenis van Biologie wys op die gedurige verandering wat die 

studieterrein deurgaans ondergaan en die inligtingsuitbreiding wat deur navorsing na vore 

kom. In 'n veranderende Suid-Afrika met die klem op "vernuwing" is dit ook nodig dat daar 

besin moet word oor die huidige studieterrein van die biologiese wetenskappe. 

2.4 "Lewe" as studieveld van Biologie en die verwantskap met die geestes

wetenskappe 

Die huidige studieterrein is gerig op die studie van organiese lewe en die groot 

verskeidenheid wesensdimensies. Die mens is 'n soekende wese wat verskynsels wil 

verklaar en probleme oplos. Biologie as studieveld rondom die komplekse verskynsel "lewe", 

bied hierdie moontlikhede. Om die kompleksiteit en bree studieveld rondom die verskynsel 

"lewe" aan te dui, is 'n geesteswetenskaplik- en natuurwetenskaplik-georienteerde 

perspektief noodsaaklik (Degenaar 1983:83; en Lotter 1990:37-39). Die geestes

wetenskaplik-georienteerde perspektief sluit die filosofiese, religieuse, psigologiese, 

bio-etiese, estetiese en polities-juridiese in. 

Die natuurwetenskaplik-georienteerde perspektief word deur wetenskaplikes in twee 

kategoriee verdeel, naamlik: 

(a) Die fisiese wetenskappe wat lewelose voorwerpe en die anorganiese komponent 

van die heelal bestudeer. Dit sluit vakke soos Fisika, Pedologie, Geologie, 

Chemie en Astronomie in. 
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(b) Die biologiese wetenskappe wat lewende objekte bestudeer en waar die 

organiese lewe die kern vorm. Die lewende objekte kan verdeel word in plante 

en diere, vandaar die biologiese wetenskappe, naamlik plantkunde en dierkunde 

(De Villiers 1987:76). 

Degenaar (1983:82), Lotter (1990:37-39) en De Beer (1990:84) onderskei drie subdissiplines 

in Biologie, naamlik Basiese Biologie, Eksakte Biologie en Toegepaste Biologie: 

(a) Basiese Biologie word beskou as die tradisionele benadering tot Biologie. 

Studieterreine wat hieronder sorteer, is sommige deels beskrywend en ander 

verklarend van aard: 

die wat beskrywend van aard is, is Morfologie, Anatomie 

(Sitologie en Histologie) en Sistematiek (taksonomie en 

"klassieke" Biologie); 

die wat verklarend van aard is, is Fisiologie, Biochemie, Ekologie 

en Genetika. 

(b) Eksakte Biologie sluit deeldissiplines in socs Biometrie, Biofisika 

(bewegingsdinamika, massa en energie in biologiese sisteme) en Biochemie 

(fotosintese en respirasie). 

(c) Toegepaste Biologie sluit Biogeografie en Bio-ekonomie as deeldissiplines in, 

waarby genetiese ingenieurswese, mediese tegnologie en biotegnologie gevoeg 

kan word (Degenaar 1983:82 en De Villiers 1987:77). 

Morfologie, Genetika, Biochemie, Sistematiek en Fisiologie kan beskou word as van die 

belangrikste afdelings van basiese Biologie. Deur die beoefening van Fisiologie word daar 

gepoog om lewensverskynsels en sitologiese prosesse te verklaar te midde van bekende 

natuurprosesse van die anorganiese wereld. De Villiers (1987:77) wys daarop dat dit 

voortspruit uit die mening dat sitologiese prosesse en lewensverskynsels aan dieselfde 

fisies-chemiese beginsels as die anorganiese wereld onderhewig is en op metodes wat op 

fisika en chemie toegepas word, meet steun. 

Wiskundige statistiek as vertakking van Wiskunde is 'n belangrike hulpwetenskap vir 

Biologie. Geologie, Pedologie en die Geografie kan ook waardevolle gegewens verskaf. 
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Die studieterrein van Biologie as vak kan egter geweldig wyd uitkring. Vanuit bogenoemde 

subdissiplines blyk dit dat Biologie beide fisiese en biologiese konsepte insluit. Biologie vorm 

'n skakel tussen die natuurwetenskappe en geesteswetenskappe veral in die oplossing van 

belangrike biososiale probleme. Toegepaste Biologie as deeldissipline van Biologie is 

belangrik om biososiale probleme op te las aangesien die Biologie-inhoud wat onderrig word 

nie altyd tred hou met die behoeftes van die individu en die gemeenskap nie. Die 

substantiewe struktuur van Biologie-onderrig behoort dus meer aandag aan Toegepaste 

Biologie te gee waar kontemporere kwessies aangespreek kan word en moontlike oplossings 

gevind kan word (persoonlike onderhoud gevoer met Oberholzer: Vise Dekaan: Fakulteit 

van Basiese Wetenskappe: Medunsa 17 Julie 1996). 

Voortdurende verandering en ontwikkeling op die studieterreine van die biologiese 

wetenskap vereis dat die substantiewe struktuur en sintaktiese struktuur van die 

vakdissipline van die vak Biologie dienooreenkomstig moet verander. 

Die studieterrein van Biologie moet egter nie te wyd uitkring nie. Die Biologie moet tot sy 

sinkern, naamlik organiese lewe beperk word, anders kan die Biologie sy outentiekheid en 

wetenskaplikheid verloor. 

Ongeag die feit dat Biologie 'n aantal deeldissiplines insluit wat 'n verband met 

geesteswetenskaplike vakke toon, word Biologie steeds as 'n natuurwetenskap beskou. 

2.5 Wetenskapbeoefening as kennisverwerwing 

Rossouw (1990:57) beskou wetenskapbeoefening as 'n tradisie van stelselmatige 

kennisverwerwing en kennisoordrag wat ongeveer 350 v.C. in Griekeland, na aanleiding van 

Aristoteles se klassifikasie van plant- en diersoorte, sy beslag gekry het. Die mens is altyd 

'n sinsoekende wese, wat vrae soos "wat", "waarom" en "hoe" vra in sy soeke na 

betekenisontsluiting in sy eie kulturele wereld. Die beginsel van wetenskapbeoefening is nag 

steeds die strewe na waarheid en insig op die uitdaging wat die onbekende daarstel, ten 

spyte van die kennisideaal van mag wat in die struktuur van die moderne wetenskap ingebou 

is (Rossouw 1990:60). Falk (1971:8) merk in hierdie verband tereg op:" ... Biology arose 

from the human need to understand events and solve problems". 

Deur middel van die modeme natuurwetenskappe het die mens die manipuleerbare aspekte 

van die werklikheid aangewend ter bevordering van sy eie leefwereld. Viljoen (1992:28) brei 

hierop uit: "'n totale paradigma-verskuiwing in die wetenskapideaal het plaasgevind vanaf die 
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suiwer soeke na kennis as teorie, as doel in homself, na toegepaste of funksionele kennis 

as middel tot 'n doel ter wille van die diensmotief'. 

Natuurwetenskap dien as 'n basis vir die tegnologie, waar natuurkragte doelbewus deur 

middel van tegnologiee tot sy voordeel gebruik word. Biotegnologie en genetiese 

ingenieurswese dien as voorbeelde. Wetenskapbeoefening skep nuwe behoeftes wat bydra 

tot die verhoogde lewenspeil van toenemende getalle mense oor die hele wereld. 

Doelverskuiwing van die natuurwetenskap het plaasgevind gedurende die eeue. Die 

negentiende eeu was gekenmerk deur 'n meer dinamiese siening van die natuur, 'n siening 

gebaseer op die uitspraak van Darwin, die vader van die evolusieleer, naamlik "the survival 

of the fittest". Die twintigste eeuse siening het hierop uitgebrei en sien die organisme as 'n 

"biologiese masjien". Die doel van natuurwetenskap kan beskou word as kennis ter wille van 

beheersing, be"invloeding en manipulasie (Degenaar 1983: 101-102). Vooruitgang in die 

natuurwetenskap het die wereld op belangrike en dramatiese wyses verander. 

Gepaardgaande met tegnologiese ontwikkelinge het kennis teen 'n geweldige tempo 

toegeneem. Hierdie natuurwetenskaplike en tegnologiese vooruitgang het egter 'n positiewe 

of negatiewe effek op die morale en etiese toepassing van hierdie natuurwetenskaplike 

kennis op hedendaagse probleme (Kernsillabuskomitee: Natuurwetenskappe: 1994:4). 

2.5.1 Kritiek teen die Natuurwetenskap as vakgebied 

Volgens die Verklarende Handwoordeboek van Afrikaans (Odendal, et al 1984: 1359) kan 

wetenskap beskryf word as: "die geheel van menslike kennis, kennis van feiteverskynsels 

en wette verkry en bewys deur waarneming, eksperimentering en logiese redenering". 

Hierteenoor beskou Degenaar (1983:103) wetenskap as 'n liggaam van kennis en begrip, 

feitekennis sender waardes. 

Natuurwetenskap wat waardevry beoefen word, kan egter geweldige gevolge teweegbring, 

as gedink word in terme van die atoombom of chemiese oorlogvoering. Hierdie gevolge van 

die beoefening van die modeme wetenskap en tegnologie is ook sigbaar op kulturele gebied. 

Eerstens kan tereg gewys word op die meer sigbare en direkte (soms onbedoelde) gevolge 

van die tegnologie op die sosiale en fisiese leefwereld van die mens, wat wissel van fisiese 

lugbesoedeling tot werkloosheid as 'n ekonomiese probleem. Tweedens is daar ook 

ingrypende nadele vir die lewensetos van die mens. Hierdie geestelike gevolge is nie altyd 

waarneembaar nie en word dalk te lig geskat. 
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Die versnellende lewenstempo plaas die rigtingsbesef van die mens onder druk. Die 

lewensetos word afgewater tot 'n praktiese waardesisteem, waar slegs dit wat nut in die 

praktyk toon, waarde inhou. Die mens se sedelike outonomie, keusevryheid, menslikheid, 

intrinsieke waardigheid, verhoudings, ook die met die Skepper van Alles, word be"invloed en 

benadeel. De Beer (1990:19) verwys na 'n biologiese rewolusie waar die huidige 

ontwikkeling in die Biologie besig is om feitlik alle terreine van die menslike lewe te be·invloed 

en selfs drasties te verander. 

Die interne motief van wetenskap, naamlik om waardevry en objektief te wees, moet dus 

onder die soeklig geplaas word. Die grense van die wetenskap moet op elke vakgebied 

aangetoon word asook die waarde van die wonderlike orde in die skepping. Champagne 

(1989:85-86) wys ook op die onsuksesvolheid van Wetenskap-onderrig in terme van die 

daarstelling van 'n geletterde gemeenskap wat in staat sal wees om tegnologiese 

ontwikkelinge en besluite te kan maak wat sal bydra tot die vorming van 'n toekomstige 

gemeenskap en leefwyse. 

Tegnologie het egter 'n magsfaktor in die huidige wereld geword, waarmee rekening gehou 

moet word. Die ontwikkeling van die natuurwetenskappe en die toepassing van Biotegnologie 

het 'n ingrypende invloed op die menslike bestaan. 

2.5.2 Natuurwetenskap en Tegnologie 

Die belangrike rol van die natuurwetenskappe en die tegnologie in Suid-Afrika kan nie 

genoeg beklemtoon word nie. Natuurwetenskaplike onderrig is 'n natuurlike gevolg 

(Kernsillabuskomitee 1994:4). In enige land of gemeenskap word die proses waardeur 

versamelde kennis en ondervinding aan die nuwe geslag oorgedra word, as noodsaaklik 

beskou. Hierdie proses van opvoeding en opleiding het die afgelope dekade hoogs 

gedifferensieerd en gespesialiseerd geraak. Die feit dat verandering 'n wesenskenmerk van 

die modeme westerse gemeenskap geword het, verhoog hierdie kompleksiteit. Vordering op 

tegnologiese gebied kan as een van die belangrikste dryfvere van verandering in die 

gemeenskap beskou word (Smith 1988:2). 

Die natuurwetenskap en die tegnologie speel veral 'n belangrike rol in ons gemeenskap en 

bei"nvloed die vorming van kulturele waardes. Dit is noodsaaklik dat natuurwetenskaplike 

onderrig voldoen aan die behoeftes van die land en sy mense, nou en ook in die 21ste eeu 

(Kemsillabuskomitee 1994:4). In die tradisionele skoolkurrikulum bied wetenskaponderrig 'n 

kennisbasis en dinkstrategie wat aangewend kan word vir die oplossing van 
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omgewingsprobleme en industriele ontwikkeling. "Toepassing" is dus hier die sleutelwoord. 

'n Aantal temas het reeds in 1970 rondom die konsep toegepaste wetenskap ontstaan, 

naamlik: "Science education for Society", "Science education for life", "Science education for 

progress" en "science and technology education for development (Knamiller 1984:61). 

Vanuit al die bogenoemde temas is dit duidelik dat tegnologie telkens gekoppel word aan die 

wetenskap. 

Natuurwetenskap en tegnologie moet as 'n leefwyse beskou word. Wanneer so beskou word, 

sal wetenskaplike- en tegnologiese opvoeding 'n bydrae tot gesondheid en welsyn, landbou 

en die opleiding van personeel maak. Tegnologiese opvoeding word as relevante opvoeding 

beskou, mits die fokus van onderrig op die oplossing van ekonomiese en sosiale probleme 

val. Die tegnologie moet bruikbaar en relevant wees deur waargenome fenomene prakties 

toe te pas deur byvoorbeeld siektes te voorkom en te genees of om voedsel te kweek en te 

bewaar. Die tegnologie bied kennis sowel as metodes wat toepaslik vir die oplos van 

praktiese probleme is. 

Dit is noodsaaklik dat die Biologiekurrikulum in die sekondere skool voorsiening vir die 

wetenskaplike en tegnologiese geletterdheid van leerlinge sal maak ten einde leerlinge 

vertroud met tegnologiese en wetenskaplike prosesse te maak. 'n Wetenskaplike en 

tegnologies-georienteerde Biologiekurrikulum moet in die sekondere skool gebruik word, 

waar die leerder se behoeftes en belangstellings as 'n basis vir die konstruksie van nuwe 

inligting gebruik word. Die doelstellings van 'n tegnologiese en wetenskaplike 

Biologiekurrikulum moet gerig wees op die verhoging en ontwikkeling van vaardighede, 

kennis en bepaalde gesindhede wat die leerling benodig om met die wereld in interaksie te 

kan verkeer. 

Die Curriculum Frameworks for Science and Technology and Mathematics (1995:10-11) stel 

die wetenskaplike en tegnologiese vaardighede waaroor 'n skoolverlater moet beskik, as volg 

voor: 

die vermoe om sleutelkonsepte en die wetenskap en die tegnologie te kan bespreek en 

te kan verduidelik; 

die vermoe om: 

* probleemsituasies in die klas en in die alledaagse lewe te kan ondersoek en te 
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kan analiseer; 

* uitvoerbare oplossings te kan beplan en ontwerp; 

* waarnemings en ontdekkings in 'n logiese orde te plaas; en 

* basiese wetenskapapparaat te kan hanteer. 

die vermoe om aangeleenthede en gevolge wat verband hou met bruikbare toepassings 

van die wetenskap en die tegnologie te kan beskryf en te bespreek. Hierdie 

aangeleenthede sluit die behoeftes en die beperkinge van die gemeenskap, die 

selektering en gebruik van toepaslike wetenskaplike kennis en die rol van die mens, 

fisiese en ekonomiese bronne in; 

'n elementere bewustheid van beperkinge soos ontwerp, veiligheid, koste, die estetiese, 

die ekonomiese - en die omgewingsimpak; 

die vermoe om in eenvoudige terme basiese prosesse wat betrokke in die produksie en 

verspreiding van basiese bronne soos water en energie en industriee soos mynbou, 

landbou en kommunikasie is, te kan beskryf; en 

die vermoe om in 'n span saam te werk en moontlike oplossings vir gesondheid, die 

omgewing en ontwikkelende probleme te kan verskaf. 

Vanuit bogenoemde is dit duidelik dat die wetenskap en die tegnologie in 'n simbiotiese 

verhouding tot mekaar staan. Sender die wetenskap en die tegnologie kan die mens nie 

ekonomies ontwikkel nie. Voordat enige wetenskap vir die mens bruikbaar is, moet dit eers 

deur 'n fase gaan waar die nodige verbandhoudende tegnologie ontwikkel word. 

Wetenskaplike kennis word aangewend vir die oplossing van praktiese probleme, terwyl 

tegnologiese ontwikkeling nuwe deure oopmaak wat andersins nie moontlik sou gewees het 

nie (Van Rensburg 1994:183). 

Om te verhoed dat ons wereld in 'n biologiese masjien sender waardes verval, waar slegs 

beheersing en manipulasie as uitgangspunte geld, is dit nodig dat die bioloog die grondslae 

van die Biologie, naamlik genormeerdheid, toenemende medemenslikheid, geroepenheid, 

kultuur en gevoelsbetrokkenheid te alle tye aan die leerlinge sal verbeeld in 'n lewenskunde 

Biologiekurrikulum. 
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2.6 Die grondslae van Biologie 

2.6.1 Biologie as genormeerde wetenskap 

Hoewel die leefwereld van die mens deur uiteenlopende normes in verskillende 

gemeenskappe gekenmerk word, is dit nodig dat die mens sy wereld sinvol sal ontwerp aan 

die hand van die hoogs waardevolle lewensverpligte normes en waardes. Noukeurige 

waameming dui op 'n geordende wyse van betrokkenheid by die lewende natuur. Biologie 

trag om orde in die verskeidenheid van sintuiglik waameembare verskynsels van die lewende 

natuur op te spoor. Wie die biologiese werklikheid wil ontdek en bestudeer, moet aan die 

besondere behoorlikheidseise en norme wat in die wetenskap beliggaam word, voldoen 

(Viljoen 1992:120-127). 

2.6.2 Biologie as wetenskap dui op toenemende medemenslikheid 

Menswees beteken saam-met-die-medemens wees. Eksistensie maak 'n verhouding met 

'n ander moontlik. 'n Wetenskaplike taal stel die mens nie net in staat om die verskynsels 

van die lewende natuur te beskryf nie, maar deur die gebruik van anatomiese en fisiologiese 

begrippe word die anatomie en die fisiologie van die menslike liggaam beskryf. Deur 

sintuiglike en eksperimentele waameming vorm die wereld waarin die kind Biologie beoefen, 

ook deel van die ontmoeting met sy medemens (Rossouw 1990:55). Die omringende wereld 

rig 'n appel tot die mens om dit vir horn tot woning te maak en sin daaraan te gee as 

menslike leefwereld. Nooit kan die mens en sy leefwereld los van mekaar gedink word nie. 

'n Sinvolle lewe is net moontlik saam met sy medemens. 

2.6.3 Biologie as wetenskap en die religieuse aspek van die mens 

Die gemeenskaplikheid en diversiteit van lewensbeskouinge in Suid-Afrika kan en moet nooit 

buite rekening gelaat word tydens die onderrig van Biologie nie. Vir die gelowige bioloog is 

die mens die kroon van God se skepping wat deur horn geroep is om die natuur te ontdek 

en te bewaar. Die evolusieteorie van Darwin druis dikwels in teen die gelowige bioloog se 

lewensbeskouing. Vir die gelowige bioloog is die wetenskap en godsdiens direk verbonde 

aan mekaar, terwyl die ate"is godsdiens en wetenskap as teenstrydende aspekte sien. In 'n 

multikulturele gemeenskap in Suid-Afrika het dit noodsaaklik geword dat die Biologie

onderwyser leerlinge in staat sal stel om die versameling van wetenskaplike kennis en die 

maniere waarop hierdie kennis verskil in metodologie van die godsdienstige, estetiese en 

sielkundige kennis van die mens in ag te neem. Sodoende respekteer leerlinge die 
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verskillende religieuse standpunte van medeleerlinge (Poole 1990:39-48). 

Volgens die Beeld (8 Des 1995:1) het Mary Metcalfe, Lid van die Uitvoerende Raad van die 

Gautengse Onderwysdepartement, aangekondig dat die onderwysstelsel in Suid-Afrika 

gebruik moet word om 'n nasionale demokratiese kultuur vir verskillende godsdienste en 

kulture te skep. Dit het dus dringend noodsaaklik geword dat nie net die Christen se 

godsdiens as grondslag vir Biologie-onderrig moet dien nie, maar ook die van godsdienstige 

sieninge van die Moslem, Hindoe, Joodse en ander gelowe. 

2.6.4 Biologie as kultuur 

Kultuurwereld verwys na die leefwereld van die mens. Kultuur dui op die menslike in die 

wereld, wat sy stempel op die natuur afdruk. Deur middel van die verskillende domeine en 

dimensies van kultuur verwesenlik die mens nie alleen die natuur rondom horn nie, maar ook 

die natuur in horn (Rossouw 1990:55). 

Die taak van Biologie is om die leerling bewus te maak van die aard en omvang van 

probleemsituasies rakende die individu en die gemeenskap en om as wetenskaplike vak 'n 

bydrae te lewer vir die oplossing van probleme. Die verband tussen die mens se 

lewenskwaliteit en die gevolge van hoe hy sy kultuurmandaat uitvoer moet deurgaans aan 

die mens uitgewys word. Die mens hunker steeds meer na materiele welvaart ten koste van 

hulpbronne wat in die proses vernietig word. Die gevolg is dat die mens sy leefwereld so 

degenereer dat probleemsituasies toenemend opduik (Brink 1992:66). 

Tegnologie en die wetenskap verskaf aan die mens in sy leefwereld baie voordele, maar kan 

as een van die grootste oorsake van die vernietiging van belangrike natuurlike bronne 

beskou word. Biososiale probleme, etiese dilemmas en interaktiewe omgewings is kritiek 

in die menslike leefwereld (Wright en Govindarajan 1992:269). 

Die Biologiekurrikulum moet voorsiening maak vir die ontwikkeling van etiese besluitmakings

vaardighede by leerlinge vir die oplossing van biososiale probleme. Biologie moet deurgaans 

'n gevoel van verwondering en bewondering vir die lewende natuur by die mens laat, 

waardeur 'n gevoel van liefde en waardering vir sy leefwereld ontstaan en deur sy hele lewe 

behoue sal bly. 
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2.6.5 Etiek en Biologie 

Etiek kan gedefinieer word as die studie van morele gelowe, die standaarde waardeur die 

mens gelei word, wat die besluitmaking van elke persoon be"invloed (Decker 1986:285). 

Die normatiewe etiese hou verband met die ontwikkeling van 'n stel beginsels wat ons lei na 

'n beoordeling van slegte en goeie dade, wat reg of verkeerd is, wat verbode, toelaatbaar of 

verpligtend is. Elke individu het belangrike waardes wat dien as 'n fondasie vir belangrike 

waardebesluite. Normatiewe etiek verskaf waardes waardeur die individu aksies kan 

beoordeel en besluite kan neem. 

Die wereld word tans gekonfronteer met etiese vraagstukke wat ondenkbaar vir vroeere 

generasies was. In Suid-Afrika word toenemend oor die legimiteit van aborsie, 

surrogaatmoeders (die Tzaneen-drieling), proefbuis-babas, pornografie, genetiese 

manipulasie (waar oorerflike eienskappe gemanipuleer word) gedebatteer (Viljoen 1992:3). 

Die uitsonderlike deurbrake op wetenskaplike gebied het 'n eensydige kennisontploffing 

veroorsaak deurdat sekere instansies toegelaat is om te floreer ten spyte van die etiese 

probleme wat teweeggebring is. Hierdie sneeustorting van nuwe rewolusionere kennis en 

tegnologie in die biologiese en mediese velde het etiese verwarring veroorsaak wat 'n nuwe 

dissipline, bio-etiek, tot stand gebring het. 

Bioloe en onderwysers word voortdurend gekonfronteer met etiese probleme wat veroorsaak 

word deur konflik tussen nuwe biologiese kennis, biotegnologiese aanwendings en 

veelvuldige waardes. Die Biologie-onderwyser het die verantwoordelikheid om die leerling 

voor te berei om self bio-etiese besluite te maak, aangesien leerlinge se besluite die toekoms 

en rigting van 'n gemeenskap sal be"invloed. Debatte en besprekings aangaande 

reedsgenoemde etiese aspekte kan moontlik aan leerlinge die nodige leiding en opvoeding 

bied om self etiese besluite te kan neem en die gevolge daarvan te kan dra. 

Moderne bio-etiese vraagstukke kan ongetwyfeld as van die dringendste en aktueelste 

vraagstukke van die dag beskou word. Dit het noodsaaklik geword dat die Biologiekurrikulum 

elke Suid-Afrikaanse burger toereikend sal toerus om etiese vraagstukke na behore te kan 

aanspreek. 



- 33 -

2.6.5.1 Bio-etiese faktore 

Volgens die Verklarende Woordeboek van die Afrikaanse Taal (Odendal, et al 1994:94, 210) 

beteken "bio-", "met betrekking tot wat lewe" en "eties", "in ooreenstemming met standaarde, 

reels". "Bio-eties" kan dus beskou word as besluite wat oor die lewende natuur aan die hand 

van bepaalde sedewette of standaarde geneem word. Namate kennis en die tegnologie 

verander, ondergaan die mens se fisiese omgewing veranderinge, wat 'n gevoel van 

onsekerheid en onrustigheid by die mens laat (De Villiers 1987:102). 

Die snelle ontwikkeling in die wetenskap het 'n krisis in waardes veroorsaak wat die 

lewensetos van die mens onder geweldige druk plaas. Die snelle ontwikkeling van die 

wetenskap en die tegnologie laat 'n gevoel van magteloosheid by die mens aangesien hy sy 

sedelike outonomie en vryheid tot besluitneming oor die sinvolheid van sy bestaan as mens 

in hierdie ontwikkelingsproses sal moet inboet (Viljoen 1992: 135). Wetenskaplikes en 

tegnoloe kan egter nie meer alleen verantwoordelik gehou word vir die ontwikkeling en 

gevolge in sosiale, etiese, politieke en religieuse konteks nie (Van Niekerk 1993:12). Die 

samelewing sal as 'n geheel betrokke moet raak by wetenskaplike ontwikkeling en tred hou 

met veranderinge. Gepaardgaande met die toename in tegniese vaardighede van die mens, 

moet die mens se etiese verantwoordelikhede proporsioneel toeneem (Viljoen 1992: 135). 

'n Toename in etiese kundigheid in die hantering van etiese vraagstukke is 'n onontbeerlike 

noodsaaklikheid in die geestelike mondering van die mens. 

Leerlinge meet reeds op skool die etiese kundigheid ontwikkel wat nodig is om belangrike 

etiese besluite te kan neem. Belangrike bio-etiese vraagstukke wat die Suid-Afrikaner raak 

en opvoedkundige implikasies teweegbring, moet in die Biologiekurrikulum aangespreek 

word. Aborsie, eutanasie, genetiese ingenieurswese en Vigs is enkele van die belangrike 

etiese vraagstukke wat vervolgens bespreek gaan word. 

(a) Aborsie 

Volgens Viljoen (1992:50) definieer die Wet op vrugafdrywing en sterilisasie, Wet no 2 van 

1975 aborsie as "die afdrywing van lewende vrug van 'n vrou met die opset om dit te dood". 

Aborsie is 'n biomediese tegnologie wat een van die mees sensitiewe morele kwessies in 

ons land geword het. Vele debatte oor aborsie het die volgende vrae tot gevolg gehad, 

naamlik op watter stadium is die fetus 'n mens en wat maak die fetus 'n mens. Verskeie 

argumente word deur die Suid-Afrikaanse bevolking teen of ten gunste van aborsie gevoer 
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(Beeld 15 Des 1995:11). Nieteenstaande verskeie argumente vir en teen aborsie poog elke 

land om sy eie wetgewing aangaande aborsie volgens die etiese waardes van elke 

gemeenskap te handhaaf. 

Hoewel aborsie op aanvraag nog nie in Suid-Afrika toegepas kan word nie, vind dit wel plaas. 

Jaarliks word ongeveer 36 000 vrouens vir die gevolge van agterstraataborsies in Suid-Afrika 

gehospitaliseer. Na skatting word ongeveer 250 000 aborsies per jaar uitgevoer, waarvan 

meestal tienderjariges is (Viljoen 1992:52). Die redes vir die groot getalle aborsies in Suid

Afrika kan moontlik toegeskryf word aan ekonomiese agteruitgang, politieke konflikte en die 

bevolkingsontploffing wat veroorsaak dat groot getalle leerlinge nie die nodige opvoeding 

ontvang wat benodig word om 'n verantwoordelike volwassene te word nie. Verder word die 

menslike waardes wat 'n leerling benodig om etiese en morele besluite te neem, nie 

genoegsaam tydens Biologie-onderrig beklemtoon nie. Leerlinge wat die skool verlaat, is 

dikwels onkundig en nie in staat om verantwoordelikheid te aanvaar vir hul morele en etiese 

besluite nie. 

Dit spreek uit die feit dat duisende vroue jaarliks sterf as gevolg van agterstraataborsies. 

Sedert die ANC bewind oorgeneem het, is daar sprake dat die regering aborsie gaan wettig 

om sodoende die lewens van duisende wat as gevolg van agterstraataborsies sterf, te red 

(Pretoria News 14 Aug 1995:1). 

Die "nuwe Biologie" kan 'n bydrae lewer om belangrike etiese, morele en politieke vrae wat 

by die mens ontstaan, te help oplos. 'n "Nuwe Biologie" moet voorsiening vir die onderrig 

van menslike waardes tydens Biologie-onderrig maak. Biologie-onderwysers moet die 

leerling as persoon raak deur belangrike etiese en morele vrae aangaande aborsie te 

bespreek. Die oorsake van ongewenste swangerskappe en die voorkoming en hantering 

hiervan, is sulke vrae. Leerlinge moet toegelaat word om vrae rakende aborsie met 

medeleerlinge te bespreek, verskillende gesigspunte te huldig en te bepaal wat die beste 

oplossing vir 'n ongewenste swangerskap is. Leerlinge moet ook in staat wees om eties te 

kan besin oor aspekte soos voorbehoedmiddels en aborsie, aan die hand van biologiese 

inligting en waardes wat deur 'n lewenskundige Biologiekurrikulum aan hulle oorgedra word. 

Besinning kan leerlinge help om verantwoordelike besluite en moreel-aanvaarbare keuses 

ten opsigte van seksuele verhoudings en die gevolge daarvan te maak. 

Tydens Biologie-onderrig moet 'n lewenskundige Biologiekurrikulum voorsiening maak dat 

leerlinge die nodige leiding en inligting sal ontvang om by veranderinge in die wereld te kan 

aanpas en die regte besluite te kan neem. Aborsie speel so 'n belangrike rol in ons tieners 
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se lewens dat 'n nuwe lewenskundige Biologiekurrikulum sender aborsie as tema 

onwegdenkbaar is. 

(b) Eutanasie Cqenadedood) 

Volgens die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (Odendal, et al 1984:267) word 

Eutanasie beskryf as "pynlose dood kunsmatig bewerkstellig uit jammerte vir 'n Iyer aan 'n 

ongeneeslike siekte". Dit beteken dat wetgewing van 'n land 'n geneesheer die reg bied om 

uit jammerte 'n lewe te beeindig of dat 'n persoon self kan besluit om 'n einde aan sy 

lydingsvolle lewe te maak (Viljoen 1992:47). 

Eutanasie as etiese vraagstuk word nog nie deur alle lande bevredigend aangespreek nie. 

Hierdie verskynsel kom egter meer en meer in verskillende lande se regstelsels voor. 

Die Suid-Afrikaanse samelewing het die afgelope tyd intens bewus begin raak van die 

dreigende dilemma oor eutanasie. Baie mense sal op een of ander stadium van hulle lewe 

voor die besluit kom om lewensonderhoudende hulpmiddels by 'n sterwende geliefde goed 

of af te keur. Hierdie besluite word gewoonlik ender groot emosionele toestande geneem 

wat soms nie rasioneel deurdink is nie. 

Die eerste geval van genadedood wat voor 'n Suid-Afrikaanse hof gedien het, was die saak 

van die Staat versus S V Davidow in 1956. Davidow se moeder het aan 'n ongeneeslike 

siekte gely en telkemale gesmeek dat haar seun haar uit haar lyding moet verlos. Die 

emosionele ontwrigte Davidow het sy moeder in die hoof geskiet. Nog 'n geval was op 2 Mei 

1968 wat eers in 1975 gerapporteer is, naamlik die van die Staat versus S V Bellocq, 'n 

immigrant, wat haar baba wat aan 'n ongeneeslike breinsiekte gely het en uiteindelik sou 

sterf, in sy badwater verdrink het. In 1978 het die saak van S Hartman voor die hof gekom, 

waar hy sy vader enkele minute voor sy dood met 'n halwe gram morfien van verdere pyn 

en leiding verlos het (Dorfling 1991: 130-133). 

Die huidige verloop van eutanasie bring verskillende denkwyses na vore wat hand aan hand 

gaan met die ontwikkeling en vooruitgang van die tegnologie. Namate die tegnologie 

ontwikkel het, het die klem deur die media en ander belanghebbendes van die pasient en sy 

lyde en sterwe self na die van die persoon wat 'n menslike ingryping toepas, verskuif. Die 

tegnologie het aan die mens die vermoe gegee om die pasient se lewe te verleng. 'n 

Masjien kan vandag lewensbelangrike onderhoudsfunksies van die kardinale organe vervul 

en selfs sekere liggaamsfunksies onderhou sender enige teken van aktiewe breinfunksie 
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(Dorfling 1991 :8). 

Die etiese en morele argumente vir of teen aktiewe of passiewe eutanasie is egter 

teenstrydig en verwar die mens. Passiewe eutanasie word in sommige lande erken, waar 

die pasient die reg het om verdere mediese behandeling te weier. Daar moet egter bepaal 

word waar die streep getrek moet word vir die toestemming vir eutanasie. Toestemming 

vir eutanasie stel 'n dinamiese regverdigingsgrond daar, wat deurgaans sal moet aanpas by 

die eise van die tyd en voortdurend sal moet tred hou met die steeds veranderende 

regsoortuiging van die gemeenskap. Die toestemming vir eutanasie sal deur morele 

waardeoordele van die gemeenskap gereflekteer word. Veral die medici en die straf

regstelsel van 'n land sal nou moet saamwerk (Dorfling 1991: 142). 

Kennis aangaande eutanasie alleen kan nie die mens voldoende toerus om behoorlike 

besluite oor praktiese morele aangeleenthede in die toekoms te neem nie. Die mens moet 

in staat wees om sedelik-verantwoordelik op te tree in morele probleemsituasies. 'n 

Goedontwikkelde waardestelsel en etiese verwysingsraamwerk tesame met toepaslike 

lewensvaardighede moet dus deur 'n lewenskundige Biologiekurrikulum aan leerlinge gebied 

word om te verseker dat die jeug van vandag die toekoms as geestelik-weerbare 

volwassenes tegemoet sal tree. 

(c) Genetiese ingenieurswese 

Die selektiewe teling van nuwe plant- en dierspesies word al van die vroegste dae in die 

bestaan van die mens beoefen. Volgens Viljoen (1992:62) het die revolusionere ontdekkings 

van die struktuur van die genetiese materiaal van organismes, naamlik DNS, dit die afgelope 

jare vir die mens moontlik gemaak om deur middel van metodes van genetiese 

ingenieurswese groter beheer oor homself te kry. As voorbeeld kan die proses van 

eugenese, voorgeboortelike geslagsbepaling en die verbetering van oorerflike eienskappe 

dien. Die moontlikhede van genetiese ingenieurswese lewer egter etiese vraagstukke op as 

gedink word aan die onsekerheid oor die moontlikheid van die skep van nuwe lewe deur die 

mens en die vraag of die mens geregtig is om so iets te doen en die verantwoordelikheid 

daarvoor kan aanvaar (Viljoen 1992:131). Genetiese ingenieurswese kan maklik deur die 

mens misbruik word. Suid-Afrikaanse burgers moet die nodige genetiese inligting bekom en 

opgevoed word om alle moontlikhede te oorweeg, ingeligte besluite te neem en self 

verantwoordelikheid daarvoor te moet en kan aanvaar. 

Dit is dus noodsaaklik dat voorsiening in die Biologiekurrikulum gemaak moet word waar 
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leerlinge opgevoed sal word om in staat te wees om te voldoen aan die eise wat die 

tegnologiese wereld aan hulle gaan stel. Veral as daar gedink word dat leerlinge as 

toekomstige landsburgers en ouers wat moontlik draers van genetiese siektes is, 'n groot 

verantwoordelikheid dra, aangesien hulle besluite nie net hulself sal raak nie, maar ook hulle 

nageslag. 'n Lewenskundige Biologiekurrikulum is dus noodsaaklik sodat leerlinge voorberei 

kan word om eties-belangrike besluite aangaande genetiese ingenieurswese te kan neem 

en die voile verantwoordelikheid daarvoor te kan dra. 

(d) Verworwe lmmuniteitsgebrek-sindroom (Vigs) 

Vigs word veroorsaak deur 'n retrovirus wat die mens se immuniteitstelsel aantas en 

uiteindelik die dood van die mens veroorsaak (Viljoen 1992:75). Vigs is nie net 'n mediese 

siekte waarvoor 'n teenmiddel nog nie gevind is nie, maar hou implikasies vir die totale 

samelewingsverbande in, wat die dringende aandag van die samelewing eis. 

Meer as 314 000 Vigs-gevalle was teen Desember 1990 alreeds by die Wereldgesondheids

organisasie aangemeld. Vigs kan as 'n pandemie bestempel word, aangesien alle lande 

daardeur geraak word (Van Wyk 1991 :xv). As voorbeeld kan Afrika as vasteland gebruik 

word wat weens ekonomiese, politieke en kulturele redes die swaarste deur Vigs geraak 

word. Volgens alle aanduidings sal Suid-Afrika nie die ernstige impak van Vigs gespaar bly 

nie en is die epidemie in Suid-Afrika ongeveer 7 jaar jonger as in die lande van Sentraal

Afrika, waar reeds meer as 25% van die inwoners van groot stede al met die virus besmet 

is (Van Wyk 1991:514). Teen 6 Mei 1991 was 'n totaal van 722 Vigs-gevalle in Suid-Afrika 

op vrywillige basis ge'identifiseer, waarvan 300 reeds teen die einde van 1991 gesterf het. 

Sedert 1991 het die getal Vigs-lyers in Suid-Afrika drasties toegeneem. 

Nasionale statistiek soos verkry is van die Vigsinligting en opleidingsentrum in Pretoria en 

voorberei is deur die Department of Health and National Aids Co-ordinating Committee 

(NACOSA) toon dat daar in 1995 reeds 1,8 miljoen Suid-Afrikaners met die HIV-virus besmet 

is en meer as 300 000 Suid-Afrikaners alreeds hiervan gesterf het. Elke dag word ongeveer 

500 - 600 Suid-Afrikaners met die dodelike virus besmet. NACOSA voorspel dat teen die 

einde van die jaar 2000 tussen 5 en 12 miljoen Suid-Afrikaners met die virus besmet sal 

wees en meer as 5 miljoen Suid-Afrikaners moontlik alreeds gesterf mag het van die HIV

virus. Hierdie toedrag van sake sal ongetwyfeld die reeds geknelde ekonomiese en 

gesondheidsdienste in 'n land soos Suid-Afrika nadelig tref en daar kan aanvaar word dat 

omvattende gesondheidsorg nie aan alle Vigs-lyers gebied sal kan word nie. 
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Die verhoogde aanvraag na gesondheidsdienste veroorsaak egter sosio-maatskaplike en 

politieke gevolge aangesien die staat meer moet begroot vir gesondheidsdienste en ander 

projekte moet afskeep. 

Die probleme word vererger deur die feit dat die meeste Vigs-pasiente 'n soort 

swaksinnigheid genaamd Vigs-demensie ontwikkel. Vigs tref ook die mens tydens die mees 

produktiewe fase van hulle lewens. Vroue in die ouderdomsgroep 20 - 30 jaar (wanneer 

hulle kinders in die lewe bring) en mans in die ouderdomsgroep 30 - 40 jaar (wanneer hulle 

op die toppunt van hulle ekonomies produktiewe lewe is) (Van Wyk 1991 :xv). 

Vigs het 'n probleem geword wat alle Suid-Afrikaners sal moet help bekamp. Volgens Viljoen 

(1992:78) kan die Vigs-epidemie in Suid-Afrika gekoppel word aan die hoe graad van 

algemene ongeletterdheid, armoede en die gepaardgaande gebrek aan toegang tot die 

nuusmedia, asook die lae graad van gemeenskapsdienste. Die ontwrigting van gesins- en 

samelewingsverbande het 'n emstige negatiewe effek op die normatiewe standaarde van die 

mens. Verder skep kultuurgekoppelde gewoontes ook 'n probleem aangesien baie Suid

Afrikaners nie glo dat Vigs deur seksuele omgang versprei word nie. 

Die Suid-Afrikaanse bevolking sal almal moet saamstaan om die stryd teen Vigs te help 

beveg. Joubert (1991:67) brei hierop uit deur die probleem rondom Vigs as volg uiteen te 

sit: "The battle against Aids cannot be won without values, ethics, and morality being 

articulated to influence beliefs and behaviour". Die mens sal dus sy lewenspatroon moet 

verander deurdat regte morele waardes reeds vroeg aan leerlinge oorgedra word. Die ouers 

en die skool speel 'n belangrike rol in die opvoeding van leerlinge om hierdie dodelike siekte 

te probeer voorkom (Cilliers: 1989:5). Leerlinge moet dus deur Biologie-onderrig 

bewusgemaak word van die gevare en probleme rondom Vigs en temas soos geboorte

beperking, bevolkingsaanwas en aborsie daarby integreer. Deur die Suid-Afrikaanse 

bevolking goed in te lig oor die gevare van Vigs kan 'n belangrike bydrae tot die samelewing 

en die ekonomiese welvaart van Suid-Afrika gelewer word. 

Dit is noodsaaklik dat 'n lewenskundige Biologiekurrikulum dus belangrike etiese vraagstukke 

sal aanspreek sodat leerlinge as volwaardige Suid-Afrikaanse burgers in staat sal wees om 

rasionele etiese besluite te maak en die volle verantwoordelikheid daarvan te dra. Om 

belangrike etiese besluite te kan maak, is dit nodig dat leerlinge in die wetenskapsessensies 

opgevoed sal word aan die hand van bepaalde kulturele waardes, wat noodsaaklik vir die 

sinvolle voortbestaan van die mens is. 
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2. 7 Kulturele waardes 

2. 7.1 Die invloed van kulturele waardes op Biologie-onderrig 

Volgens De Beer (1990:58) is waardes daardie sentimente en tradisies wat vir ons 

fundamenteel is. Biologie kan nie onderrig word as 'n wetenskaplike vak met doelwitte, maar 

wat vry van waardes is nie. Die rol van Biologie as wetenskap in die gemeenskap hou 

verband met kulturele verandering en probleme van die gemeenskap. Suid-Afrika bestaan 

uit 'n multikulturele gemeenskap waar gemeenskaplike waardes en doelwitte ontbreek. 

Menige aangeleenthede veroorsaak konflik tussen die waardes en doelstellings van 

verskillende Suid-Afrikaners. 

Die vraag wat nou ontstaan, is hoe hierdie teenstrydige konflikte opgelos kan word. Met die 

nodige vaardigheid en sensitiwiteit kan die Biologie-onderwyser sensitiewe aangeleenthede 

soos genadedood, geboortebeperking, aborsie, evolusie en andere bespreek en die nodige 

waardering en respek vir die verskeidenheid lewende organismes, insluitend die mens, 

kweek (Brumby 1987:53). Die Biologie-onderwyser wat sy/haar eie waardes aan die 

leerlinge bekend maak, kan tot 'n sekere mate as 'n waardemodel beskou word. So kan 'n 

Biologie-onderwyser onwetend deur gesprekvoering en lesings in die klas aan leerlinge 

sy/haar eie bepaalde rassevoorkeur, seksuele voorkeur, houdings teenoor skoonheid, respek 

en waardering vir die lewende natuur verbeeld (Nichols 1995:268). 

Vanuit onderhoude met verskeie vakkundiges in Biologie, blyk dit dat die nuwe 

Biologiekurrikulum voorsiening moet maak vir die ontwikkeling van positiewe waardes en 

gesindhede by Biologieleerlinge wat nodig is vir deelname in die ontwerp, ontwikkeling en 

instandhouding van 'n demokratiese gemeenskap, 'n sterk ekonomie en 'n gesonde 

omgewing wat sal voorsien in al die behoeftes van die landsburgers (Curriculum Frameworks 

for Science and Technology and Mathematics 1995:9). 

Namate die bevolkingsgetalle groei en die gemeenskap se kompleksiteit toeneem, bespeur 

ons 'n toenemende afhanklikheid van tegnologie wat noodwendig die waardedimensies 

verander. 'n Toename in bevolkingsgroei plaas groter druk op die ekonomiese struktuur en 

die tegnologiee wat dit ondersteun. Energiebron- en besoedelingsprobleme is natuurlike 

uitvloeisels hiervan. 

In 'n periode waar nuwe waardes ontstaan, moet ons die toekoms in ag neem en deelneem 

aan die konstruksie van 'n nuwe gemeenskap. 
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In 'n steeds veranderende Suid-Afrika is dit nodig dat Biologieleerlinge in staat sal wees om 

'n eie gesigspunt aangaande gemeenskaps- en individuele probleme te vorm. Dit is dus 

noodsaaklik dat Biologie-leerlinge 'n eie persoonlike sisteem van waardes en normes sal 

vorm om sodoende persoonlike besluite te kan neem. 

Om 'n waarde-sisteem by Biologieleerlinge te kan vorm, behoort die Biologiesillabus veral 

voorsiening te maak vir die affektiewe doelstellings wat emosies, karaktertrekke, 

lewensfilosofiee, houdings en waardes insluit. Uit 'n persoonlike onderhoud gevoer met 

Fraser (Biologievakdidaktiekdosent: Departement Didaktiek: Universiteit van Suid-Afrika op 

2 Julie 1996) en met Vermaak (Adjunk-direkteur: Onderwysbeleid: Natuurwetenskappe: 

Departement van Onderwys op 5 Julie 1996) word daar nog geworstel met die vraag oor hoe 

die Biologie-onderwyser waardes in 'n lewenskundige Biologiekurrikulum doeltreffend kan 

evalueer. Die antwoord le dalk in subjektiewe evaluering waar leerlinge nie gepenaliseer sal 

word omdat hulle waardes nie dieselfde as die van die Biologie-onderwyser is nie. 

2.7.2 Die invloed van affektiewe waardes op 'n toekomstige Biologiekurrikulum 

Die grootste gevaar in die beplanning van 'n toekomstige kurrikulum is die 

ondergeskikstelling van menslike waardes teenoor tegnologiese voordele. Waardevolle 

menslike waardes behoort nie vervang te word deur gerekenariseerde en gemeganiseerde 

tegnieke wat meer skade sal doen as goed nie (Ornstein 1982:18-19). Die onderrig van 

menslike waardes moet nou meer as ooit 'n doel in die onderrig van Biologie word, 

aangesien dit vir die kind moeilik geword het om sin in die botsende waardes van sy 

gemeenskap te vind. 

Morele en etiese besluitmakingsprosesse moet aan die leerlinge verskaf word wat hulle in 

staat sal stel om die waardekeuses waarmee hulle gekonfronteer word, te kan hanteer. Dit 

is die taak van die onderwyser om die leerling te lei tot suksesvolle bio-etiese 

besluitmakingsprosesse, aangesien hierdie studente die toekomsrigting van 'n gemeenskap 

positief of negatief sal be"invloed, afhangende van die leiding wat hulle ontvang het (Decker 

1986:287). 

Gevestigde norme in die gemeenskap waarmee in Biologie gewerk word, be"invloed die fokus 

van Biologie geweldig. So bepaal waardegebaseerde norme die grense van wetenskaplike 

ondersoeke in sosiale aspekte aangaande die lewe en die dood (Brumby 1987:53). 

Affektiewe waardes geniet relatief min aandag in die skole, moontlik omdat die bereiking van 
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affektiewe doelwitte nie maklik gemeet kan word nie (Bishop 1994:77 en De Beer 1995:14). 

Die ontwikkeling van waardes kan as 'n onmisbare doelstelling in Biologie-onderrig beskou 

word, aangesien waardes leerlinge se gesindhede sal bepaal. As 'n leerling 'n negatiewe 

gesindheid teenoor Biologie as vak huldig, sal die leerling se belangstelling in Biologie ook 

vervaag. 

"Relevansie" kan beskou word as 'n moontlike oplossing vir die gebrekkige belangstelling in 

Biologie as vak. 

2.8 Relevansie in Biologie-onderrig 

2.8.1 Die begrip relevansie 

Volgens die HAT (Odendal, et al 1983:895) kan relevansie beskryf word as "wat ter sprake 

of van betekenis is, tersaaklik, wat op die voorgrond tree". Relevant verwys na dit wat van 

belang en toepaslik is vir die behoeftes van nou en die nabye toekoms (Van Niekerk 1993:8). 

Relevansie verwys na die verwagtinge, behoeftes en vereistes van die gemeenskap in die 

hede asook in die toekoms (Van Rensburg 1994:37). 

Een van die doelstellings met Biologie-onderrig is die vorming van biologies-geletterde 

leerlinge. Papenfus (1995:60) wys egter daarop dat jare se onderrigervaring getoon het dat 

die onderrig van akademiese inhoud nie noodwendig biologiese geletterdheid verseker nie. 

Biologiese geletterdheid behoort nie soseer die doel van Biologie-onderrig te wees nie, maar 

eerder die kweking van positiewe gesindhede en begrip aangaande alledaagse gebeure en 

probleme wat die leerling omring. Biologie-onderrig moet tersaaklik en betekenisgewend vir 

leerlinge wees. Volgens Doidge (1995:31) stel Towbridge en Bybee (1990) die behoeftes 

vir Biologie-onderrig as volg: 

"We should provide an education appropriate to the needs and concerns of 
students as future citizens which will enable them to live, work and participate in 
a society which is increasingly scientific and technological". 

lnligting wat uit Doidge (1995:31) bekom is en vanuit persoonlike onderhoude gevoer met 

Dekker (afgetrede Departementshoof: Biologie: Universiteit Vista op 4 Julie 1996), Ferreira 

(Biologievakdidaktiekdosent: Departement Didaktiek: Universiteit van Suid-Afrika op 15 Julie 

1996) en Oberholzer (Professor en Hoof van Biologie en onderdekaan van die Fakulteit 

Basiese Wetenskappe: Mediese Universiteit van Suid-Afrika op 17 Julie 1996), wys verder 
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daarop dat 'n nimmereindigende sillabus met biologiese feite nie van soveel betekenis vir 

leerlinge is as aangeleenthede soos gesondheid en siektes, hongersnood, lugbesoedeling, 

waterbronne, bevolkingsgroei, biotegnologie en voedselbronne nie. Tersaaklike temas uit die 

Biologieleerling se lewensituasie moet aangepak word sodat die leerling tred kan hou met 

die vereistes wat die samelewing voortdurend stel. 

2.9 Die strewe na relevante Biologie-onderrig 

Die aard, inhoud en wyse waarop Biologie tans in Suid-Afrika formeel onderrig word, is 

kommerwekkend. Leerlinge word verplig om biologiese inligting te leer waardeur hulle 

teoretiese kennis verbreed, maar tegnologiese vaardighede wat deur die beroepswereld in 

die praktyk vereis word, word egter nie aangespreek nie. Faktore soos die snelle 

ontwikkeling van die tegnologie, besoedeling, oorbevolking, voedseltekorte, gesondheids

dienste en die bewaring van natuurlike hulpbronne vereis egter toenemende kundigheid en 

vaardighede op natuurwetenskaplike gebied (Van Niekerk 1993:2). 

Die grootste uitdaging wat aan die mens gestel word, is om tred te probeer hou met die 

snelle veranderinge van die wetenskap, tegnologie, menslike vermoe en die omstandighede 

waarin die mens leef. Om aan bogenoemde vereistes te kan voldoen, is dit nodig dat alle 

Suid-Afrikaners die nodige onderwys moet ontvang wat relevant vir beide hulle eie oorlewing 

sowel as die van Suid-Afrika is (Watson 1990:50). Verskeie voorstelle vir relevansie is al 

gemaak. Die populerste blyk die plasing van groter klem op die toepassing van 

lewenswetenskappe en sosio-ekonomiese en omgewingsgevolge te wees. 

In ons tradisionele wetenskaplike opvoedingsbenadering is ons besig om konsepte en inhoud 

te, onderrig waar die implikasies van sosiale en persoonlike relevansie in wetenskaplike 

onderrig ons verbygaan. Ons hoofuitgangspunt is om ons studente in goeie beroepe en 

skole te kry. Dit is te betwyfel of so 'n benadering daarin sal slaag om sillabusdoelwitte te 

realiseer wat bydra tot die suksesvolle toerusting van leerlinge om probleme in hulle 

omgewing suksesvol op te los. 

Die belangrikste uitgangspunt in die strewe na verhoogde relevansie in die Biologiesillabus 

sentreer rondom die mens in sy omgewing. Die natuurlike omgewing, gemeenskap, bronne 

en mensdom moet die fokuspunt van die studie wees. 

Volgens Schreuder (1991 :24-26) behoort die twee hoofuitgangspunte vir relevansie in 

Biologie-onderrig die volgende te wees: eerstens, fokus op die mens as biososiale wese met 
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sy eie kultuur, gesondheid en bio-etiese aangeleenthede. Tweedens moet daar gefokus 

word op die mens en sy verhouding tot sy omgewing en die probleme wat hieruit ontstaan. 

Bio-sosiale studietemas kan nie afsonderlik behandel word nie, aangesien die mens se 

aktiwiteite bepaalde invloede uitoefen op die natuurlike omgewing. Die mens het 

sosio-ekonomiese behoeftes wat 'n grondliggende invloed op die gebruik en bewaring van 

natuurlike bronne uitoefen. Daarom is 'n dinamiese omgewingsverhouding 'n voorwaarde 

vir die bestaan van die mens. 

2.9.1 Benaderings tot relevante Biologie-onderrig vir 'n lewenskunde kurrikulum 

Reeds in 1970 het Davies (1970:268) horn uitgespreek teen die feit dat weinig nog gedoen 

is om Biologie as vak met menslike probleme in verband te bring. Hy beskryf dit as " ... a 

refusal to link biology with human life and human problems ... and to probe in depth the 

social and ethical implications of biological discovery". 

lnterne en eksterne druk noodsaak die biologiese wetenskap om te reageer, waardeur die 

populerste benaderings voorgestel is, naamlik: "Menslike Biologie" (gerig op biososiale 

aangeleenthede) en "Die Ekologiese" (konsentreer op die natuurlike omgewing). 

2.9.1.1 Lewens- en mensgerigte Biologie 

Lewens- en mensgerigte Biologie verwys na biologiese inligting wat die behoeftes van die 

mens en die gemeenskap aanspreek. Opie (1995:108) beskou Lewens- en mensgerigte 

Biologie as 'n noodsaaklikheid om die kwaliteit van die gemeenskap se lewe te verhoog, 

aangesien leerlinge funksionele vaardighede tydens die onderriggebeure aanleer wat 

noodsaaklik vir produksie in die gemeenskap is. Lewens- en mensgerigte Biologie kan dus 

beskou word as 'n poging om menslike en gemeenskaplike aangeleenthede te dien deur 

middel van biologiese opvoeding. Produksie en dienste deur 'n gemeenskap moet voorsien 

in die behoeftes van daardie gemeenskap, sodat almal voordeel daaruit kan trek. 

Uit persoonlike onderhoude wat met van Aswegen (Biologiedosent: Soweto College of 

Education op 22 Julie 1996) en met Fraser (Biologievakdidaktiekdosent: Departement 

Didaktiek: Universiteit van Suid-Afrika op 2 Julie 1996) gevoer is, het dit weereens duidelik 

geword dat daar eerder na 'n mensgerigte Biologie gekyk moet word, sodat die 

lewenskwaliteit van die mens verhoog word. 

Die beweging na die onderrig van Lewens- en mensgerigte Biologie word bevorder deur die 
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koms van nuwe velde in biologiese studie. Hierdie velde sluit menslike-, stedelike en sosiale 

ekologie, omgewingsielkunde, bevolkingstudies, bio-etiek, biografie en andere in. Elkeen van 

hierdie velde is meer betrokke by menslike ervaring en verskil van die meer tradisionele 

dissiplines van Biologie. Volgens Hurd (1982:14) het bioloe, ouers en studente hulle die 

afgelope jare ten gunste van 'n Biologiebenadering wat in harmonie met die menslike lewe 

verkeer, uitgespreek. Studente in die besonder verlang 'n biologiese opvoeding wat hulle 

inlig aangaande hulleself, hulle medemens en maniere en tegnieke om die kwaliteit van die 

lewe te bevorder. 

'n Gebrek aan harmonie tussen mense en hulle totale omgewing bring die mens as 

bedreigde wese na vore. 

(a) Enkele voorbeelde vir 'n Lewens- en mensgerigte Biologiekurrikulum 

Lewens- en mensgerigte Biologie vereis relevante en interessante temas. Die Biologie

onderwyser moet in staat wees om biologiese inligting te integreer in gedragswetenskap, 

biologiese wetenskap, veiligheid en gesondheid (Heller 1993:649). Slegs enkele voorbeelde 

vir 'n Lewens- en mensgerigte Biologiekurrikulum word uiteengesit, 'n vollediger uiteensetting 

van relevante temas sal in hoofstuk 3 (3.6.2.1) gegee word: 

Wanneer die senuweestelsel onderrig word, kan die effek en nadele van dwelmmiddels 

ook bespreek word. 

Die hart en bloedsirkulasie kan ge'integreer word met die nadele en uitwerking van 

vetterige kosse, cholesterol en stres. 

Die fisiologiese bou en werking van die liggaam kan aangevul word deur verdere 

inligting: 

* 

* 

* 

hormone en die rol wat dit speel tydens puberteit en die menstruele siklus; 

die bewustheid van liggaamlike - en geslagsveranderinge wat die adolessent 

ondergaan; en 

diete, anoreksia en die misbruik van stero·iedes. 

Genetika kan aangevul word deur geslagsoordraagbare siektes, byvoorbeeld Vigs, te 
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bespreek. 

"Menslike Biologie"-onderrig moet leerlinge motiveer om die inligting wat hulle in die 

Biologieklas en by maats bekom het, te gebruik om hulle eie lewenstyl te verbeter. As 

toekomstige volwassene moet 'n Biologie-leerling in staat wees om belangrike etiese besluite 

aangaande samelewingsvraagstukke te kan neem. 

(b) Waardes in "Menslike Biologie" 

Die realiteit van menslike ondervinding toon dat gevoelens, voorkeure en waardes nie 

weggelaat kan word in enige besluite wat ons maak nie. Waardes verteenwoordig riglyne 

wat ons gedrag en keuses be"invloed (Opie 1995:108). Daar is persoonlike en sosiale 

waardes. As die kwaliteit van die lewe verbeter wil word, is daar 'n behoefte aan 

persoonlike toewyding en sosiale etiek (persoonlike onderhoud gevoer met Ferreira, 

Biologievakdidaktiekdosent: Departement Didaktiek: Universiteit van Suid-Afrika op 15 Julie 

1996, Poliah, Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Biologie: Departement van Onderwys op 18 

Julie 1996, Van Aswegan, Biologiedosent: Soweto College of Education op 22 Julie 1996 en 

Vermaak, Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Natuurwetenskappe: Departement van 

Onderwys op 5 Julie 1996). Dit betaken dat die kurrikulum en strategie van onderrig 

geleenthede aan studente moet bied om op biososiale probleme en aangeleenthede te 

reageer in vrye, maar goedgekeurde konteks (De Beer 1995: 18). Die huidige biososiale 

probleme en aangeleenthede het almal 'n waarde of etiese dimensie. Hoe anders kan vrae 

soos geboortebeperking, genadedood, die oorplanting van organe, hongersnood, 

siektebeheer, beheer van natuurlike bronne en besoedeling ondersoek word? Die 

wetenskap moet as iets meer beskou word as slegs 'n produk van 'n metode. 

2.9.1.2 Omgewingsopvoeding as benaderingswyse vir 'n Lewenskunde Biologie

kurrikulum 

Degenaar (1988), Swart (1992), Brink (1992), Schreuder (1991) en Loubser (1993) is almal 

plaaslike voorstanders van omgewingsopvoeding as deel van die Biologiekurrikulum. Brink 

(1992:71) wys op die agteruitgang en verval van die omgewing die afgelope aantal jare. Die 

mens is egter nie net die oorsaak van bogenoemde probleme nie, maar ook die slagoffer. 

Die voortbestaan van lewensonderhoubare natuurlike sisteme moet verseker word en dit kan 

slegs deur opvoeding bereik word. Omgewingsopvoeding kan veral groter relevansie van die 

kurrikulum verseker deurdat skoolvakke groter toepassingswaarde in die daaglikse lewe kry. 
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lndividue van die wereld staan in 'n interafhanklike verhouding tot mekaar en tot hulle 

omgewing op plaaslike -, streek- en wereldvlak. Vrede moet deurgaans tussen 

gemeenskappe gehandhaaf word, maar konflik kan nie voorkom word namate lewensbronne 

skaars word nie. Volgens "The Planning Committee of the President's Council" ('n program 

wat fokus op die krisisse wat die mens konfronteer), moet die mens begin besef dat die 

bevolking aangaande omgewingsbewustheid opgevoed moet word (Millstein 1984:46). 

Baie Suid- Afrikaners is onbewus of nie ingelig omtrent hulle afhanklikheid van die natuurlike 

omgewing nie. Vrae wat ontstaan, is: Beskik die gemeenskap oor genoegsame kennis 

aangaande omgewingsaangeleenthede? Verstaan die mens die komplekse verhouding 

tussen homself en sy natuurlike omgewing of gee hy net nie om nie? Degenaar (1988:45) 

wys op die probleemgebied deur die CSIR (The Working Group for Conservation Behaviour 

of the Council for Scientific Research) soos volg aan te haal: "The problem appears to be 

one of human behaviour and the remedy probably lies in the field of sociology, economics 

and education. 

Die belangrikheid van opvoeding, insluitend volwasse-opvoeding, om omgewingsbewaring 

te bevorder, kan nie genoeg beklemtoon word nie. Verstedeliking veroorsaak dat die mens 

sig verloor van sy afhanklikheid van die omgewing vir oorlewing. Die intieme verhouding 

tussen die mens en die omgewing raak elke faset van die mens se bestaan. 

Die mens word gesien as die middelpunt van 'n wedren op pad na chaos. Baie nie-ekoloe 

ignoreer die tipiese simptome van oorbevolking, oorbewyding van die grond, verlaging van 

morele waardes, vernietiging en afbreek van habitatte (Millstein 1984:45). Degenaar 

(1988:45) brei uit op bogenoemde deur te wys op die groeiende bevolkingsontploffing, 

industrialisering en verstedeliking wat teen 'n skrikwekkende tempo toeneem. Die afbreek 

van die omgewing is 'n menslike oorsaak wat besoedeling, gronderosie en swak oeste tot 

gevolg het. Die hoe groeikoers van die bevolking veroorsaak dat outoriteite nie genoegsame 

tyd vir voorafbeplanning het nie. Dit lei tot 'n verhoging van menslike stres as gevolg van 

swak behuising, gesondheid en opvoeding. Die mens moet sy aksies reguleer en met die 

omgewing harmonieer om degradering en desertifikasie as uitvloeisel te voorkom. 

(a) Die begrip "omgewingsopvoeding" 

Die Witskrif (1995:22) beskryf omgewingsopvoeding as 'n interdissiplinere, ge·integreerde en 

aktiewe benadering tot studie, wat 'n kardinale element van alle vlakke en programme van 

die onderwys- en opleidingstelsel moet wees, ten einde omgewingsgeletterde en -aktiewe 
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mense te skep en te verseker dat alle Suid-Afrikaners tans en in die toekoms 'n behoorlike 

lewensgehalte geniet deur die verantwoordbare gebruik van hulpbronne. 

Brink (1992:72) beskou omgewingsopvoeding as die betrokkenheid met die ontwikkeling van 

vaardighede en waardes wat die kind sal toerus om sy plek in die wereld met begrip en 

verantwoordelikheid in te neem. Omgewingsopvoeding as deurlopende, lewenslange proses 

is gerig op die vestiging van 'n verantwoordelike gedragspatroon waarin kundige en 

toegewyde omgang met die omgewing tot uiting kom. 

Schreuder (1991 :25) haal Carson (1978:viii) uit "The International Union for the Conservation 

of Nature and Natural Resources" (IUCN) oor omgewingsopvoeding as volg aan: 

"Environmental Education is the process of recognizing values and clarifying concepts in 

order to develop skills and attitudes necessary to understand and appreciate the 

inter-relatedness among man, his culture and his biophysical surroundings. Environmental 

education also entails practice in decision-making and self-formulating of a code of behaviour 

about issues concerning environmental quality". 

Verder beskryf Irwin (1990:3) die essensie van omgewingsopvoeding as" ... fundamentally 

concerned with the way we as humans behave towards our environment and towards each 

other. It is also about the ethics upon which this behaviour is based". 

Omgewingsopvoeding behels 'n relatiewe wye spektrum van betekenisse, benaderings, 

interpretasies en aanwendings. 

Tydens die 16de Nasionale Konvensie gehou deur SAATOB (The South African Association 

for Teachers of Biology) in Junie 1995, beklemtoon Hockey (1995:77) die volgende aspekte 

van omgewingsopvoeding: 

opvoeding "in" die omgewing. Dit kan beskryf word as opvoeding wat in 'n bepaalde 

omgewingsopset plaasvind, naamlik buitemuurse opvoeding; 

opvoeding "aangaande" die omgewing, waar die omgewing as 'n studievak gebruik word; 

opvoeding "deur" die omgewing neem ware lewensituasies in ag en gebruik die 

omgewing as 'n vertrekpunt vir leerlinge se ontdekkende leer; en 

opvoeding "vir" die omgewing sluit die onderrig van waardes en die behoefte vir sosiale 
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verandering in. 'n Studie van omgewingsaangeleenthede en die oplossings van hierdie 

probleme speel 'n belangrike rol in die bewustheid van die omgewing en die 

instandhouding en bewaring daarvan. 

(b) Waardes en omgewingsopvoeding 

Tot onlangs het ons die natuurlike omgewing waargeneem as beide 'n verskaffer van 

onbeperkte roumateriale en 'n afvalhouer van onbeperkte kapasiteit. Die konsep van die 

mens se verhouding tot die omgewing word soms gesien vanuit 'n suiwer gebruikstandpunt 

in die rigting van ekonomiese ontwikkeling en menslike welstand. Morele-, etiese- en 

waardebesprekings moet in opvoeding oorweeg word. Ons het waardes nodig om besluite 

te maak en om ons toekoms te rig en te ontwikkel. In die verlede is baie keuses be"invloed 

deur 'n etiese sisteem wat ingestel was op "kompetisie" en "bruikbaarheid". Hierdie waardes 

is oorgedra na individualistiese en pragmatiese gedrag. 'n Sisteem moet waardes insluit wat 

die huidige individuele ontwikkeling beklemtoon, ook moet daar 'n regverdige konsiderasie 

wees vir alle ander individuele behoeftes en 'n verdere oorweging vir toekomstige generasies 

(Brink 1992:70-74). 

(c) Die menslikheidsaspek van omgewingsopvoeding 

Die menslikheidsaspek is 'n belangrike faktor in omgewingsopvoeding. lnsae in hoe die 

mens homself verstaan en hoe hierdie selfkennis weer die behandeling van die natuur 

affekteer, is nodig. 

In die lig van die ontwikkeling van nuwe wetenskap en die herstrukturering van die politiese, 

ekonomiese en sosiale instelling, sal die herstel van die natuur slegs gedoen kan word deur 

die genesing van die mens. 

Die voor-die-hand-liggende benadering tot omgewingsopvoeding is dat die omgewing 

gerestoureer moet word. Hierdie benadering is egter beperk, aangesien die mens se 

behoeftes nie in ag geneem word nie - dit is waarom hy die omgewing uitput en besoedel. 

Die oorsaak sowel as die simptome van die omgewingskrisis moet dus behandel word. Die 

mens is 'n wese met psigologiese behoeftes wat 'n drang koester om in beheer van homself 

en sy omgewing te wees. Kennis stel die mens in staat om die wereld te hervorm om 

rykdom en gerief te verskaf (Bybee 1987:150-152). 

Die rol van tegnologie in ons gemeenskap moet verstaan word. Ons het met 'n beeld van 
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'n oneindige uitbreidende ekonomie geleef. Die gevolg was die uitputting van natuurlike 

hulpbronne deurdat die mens steeds sy lewenskwaliteit wil verhoog en soveel moontlik uit 

die omgewing vir homself bekom ten koste van die vernietiging daarvan. 

Die mens is dus onkundig wat omgewingsbewaring betref soos uit Gorham (1990:483) se 

pleidooi na vore kom: "Forgive them, for they know not what they do!" Die belangrikste taak 

van die mens op aarde is om 'n ekologiese balans in die natuurlike omgewing te probeer 

handhaaf sodat sy kinders en kleinkinders se toekoms verseker kan word. Hierteenoor moet 

ekonomiese groei egter wel plaasvind, maar in die lig van die menslike aspek. Die mens 

en kultuur is deurgaans interafhanklik van mekaar. 'n Multikulturele gemeenskap in Suid

Afrika kompliseer hierdie situasie. Kulturele verskille en behoeftes veroorsaak uiteenlopende 

perspektiewe aangaande die sosiale en natuurlike omgewing. Dit is dus noodsaaklik dat die 

kurrikulumontwikkelaar met die opstel van 'n betekenisvolle sillabus die unieke kultuur, 

waardes en behoeftes van 'n spesifieke groep mense in ag sal neem. 

Kwantiteit eerder as kwaliteit word beklemtoon en 'n veranderde waardesisteem van "more 

is better'' en "biggest is best" word nagejaag (Bybee: 1987: 150-152). 

2.10 Samevattend 

Die toenemende tegnologiese en wetenskaplike ontwikkeling wat die wereld ondergaan, 

veroorsaak baie krisisse. Die mens gebruik die wetenskap en die tegnologie om sy eie 

welstand te verbeter, maar verwag ook dat die wetenskap en die tegnologie oplossings vir 

die talryke sosiale probleme wat as gevolg van die snelle tegnologiese ontwikkelinge 

ontstaan, moet bied. Hierdie verwagtinge van die mens wys op die wetenskaplike onge

letterdheid van die gemeenskap. Dit het dringend noodsaaklik geword dat leerlinge die 

nodige wetenskaplike geletterdheid tydens hul skoolloopbaan moet ontwikkel. Biologie as 

vak met 'n eie dissipline, struktuur en metodes kan aan bogenoemde vereiste voldoen, mits 

die Biologiekurrikulum die nodige veranderinge ondergaan om in die behoeftes van leerlinge 

en die gemeenskap te voorsien. Die leerder se behoeftes en belangstellings moet as basis 

gebruik word vir die konstruksie van nuwe inligting in die Biologiekurrikulum. Die 

doelstellings van 'n tegnologiese- en wetenskaplik georienteerde Biologiekurrikulum moet 

gerig wees op die ontwikkeling van vaardighede, kennis en bepaalde gesindhede wat nodig 

is vir die sinvolle voortbestaan van die mens. 

Die mens is interafhanklik van sy natuurlike omgewing. Nieteenstaande snelle vooruitgang 

op wetenskaplike - en tegnologiese gebied, is dit nodig dat die mens die natuur sal bewaar 
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vir sy nageslagte. Die wereld kan en mag nie in 'n biologiese masjien sonder waardes verval 

waar slegs beheersing en manipulasie as uitgangspunte geld nie. Biologiese grondslae, 

naamlik genormeerdheid, toenemende medemenslikheid, kulturaliteit en etiek moet te alle 

tye tydens Biologie-onderrig aan leerlinge verbeeld word. 

Suid-Afrika word tans met talle etiese vraagstukke soos aborsie, eutanasie, genetiese 

ingenieurswese, Vigs, besoedeling, industrialisasie en 'n bevolkingsontploffing gekonfronteer. 

Dit is die besondere doel van Biologie-onderrig om leerlinge in staat te stel om 'n eie 

gesigspunt aangaande gemeenskaps- en individuele probleme te vorm. Leerlinge moet 'n 

eie persoonlike sisteem van waardes en norme vorm om sodoende verantwoordelike etiese 

besluite te kan neem. 

Om 'n waardesisteem by leerlinge te kan vorm, behoort die Biologie-kurrikulum veral 

voorsiening vir die affektiewe doelstellings wat emosies, karaktertrekke, lewensfilosofiee, 

houdings en waardes insluit, te maak. Met behulp van die affektiewe doelstellings moet 

leerlinge volwaardig toegerus word om verantwoordelike landsburgers te kan word, waar 

hulle deurgaans menslike waardes sal gebruik om omgewingsverwante besluite te neem. 

Natuurlike bronne moet bewaar word vir die nageslagte. Biologie-onderrig moet deurgaans 

die bewaring en waardering van die natuurlike omgewing beklemtoon. 

In die volgende hoofstuk sal die ontwerp en ontwikkeling van 'n lewenskundige 

Biologiekurrikulum in die sekondere skool bespreek word. 
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HOOFSTUK3 

DIE ONTWERP EN ONTWIKKELING VAN 'N LEWENSKUNDIGE BIOLOGIEKURRIKULUM 

IN DIE SEKONDERE SKOOL 

3.1 lnleiding 

Een van die doelwitte van hierdie studie, is om die moontlike faktore wat 

kurrikulumbeplanning be"invloed asook vernuwingsvoorstelle wat tred moet hou met die 

totaliteit van die unieke behoeftes van die gemeenskap te bespreek en 'n moontlike model 

vir 'n lewenskundige Biologiekurrikulum te ontwerp. 

Die tweede gedeelte van hierdie studie handel oor die motivering van 'n benaderingswyse 

vir 'n lewenskundige Biologikurrikulum met spesiale verwysing na bio-etiese vraagstukke om 

die noodsaaklikheid van die ontwerp van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum in die lig van 

vernuwinge wat in Suid-Afrika plaasvind, te beklemtoon. 

Hierdie hoofstuk verwys spesifiek na die doel van natuurwetenskaponderrig waar huidige 

doelstellings, kriteria vir die opstel van nuwe doelstellings en moontlike voorstelle vir 

toekomstige doelstellings bespreek word. 

,, 

Voorts word die ontwikkeling van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum uiteengesit deur 'n 

kritiese evaluering van die huidige Biologiekurrikulum en te kyk na voorstelle vir 'n nuwe 

lewenskundige Biologiekurrikulum vir die sekondere skool. 

Onderrrigstelsels soos die BSCS (Biological Science Curriculum Study), die Nuffieldprojek, 

STS (Science Technology Society) en Projek 2061 word bespreek. Laastens word die 

kriteria waaraan 'n Biologiekurrikulummodel moet voldoen, uiteengesit waaruit 'n moontlike 

model vir 'n lewenskundige Biologiekurrikulum voorgestel sal word. 

3.2 Vernuwinge in die Republiek van Suid-Afrika 

Een van die "vemuwinge" in die Republiek van Suid-Afrika wat baie belangstelling ontlok, is 

kurrikulumontwikkeling. Die tempo waarteen informasie in die algemeen en biologiese 

informasie in die besonder toeneem, is indrukwekkend. Toename en veranderinge in 

biologiese informasie skep ook verreikende didaktiese probleme. Deur slegs nuwe inhoud 
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by die bestaande kurrikula te voeg, veroorsaak 'n oorbelading van vakinformasie wat weer 

aanleiding gee tot oppervlakkige memorisering van feite deur leerlinge, in plaas van 

doeltreffende waarneming en eksperimentering. 'n Oorbelaaide vakkurrikulum veroorsaak 

dat onderwysers moeilik effektief kan onderrig. Leerlinge word dikwels gekonfronteer met 

betekenislose feite wat nie in hulle alledaagse lewe aangewend kan word nie (Degenaar 

1983:5). Die eksamengerigte onderrigbenadering wat op die handboek gebaseer is, maak 

dit vir onderwysers moeilik om hulle take uit te voer. 

Verskuiwings in die kultuur en veranderinge in die interverhoudinge tussen die wetenskap 

en die tegnologie, toon 'n behoefte aan 'n nuwe rasionaal of filosofiese basis vir opvoeding 

in die wetenskap. So 'n raamwerk behoort die plek en betekenis van die moderne wetenskap 

en tegnologie in die huidige gemeenskap te reflekteer (McConnell 1982: 10). 

Aangesien ons in 'n tydperk van 'n sogenaamde informasie-ontploffing in die wetenskap en 

tegnologie, asook van veranderende waardes, eise en behoeftes leef, het dit noodsaaklik 

geword dat die Biologiekurrikulum van tyd tot tyd geevalueer word om tred te hou met die 

snelontwikkelende tegnologiese tydperk waarin ons leef. Volgens Van Huysteen ( 1981 :49-

51) mag daar nie 'n generasiegaping tussen die kurrikulum en die behoeftes van die 

gemeenskap waarvoor dit bestem is, ontstaan nie. Tegnologiese ontwikkeling veroorsaak 

'n daaglikse toename in informasie wat weer 'n rigtende invloed op onderrig, metodes, 

toetsing en eksaminering uitoefen. 

Namate informasie vermeerder en veranderinge in die tegnologie en wetenskap plaasvind, 

verander die mens se belangstelling en behoeftes. Die huidige Biologiesillabus bevorder 

egter nie die nodige belangstelling nie en spreek nie altyd die huidige probleme van die 

samelewing aan nie. Biologie-onderrig moet emosies, houdings, waardes en 'n 

lewensfilosofie insluit. Die kind moet gelei word in hierdie veranderende wereld om 'n eie 

gesigspunt aangaande waardes en normes te formuleer. Relevante sillabusinhoud is dus 

nodig om belangstelling by leerlinge te verwek en te behou (De Beer 1990:4). 

Daar is 'n groot behoefte en noodsaaklikheid om die huidige Biologiekurrikulum te vervang 

met 'n meer relevante kurrikulum wat aanpas by die eise van die samelewing. 
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3.3 Faktore wat 'n rol tydens kurrikulumontwikkeling vir Biologie-onderrig speel 

3.3.1 Groot getalle leerlinge ontvang nie skoolonderrig nie 

In baie dele van die wereld is daar groot getalle leerlinge wat nie skoolonderrig ontvang nie. 

Baie van hierdie leerlinge is afkomstig uit armoedige families wat in isolasie leef en afhanklik 

is van landbouprodukte vir oorlewing. Nog 'n groep kinders woon in stede waar werkloosheid 

beleef word. Baie van hierdie kinders voltooi nooit hulle skoolkursus nie en dit gee weer 

aanleiding tot werkloosheid (Harlen 1984:89-94). 

3.3.2 Die infrastruktuur van Biologie-onderrig word as ontoereikend beskou 

As daar na Biologie-onderrig in Suid-Afrika gekyk word, vind ons dat die meerderheid swart 

leerlinge nie na standard 7 verder in 'n wetenskaplike rigting studeer nie. Die infrastruktuur 

van Biologie-onderrig word deur die ANC (1994:83) as ontoereikend beskou, veral op senior 

sekondere vlak. Nie alle skole beskik oor die nodige materiale, laboratoriums of 

gekwalifiseerde onderwysers wat nodig is om leerlinge suksesvol as wetenskaplik-geletterde 

landsburgers voor te berei om sosiale probleme in die toekoms te kan hanteer nie. 

3.3.3 Toename in leerlinggetalle 

Swart leerlinggetalle vermeerder elke jaar met 250 000 wat jaarliks 'n behoefte aan 300 nuwe 

skole en 800 nuwe onderwysers stel. Die Staat bestee reeds 20% van die land se begroting 

aan onderwys en die persentasiepunt kan skaars verhoog word (De Beer: 1995:23). 

3.3.4 Die kwessie van vroee skoolverlaters 

Groot somme geld word benodig om leerlinge doeltreffend voor te berei om toekomstige 

probleme met verantwoordelikheid te kan oplos. Dit het noodsaaklik geword dat 

skoolverlaters biososiale aangeleenthede van die hede en die toekoms sal verstaan en met 

kennis en begrip sal kan hanteer (Hickman & Kennedy 1981:743). Ed Kormondy (Hickman 

& Kennedy 1981: 7 43) van die universiteit van Southern Maine brei hierop uit: 

"This is an exciting age of discovery and development in science and 
technology, but the questions raised, the fear engendered, and the anxiety 
heightened suggest the public's inadequate preparation to cope with new 
findings." 
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Wanneer in die skool bepaal moet word wat, hoe en wanneer om te onderrig, be"invloed 

faktore soos armoede, vroee skoolverlating en isolasie van leerlinge bogenoemde keuses. 

Ten spyte hiervan word sillabusse en kurrikulums in lande steeds ontwerp sonder om die 

probleem van vroee skoolverlaters in gedagte te hou. Baie leerlinge verlaat die skool sonder 

die nodige kennis aangaande biososiale aangeleenthede wat nodig is vir suksesvolle voort

bestaan. Dit is dus duidelik dat temas socs voeding, natuurlike bronne en omgewings

bewaring reeds vroeg in die skooljare ingevoer meet word, voordat die kind die skool verlaat. 

Die uitgangspunt dat vroee skoolverlating en die staking van wetenskaplike studies by 

hoerskoolleerlinge aan faktore buite die opvoedkundige sisteem toegeskryf kan word, moet 

verwerp word. Met inagneming van sosio-ekonomiese faktore (waaraan die skool niks kan 

doen nie) is daar redes vir bogenoemde uitgangspunt, naamlik die irrelevansie van die 

kurrikulum tot die alledaagse lewe van leerlinge, die kurrikulum wat as te akademies, 

verouderd en oorlaai met inhoud beskou word en vreemde terminologiee en metodes en 

waardes (implisiet of eksplisiet) wat gebruik word tydens evaluasie (ANC 1994:83). 

Baie onderwysers moes al in armoedige, klein plattelandse skole skoolhou waar leerlinge 

byvoorbeeld in die verleentheid gestel word deur van hulle te verwag om aan sekere norme 

van higiene, wat buite die vermoe van 'n armoedige familie val om byte bring, te voldoen. 

3.3.5 Die voertaalprobleem 

Soortgelyk aan bogenoemde voorbeeld verstaan leerlinge nie altyd die voertaal wat die 

onderwyser as onderrigmedium gebruik nie, 'n probleem wat byvoorbeeld vererger word as 

die onderwyser nog boonop verskille in struktuur en funksie tussen floeem en xileem gaan 

ondersoek (Harlen 1984:89). 'n Kurrikulum meet dus ontwerp word wat aanpas by die 

gemeenskap se behoeftes. 

3.4 Die ideale Biologiekurrikulum 

Die ideale Biologiekurrikulum vereis die tegemoetkoming van die behoeftes van onderwysers 

en gemeenskap in die algemeen, wat probleemgesentreerd en buigbaar is en kulturele en 

biologiese waarde sal toon (Adams et al 1985:463). Die wetenskap wat tans onderrig word, 

toon 'n konflik tussen teorie en praktyk. Daar bestaan soms misplasings tussen die 

wetenskap wat onderrig word en die wetenskap wat benodig word. Die kurrikulum meet die 

gemeenskapsbronne en die studente as fokuspunte van die studie plaas. Biologiese inligting 

moet in die konteks van die studie, dit wil se in die kulturele omgewing aangebied word 
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(Adams, et al. 1985:463). Kennis en vaardighede moet met die lewensomstandighede van 

die mens in verband gebring word, sodat skoolverlaters in staat sal wees om persoonlike en 

gemeenskapsprobleme te hanteer. 

3.4.1 Veranderinge in die Biologiekurrikulum word traag ge·implementeer 

Die hoop en afwagting dat vernuwinge in die Biologiekurrikulum ge·implimenteer gaan word, 

realiseer nie altyd na wense nie. Baie van die belowende planne word vir 'n kort periode 

getoets en dan weggelaat of verander, met die gevolg dat die kurrikulum en onderrig 

onveranderd bly. Volgens Ornstein (1982:16) was baie hervormers se verwagtinge 

onrealisties. Daar is algemeen aanvaar dat studente graag wil leer, dat hulle weet hoe om 

te leer, dat onderwysers toegewyd, kompeterend en ook onfeilbaar is. Die feit dat 

onderwysers hulle probleme anders waarneem en dikwels nie die hervormers se antwoorde 

as relevant gesien het nie, is nie oorweeg nie. Die Biologieklaskamer word nog steeds 

gekenmerk deur die afhanklikheid van die onderwyser van die handboek, passiewe 

leerlingaktiwiteite waar dit wat aan leerlinge gegee word slegs afgeskryf word en dan die 

memorisering van gegewe inligting. Dit blyk dat baie Biologie-onderwysers vereis of verkies 

om deur outoriteite voorgeskryf te laat word. Hierdie afhanklikheid word weer oorgedra aan 

die studente en dit is hier waar die ware probleem gelee is. 

3.4.1.1 Moontlike redes waarom veranderinge in die Biologiekurrikulum traag 

ge·implementeer word 

Die moontlike redes vir die gebrekkige implementering van 'n nuwe Biologiekurrikulum word 

as volg deur die ANC (1994:31), De Beer (1995:23-24), Loubser (1993:42) en Sanders en 

Vermaak (1995:1-10) uiteengesit: 

Alvorens veranderinge ge·implementeer kan word, is die samewerking en idees van 

verskillende Biologie-onderwysers in verskillende streke noodsaaklik. Tot dusver het 

die onderwyser min insette in kurrikulumvernuwing kon lewer. 

'n Gebrek aan kommunikasie tussen die onderwyser in die klaskamer en die dosente 

verantwoordelik vir die opleiding van Biologie-onderwysers belemmer doeltreffende 

vernuwingspogings. 

Die Biologie-onderwyser moet oortuig wees van die relevantheid van 'n nuwe 
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kurrikulum om sodoende die nuwe Biologiekurrikulum in die klaskamer te kan 

implementeer. 

Die Biologie-onderwyser en die leerlinge staan in die sentrum van die 

Biologiekurrikulum en moet dus ook 'n groot aandeel in inisieringsaktiwiteite lewer 

wanneer 'n lewenskunde kurrikulum ge'implementeer moet word. 

'n Oorlaaide akademiese Biologiekurrikulum belemmer verandering in die 

Biologiekurrikulum. 

Onder- en ongekwalifiseerde Biologie-onderwysers is nie altyd in staat om die sake 

na die situasie self deur te trek nie, veral nie as 'n nuwe Biologiekurrikulum 

gei'mplementeer moet word nie. 

Gebrekkige vaardighede van die Biologie-onderwyser en lae deelname in die 

ekonomiese lewe van die gemeenskap, gepaard met lae besoldiging, belemmer 

vernuwing. 

Hoe getallle leerlinge per onderwyser kortwiek vernuwing. 

Verder belemmer swak toegeruste Biologieklasse en 'n gebrek aan materiaal en 

apparaat vernuwingspogings. 

Bogenoemde redes moet deurgaans in gedagte geneem word wanneer 'n nuwe 

Biologiekurrikulum ge'implementeer moet word. Die doel van die nuwe Biologiekurrikulum 

moet leerlinge in staat stel om gegewe inligting te bemeester en sekere verbandhoudende 

manipulerende vaardighede te verwerf wat nodig is vir die voortbestaan van die mens. Die 

leerling moet deeglik voorberei word om moontlike oplossings vir gemeenskapsprobleme te 

vind. Om bogenoemde te kan verwesenlik, is dit nodig dat relevante doelstellings vir 

Biologie-onderrig duidelik geformuleer word. 

3.5 Die doel met natuurwetenskaponderrig 

Die doel van natuurwetenskaponderrig kan beskou word as die opvoeding van die leerling 

waar basiese verhoudings wat bestaan tussen die menslike individu en sy omgewing in ag 

geneem word. Doelstellings is interafhanklik en verbandhoudend. Wetenskaplike aspekte 

is nie die enigste faktore wat die formulering van doelstellings be'invloed nie, maar ook 
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ekonomiese, politieke en etiese komponente (Bybee & Landes 1990: 92-96). Opvoedende 

onderwys is op die kind in sy totaliteit as menslike wese gerig. Volgens die Kernsilla

buskomitee: Natuurwetenskappe (1994:9) verwys die totaliteit na die kognitiewe, affektiewe, 

psigomotoriese, tegnologiese en praktiese vaardighede van die mens. In die lig van 

verandering behoort bogenoemde vaardighede ingesluit te word in die natuurwetenskap

beleid om: 

basiese menslike behoeftes te vervul en persoonlike ontwikkeling te bevorder; 

die menslike- en fisiese omgewing te handhaaf en te verbeter; 

natuurlike bronne te bewaar en effektief te gebruik; 

byte dra tot die proses van ekonomiese ontwikkeling en groei; 

die belangstelling in die natuurwetenskappe en verwante terreine aan te moedig en 

te stimuleer; en 

wyer kommunikasie op plaaslike -, streek-, nasionale - en wereldvlak te ontwikkel. 

3.5.1 Die doelstellings met Biologie-onderrig 

3.5.1.1 Die begrip "onderrigdoelstellings" 

Volgens Smith (1974:142) beskou Falk (1971) 'n onderrigdoelstelling as volg: 

"Instructional objectives are descriptions of what the student should be able 
to do as a result of instruction. They describe intended outcomes rather than 
content. Objectives are derived from and are consistent with one's goals. 
They describe testable, observable behaviour which it is hoped will be 
acquired by the learner by the end of some specified instructional period". 

Doelstellings bestaan uit 'n aantal stappe wat geneem moet word om 'n doel te verwesenlik. 

Doelstellings kan beskou word as bepaalde waarneembare uitkomste wat die Biologie

onderwyser van die leerling verlang. Die voordele van doelstellings is dat dit onderriggebeure 

in 'n bepaalde volgorde laat plaasvind, toepaslike leeraktiwiteite en bronne voorstel en die 

toepaslike evaluasieprosedures wat gevolg moet word, spesifiseer. 
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Die eienskappe van 'n onderrigdoelstelling 

Fraser, et al (1990:101-102) en die Kernsillabuskomitee: Natuurwetenskappe (1994:5) stel 

die eienskappe van 'n onderrigdoelstelling as volg voor: 

3.5.1.2 

'n Onderrigdoelstelling vind sy vertrek- en eindpunt in die kultuurmilieu, terwyl 

onderrigdoelstellings as vertrekpunt dien vir die didaktiese beplanning van die 

vakonderrig. 

Doelstellings word ooreenkomstig die inhoude en norme wat die kultuur 

verteenwoordig, gekies. 

Doelstellings dien as riglyne vir die toepaslike evalueringstegnieke en toereikende 

onderwysstrategiee. 

Doelstellings moet relevant en uitvoerbaar wees. 

Doelstellings moet nie permanent of rigied saamgestel wees nie. 

Doelstellings moet voortdurend geevalueer en hersien word om aan te pas by die 

eise van die samelewing. 

In 'n steeds veranderende Suid-Afrika is dit nodig dat Biologie-onderrig gelei word 

deur doelstellings van demokrasie, billikheid, vryheid, verantwoordelikheid en 

regverdigheid binne die raamwerk van 'n samelewing wat nie op grond van geslag, 

geloof of ras diskrimineer nie. 

Doelstellings voorsien die Biologie-onderwyser van belangrike insigte, riglyne en 

perspektiewe sodat belangstelling versterk kan word en selfevalusie krities kan wees. 

Biososiale probleme en nuwe doelstellings vir Biologie-onderrig 

Hoewel die doelstellings vir Biologie-onderrig die afgelope twee dekades nie veel aandag 

ontvang het nie, is die doelstellings wat vandag gestel word meer uitdagend as voorheen. 

Die informasie-ontploffing op wetenskaplike gebied het nuwe debatte aangaande die aan

wending van hierdie informasie vir die mens laat ontstaan. 
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Die publiek se bewustheid en ondervinding van sosiale probleme bring die individu, 

gemeenskap en omgewing as ekologiese vlakke van studie na vore. 'n Behoefte vir menslike 

ekologie het verhoog as gevolg van die huidige biososiale probleme. Dit het duidelik geword 

dat die huidige doelstellings verouderd is en vervang moet word om in die biososiale 

probleme van vandag te voorsien. Hurd, et al (1980:393) stel dit as volg: 

"The goals of Biology teaching are not relevant to contemporary priorities in 
science and society. We must seek new directions". 

Biologie-onderrig speel 'n belangrike rol om die uitdagings wat die land en al sy mense in die 

gesig staar, die hoof te bied. In 'n poging om Biologiedoelstellings meer relevant te maak tot 

huidige biososiale probleme het die Kernsilabuskomitee: Natuurwetenskappe (1994:7-8) die 

volgende fundamentele doelstellings vir die 21 ste eeu omskryf wat doeltreffend aangewend 

kan word vir die implementering van 'n lewenskunde Biologiekurrikulum: 

3.5.1.3 

Leerlinge moet verstaan hoe die heelal werk. Groter begrip stel die mens in staat om 

aan te pas en om verantwoordelike beheer oor die wereld uit te oefen. 

Elke individu moet deur natuurwetenskapsonderrig gevoelig vir die simptome, 

oorsake en moontlike oplossings vir natuurwetenskapsverwante probleme gemaak 

word. 

Leerlinge moet die nodige kennis en vaardighede verkry wat nodig is vir 'n beter 

lewensgehalte vir elke individu. 

Leerlinge het 'n basiese kennis van natuurwetenskap nodig om 'n bydrae tot die 

ekonomiese groei van Suid-Afrika te lewer. 

Toekomstige Biologiekurrikula moet op 'n meer gebalanseerde wyse voorsiening 

maak vir die behoeftes van die leerder en die samelewing; die klem moet derhalwe 

op algemene natuurwetenskaplike geletterdheid, kennis op 'n breer grondslag, sowel 

as relevante toepassings in die alledaagse lewe geplaas word. 

Die huidige doelstellings van Biologie-onderrig 

Die gebrek aan relevansie in die Biologiekurrikulum veroorsaak dat slegs 1 % van die leerlinge 

voortgaan met Biologie op tersiere vlak (Dekker en Van der Merwe 1990:5). Tans word die 
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gemeenskap en sy behoeftes as 'n sekondere doelwit gestel. Huidige sosiale probleme en 

beroepsmoontlikhede ontvang daarom minimale aandag. 

Die volgende doelstellings vir Biologie-onderrig is in 1989 deur die Gemeenskaplike 

Matrikulasieraad opgestel en ge·implementeer (1989: 1 ): 

(a) 'n Respek vir alle lewende dinge en 'n dringende bewustheid van die mens se 

verantwoordelikhede in die bewaring van lewe, veral in Suid-Afrikaanse konteks. 

(b) 'n Liefde en waardering vir die Suid-Afrikaanse flora en fauna en 'n besef van die 

noodsaaklikheid van natuurbewaring. 

(c) 'n Begrip van die fundamentele biologiese beginsels gebaseer op die studie van 

lewende organismes. 

(d) 'n Vermoe om kritiese akkurate waamemings van biologiese materiaal te maak en om 

betekenisvolle rekords van sulke waarnemings te maak. 

(e) 'n Bewustheid van biologiese verhoudings. 

(f) 'n Vermoe om biologiese inligting te analiseer en te evalueer, om hipoteses te vorm 

en die toetsing daarvan. 

(g) 'n Vermoe om te kan kommunikeer wanneer inligting en idees meegedeel word. 

Bogenoemde doelstellings toon 'n gebrek aan relevansie en is hoofsaaklik ingestel op die 

verwerwing van biologiese inligting. 'n Baie klein persentasie van die leerlinge vind baat deur 

Biologie-onderrig wat gerig is op feiteversameling aan die hand van wetenskaplike metodes. 

Leerlinge moet die geleentheid gebied word om die verband tussen natuurwetenskap, 

tegnologie en samelewing in te sien. Daar moet gesoek word na nuwe doelstellings in 

Biologie-onderrig wat die individu en die gemeenskap se behoeftes in ag neem en leerlinge 

akademies vir 'n beroep voorberei. 

Bogenoemde doelstellings kan as arga·ies, uitgediend en irrelevant beskou word, wat nie 

altyd prakties uitvoerbaar is nie. Daar moet gesoek word na relevante doelstellings in 

Biologie-onderrig vir die kontemporere situasie in Suid-Afrika. Om die mees relevante 

Biologiedoelstellings daar te kan stel, is dit nodig dat die ontwikkelingsgeskiedenis van 
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Biologiedoelstellings in aanmerking geneem word (ANC:1994:31). 

Hurd, et al (1980:391) en Hickman & Kennedy (1981 :742) het die ontwikkeling van 

Biologiedoelstellings vanaf die sestigerjare tot die tagtigerjare ondersoek met betrekking tot 

biologiese kennis, wetenskaplike metodes, sosiale aangeleenthede en persoonlike behoeftes. 

3.5.1.4 Die ontwikkeling van Biologiedoelstellings 

(a) Biologiekennis: 

In die sestigerjare was doelstellings van Biologieprogramme geskoei op kennis van 

vaardighede wat noodsaaklik was vir die verstaan van die struktuur van Biologie as 'n 

wetenskaplike dissipline. Die doel van Biologie-onderrig in die kurrikulumbeweging van die 

sestigerjare het die ontdekkende en wetenskaplike metodes beklemtoon. Die ontdekkende 

metode is egter min gebruik aangesien Biologie-onderwysers nie die nodige onderrig in 

hierdie vaardighede ontvang het nie. Biologie-onderwysers het gemeen dat slegs die 

hoogsbegaafde en gemotiveerde leerlinge die ondersoekende metode tot voordeel kon 

gebruik, en dat Biologie-onderwysers meer as 75% van die tyd onderrig, met die gevolg dat 

min tyd oorgelaat word vir ondersoek. Die ontdekkende metode is dus nie as 'n geskikte 

onderrigmetode beskou nie en Biologie-onderwysers het nie altyd ontdekking as 'n 

onderrigmetode verstaan nie (Hurd, et al 1980:391). Die ondersoekende metode is as 'n doel 

en metode vir onderrig beskou (Hickman & Kennedy 1981 :742). 

Die doel in die sewentigerjare het in 'n mate verskuif na ekologiese probleme en die rol van 

wetenskap en tegnologie in die gemeenskap. Oor die algemeen het kennisverwerwing die 

doel van Biologie-onderrig gebly (Hurd, et al 1980:391). 

{b) Sosiale aangeleenthede: 

Sosiale probleme het min aandag in Biologieprogramme ontvang {Hickman & Kennedy 1981: 

743). Herformulering van doelstellings was nodig om sodoende groter klem op 

omgewingskonsepte, sosiale aangeleenthede en wereldprobleme te kon plaas. Deur 

wetgewende mag, kon staatsdepartemente aspekte soos omgewingsopvoeding, ekologiese 

bewaring en marinebiologie as doel in Biologie-opvoeding uitlig. In reaksie tot bogenoemde 

is nuwe kursusse ontwikkel wat die sosiale doel erken, maar sosiale aangeleenthede is nie 

in die basiese Biologiekursus ge·inkorporeer nie {Hurd, et al 1980: 391). 
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(c) Persoonlike behoeftes: 

Persoonlike behoeftes was misgekyk. Aandag is wel aan gesondheid, familieleefwyse en 

voeding gegee (Hurd, et al 1980: 391). 

(d) Beroepsbewustheid: 

Minimale aandag was in Biologie-onderrig aan beroepe gespandeer, wat toon dat beroeps

bewustheid nie 'n belangrike doel vir Biologie-onderwysers was nie (Hickman & Kennedy 

1981 :743). 

Komponente soos biologiese informasie, geskikte wetenskaplike metodes, sosiale 

aangeleenthede, persoonlike behoeftes en beroepsvoorbereiding moet die kernpunte wees 

waarom nuwe doelstellings vir Biologie-onderrig geformuleer word. 

Daar moet dus gepoog word om onderrigdoelstellings te ontwikkel wat eie aan die huidige 

aard en struktuur van Biologie sal wees, sodat die leerling die wetenskaplike metode en 

bepaalde vaardighede wat bydra tot 'n algemene loopbaangeskooldheid van die leerling sal 

ontwikkel. 

3.5.1.5 Die verandering van doelstellings in Biologie-onderrig 

Die vraag wat herhaaldelik geopper kan word is of die doelstellings van Biologie-onderrig 

relevant is tot die huidige prioriteite van die wetenskap en die gemeenskap. Van tyd tot tyd 

word die doelstellings en mikpunte van Biologie-onderrig herevalueer, maar verandering is 

stadig. Snelle veranderinge vind in die wetenskap en tegnologie plaas, met die gevolg dat 

Biologieprogramme nie gou genoeg op datum gebring en hersien word nie. Die behoefte vir 

verandering in Biologie-onderrig intensifiseer namate wetenskap en sosiale veranderinge 

plaasvind (Hurd, et al 1980: 390). 

Volgens die BSCS (Biological Sciences Curriculum Study) is die essensiele deel van 

elementere wetenskap as volg: 

"Children should learn about science, technology and health as they need to 
understand them and use them in their daily lives and as future citizens. 
Education in the elementary years should sustain children's natural curiosity, 
allow children to explore their environment, improve the cildren's explanations 
of their world, help the children to develop an understanding and use of 
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technology, and contribute to the informed choices they must make in their 
personal and social lives" (Bybee & Landes 1990:92). 

Die oorkoepelende doel van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum is die vorming van 

volwaardige landsburgers wat in staat is om verantwoordelike besluite te neem rakende 

biososiale aangeleenthede. 

Daar moet dus getrou gebly word aan sowel die eie aard van die vak as die bree 

opvoedingsdoelwitte tydens di 1e onderrig van Biologie. 

3.5.1.6 Probleme rakende onderwysdoelstellings 

"Project Synthesis" het verskeie probleme in Amerikaanse skole ge"identifiseer en knelpunte 

uitgelig deur die National Science Teachers Association (NSTA) in 1981. Hierdie knelpunte 

stem ooreen met probleme in Suid-Afrikaanse skole (Schlebusch 1991 :22): 

Leerlinge neem passief aan onderrigaktiwiteite deel en memorisering van die regte 

antwoorde is die eksarnendoel. 

Omgewingsprobleme wat 'n direkte of indirekte invloed op die mens uitoefen, word 

nie genoegsaam beklemtoon nie. 

Teorie en praktyk word nie voldoende ge"integreer nie, met die gevolg dat biotiese 

vorming van leerlinge nie die nodige aandag kry nie. 

Min skoolverlaters volg1 'n beroep in die natuurwetenskap aangesien die praktyk nie 

as verlengstuk van die onderriggebeure dien nie. 

Kurrikulumontwikkelacirs laat die vermoe van die mens om te verander en om by 

veranderde omstandighede aan te pas, dikwels buite rekening. 

In die lig van doelstellingvernuwing in die vak Biologie moet veral aandag gegee word aan 

die insameling van nuwe en gevorderde inligting en die plasing van doelstellings in 'n 

bepaalde volgorde van belan1~rikheid. Nuwe doelstellings moet geformuleer word wat sal 

bydra tot die verbetering van dil~ kwaliteit van die mens se lewe, deur 'n brug te plaas tussen 

gapings wat bestaan tussen die~ individu en sy omgewing; die abstrakte en konkrete; Biologie 

en die gemeenskap; inligting in handboeke en inligting deur nuwe ondersoeke; aktiewe en 
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passiewe lees en skakeling tussen die skool en buite die skool (Dekker en Van der Merwe 

1990:6). 

Nuwe Biologiedoelstellings meet dus voldoen aan die vereiste van relevansie, met betrekking 

tot Biologiekennis, wetenskaplike metodes, sosiale aangeleenthede, persoonlike behoeftes 

en beroepsbewustheid. 

3.5.1. 7 Kriteria vir die opstel van nuwe doelstellings vir Biologie-onderrig 

(a) Biologiekennis: 

Daar bestaan 'n toenemende behoefte aan relevante inhoud vir die Biologiekurrikulum. 

lnhoud wat sosiale betekenis het en gebruik kan word deur die meerderheid leerlinge 

(Brumby 1987:55), fundamentele konsepte soos evolusie, genetika, gesondheid, gedrag, 

voeding, lewensiklusse, en ekologie moet uitgebrei en aangepas word sodat dit sal bydra tot 

sosiale relevansie en persoonlike betekenis vir die leerling (Van Ransburg 1994: 348). 

Die besonder komplekse geografiese ligging van Suid-Afrika word deur hoogs uiteenlopende 

biologiestreke, natuurlike hulpbronne en veelvuldige nywerheidsbedrywighede gekenmerk. 

Die relevansie van Biologiekennis meet dus aanpas by die bepaalde aard van die streek. Die 

inhoud van die Biologiesillabus kan gestruktureer word op 'n kern-plus-opsiegrondslag wat 

ruimte vir genoegsame differensiasie laat. Opsies van dieselfde moeilikheidsgraad en lengte 

kan uit kart eenhede bestaan wat met die verpligte kerneenhede verband hou. Sulke opsies 

kan 6f op nasionale vlak of streak, 6f deur onderskeie skole of Biologie-onderwysers 

ontwikkel en uitgeoefen word (Kernsillabuskomitee: Natuurwetenskappe 1994:16). 

(b) Wetenskaplike metodes: 

Die aard van Biologie en biologiese ondersoeke, asook die belangrikheid van omgewings

en maatskaplike vraagstukke beklemtoon deurgaans die belangrike rol wat die 

probleemoplossingsbenadering, die ontdekkende benadering en die prosesbenadering in die 

onderrig van Biologie behoort te speel (Kernsillabuskomitee: Natuurwetenskappe 1994:20). 

Biologie-onderrigmetodes moet bydra tot die bevordering van skeppende, kritiese en logiese 

denke by leerlinge (persoonlike onderhoud gevoer met Niebuhr, Hoofdirekteur: Algemene 

Onderwysprogramme: Departement van Onderwys op 15 Julie 1996). Die toenemende 

tegnologiese ontwikkeling en kennisvermeerdering op wetenskaplike gebied, verhoog die 
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vraag na praktiese en intellektuele vaardighede by leerlinge. Volgens Cherif en Somerville 

(1995:28) kan kennis verwerf word deur die prosesbenadering wat aan die hand van 

metaleer fokus op die verwerwing en organisering van kennis en verbandhoudende kennis, 

deur middel van praktiese en intellektuele vaardighede. 'n Leerling moet in staat wees om 

inligting te verwerk en besluite te kan maak aangaande sosiale aangeleenthede wat 

hom/haar en die gemeenskap raak. Aan die hand van die ontdekkende metode kan 

leergeleenthede geskep word waar leerlinge onafhanklik te werk gaan om moontlike 

probleme op te los. 

(c) Sosiale aangeleenthede: 

Huidige sosiale probleme kan nie ge"ignoreer word nie. Sosiale, ekonomiese en politieke 

probleme hou almal verband met die fundamentele ekologiese skaarsheid van bronne vir 

oorlewing. Sosiale aangeleenthede moet die primere fokus van Biologie-onderrig wees om 

sodoende ekonomiese en politieke probleme te help oplos (Hurd, et al 1980:393). 

Die doelstellings van Biologie-onderrig moet bydra tot die bevordering van belangstelling, 

verskillende denkwyses en waardes wat met vraagstukke in die samelewing verband hou. 

Onafhanklike kritiese denkvaardighede wat sal bydra tot die onafhanklike funksionering van 

die individu in die samelewing moet ontwikkel word. 

Leerlinge moet saam met medeleerlinge werk deur middel van kooperatiewe leer waardeur 

sosiale vaardighede insluitende selfdissipline, verantwoordelikheid en demokrasie bevorder 

word (Cherif en Somerville 1995:28). Deur kooperatiewe leer kan leerlinge idees en waardes 

met mekaar deel en die geskikste moontlike oplossings vir sosiale en gemeenskapsprobleme 

probeer vind. Aan die hand van verskillende denkwyses probeer leerlinge om die wereld 

sinvol te ontsluit en die natuurlike wereld te verklaar (Driver, et al 1994:8). 'n Bewustheid 

moet tussen leerlinge onaerling aangaande natuurwetenskaplike en verwante probleme in 

die samelewing, asook houdings en waardes wat daarmee saamhang, gekweek word. 

(d) Persoonlike behoeftes: 

Voorsiening moet gemaak word vir temas aangaande die persoon as individu in 'n 

gemeenskap in die Biologie-opvoedingsprogram, naamlik die tegnologie en die impak op 

lewenskwaliteit, ekologie, menslike Biologie, gesondheid, omgewingsbewaring en andere 

(Brumby 1987:55). Volgens die Kernsillabuskomitee: Natuurwetenskappe (1994:11) is die 
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toepassing van relevante alledaagse natuurwetenskaplike beginsels besonder belangrik, net 

so ook die aanleer van houdings, waardes en vaardighede wat 'n leerder in staat stel om op 

'n ingeligte wyse in die samelewing te funksioneer. Die individu se behoeftes moet 

deurgaans in aanmerking geneem word tydens die opstel van 'n lewenskunde kurrikulum om 

sodoende die nodige belangstelling by leerders te wek en te behou. 

(e) Beroepsbewustheid: 

Beroepsbewustheid moet 'n deel van elke tema in Biologie-onderrig vorm. Betekenisvolle 

menslike ontwikkeling is die sleutel tot Suid-Afrika se ekonomiese krisis. Die produktiewe 

potensiaal van ons gemeenskap moet aan gebou word (ANC 1994:31). Die aard van die 

dissipline Biologie asook relevante toepassings en praktiese voorbeelde uit die 

beroepswereld behoort aandag te kry. Die leerlinge wat besluit om verder in 'n wetenskaplike 

rigting te studeer, behoort aan breer en dieper konsepte blootgestel te word, om sodoende 

die verband tussen hierdie studieveld en die van die tegnologie, die nywerheid en ander 

terreine uit te lig (Kernsillabuskomitee: Natuurwetenskappe 1994:12). Leerlinge moet deur 

Biologie-onderwysers bewus gemaak word van die verskeidenheid beroepe in die biologie-, 

gesondheid-, landbou- en omgewingswetenskappe en voorberei word vir verdere studie op 

hierdie terreine. 'n Lewenskunde kurrikulum moet aan die eise wat die gemeenskap aan die 

individu op beroepsvlak stel, kan voorsien. 

Vanuit bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die doel van Biologie nie die kweek van 

wetenskaplikes is nie, maar eerder die opvoeding van verantwoordelike volwassenes wat in 

staat sal wees om biologies-verantwoordelike besluite in die belang van hulle gemeenskap 

te kan maak. Om dit te kan doen, wys Papenfus (1995:59) daarop dat daar 'n dringende 

behoefte bestaan om die doelstellings vir Biologie-onderrig te heroorweeg en nuwe doelstel

lings te implementeer om sodoende lewenskundige inhoud in Biologie te onderrig. In die 

verlede was die doelwitte en doelstellings van Biologie hoofsaaklik gebaseer op die vereistes 

wat met die pedagogiese en vakdissipline gestel is. Vandag word besef dat die waarde van 

Biologiedoelstellings gemeet word aan in hoe 'n mate dit aan die ware behoeftes van die 

individu en die gemeenskap waarin ons leef voldoen. Daar bestaan dus 'n dringende 

behoefte om die gaping wat oor die jare tussen die mens en die natuurlike omgewing waarin 

hulle leef, ontstaan het, te oorbrug. Nuwe doelstellings vir Biologie-onderrig sal voorgestel 

en ge·implimenteer moet word. 

3.5.1.8 Voorstelle vir toekomstiqe doelstellinqs vir Bioloqie-onderriq 
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Die volgende voorstelle vir toekomstige doelstellings vir Biologie-onderrig word uiteengesit 

vanuit die werk van die volgende outeurs: Borman en Cooney (1986:25), Bybee & Uno 

(1994:557), Davis (1986:25), De Beer (1995:14), Dowdeswell (1981:5), Flannery (1989:48), 

Hall (1981:1), Hurd (1982:14), Jenkins (1987:18), Klein, et al (1982:22), Meyer en Steyn 

((1989:782-789), Moodley (1981:39-43), Tudge (1988:71), Van Niekerk (1993:31), Van 

Ransburg (1994:353), Van Rooyen (1988:43) en Wellington (1981:39-43) en vanuit 

onderhoude wat met Sasson (Professor: Vakdidaktiek: Natuurwetenskappe: Universiteit van 

Pretoria op 16 Julie 1996), De Beer (Biologiedosent: Universiteit Vista op 3 Julie 1996), 

Dekker (afgetrede Departementshoof: Biologie: Universiteit Vista op 4 Julie 1996), Ferreira 

(Biologievakdidaktiekdosent: Departement Didaktiek: Universiteit van Suid-Afrika op 15 Julie 

1996), Fraser (Biologievakdidaktiekdosent: Departement Didaktiek: Universiteit van Suid

Afrika op 2 Julie 1996), Mtombeni (Departementshoof: Biologie: Universiteit Vista op 3 Julie 

1996), Niebuhr (Hoofdirekteur: Algemene Onderwysprogramme: Departement van Onderwys 

op 15 Julie 1996), Oberholzer (Professor en Hoof van Biologie en onderdekaan van die 

Fakulteit: Basiese Wetenskappe: Mediese Universiteit van Suid-Afrika op 17 Julie 1996), 

Poliah (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Biologie: Departement van Onderwys op 18 Julie 

1996), Redelinghuys (afgetree uit Direktoraat: Kurrikulumontwikkeling: Ex-Departement van 

Onderwys en Ontwikkeling op 19 Julie 1996) en Van Aswegen (Biologiedosent: Soweto 

College of Education op 22 Julie 1996) gevoer is. 

(a) Die belangstelling en vermoens van Biologie-leerlinge moet ontwikkel word sodat 

hulle in staat sal wees om die natuur te kan bestudeer en om lewenslank 'n leerling 

van die natuur te wees. Biologie-onderrig moet gerig wees op die kweek van 

naturaliste en nie soseer bioloe nie. 

(b) Wetenskaplike geletterdheid is noodsaaklik om volwasse besluite aangaande 

omgewingsaspekte, kernkrag, wereldbevolking, wereldkorrupsie en ander sosiale 

aangeleenthede te kan neem. 

(c) Biologie-onderrig moet aktiewe deelname van alle leerlinge bevorder en nie net die 

van Bioloe nie. 

(d) Biologieleerlinge moet toegerus word met algemene biologiese kennis wat in die 

konkrete werklikheid aangewend kan word. 
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(e) Leerlinge moet die vermoe om biologiese inligting te kan analiseer en hipoteses te 

kan formuleer, ontwikkel. 

(f) Leerlinge moet bewusgemaak word van biososiale probleme en aangeleenthede 

waarmee die mens huidiglik worstel. 

(g) Praktiese vermoens wat die mens in staat stel om die biotiese en abiotiese faktore 

in sy persoonlike en sosiale lewe te kan hanteer, moet ontwikkel word. 

(h) Die vermoe om kritiese akkurate waarnemings te maak van biologiese materiaal, 

moet ontwikkel word. 

(i) Biologie-onderwysers moet geleenthede gebied word om hulle liefde, entoesiasme 

en genot van Biologie as vak aan leerlinge te kan oordra. Die handboek en sillabus 

moet veral sulke geleenthede bied. 

0) Basiese tegnologiese vaardighede wat die leerling later in 'n beroep kan 

implementeer, moet ontwikkel word. Dit is die verantwoordelikheid van elke Biologie

onderwyser om oor 'n wye verskeidenheid onderwyskundige vaardighede te beskik. 

Sommige van hierdie wetenskaplike vaardighede is meer sielkundig van aard terwyl 

ander vaardighede fisies georienteer is en spierkoordinasie vereis. 

(k) Tegniese vaardighede behels: 

i. Die seleksie van apparatuur en materiaal vir 'n spesifieke tegniek soos: 

die hantering van biologiese apparaat naamlik mikroskope en 

handlense 

die maak van eenvoudige mikropreparate 

hantering en instandhouding van biologiese materiaal 

die dissektering van plant- en diermateriaal. Om 'n vaardigheid soos 

disseksie in die onderrig-leersituasie te implimenteer sal die volgende 

vereistes van toepassing wees: 
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die nodige agtergrondkennis moet verskaf word; 

die doelwitte van die les moet bekend wees; 

vaardighede moet deur die onderwyser aan leerlinge 

verduidelik en gedemonstreer word; 

geleenthede moet verskaf word sodat leerlinge vaardighede 

kan beoefen en bemeester; en 

groepsbesprekings. 

ii. Eksplorasie- of ondersoekvaardighede 

iii. 

Om bevoegde praktiese werkers te kan wees, is die aanleer van 

ondersoekvaardighede noodsaaklik om: 

die probleem te kan identifiseer en te omskryf; 

inligting aangaande die probleem te kan insamel; 

'n hipotese te formuleer 

die hipotese te toets; en 

interpretasies en gevolgtrekkings te maak. 

Observasie as vaardigheid 

Die uitgangspunt van Biologie-onderrig is om akkurate 

waarnemingsvermoens by leerlinge te ontwikkel. Mendel se wette van 

oorerflikheid sou nie denkbaar gewees het sonder akkurate waarneming nie. 

Dikwels word 'n belangrike aspek van 'n eksperiment misgekyk omdat 

doeltreffende waarnemingsvaardighede ontbreek. Die leerling moet in staat 

wees om waarnemings te maak deur gehoor, reuk, gevoel en smaak. 

Deeglike waarneming is noodsaaklik om die korrekte resultate, veral tydens 

praktiese werk, te kan neerskryf (Papenfus 1995:62). 

iv. Lees- en studievaardighede 

Elke onderwyser gebruik materiaal en feite wat leerlinge moet lees en 

bestudeer. Doeltreffende onderrig gaan in 'n groot mate be"invloed word deur 

lees- en studievaardighede wat deur die inhoud vereis word. Navorsing het 
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aan die lig gebring dat goeie lesers, goeie denkers is. Effektiewe lesers toon 

karaktertrekke wat ooreenstem met produktiewe wetenskaplikes, naamlik, 

kreatiwiteit, nuuskierigheid, die vermoe om vooruit te kan sien, gretige 

waarneming, die vermoe om te kan klassifiseer en te rangskik en om krities 

en evaluerend te dink. 

v. Behalwe bogenoemde vaardighede is dit noodsaaklik dat die Bioloog oor 

basiese vaardighede sal beskik wat die volgende insluit: 

Die gebruik van klassieke en gevorderde instrumentele tegnieke 

Eksperimentele vaardighede (beplanning, optrede en evaluering) 

Wiskundige vaardighede 

Verbale vaardighede 

Tekenvaardighede 

Aanwendingsvaardighede (die aanwending van Biologiese kennis tot 

die oplossing van daaglikse probleme). Die onderrig van Biologie eis 

van die onderwyser dat leerlinge aktief by die onderrigleersituasie 

betrek word. Die onderrigleersituasie is gerig op die beoefening van 

vaktipiese vaardighede waardeur leerlinge tot die bemeestering van 

"nuwe" kennis kom en sodanige kennis kan aanwend om huidige 

sosiale, ekonomiese en politieke probleme op te los. 

Die onderrigleersituasie op sekondere vlak impliseer dus dat leerlinge vaardighede 

moet verwerf ender leiding van die onderwyser om sodoende self te kan leer. Om 

dit te kan verwesenlik, is dit nodig dat die onderwyser gereeld leergeleenthede vir die 

leerlinge sal skep om die nodige vaardighede suksesvol te kan verwerf. 

(I) Die beklemtoning van die affektiewe domein: 

Opvoedende onderwys is op die leerling in sy totaliteit as mens gerig. Dit sluit sy 

kognitiewe (intellektuele), affektiewe (gevoelsmatige) en psigomotoriese vermoens 

as 'n funksionele eenheid in. Die kweek van waardes en gesindhede teenoor die 

mens en sy omgewing moet by die leerling se persoonlikheid ge'integreer word, wat 
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sal bydra tot die verbetering van natuurwetenskaplike geletterdheid en die verhoging 

van die lewenskwaliteit van die mens. 

Ongelukkig word die kognitiewe vaardighede in die klaskamer oormatig ten koste van 

die affektiewe vaardighede beklemtoon. Waardes en gesindhede kan deur verskeie 

leerervaringe ontwikkel word. Dit is dus noodsaaklik dat die kurrikulum voorsiening 

moet maak vir leerervaringe waar leerlinge met die onderwyser ten opsigte van 

emosionele vraagstukke kan kommunikeer en 'n verantwoordelikheidsin, gewete, 

toegeneentheid en respek vir lewende dinge ontwikkel (De Beer 1995: 18 en 

persoonlike onderhoude gevoer met De Beer (Biologiedosent: Universiteit Vista op 

3 Julie 1996) en Dekker ( afgetrede Departementshoof: Biologie: Universiteit Vista 

op 4 Julie 1996). 

Die onderwyser moet derhalwe benewens leerdoelwitte wat tradisioneel op die 

kognitiewe domein van die leerlinge gerig word, ook lesdoelwitte op die affektiewe 

domein van leerlinge rig. 'n Positiewe gesindheid is aan 'n emosionele komponent 

gekoppel, wat impliseer dat die emosionele klimaat 'n belangrike rol in die vorming 

van positiewe gesindhede ten opsigte van Biologie as vak speel. Hartley (1981 :700-

706) dui die volgende gesindhede ten opsigte van die affektiewe domein wat 

ontwikkel moet word aan, naamlik samewerking, deursettingsvermoe, vindingrykheid, 

volharding, regverdigheid, aanvaarding of verwerping van opinies, aanvaarding van 

nuwe interpretasies en 'n sensitiwiteit ten opsigte van lewende hawe wat gebruik 

word tydens eksperimentering. 

Om suksesvolle besluite aangaande gemeenskaps- en individuele probleme te kan 

neem, is dit noodsaaklik dat leerlinge bepaalde waardes en gesindhede gedurende 

leerervarings sal ontwikkel (Papenfus 1995: 59). 

Leerlinge is nie gevoelloos teenoor leeraktiwiteite, die onderwyser, vakinhoud en die 

doelstellings van Biologie-onderrig nie. Volgens Fraser, et al (1990:66) veroorsaak 

onderrig 'n verandering in die leerling se gedrag. Deurdat die leerling bewus raak van 

sekere affektiewe doelstellings tree sekere houdingsveranderinge na vore. Sommige 

van hierdie houdings mag negatief wees en sal deur toepaslike Biologie-onderrig 

verander moet word. Leerlinge moet leer om die natuur te eer en te respekteer, 

ander se sieninge te eerbiedig en onselfsugtig te wees. 
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Biologie-onderrig moet leerlinge dus help om te ontwikkel en emosioneel te groei. 

Dit is belangrik dat die volgende affektiewe doelstellings, soos voorgestel deur die 

Kernsillabuskomitee: Natuurwetenskappe (1994:9-12), tydens Biologie-onderrig 

beklemtoon word: 

die ontwikkeling van 'n begrip en waardering vir die belangrikste 

natuurwetenskaplike verskynsels van die wereld; 

die ontwikkeling van 'n bewustheid, sensitiwiteit, openheid, 

onbevooroordeeldheid en begrip van die kompleksiteit en die onderlinge 

verband tussen vraagstukke wat die gemeenskap in die gesig staar en die rol 

van wetenskap in die oplossing van daardie probleme; en 

die ontwikkeling van eerlikheid en integriteit tydens die beplanning en 

kommunikasie tydens ondersoeke. 

Nie net moet die Biologie-inhoud en doelstellings geselekteer en ontwikkel word om 

sekere affektiewe funksies te ontwikkel nie, maar die Biologie-onderwyser moet ook 

sekere onderrigmetodes selekteer en implementeer om hierdie doelstellings te bereik. 

Simulasie, dramatisering, lesings, video's, films, ensovoorts is slegs enkele van 

hierdie onderrigstrategiee wat gebruik kan word om die affektiewe of emosionele lewe 

van die leerder te be"invloed (Fraser, et al 1990:66). 

Die seleksie van geskikte onderrigmedia moet ook in die Biologie-onderrigproses 

gei"nkorporeer word. Media moet die nuuskierigheid van die leerling stimuleer en 'n 

gevoel van verwondering wek. Die gebruik van kleur en klank is veral belangrik 

aangesien dit 'n belangrike rol in die emosionele lewe van die leerder speel. 

Hoewel die ontwikkeling van toepaslike affektiewe kwaliteite soos waardes 'n 

voorvereiste vir die ontwikkeling van kognitiewe vaardighede is, word min aandag aan 

affektiewe doelstellings tydens Biologie-onderrig gegee. Die vraag ontstaan dikwels 

hoe waardes effektief aan leerlinge oorgedra kan word. Borman en Cooney 

(1986:25) stel die volgende waardestrategiee in Biologie-onderrig voor: 
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Purposes 

To help students become 

aware of and to identify 

their own values and 

those of others. To help 

students communicate open

ly and honestly with 

others about their values. 

To help students use both 

rational thinking and emo

tional awareness to exa

mine their personal 

feelings, values and 

behavior patterns. 

Those purposes listed for 

analysis and clarifica

tion. To provide students 

with opportunities for 

personal and social action 

based on their values. To 

encourage students to view 

themselves as personal/ 

social interactive beings, 

but members of a community 

or social system. 

To help students develop 

more complex moral reaso

ning patterns based on a 

higher set of values. To 

urge students to discuss 

the reasons for their 

value choices and posi

tions, not merely to share 

with others, but to foster 

change in the stages of 

reasoninq of students. 

Methods 

Role-playing 

games, 

simulations, con

trived or real 

value-laden situa

tions; in-depth 

self-analysis 

exercises; 

sensitivity 

activities; out

of-class 

activities; small 

group discusion. 

The methods listed 

for analysis and 

clarification as 

well as action 

projects within 

the school and 

community; skill 

practice in group 

organizing and 

interpersonal 

relations. 

Moral dilemma 

episodes, with the 

small group 

discussion being 

relatively 

structured and 

argumentative. 
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Analysis To help students use logi- Structured 

cal thinking and sci en ti- rational 

fie investigation to discussion that 

decide value issues and demands the appli-

questions. To help cation of reason 

students use rational ana- as well as 

lytical processes in evidence, 

interrelating and concep- testing 

tualizing their values. principles, 

analyzing 

analogous cases, 

debate, and 

research. 

(m) Die aankweek van 'n positiewe natuurwetenskaplike gesindheid teenoor die natuurlike 

biofisiese erfenis, en 'n waardering vir die bydraes gelewer deur ander 

wetenskaplikes. 

Bogenoemde bree doelstellings het 'n besondere doel ten opsigte van die voorbereiding van 

die kind vir 'n volwasse lewe in die gemeenskap as 'n verantwoordelike landsburger. 

Alvorens die vakinhoud vir die leerling ontsluit kan word, is dit nodig dat die leerling 'n 

bepaalde ingesteldheid teenoor die vakinhoude moet ontwikkel. Leermotivering kan 'n 

positiewe ingesteldheid by die leerder bevorder indien sy/haar belewenis van die leerinhoud 

relevant, sinvol en betekenisvol is. 

Dit is moontlik dat die implementering van lewenskundige leerinhoud in Biologie kan bydra 

tot die kweek van positiewe gesindhede en intrinsieke motivering wat deur leerlingbetrok

kenheid bewerkstellig kan word. 

3.5.1.9 Die rol van geselekteerde leerinhoude en motivering tydens die onderrig

gebeure 

Die doel van die onderwyser en die skool tydens Biologie-onderrig is die organisering en die 

manipulering van die sosiale en fisiese omgewing sodat die meeste leerders sal wil leer en 

vol vertroue sal wees dat hulle sal leer wat die onderwyser van hulle verwag en sal glo dat 

wat hulle leer die moeite werd vir hulle sal wees (Fraser, et al 1990:54) en persoonlike 

onderhoude gevoer met Dekker (afgetrede departementshoof: Biologie: Universiteit Vista op 
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4 Julie 1996) en Mtombeni (Departementshoof: Biologie: Universiteit Vista op 3 Julie 1996). 

Dit word algemeen aanvaar dat die effektiwiteit van onderrig tot 'n groot mate afhanklik van 

die motivering van beide die onderwyser en die leerder is. 

Persoonlike toewyding om die nuwe Biologiekennis effektief te bemeester is 'n voorwaarde 

vir betekenisvolle leer. In bogenoemde geval speel beide ekstrinsieke en intrinsieke 

motivering 'n rol om leerlinge tot aktiewe deelname aan te moedig. 

Ekstrinsieke motivering word verskaf deur sekondere beloning, naamlik medaljes, goeie 

simbole, hoe punte in die eksamen, ensovoorts. lntrinsieke motivering ontwikkel namate die 

leerder se belangstelling in leeraktiwiteite verhoog en die doel op sigself genoeg beloning is 

vir die uitvoer van die aktiwiteit (Fraser, et al 1990:53). 

Motivering en leerinhoudverwesenliking gaan hand aan hand tydens die onderriggebeure. 

Relevante vakinhoud wat onderwyskundig aangewend word, is nodig om intrinsieke 

motivering aan te moedig. Leerlinge wat gemotiveerd is en belangstel in 'n vak soos Biologie 

sal volgehoue belangstelling in die vak toon. Ekstrinsieke motivering is egter nie 'n waarborg 

vir volgehoue belangstelling in die les nie, terwyl die beklemtoning van affektiewe doelwitte 

kan bydra tot groter leerlingbetrokkenheid by die lesgebeure. lntrinsieke motiveringsaspekte 

moet dus in berekening gebring word wanneer die leerinhoud in 'n lessituasie beplan word. 

(Van Rooyen 1988:43). Kognitiewe - sowel as affektiewe doelstellings moet in 'n les betrek 

word. 

Motivering is egter gekompliseerd aangesien nie alle mense op dieselfde manier gemotiveer 

word nie. 

(a) Faktore wat 'n rol tydens motivering speel: 

i. Belangstelling: Persoonlike - en situasionele belangstelling is die twee tipes 

belangstelling wat onderskei kan word. Persoonlike belangstelling ontwikkel oor 'n 

lang termyn en oefen 'n invloed uit op 'n persoon se kennis en waardes. Situasionele 

belangstelling het op sy beurt betrekking op die huidige moment en oefen nie 'n 

invloed uit op die persoon se kennis en waardes nie. Ongewone aspekte of 

nuwighede prikkel die belangstelling (situasioneel) en volgehoue belangstelling hang 

dan verder af of die kind oor kennis beskik oor die aspek waarmee hy/sy kan 
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identifiseer (Lessing 1992:29). 

Met die oog op 'n nuwe lewenskunde Biologiekurrikulum meet leerlinge se 

belangstelling deur eie verwante probleme geprikkel word. Die Biologie-onderwyser 

kan relevante temas socs Vigs, aborsie, dwelms, ensovoorts deur middel van 

demonstrasies, videomateriaal, handleidings, tydskrifte en besprekings aan leerlinge 

bekendstel. Dit is noodsaaklik dat die Biologie-onderwyser die leerlinge se 

belangstelling sal wek en deurgaans sal behou. 

ii. Beroepsmoontlikhede en persoonlike betrokkenheid: Volgens Lessing (1992:29) vind 

Walberg (1973) en Layton (1989) dat leerlinge meer ge"interesseerd is in die 

natuurwetenskappe as hulle 'n verwantskap met die oplossing van 

gemeenskapsprobleme en probleme wat op hulle betrekking het daarin kan sien. 

Deur klasbesprekings en debatte kan die Biologie-onderwyser leerlinge motiveer om 

persoonlik aan besprekings deel te neem, waar kritiese denke en besluit

makingsvaardighede leerlinge moet help om verantwoordelike besluite ten opsigte 

van omgewingsprobleme te neem. As voorbeeld kan 'n bespreking oar hoe waterbe

soedeling bekamp kan word, dien. Debatte en besprekings oar relevante 

omgewingsvraagstukke dien as motivering om verder in 'n natuurwetenskaplike 

rigting te studeer aangesien die leerling die noodsaaklikheid besef dat 

natuurwetenskaplikes nodig vir die oplossing van omgewingsprobleme is. 

iii. Nuuskierigheid: Leerlinge wil nie passiewe "ontvangers" van inhoud wees nie. 'n Kind 

is van nature nuuskierig en wil graag self ontdek, inligting soek en waag. 'n 

Oorbelaaide Biologiekurrikulum veroorsaak egter dat leerinhoud papegaaiagtig 

gememoriseer word en dat leerlinge nie daadwerklik betrokke by die leerinhoud hoef 

te raak nie (Lessing 1992:28). 

iv. lnhoud en die qesindheid van die leerling: Stimulerende inhoud kweek 'n positiewe 

gesindheid by leerlinge wat weer aanleiding tot akademiese sukses gee. Namate 'n 

leerling presteer, word meer belangstelling gekweek en besef die leerling die nuttig

heidswaarde van die onderriggebeure (Lessing 1992: 31). 

Om die nodige belangstelling, persoonlike betrokkenheid, bepaalde gesindheid en 

nuuskierigheid by leerlinge te wek, wys Fraser, et al (1990:55-57) op die 



- 77 -

verskeidenheid metodes wat die Biologie-onderwyser tot sy beskikking het om 

leerlinge doeltreffend te motiveer, naamlik: 

realistiese en uitvoerbare take; 

opvallende onderrigmedia; 

duidelike formulering van doelwitte; 

didaktiese helderheid; 

aktiewe betrokkenheid; 

vestiging van verhoudinge; 

kognitiewe konflik; en 

beloning en straf. 

Bogenoemde metodes speel veral 'n belangrike rol in die kweek van liefde vir Biologie 

as vak. Liefde vir Biologie as vak verhoog leermotivering wat weer bydra tot meer 

suksesvolle implementering van veranderinge in die Biologiekurrikulum. 

(b) Faktore wat motivering verhoog 

Van Rooyen (1988:43) beskou die volgende faktore as belangrik vir die kweek van liefde vir 

die vak en die verhoging van die leerling se leermotivering: 

die verskynsel van lewe as sodanig; 

die wyse waarop die eienskappe van lewe in organismes na vore kom; 

dimensionele aspekte van die biologiese werklikheid, waaronder grootte van 

organismes en strukture, omvang van verskynsels, tyd en andere; 

aspekte soos eenvoud en kompleksiteit; 
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eenvormigheid en verskeidenheid; 

die geprogrammeerde neiging na ewewig, reelmaat in die natuur, ensovoorts; en 

oorsaak en gevolg in die biologiese wereld. 

'n Positiewe gesindheid is die sleutel tot sukses in die klaskamer. Die ongemotiveerde 

onderwyser met 'n negatiewe gesindheid rem leermotivering by die leerling. Leerling

motivering hang nou saam met die voorbeeld wat die onderwyser aan die leerling voorhou 

en of daar aan leerlingbehoeftes voldoen word deur die vak wat onderrig word. Baie 

Wetenskaponderwysers op die sekondere vlak verloor hulle studente en werk, as gevolg van 

hulle gebrek aan motivering en negatiewe gesindhede. 

Biologie-inhoude moet by die toenemende veranderinge wat die gemeenskap ondergaan 

asook die behoeftes van die leerlinge aanpas om sodoende 'n positiewe gesindheid en 

leermotivering by Biologieleerlinge te bevorder. Dit is nodig dat die kurrikulumontwikkelaar 

aandag aan bogenoemde aspekte tydens die beplanning van die kurrikulum vir Biologie sal 

gee. 

3.6 Die ontwikkeling van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum 

Ter verheldering word die term kurrikulum vanuit verskillende outeurs se oogpunte 

verduidelik. 

Tanner en Tanner (1975:48-49) sien 'n kurrikulum as "the planned and guided learning 

experiences, formulated through the systematic reconstruction of knowledge and experience, 

under the auspices of the school, for the learner's continuous and wilful growth in personal 

social cempetence". 

Taylor (1981 :129) omskryf 'n kurrikulum as 'n sistematiese weergawe van die inhoudelike van 

die onderwerp, dit wil se, die inhoude wat in die onderwys aan die orde gestel word en 

doelstellings wat aan die hand daarvan en met betrekking daartoe verwesenlik moet word. 

Die "Curriculum Frameworks for Science and Technology and Mathematics" (1995:5) brei 

verder hierop uit: 
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"Curriculum includes all the learning experiences of a child at a school and 
includes the content of the course as well as its method of delivery. The 
learning experiences may be limited by the availability of resources, but may 
also be limited by the teacher's beliefs about science education". 

Kri.iger (1980:19) definieer 'n kurrikulum as geselekteerde en geordende onderriginhoude wat 

'n program vir die onderrig daarstel waarin daar 'n funksionele samehang tussen situasie

analise, doelstelling, beplande leerervaring, aktualiseringsgeleenthede en evaluering 

bestaan. 

Die konsep kurrikulum word verskillend deur verskillende kurrikulumontwikkelaars 

gedefinieer. Bogenoemde definisie van Kruger toon dat daar 'n duidelike verband tussen 

kurrikulumontwerp, evaluasie, ontwikkeling en implementering bestaan. Volgens Taylor 

(1981 :128) word 'n kurrikulum beplan deur die keuse, beskrywing, evaluering en die ordening 

van die doelstellings en inhoude. 

Oor die betekenis van die begrip kurrikulum, het Hill reeds in 1975 die begrip kurrikulum as 

volg uiteengesit (1975:62): "Dit is 'n vakdidaktiese aangeleentheid, 'n gestruktureerde en 

ge'integreerde onderrigopdrag aan die skool; dit is 'n opvoedkundige dokument; dit bevat die 

kurrikuluminhoud van die vak waar kurrikulumnavorsing dan die totale aanbieding van 'n 

program van 'n onderwysinstansie is, wat kursusse, studierigtings, vakpakette, vakke en 

vakinhoude asook vakdidaktiese riglyne ten opsigte van leerervarings, leergeleenthede, 

media, fasiliteite en evalueringstegnieke insluit". 

Jansen (1984:90) beskryf die begrip kurrikulum as "'n plan of program vir onderrigleer wat 

gekonseptualiseer is in die lig van sekere doelstellings en waarin minstens geselekteerde en 

geordende inhoude opgeneem is". 

Volgens Papenfus ( 1981 :21) is 'n kurrikulum "'n didaktiese beplanning van die onderrig wat 

mo et plaasvind". 

In die lig van die implementering van 'n lewenskundige kurrikulum in Biologie-onderrig, kan 

kurrikulum beskryf word as 'n geordende plan van onderrig waar tegnologiese, 

loopbaangeorienteerde en relevante inhoud aan die hand van bepaalde praktiese en 

intellektuele vaardighede aan leerlinge oorgedra word, met die doel om alle leerlinge met die 

nodige begrip rakende die beginsels van wetenskap en tegnologie wat benodig word vir die 

mens se voortbestaan en ander behoeftes in die modeme wereld te voorsien. Die kurrikulum 

moet voldoen aan die eise wat deur die wetenskaplike dissipline, die gemeenskap, die 
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individu en onderwysers gestel word, sodat implementering suksesvol kan geskied. 

'n Kurrikulum word op verskillende vlakke gevorm. 'n Makrokurrikulum word gevorm deur 'n 

onderwysprogram wat uit algemene doelstellings en verskillende vakke of inhoudsgebiede 

op 'n bree of makrovlak bestaan. 'n Mesokurrikulum word op intermediere vlak gevorm en 

bestaan uit tekste en vaksillabusse terwyl die mikrokurrikulum hoofsaaklik uit leerinhoud, 

leerdoelwitte en studie-eenhede bestaan. 

Die kurrikulum is dus 'n bree begrip wat alle beplande aktiwiteite en oak vakkursusse wat 

tydens die gewone skooldag plaasvind, omvat. Naskoolse beplande aktiwiteite soos 

verenigings en sport word oak ingesluit. Dit alles vind binne 'n bepaalde sisteem plaas wat 

gedurig geevalueer word en poog om die kind tot volwassenheid te lei en te begelei, sodat 

hy/sy 'n bruikbare burger binne die gemeenskap kan word. 

'n Skoolkurrikulum word ooreenkomstig die betrokke gemeenskap en leerlingbehoeftes 

ontwerp en ontwikkel. Binne die skoolkurrikulum word verskeie vakkurrikula aangetref, met 

onderskeie vaksillabusse as uitgangspunt (Carl 1987:300). Vervolgens word tussen die 

begrippe vakkurrikulum en vaksillabus onderskei. 

(a) Vaksillabus: 

Volgens Carl (1987:300) beskryf Cawood, et al (1980:23) 'n sillabus as "'n sistematiese keuse 

en ordening van kennisinhoud uit 'n bepaalde wetensgebied". Bopape (1989:24) beskou 'n 

sillabus as die rangskikking van vakinhoud in 'n vak. 

Die "Curriculum Frameworks for Science and Technology and Mathematics" (1995:5) 

definieer 'n sillabus as 'n wettige dokument wat die nodige kennis, vaardighede en 

gesindhede wat onderrig en geskep moet word, uiteensit. 

Geselekteerde en georganiseerde inhoud van 'n vak wat voorgeskryf is deur vakkundige 

outoriteite kom in die sillabus voor. 'n Sillabus word dus beskou as 'n lys, katalogus of 

opgawe wat die bree doelstellings en kennisinhoude vir 'n bepaalde vak op sistematiese, 

geordende wyse uiteensit. Die doelstellings sowel as die kerninhoude word in bree trekke 

deur die sillabus aangedui. 

(b) Vakkurrikulum: 
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'n Vakkurrikulum dui die inhoud aan wat 'n leerling vir 'n bepaalde vak moet leer. Die term 

vakkurrikulum is 'n baie resente term in die onderwyskringe van Suid-Afrika. Terme soos 

sillabus en leerplan moes voorheen daarvoor instaan (Loubser 1987:347). 

Volgens Degenaar (1983:58) bevat die vakkurrikulum elemente soos vakkurrikulum

doelstellings en -doelwitte, geselekteerde en geordende onderrigleerinhoude, didaktiese 

aangeleenthede en evalueringsprosedures van die vakkurrikulum. 

Die vakkurrikulum behels meer as net die doelstellings van geselekteerde kerninhoude soos 

in die sillabus beskryf word. Die vakkurrikulum sluit alle besonderhede in verband met die 

vak vir 'n bepaalde kursus of skoolfase in wat die onderwyser mag benodig, met genoeg 

buigsaamheid om nie die onderwyser se inisiatief te demp nie (Carl 1987:300). 

Kruger (1980:20) wys daarop dat die vakkurrikulum nie net die substantiewe inhoud aandui 

nie, maar ook die wyse van aanbieding, naamlik die didaktiese riglyne. 

Dit het dalk tyd geword dat die term sil/abus vervang word deur die term vakkurriku/um. 

Die vraag ontstaan egter of ons leerlinge in Suid-Afrika 'n betekenisvolle rol sal kan speel in 

die demokratiese besluitmakingsprosesse rakende die effek van natuurwetenskap en 

tegnologie in die gemeenskap. 

Suid-Afrika is in 'n oorgangsfase. Ons het 'n tussentydse regering, konstitusie en 

Biologiesillabus. As Biologie-onderwysers moet ons die huidige Biologiekurrikulum 

heroorweeg en besluite maak oor wat ons in die toekoms van die Biologiekurrikulum verwag. 

Nuwe relevante doelstellings, metodes en vaardighede kan moontlik 'n antwoord bied op die 

noodroep vir relevansie en die voorbereiding van leerlinge as toekomstige landsburgers. 

Kurrikulumverandering is 'n langsame proses, maar strategiese vertrekpunte sal gevind moet 

word sodat 'n progressiewe transformasie op 'n gefasseerde grondslag kan plaasvind. 

3.6.1 Kritiek teen die Biologiekurrikulum in die Republiek van Suid-Afrika 

Die volgende kritiek teen die bestaande Biologiekurrikulum is saamgestel met behulp van die 

menings van die volgende outeurs en politieke organisasies: ANC (1994:68), De Beer 

(1995: 19), De Vries (1992:33), Fraser (1992:59), Niebuhr (1992:3) en Smith (1988:2) en 
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vanuit persoonlike onderhoude wat gevoer is met De Beer (Biologiedosent: Universiteit Vista 

op 3 Julie 1996), Mtombeni (Departementshoof: Universiteit Vista op 3 Julie 1996), Niebuhr 

(Hoofdirekteur: Algemene Onderwysprogramme: Departement van Onderwys op 15 Julie 

1996) en Vermaak (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Natuurwetenskappe: Departement van 

Onderwys op 5 Julie 1996). 

Die snelle ontwikkeling van tegnologie en wetenskap veroorsaak 'n skerp toename 

in Biologie-inligting wat nie vinnig genoeg deur die Biologie-onderwyser verwerk kan 

word nie. Die gevolg wat hieruit voortvloei, is dat Biologie-inhoud onderrig word wat 

nie persoonlik relevant vir Biologieleerlinge se lewensgebruike is nie. 

Die Biologiekurrikulum is lank en uitgerek, wat veroorsaak dat die Biologie

onderwyser deur die sillabus moet jaag sander dat lewensnoodsaaklike doelstellings 

verwesenlik word. 

Die bestaande Biologiekurrikulum is universiteits- en eurosentriesgeorienteerd met 

die gevolg dat daar nie voorsiening vir verskillende perspektiewe in 'n multikulturele 

Suid-Afrika gemaak word nie. 

'n Leerkultuur ontbreek in baie Suid-Afrikaanse skole. Sander 'n leerkultuur kan 

Biologiedoelstellings nie verwesenlik word nie. 

Sommige Biologie-onderwysers onderrig Biologie entoesiasties en kreatief terwyl 

ander leerlinge oorlaai met massas irrelevante inligting wat deur vervelige tegnieke 

aangebied word. 

Biologie-onderrig het 'n aangeleentheid van woorde en getalle geword, dus meer 

abstrak. Dit is een van die redes waarom daar so 'n groat gaping tussen 

Biologieklaskamerkennis en die natuur in die regte wereld is. 

In 'n multikulturele Suid-Afrika bestaan daar 'n oneweredige voorsiening van bronne 

soos laboratoriums, biblioteke en handboeke by baie skole, met die gevolg dat die

selfde Biologiekurrikulum nie ewe effektief by alle skole deurgewerk kan word nie. 

Dikwels veroorsaak geslagsbevoordeling dat meisies nie aangemoedig word om 

verder in 'n natuurwetenskaplike rigting te gaan studeer nie. 
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Baie Biologie-onderwysers is ondergekwalifiseerd wat weer tot die swak onderrig van 

Biologieleerlinge lei. 

Swak Biologie-onderrig demp entoesiasme en motivering by Biologieleerlinge met die 

gevolg dat die meerderheid Biologieleerlinge nie verder in 'n natuurwetenskaplike 

rigting wil studeer nie. 

Die bestaande Biologiekurrikulum word as irrelevant en oorbelaai met foute beskou. 

Oor die algemeen het Biologie-onderrig formeel en informeel tot dusver tot lae vlakke 

van wetenskaplike en tegnologiese geletterdheid bygedra. 

3.6.2 Hoekom vernuwing van die Biologiekurrikulum moet plaasvind 

Die toekoms van ons gemeenskap is afhanklik van wetenskaplik geletterde landsburgers 

(persoonlike onderhoud gevoer met Vermaak, Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: 

Natuurwetenskappe: Departement van Onderwys op 5 Julie 1996). Wetenskaplike 

geletterdheid is essensieel vir alle studente. Tog neem die getal studente wat verder in 'n 

wetenskaplike rigting studeer jaarliks af. Die rede kan moontlik teruggevoer word na die 

gesindheid van die leerlinge. Baie leerlinge in die sekondere skoolfase toon 'n negatiewe 

gesindheid teenoor Biologie as vak omdat Biologie-inhoud nie die belangstelling van leerlinge 

wek nie. Biologie-inhoud pas nie by die onmiddellike ervarings van die leerder aan nie. 

Fraser (1992:58) wys daarop dat akademies-irrelevante Biologie-inhoud bydra tot 'n 

negatiewe leerlingingesteldheid teenoor die vak Biolgie. Biologietemas moet gestruktureer 

word in temas wat die belangstelling van leerlinge wek. Hierdie temas moet praktiese en 

lewenswaardes vir die massa leerlinge wat die skool op 'n vroee stadium verlaat, bied. 

Die snelle ontwikkeling van die tegnologie en die wetenskap veroorsaak dat inligting toeneem 

wat nie altyd deur die Biologie-onderwyser verwerk kan word nie. Dit betaken dat die 

Biologie-inligting wat onderrig word, nie altyd persoonlik relevant vir die leerling se 

lewensgebruike is nie. Leerlinge moet in staat wees om inligting in alledaagse situasies te 

kan gebruik (Yager 1988:204). 

In Suid-Afrika veroorsaak die lae getal swart leerlinge wat Biologie slaag toenemende 

frustrasie en ontevredenheid by ouers, leerlinge en die gemeenskap. Hierdie gebrek aan 

groei in wetenskaplik geletterde leerlinge veroorsaak 'n ekonomiese agteruitgang en 'n 

toename in geweld en misdaad in Suid-Afrika. Namate die natuurwetenskapleerlinggetalle 
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afneem, neem die aantal opgeleide natuurwetenskaponderwysers af. Die Witskrif (1995:31) 

stel voor dat 'n studenteherwinningsprogram in die natuurwetenskappe gevolg moet word 

waar daadwerklik ingegryp sal word. Sodanige ingryping sal deel uitmaak van 'n omvattende 

program van spesiale maatreels wat nodig is om baie meer studente daartoe in staat te stel 

om wetenskapgebaseerde loopbane te volg. Gekoordineerde en gesertifiseerde "tweede 

kans om te leer''- en herwinningsprogramme vir studente in wetenskap sal alternatiewe 

toetrede tot hoer onderwys en werkgeleenthede bied, maar moet deel uitmaak van 'n 

omvattende pakket van maatreels, met inbegrip van nuwe wetenskapkurrikulums gekoppel 

aan geakkrediteerde indiensprogramme op alle vlakke van skoolonderwys. 

Die toekoms van 'n land is afhanklik van sy landsburgers wat onderrig en opgelei moet word 

om verantwoordelike lede van die gemeenskap te wees. Dit is dus nodig dat vernuwing van 

die bestaande Biologiekurrikulum moet plaasvind sodat alle landsburgers 'n funksionele 

opvoeding kry wat tot voordeel van die individu, gemeenskap en land sal strek. 

3.6.2.1 Vernuwing van die Biologiekurrikulum 

Van Rensburg (1994:139) wys daarop dat daar volgens Jansen (1980) tydens die vernuwing 

in die onderrig van die natuurwetenskaplike vakke, drie klemverskuiwings in die inhoudelike 

van die Biologiekurrikulum plaasgevind het, naamlik: 

(a) klem op die verkryging van 'n totale vakoorsig is vervang deur 'n klem op enkele 

belangrike onderwerpe; 

(b) die beklemtoning van feitekennis is vervang deur 'n fokus op kennis van die struktuur 

van die vak; en 

(c) 'n klemverskuiwing van die substantiewe inhoud na die metodes (sintaktiese aspekte) 

van die vak. 

Bogenoemde klemverskuiwings kon in die sillabus plaasgevind het, maar weerspreek die 

werklikheid in die klaskamer. Nuwe inligting word slegs bygevoeg en die onderwerpe se 

volgorde verander net. 'n Klemverskuiwing van kwantitatiewe na kwalitatiewe beheersing 

van leerinhoud moet plaasvind. Die leerders benodig bepaalde vaardighede om in die 

samelewing te kan funksioneer. Vernuwing van die Biologiekurrikulum moet dus plaasvind. 

Vemuwing van die standerd 8, 9 en 10-kurrikulum is deur verskeie Biologiedeskundiges en 
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-onderwysers, waaronder die ANC (1994:68), Davis (1985:257), De Beer (1995:29), Dekker 

(4 Julie 1996), Dekker en Van der Merwe (1990:1-5), Flannery (1984:125-128), Ramsey 

(1993:248), RDP (1994:9-11), Schlebusch (1991:43), Smith (1988:2), Van Ransburg 

(1994:139), Van Schalkwyk (1982:145), Watson (1990:52), die Witskrif (1995:31), Yager & 

Tweed (1991:479) en persoonlike onderhoude wat gevoer is met De Beer (Biologiedosent: 

Universiteit Vista op 3 Julie), Dekker (afgetrede Departementshoof: Biologie: Universiteit 

Vista op 4 Julie 1996), Niebuhr (Hoofdirekteur: Algemene Onderwysprogramme: 

Departement van Onderwys op 15 Julie 1996), Oberholzer (Professor en Hoof van Biologie 

en onderdekaan van die Fakulteit: Basiese Wetenskappe: Mediese Universiteit van Suidelike 

Afrika op 17 Julie) en Poliah (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Biologie: Departement van 

Onderwys op 18 Julie 1996) sorteer, as volg waargeneem: 

(a) Relevansie ten opsigte van die wereld se probleme is essensieel. Meer klem moet 

op besoedeling, bevolkingsdinamika, bevolkingsgesondheid, ekologie en die evolusie

gedagte gele word. 

Dit het noodsaaklik geword dat die huidige temas vir Biologie-onderrig aangepas sal 

word om groter relevansie met gemeenskapsbehoeftes te toon. Die volgende 

relevante temas kan moontlik in die Biologiekurrikulum ingesluit word: 

i. Omgewingsopvoeding 

Waterbesoedeling en die gevolge daarvan: 

* 

* 

* 

watersuiwering en siklusse 

wetgewing rakende die bewaring van water 

drinkwatersiektes 

Waterbewaring en die voordele daarvan 

Natuurbesoedeling en die gevolge daarvan 

* 

* 

* 

die positiewe en negatiewe rol van natuurwetenskap en 

tegnologie rakende besoedelingsbeheer 

wetgewing rakende besoedelingsbeheer 

die afbreek en ontbinding van materiaal deur biologiese 

prosesse, byvoorbeeld pikkewyne, robbe en seelewe

besoedeling. 
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Natuurbewaring en die voordele daarvan, byvoorbeeld nuttige plante 

en borne as klimaatreguleerders 

Die estetiese van plante 

ii. Menslike anatomie en fisologie 

Die bou en funksies van die verskillende liggaamsdele van die mens 

seksueeloordragbare siektes, byvoorbeeld Vigs 

Gesinsbeplanning 

* 

* 

* 

veilige metodes vir geboortebeperking 

gevolge van familiegrootte en bevolkinggrootte 

menstruele siklusse 

Aborsie en die gevolge daarvan 

Hepatitis B 

Surrogaatmoederskap 

Eutanasia 

Nuwe hormone "natriuretic" wat die niere se uitskeiding be"invloed en 

sodoende oorwerking van die hart teenwerk. 

iii. lnvertebrata 

'n Studie van bloublasies, lintwurms en slakke is meer relevant as 'n 

studie van die Hydra 

iv. Vertebrata 

Die versorging en bewaring van veld- en plaasdiere, slange, 

krokodille, voels en soogdiere. 



v. 

vi. 

vii. 
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Bevolkingsgesondheid 

Persoonlike higiene 

Rook en passiewe rook 

Vergiftiging 

Diete (anoreksia en bulimia) 

Koronere hartkwale 

Sport en oefening - fiksheid 

Anaboliese stero"iedes 

Gesonde eetgewoontes 

Dwelms 

Genetika 

Downsindroom 

Albinisme 

Evolusie 

Onderrig aangaande die bewaring van byvoorbeeld groot 

vertebrataspesies word beter vanuit 'n evolusionere gesigspunt 

begryp. 

(b) Daar moet wegbeweeg word van 'n handboekgesentreerde benadering in Biologie

onderrig, waar slegs dit wat wetenskaplik geldig is in aanmerking geneem word en 

nie kulturele geldigheid en aanvaarbaarheid nie (Schlebusch 1991 :21 ). 

(c) Daar bestaan 'n groot gaping tussen die ideale doelstellings soos uiteengesit in die 
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standerd 8 tot 10-sillabus vir Biologie-onderrig en die kontrasterende inhoud. Ekstra 

kurrikulere aktiwiteite is nodig om hierdie doelwitte te bereik (Dekker en Van der 

Merwe 1990:1-5). 

(d) Huidige Biologiekursusse is oorlaai met feitelike inhoud wat veroorsaak dat 

onderrigmetodes te formeel en didakties is, en die leerlinge passiewe waarnemers 

is (Davis 1985:257). Leerlinge moet aktief deelneem deur midddel van selfonder

soekende metodes, kooperatiewe leer en reflektiewe onderrig tydens leergebeure. 

(e) Die Biologiekurrikulum moet so beplan word dat eenheid onder die Suid-Afrikaanse 

gemeenskap, ongeag klas, ras, geslag of kulturele agtergrond bevorder word. 

(f) Onafhanklike en self-kritiese leer moet deur die kurrikulums bevorder word. 

(g) Die Biologiekurrikulum moet rekening hou met die vordering op tegnologiese gebied, 

aangesien tegnologie die belangrikste dryfveer agter verandering in die gemeenskap 

is. 

(h) Praktiese werk behoort relevant te wees en verband te hou met die Biologieleerling 

se omgewing. Byvoorbeeld, wanneer voedseltoetse gedoen word, is dit goed om die 

gemiddelde student se dieet in aanmerking te neem. In sommige dele van Suid

Afrika is mieliepap en mopaniewurms stapelvoedsel. Die styseltoets kan op die pap 

uitgevoer word en die prote·ienetoets op die mopaniewurms. 

(i) 'n Biologiewerkkaart moet nie leerlinge se inisiatief en kreatiwiteit demp nie, maar 

moet leerlinge uitlok om unieke oplossings vir probleme daar te stel. 

G) Aangesien Suid-Afrika 'n finansiele krisis beleef, sal daar nie fondse beskikbaar wees 

vir duur laboratoriums nie, daarom moet ander altematiewe gesoek word vir praktiese 

onderrig. "Minds on"-eksperimente kan van groot waarde vir Biologie-onderrig wees. 

Die uitgangspunt van hierdie metode is dat die Biologie-onderwyser eksperimente 

gebruik wat deur navorsers vir klaskamerbesprekings gedoen is. Die resultate en 

metodes van hierdie eksperimente word op 'n eenvoudige wyse aan leerlinge 

verduidelik, waarna leerlinge die geleentheid kry om die probleem te bespreek en 'n 

moontlike hipotese voor te stel. 

(k) Tydens die oordrag van relevante Biologie-inhoud is dit ook noodsaaklik dat positiewe 
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waardes en gesindhede aan leerlinge oorgedra word. Die geweld en oorloe in lande 

toon dat daar onmin tussen mense en 'n nie-bewaringsingesteldheid teenoor die 

omgewing bestaan. 'n Voorbeeld hiervan is die gebruik van plantdoders deur Suid

Afrika in die oorlog in Angola. 

(I) Humor en praktiese voorbeelde uit die gemeenskap in die aanbieding van die 

Biologieles bevorder die belangstelling van leerlinge in die vak Biologie. 

(m) Dogters en vrouens moet aangemoedig word om verder in 'n wetenskaplike rigting 

te studeer. Opvoedkundige inrigtings moet voorsiening vir die behoeftes van die vrou 

op hierdie gebied maak. 

(n) Die demokratiese regering in Suid-Afrika moet Biologieprogramme vir die 

meerderheidsbevolkinggroep ontwikkel sodat 'n basiese infrastruktuur geskep kan 

word wat in die behoeftes van die gemeenskap en die individu voorsien. 

(o) Leerlinge moet wetenskaplik en tegnologies geletterd wees om in staat te wees om: 

wetenskap-sosiaal verbandhoudende aangeleenthede te kan identifiseer; 

sosiale -, ekonomiese-, politieke - en omgewingsprobleme te analiseer deur 

wetenskaplike probleemoplossingsmetodes te gebruik; 

aangeleenthede te evalueer en die mees effektiewe wyses om bogenoemde 

probleme op te las te bepaal; en 

'n besluitmakingsmodel ooreenkomstig bepaalde waardes en norme as 'n 

plan van aksie te gebruik om bepaalde probleme op te las. 

(p) 'n Temabenadering behoort gebruik te word vir die bestudering van plant- en 

diergroepe in plaas van die gebruiklike akademiese taksonomiese benadering waar 

slegs een voorbeeld per takson bestudeer word. 

(q) Die sillabus moet geskryf word met bepaalde leertake in gedagte, eerder as slegs die 

oordra van luisterinhoud in so 'n tematiese benadering. 

(r) Daar moet indringend gekyk word na die skep van 'n geheel ander sillabus vir 
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standaardgraad. Huidiglik is daar geen wesenlike verskil tussen die sillabus vir die 

hoer graad en standaardgraad nie. Standaardgraadleerlinge behoort eerder' n meer 

beroepsgerigte kurrikulum te volg, waar die inhoud in 'n beroep toegepas kan word. 

(s) Onderwysers sal voordiens- en indiensopleiding moet ondergaan om die nodige 

kennis, vaardighede en metodes wat nodig is vir die vernuwingsproses in die 

Biologiesillabus te kan ontwikkel. Dikwels word gevind dat die gedeeltes wat vir 

leerlinge probleme oplewer die temas is waarvan die onderwyser 'n swak 

agtergrondskennis het. 

(t) Volgens die Witskrif (1995:31) kies slegs een uit elke vyf swart studente in die 

Republiek van Suid-Afrika 'n natuurwetenskaplike rigting in standerd 8, en is die 

prestasieneiging in die seniorsertifikaateksamen oor die algemeen laag, met 'n 

besonder swak matrikulasievrystellingskoers ender leerlinge wat hierdie vakke op die 

hoer graad neem. Die redes wat aangegee word, is ontoereikende onderwy

sersopleiding, gebrek aan fasiliteite en materiaal, ontoereikende leiding oor 

kurrikulumkeuse en eksamineringstrategiee. 

(u) Sillabusse moet verkort word en abstrakte teoretiese inhoud moet verminder word. 

Relevante temas soos genetika en biochemie (waaronder temas soos geen-kontro

lering, geen-ekspressie, menslike genetika en molekulere biologie sorteer) moet 

eerder in die sillabus ingesluit word as abstrakte teoriee soos fotolise, ligreaksies, 

krebsiklus en oksidatiewe fosforlisasie. Die lewensiklusse van die Angie- en 

Gymnospermae is slegs vir die toekomstige botanikus van waarde. Watson 

(1990:49) wys ook daarop dat die DNA-molekule wel benadruk word, maar genetika 

soos byvoorbeeld Albinisme of Downsindroom of inteling en genetiese 

ingenieurswese word nie uitgelig nie. 

(v) Die sillabus maak nie genoegsaam voorsiening vir die onderrig van lewens

wetenskappe wat verband hou met inhoud uit die leerlinge se alledaagse lewe wat 

'n belangrike bydrae tot die lewenslange leer van die leerling kan lewer nie. 

Voorbeelde hiervan is die kook van kos, dieet, kitskosse, die plant van voedsel, 

chemiese besoedeling, die kweek van voedsel met min water, ensovoorts. 

Lewenswetenskappe wek die belangstelling van leerlinge en kweek 'n positiewe 

gesindheid, wat nodig is om leerlinge in staat te stel om deurgaans tred te hou en 

aan te pas by die veranderinge van die moderne wereld. 
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Biologie-onderrig moet dus nie net bruikbaar en betekenisvol wees nie, maar ook voorsien 

in die onmiddellike en toekomstige behoeftes van die individu en die gemeenskap. 

Verder is dit nodig dat die wese en doel van die Biologiekurrikulum verband hou met die 

algehele doel van opvoeding, naamlik die volwassewording van die leerling. 

Namate die mens die toekoms betree, moet opnuut besin word oor watter tipe mense ons 

wil produseer en watter tipe menslike gedrag bevorder moet word. 

Daar moet dus gesoek word na nuwe voorstelle vir die Biologiekurrikulum sodat die inhoud 

meer relevant kan wees vir die leerling in die sin dat leerlinge in staat sal wees om moontlike 

oplossings vir sosiale probleme te kan vind. Veral in die Republiek van Suid-Afrika is 

veranderinge in die Biologiekurrikulum noodsaaklik om te verseker dat meer leerlinge 'n 

wetenskaplike beroepsrigting sal volg om te voorsien in die geweldige tekort aan mannekrag 

op wetenskaplike gebied. 

3.6.2.2 Vemuwingspogings van die Biologiekurrikulum in Suid-Afrika 

De Villiers (1987:14) gebruik die RGN-ondersoek na vemuwingstrategiee (1981b:9) om aan 

te toon dat die samelewing groot verwagtinge van die vemuwingspogings koester en dat die 

onderwys nie net ongeletterdheid en onkunde moet bekamp nie, maar ook 'n verkeidenheid 

politieke, sosiale en kulturele oogmerke dien. Al hierdie verwagtinge moet in die skool as 

samelewingsverband realiseer. 

Die inligtingsontploffing betaken ook beroepsverandering en die onderwys moet aan die 

mannekragbehoeftes van die wereld van wetenskap en tegnologie voorsien. 

Verder was kurrikulumnavorsing wat deur die voormalige Transvaalse Onderwysdepartement 

uitgevoer is, hoofsaaklik op die toetsing van voorstelle vir die verbetering en vernuwing van 

die sillabusinhoude van verskillende skoolvakke gerig. Nuwe inligting is by die reeds 

bestaande inligting gevoeg sender dat nuwe metodes vir die oplossing van probleme 

aangewend is (Hill 1984: 38). Biologie-onderwysers het self min insette vir vernuwing kon 

lewer (Sanders en Vermaak 1995:2). 

Ornstein het reeds in 1982 daarop gewys dat vemuwing van die Biologiekurrikulum nie kan 

plaasvind nie solank: 
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Biologie-onderwysers afhanklik van die Biologiehandboek vir onderrigdoeleindes is; 

leerlinge passief opdragte uitvoer, deur van die bord of die handboek af te skryf en 

inligting te memoriseer; 

onrealistiese verwagtinge, naamlik dat alle leerlinge wil leer en weet hoe om te leer 

en dat Biologie-onderwysers onfeilbaar en bevoegd is, gekoester word; 

vernuwing as "teacher proof' beskou word, wat betaken dat vernuwings sal werk 

ongeag of die Biologie-onderwyser goed of sleg is; of 

Biologie-onderwysers nie betrokke by kurrikulumontwikkeling is nie (Ornstein 1982: 

16 -19). 

De Villiers (1987:49) noem die volgende weerstandbiedende faktore wat in ag geneem moet 

word tydens die beplanning van 'n nuwe kurrikulum vir Biologie-onderrig: 

Normatiewe weerstande: Verskille tussen ideologiee en basiese beskouinge lei tot 

uiteenlopende standpunte wat veroorsaak dat vernuwing verskillend gewaardeer 

word. 

Magsweerstand: Reorganisasie van mag kan aanleiding gee tot weerstand. Die 

Republiek van Suid-Afrika met 'n nuwe magsverdeling kan die implementering 

teewerk as die weerstandsfaktore nie in ag geneem word nie. 

Psigologiese weerstand: As gevolg van karakterkenmerke of persoonlikhede verset 

individue hulle teen verandering, alhoewel dit nie hulle waardes of magsposisie 

bedreig nie. Persoonlikheidsfaktore wat weerstand kan bied, is: omgewing, voorrang, 

selektiewe persepsie en retensie, afhanklikheid, superego, gebrek aan selfvertroue 

en 'n gevoel van onveiligheid en om terug te wil keer na die verlede. 

Praktiese weerstand: Wanneer vernuwing verkeerd ge·interpreteer word en nie as 

'n bruikbare verbetering van die bestaande praktyk beskou word nie, kan praktiese 

probleme vir individue en groepe geskep word. 

Vernuwing verg opoffering. Dit is noodsaaklik dat kurrikulumontwikkelaars die talle 

persoonlikheidstruikelblokke wat vernuwing tydens die beplanning van 'n nuwe 
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Biologiekurrikulum in die wiele mag ry, in ag sal neem. 

Volgens De Villiers (1987:53), Erasmus en Van Dyk (1994:3) en die RGN-ondersoek na 

vernuwingstrategiee (1981b:140-144) kan die volgende voorafaksies uitgevoer word om 

weerstand te voorkom: 

(a) Daar moet 'n kurrikulumontwikkelingsklimaat geskep word. Die gebreke van die 

status quo moet erken word en die funksie van die onderwyser, naamlik kennis van 

die inhoud en omvang van die vak, die oordrag van leerinhoude en evaluering, moet 

duidelik uiteengesit word. 

(b) Omskrywing van die doel van die vakwetenskap: die doel van die vakwetenskap moet 

'n integrale verband vorm met die omgewing van die vakwetenskap. 

Onderrigdoelstellings moet vanuit die vakwetenskaplike doel afgelei word. 

(c) Bepaling van duidelike doelwitte: die teikendoelwitte moet duidelik uitgespel word. 

(d) Negatiewe persoonlikheidsfaktore moet ge"identifiseer en geneutraliseer word. 

(e) Kragte in die samelewing, naamlik advieskomitees, indiensopleidingsprogramme, 'n 

personeelkorps, individuele raadgewers en andere, wat vir vemuwing aangewend kan 

word, moet ge·identifiseer en van gebruikgemaak word. 

(f) Diktatoriale optrede moet uitgeskakel word. Die vemuwing moet pragmaties en 

stapsgewys ge·implementeer word. 

(g) Vemuwing moet gereeld geevalueer word om die rigting en vordering van vernuwing 

aan te toon. 

(h) Resultate wat uit die evaluering verkry is, moet as riglyne vir die nodige aanpassings 

wat gemaak sal word, dien. 

(i) 'n Voorstel van 'n kurrikulumontwikkelingsmodel om as 'n raamwerk vir teoretiese 

uitgangspunte, praktiese riglyne, die optimalisering van onderrig en leer en die 

vormingstaak van die Biologie-onderwyser te dien, is nodig. 

Voordat aanpassings en vemuwing van die Biologiekurrikulum kan plaasvind, is dit 
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noodsaaklik dat kurrikulumontwikkelaars en persona betrokke by kurrikulumontwikkeling die 

verskeie weerstandsfaktore wat bestaan, sal herken en aandag daaraan sal gee. Vernuwing 

moet geleidelik ge·implementeer word, sodat weerstandsfaktore geleidelik sal kan afneem. 

'n Rigiede, diktatoriale vemuwing skrik die implementeerders af met die gevolg dat vemuwing 

mag misluk. 

3. 7 Onderrigstelsels vir Biologie-onderrig 

Die gemeenskap benodig wetenskaplikes, rekenaardeskundiges, aptekers en ingenieurs vir 

die toekoms. Tegnologiese en wetenskaplike ontwikkelinge het 'n impak op bykans elke 

aangeleentheid wat ons nasie in die gesig staar soos ruimte, gesondheid, nasionale 

sekuriteit, ekonomie en politiek (Champagne 1989:85). Dit betaken dat elke persoon 

wereldwyd 'n minimum natuurwetenskaplike geletterdheid behoort te verwerf (Welch 

1985:438). 

Verskeie Biologie-onderrigstelsels, naamlik die Nuffieldprojek in Engeland en die BSCS

stelsel in die VSA het na aanleiding van sosiale idealisme wat ontwikkel het, ontstaan. 

Leerlinge moet nie hulle tyd met die aanleer van terminologiee mors nie, terwyl daar groter 

probleme soos lug- en waterbesoedeling, hongersnood en die vernietiging van die omgewing 

in die gemeenskap bestaan (Henderson 1983: 47-49). 

3.7.1 Die ontwikkeling van die BSCS (Biological Science Curriculum Study) 

Die BSCS-program is in 1959 in die Verenigde State van Amerika ontwikkel en het veral 

groot belangstelling van Suid-Afrikaanse bioloe ontvang. Die hoofdoel van die BSCS

program was hoofsaaklik geskoei op selfondersoek as basis van Biologie-onderrig. Hickman 

& Kennedy 0(1981:741) haal die doelstellings van die BSCS as volg aan: 

(a) Die mens se aanpassing in biososiale konteks sal die organisatoriese struktuur van 

kennis wees. 

(b) Die fokuspunt van Biologieprogramme sal sosiale probleme en - aangeleenthede 

wees. 

(c) 'n Begrip van die aard van die natuurwetenskaplike ondersoekmetode. 



- 95 -

(d) Leerlinge meet in staat wees om besluite aangaande biososiale probleme aan die 

hand van biologiese kennis te kan maak. 

(e) Beroepsbewustheid meet beklemtoon word. 

(f) Waardes, etiese en morele oorwegings meet in ag geneem word tydens die 

oplossing van biososiale probleme en - aangeleenthede. 

(g) Die nuwe generasie meet voorberei word om probleme van die toekoms intelligent 

en effektief te kan hanteer. 

Tydens die vroee sestigerjare was Biologie-onderrig in Suid-Afrika gekenmerk deur 

dogmatiese lesse waar die onderwyser die inhoud outoriter, handboekgebonde en sonder 

selfondersoekende aktiwiteite aan leerlinge oorgedra het (De Beer 1995:27). Vandag, meer 

as dertig jaar na die implementering van die BSCS-program, sukkel Suid-Afrikaanse skole 

nog steeds met dieselfde probleme as voor die BSCS-program. 

3.7.2 Die Nuffieldprojek 

In Brittanje het die Nuffieldprojek 'n poging aangewend om 'n heel nuwe Biologiekurrikulum 

vir die ouderdomsgroepe 11-16 jaar daar te stel. Natuurwetenskaplike onderrig was 

hoofsaaklik kindgesentreerd waar die ondersoek van nuwe idees beklemtoon is en die 

gesindheid van die leerder verander moes word. 

Volgens Dowdeswell (1981:75) stem die doelstellings van die Nuffieldprojek grootliks ooreen 

met die doelstellings van die BSCS-program socs reeds in paragraaf 3. 7 .1 beskryf is. 

Suid-Afrika se doelstellings vir Biologie-onderrig stem egter nie ooreen met die van die 

BSCS-program en die Nuffieldprojek nie. Suid-Afrika se Biologie-onderrig is eksamengerig, 

vervelig, stereotiep en handboekgesentreerd met min klem op kreatiwiteit en selfontdekking, 

terwyl die BSCS-program en die Nuffieldprojek kindgesentreerd is en op selfontdekking en 

kreatiwiteit gerig is. Die laboratorium word beskou as die kern van die Biologiekursus. Daar 

meet dus gesoek word na 'n nuwe benadering in Biologie-onderrig. 

3.7.3 Science Technology Society (STS) as 'n nuwe benadering vir Biologie-onderrig 

Die verhouding tussen die wetenskap, tegnologie en die gemeenskap vorm die sentrale tema 



- 96 -

van die STS-kurrikulum. Volgens Yager (1992) in Doidge (1995:32) definieer "The National 

Science Teacher's Association" (NTSA) in die Verenigde State van Amerika STS-onderrig 

as "the teaching and learning of science in the context of human experience". Die fokus 

beweeg vanaf die wetenskap na die gemeenskap en of tegnologie. Biologietemas is hoof

saaklik gebaseer op tegnologiese - en gemeenskapskennis eerder as op akademiese kennis, 

sodat leerlinge in staat sal wees om hierdie inligting te gebruik om sosiale en tegnologiese 

probleme in die werklike lewe op te los. 

Die STS-benadering verskaf dus aan Biologieleerlinge die nodige belangstelling om in 

situasies betrokke te raak wat tans vir hulle relevant is. Deur te leer hoe om die wetenskap 

te gebruik en die komplekse aangeleenthede te begryp, kan leerlinge voorberei word om 

meer verantwoordelike landsburgers en besluitmakers te wees (Ogens 1991 :203). 

Van Niekerk (1993:52) wys verder daarop dat die voordeel van so 'n benadering die volgende 

behels: 

(a) Daar word saam met ander vakke en groepe gewerk om probleme op te los. 

(b) Besluitnemingsvaardighede word ontwikkel. 

(c) Beroepsbewustheid word beklemtoon. 

(d) Akademiese kennis word in die tegnologie toegepas. 

Die onderrig van STS kan egter gekortwiek word deur die didaktiese onderriggewoontes van 

die onderwyser, die rigiede dissiplinere struktuur van die skool of deur leerlinge wat onwillig 

mag wees om 'n sekure wereld van memorisering en die blote teruggee van wat hulle van 

die onderwyser gekry het, te laat vaar vir die ware wereld van onsekerheid en tentatiewe 

antwoorde (Doidge 1995:35). 

Doidge (1995:35) wys daarop dat Hart en Robottom (1990) dit eens is dat die STS

hervorming slegs suksesvol ge"implementeer kan word as die skool, ouers, onderwysers en 

leerlinge saam besluit oor aangeleenthede rakende die STS-benadering. 

3.7.4 Projek 2061 

'n Onderrigstelsel wat veral belangrik vir die Suid-Afrikaanse bevolking in die toekoms kan 
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wees en nou aansluit by die STS-benadering, is "Projek 2061". Hierdie projek het in 1985 

in Amerika ontstaan, die jaar toe Hailey se komeet in die nabyheid was. Die projek het sy 

naam na aanleding van Hailey se komeet gekry, want vanaf 1985 tot 2061 sal die mens se 

leefwereld verskeie veranderinge ondergaan het, waarvan baie onvoorsiene veranderinge 

sal wees. Projek 2061 se uitgangspunt is dat die mens in hierdie tydperk voordat Hailey se 

komeet weer sal terugkeer, wetenskaplik -, wiskundig - en tegnologies geletterd moet raak 

sodat die mens 'n interessante, verantwoordelike en produktiewe lewe kan lei. Die kwaliteit 

van die mens se lewe in 2061 sal dus afhang van die opvoeding wat hierdie generasie en die 

volgende generasie ontvang het. Projek 2061 is dus 'n sterk voorstander van deeglike 

opvoeding in die wetenskap, die wiskunde en die tegnologie wat leerlinge in staat sal stel om 

intellektueel en wetenskaplik deel te neem en om verantwoordelike en produktiewe lede van 

ons gemeenskap te word. Dit is waarom die projek bekend staan as "Science literacy for a 

changing future" (Benchmark 1993:324 en Martin, et al 1994:20-21). 

Die hoofdoel van Projek 2061 is dat alle leerlinge sekere dinge aangaande die wetenskap, 

die wiskunde en die tegnologie sal weet wanneer hulle die skool verlaat. Die doelwitte van 

Projek 2061 kan as volg uiteengesit word: 

(a) Om geletterdheid in die natuurwetenskappe, die wiskunde en die tegnologie te 

bevorder sodat mense 'n interessante, verantwoordelike en produktiewe lewe kan lei. 

Leerlinge moet leer om krities en onafhanklik te dink en probleme te kan oplos. 

(b) Daar moet voorsiening vir vaardighede en kennis wat deurgaans deur die leerling se 

lewe blywend van aard sal wees, gemaak word. 

(c) Om die natuurwetenskap, wiskunde en tegnologie te beklemtoon, is dit nodig dat die 

groot hoeveelhede leerinhoud verminder word, aangesien groot hoeveelhede 

leerinhoud nie insig meebring nie en eerder lei tot memorisering en die gebruik van 

die korttermyngeheue. 

(d) Die doelwitte vir "weet" en "doen" moet in verskillende kontekste saamgeleer word, 

sodat dit saam buite die skool gebruik kan word. 

(e) Die algemene leerkern van natuurwetenskap, wiskunde en tegnologie moet rondom 

natuurwetenskaplike geletterdheid sentreer en nie op die verstaan van elk van die 

afsonderlike dissiplines nie. 
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(f) Algemene doelwitte van Projek 2061 vereis nie 'n eenvormige kurrikulum, 

onderrigmetodes en middelle nie. Projek 2061 ontwikkel middele waardeur die 

onderwyser in staat gestel word om leerervaringe wat die regering van studente 

vereis, te skep. Ook word die leerling se agtergrond en belangstelling, 

onderwyservoorkeur en die algemene omgewing in ag geneem. 

(g) Vemuwing en hervorming moet oor 'n lang termyn geskied sodat dit betekenisvol sal 

wees en vir ewig behoue sal bly. 

Projek 2061 maak gebruik van "boublokke" in die kurrikulum waar 'n verskeidenheid eenhede 

ontwerp word wat wissel van 'n paar minute 'n dag vir 'n aantal jare tot heeldag later vir 'n 

paar weke. Hierdie "boublokke" sal dus varieer in vorm sowel as in tydsduur. 

Projek 2061 sluit veral goed aan by Suid-Afrika se beoogde nuwe uitkomsgebaseerde 

benadering vir Biologie-onderrig waar vaardighede in die praktyk deur leerlinge toegepas 

moet kan word soos afgelei word uit onderhoude gevoer met Niebuhr (Hoofdirekteur: 

Algemene Onderwysprogramme: departement van Onderwys op15 Julie 1996), Poliah 

(Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Biologie: Departement van Onderwys op 18 Julie 1996) 

en Vermaak (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Natuurwetenskappe: Departement van 

Onderwys op 3 Julie 1996). Deur middel van Projek 2061 bekom leerlinge nie net bepaalde 

vaardighede soos denk-, probleemoplossings-, besluitmakings-, kommunikasie- en kritiese 

reaksievaardighede nie, maar terselfdertyd ook kennis. Vaardighede het byvoorbeeld 

beperkte probleemoplossingswaarde indien dit nie saam met kennis gebruik word nie. Netso 

het kennis 'n beperkte probleemoplossingsvermoe in die afwesigheid van vaardighede. 

In 'n nuwe Suid-Afrika stel die ANC-besprekingsdokument rakende die opvoedkundige beleid 

(1994:85) voor dat natuurwetenskap- en wiskunde-onderrig gekorreleer moet word deur 'n 

nasionale wetenskaplike en tegnologiese beleidraamwerk wat die rol van natuurwetenskap 

en tegnologie in die sosiale -, ekonomiese - en omgewingsontwikkeling van ons land duidelik 

moet uitspel. 

Die ontwikkeling van 'n inheemse tegnologiese kapasiteit, tegnologiese onderrig, vemuwing 

en die ontwikkeling van nuwe tegnologiese werkprosesse en metodes speel 'n kritieke rol. 

Die ontwikkeling van so 'n inheemse tegnologiese kapasiteit vereis egter die produksie van 

meer wetenskaplikes en tegnoloe. Dit het noodsaaklik geword dat natuurwetenskaplike 

onderrig in die skool of in die beroep se fokuspunt vanaf abstrakte teoriee en beginsels 

verander na die konkrete aanwending van die teorie tot die praktyk. Leerlinge en werkers 
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moet deurgaans tegnologies besig wees om dit wat hulle leer in hulle eie en in die 

gemeenskap se lewenservaringe toe te pas. 

As gevolg van die hoe werkloosheidsyfer en ekonomiese druk in Suid-Afrika kan 'n 

tegnologiese beleid as 'n sleutelkomponent in beide die industriele strategiee en die hoe 

kwaliteit sosiale en ekonomiese infrastrukture beskou word. Tegnologiese vaardigheid is 

krities vir die verhoging van produktiwiteit in beide klein en grootskaalse ondernemings (HOP 

1994:96). 

Gepaardgaande met die ontwikkeling van 'n natuurwetenskaplike en tegnologiese beleid, 

moet deurgaans rekening gehou word met die ontwikkeling van die natuurlike omgewing en 

die afname van natuurlike bronne wat nodig is vir die voortbestaan van die mens. 

Volgens Doidge (1995:35) het "The Centre for Education Policy Development" (CEPD) 'n 

nuwe natuurwetenskap- en tegnologiekurrikulum vir die "General Education Certificate" 

(GEC) voorgestel wat op die doelstellings van die ANC-voorstelle gebaseer is. Die doel

stellings van die kurrikulum is tipiese STS-doelstellings en sluit die volgende in (CEPD 

1995:10): 

"The Science (and Mathematics) curriculum will 

provide students with an understanding of the complex interdependent and evolving 
relationship between science, technology, society and the natural and manufactured 
environment; 

develop scientific and technological skills and abilities needed in the economic, 
social, civil, ethical and cultural contexts of everyday life in South Africa; and 

develop the positive values and sense of responsibility needed for the participation 
in the creation, development and maintenance of a democratic and just society, a 
prosperous economy and a healthy environment which will serve the needs of all 
citizens". 

Daar is baie dispute aangaande of wetenskaplike onderrigprogramme leerlinge kan voorberei 

vir beroepe as wetenskaplikes of tegnoloe en wat terselfdertyd verseker dat almal 

natuurwetenskaplik geletterd is. Bogenoemde doelstellings kan moontlik bereik word indien 

klem geplaas word op die personalisering van leer en politisering van natuurwetenskaplike 

onderrig. Volgens Pedretti (1995:465) beteken die personalisering van leer dat: 

natuurwetenskaplike leer gewortel is in persoonlike ervaringe van individuele 

leerders; 
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wetenskap meer as net persoonsgeorienteerd is. Natuurwetenskaplike opvoeding 

gaan hand-aan-hand met aanvaarbare menslike - en omgewingswaardes; 

elke individu die geleentheid gebied moet word om natuurwetenskaplike ondersoeke 

van hulle eie keuse en ontwerp na te volg; en dat 

politisering van natuurwetenskaplike onderrig beteken die versekering dat leerlinge 

geleenthede sal kry om aangeleenthede met 'n natuurwetenskaplike -, tegnologiese -

of omgewingsdimensie te kan hanteer en hulle eie lewenservaringe en inligting 

daarop te kan toepas om verantwoordelike besluite te kan neem. 

Die gaping tussen dit wat die leerling in die klas leer en waar dit in die alledaagse lewe 

toegepas kan word, moet oorbrug word. Leerlinge moet aangemoedig word om natuur

wetenskaplike geletterdheid te bekom. Dit beteken egter nie net die leer en aanvaarding van 

dinge nie, maar ook om kritiese denkers te wees. 

Die Biologiekurrikulum moet dus voorsiening vir die ontwikkeling van natuurwetenskaplike 

vaardighede, kennis en positiewe gesindhede maak. 'n Tegnologies-georienteerde gemeen

skap kan nie voortbestaan met 'n natuurwetenskaplik-ongeletterde meerderheidsbevolking 

nie. 

Die STS-benadering kan Suid-Afrika tegnologies bevorder, veral in die lig van die land se 

ekonomiese krisis wat die hele gemeenskap be"invloed, deurdat Tegnologie as selfstandige 

vak aangebied word. Die Biologiekurrikulum moet voorsiening maak vir leergeleenthede 

waar biologiese kennis op tegnologiese gebied toegepas kan word. 

3.8 Kriteria vir die ontwikkeling van 'n effektiewe Biologiekurrikulum 

Die belangrikste kriterium vir 'n nuwe Biologiekurrikulum kan beskou word as die 

voorbereiding van leerlinge vir hulle rol as landsburgers, verbruikers, werkers en ouers in 'n 

ontwikkelende Suid-Afrika. Die Biologiekurrikulum moet aan leerlinge die nodige bystand 

verskaf wat nodig is om onafhanklik en verantwoordelik te kan funksioneer. Om aan 

bogenoemde kriterium te kan voldoen, is dit nodig dat die Biologiekurrikulum gerig word op 

relevansie, kwaliteit, implementeerbaarheid en benutting in die lig van nasionale doelstellings 

op staatkundige, maatskaplike en ekonomiese terreine. 

Die menings van die ANC (1994:68), Brandt (1988:88), Davis (1985:257), De Beer (1995:18-
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30), Dekker en Van der Merwe (1990:1-5), Flannery (1984:125-128), Hickman en Kahle 

(1982:130), Hill (1975:40-42), Hurd, et al (1980:397), McConell (1982:13), Niebuhr (1986:108-

110), Papenfus (1995:59-63), Ramsey (1993:248), RDP (1994:9-11 ), Schlebusch (1991 :43), 

Van Ransburg (1994:156), Van Schalkwyk (1982:145), Watson (1990:52), die Witskrif 

(1995:31) en Yager en Tweed (1991 :479) asook inligting verkry vanuit persoonlike onder

houde gevoer met De Beer (Biologiedosent: Universiteit Vista op 3 Julie 1996), Dekker 

(afgetrede Departementshoof: Biologie: Universiteit Vista op 4 Julie 1996), Fraser 

(Biologievakdidaktiekdosent: Universiteit Vista op 2 Julie 996), Oberholzer (Professor en 

Hoof: Biologie en Onderdekaan van die Fakulteit: Basiese Wetenskappe: Mediese 

Universiteit van Suidelike Afrika op 17 Julie 1996), Redelinghuys (afgetree uit die Direktoraat: 

Kurrikulumontwikkeling: Ex-Departement Onderwys en Opleding op 19 Julie 1996) en 

Vermaak (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Natuurwtenskappe: Departement van Onderwys 

op 5 Julie 1996) is gebruik om kriteria vir die ontwikkeling van 'n effektiewe Biologiekurrikulum 

op te stel. 

(a) 'n Rasionele kurrikulumbeplanning in die sekondere skoolsituasie is noodsaaklik. 

Vemuwinge en veranderinge in die natuurwetenskap, tegnologie, filosofie, sielkunde 

en gemeenskapsbehoeftes benodig 'n wye spektrum doelstellings om almal tevrede 

te stel. 

'n Herdefiniering en herformulering van doelstellings is dus noodsaaklik aangesien 

die bestaande doelstellings nie voorsien in die persoonlike en 

gemeenskapsbehoeftes, direkte leerlingervaring en tegnologie nie. 

Nuwe wetenskaplike opvoedingsprogramme meet toepaslike kognitiewe, affektiewe, 

psigomotoriese en sosiale doelwitte insluit om: 

aan menslike behoeftes te voldoen en om persoonlike ontwikkeling te 

vergemaklik; 

die bewaring en verbetering van die menslike omgewing te verseker; en om 

die verbetering van kommunikasie op plaaslike, nasionale en wereldvlak te 

bewerkstellig. 

(b) Vir die ontwikkeling van 'n effektiewe Biologiekurrikulum meet eerstens vasgestel 
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word wat van die leerling aan die einde van die sekondere Biologiekursus verwag 

word. 

(c) Die seleksie van kurrikuluminhoud moet gegrond wees op die ge"identifiseerde eise 

en behoeftes van die brondeterminante, naamlik die samelewing, die leerder en die 

vakdissipline van Biologie. 

Daar is basies vyf hoofkriteria waaraan die inhoud van 'n Biologiekurrikulum moet 

voldoen. Dit moet: 

i. gerig wees op die algemene vorming van die individu; 

ii. gerig wees op die spesifieke behoeftes van die leerling; 

iii. ooreenkom met die behoeftes van die samelewing; 

iv. aan didakties-pedagogiese eise voldoen; en 

v. dit moet die getruktureerde kennis van die werklikheid weerspieel. 

lnhoud wat op bogenoemde kriteria gerig is, moet bydra tot: 

die ontwikkeling van vaardighede wat die leerling benodig om in die 

samelewing te kan funksioneer; 

die verwesenliking van Biologiedoelstellings; 

die ontwikkeling van 'n algemene natuurwetenskaplike geletterdheid om 

sosiale probleme te kan oplos; 

die ontwikkeling van die vermoe om besluite aangaande die alledaagse 

leefstyl van die mens sowel as besluite aangaande die toekoms van die 

gemeenskap te kan maak; 

die verwerwing van die waardes en norme van die betrokke samelewing; 

lewensrelevansie (plaaslike en gemeenskapsrelevansie); 
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die ontwikkeling van beroepsbewustheid. In 'n tegnologiese gemeenskap 

vorm beroepe 'n integrale deel van natuurwetenskap en tegnologie; en 

die bewuswording van tegnologie en biotegnologie. 

(d) Die kurrikulum moet buigbaar wees en 'n verskeidenheid bronne wat wetenskaplik en 

ki.Jltureel waardevol is, insluit. 

(e) Die kurrikulum vir Biologie-onderrig moet 'n meer akkurate beeld van die aard van 

Biologie weerspieel, deur eksplisiete verbinding tussen Biologie en die gemeenskap 

te bewerkstellig. 

(f) In 'n multikulturele land soos die RSA is dit nodig om kulturele, godsdienstige en 

politieke verskille tydens die opstel van 'n kurrikulum in ag te neem. 

(g) Die fokuspunt van die Biologiekurrikulum moet gerig wees op die gebruik en bewaring 

van die natuurlike omgewing en gemeenskapsbronne. 

(h) Die welstand en aanpassingsvermoe van die mens moet in ag · geneem word. 

(i) Probleemgesentreerde temas soos bevolkingsgroei, voedselbehoeftes, landbou, 

genetiese ing,enieurswese, natuurlike bronne en gesondheid moet in die kurrikulum 

ingesluit word. 

/ 

O> Die beskikbaarheid van fondse vir doeltreffende Biologie-onderrig moet oor besin 

word. 

Bogenoemde kriteria vir die ontwikkeling van 'n Biologiekurrikulum fokus op die menslike 

welstand, sosiale vordering, persoonlike - en gemeenskapsbehoeftes en beroepsaspirasies. 

Die wetenskap kan nie geskei word van die gemeenskap wat dit gebruik en ontwerp nie. Die 

menslike wese, menslike potensiaal en menslike aanpassings sal dien as die organiseerder 

van die kurrikulum. 

Volgens Bopape (1989:11), Degenaar (1988:46), Jansen (1984:167-168) en Niebuhr 

(1986:70) geskied kurrikulumontwikkeling aan die hand van die volgende komponente: 
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situasie-analise; 

leer- en onderrigdoelwitte; 

leerlingdeelname en - betrokkenheid (leerervaring); 

seleksie en ordening van leerinhoud; 

onderrig- en leermetodes; en 

summatiewe en formatiewe evaluering. 

Vanuit bogenoemde kriteria moet 'n geskikte model vir 'n Biologiekurrikulum ontwikkel word. 

3.9 Kurrikulummodelle 

3.9.1 'n Kurrikulumontwikkelingsmodel 

Suid-Afrika het 'n agterstand rakende die beroepsveld in onderwys opgebou, waar 'n tekort 

aan geskoolde mannekrag die ekonomie benadeel (RGN 1981a:30). Die konkrete 

werklikheid word nie in die akademiese waardestelsel in ag geneem nie. Skoolverlaters 

verlaat skole sonder geskikte beroepskwalifikasies en -vaardighede (RGN 1981a:31). 

Probleemaanpassings soos hierbo genoem, moet egter nie oorhaastig gemaak word nie. Die 

probleem moet vanuit die teorie benader word. Zais (1976:81-87) stel dit as volg: " ... theory 

describes, predicts and explains phenomena and it guides the practice of those who use the 

theory ... ". 

In enige onderwysku_ndige struktuur staan die kurrikulum sentraal en dien die kurrikulumteorie 

as 'n rigtingaanduider van so 'n struktuur. Die teorie ontwikkel vanuit die identifisering, 

omskrywing en definiering van basiese terme en begrippe. Dit is egter 'n langtermynproses 

wat moeilik bereik word. 'n Model wat na 'n skematiese uiteensetting van 'n plan vir onderrig 

en leer verwys, blyk voordelig te wees (Niebuhr 1987:14). 

Om 'n doeltreffende model vir die implementering van 'n lewenskundige kurrikulum in 

Biologie-onderrig te kan ontwerp, is dit nodig om 'n aantal kurrikuleringsmodelle te bestudeer. 
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3.9.1.1 Zais se eklektiese model 

Zais (1976:93-98) onderskei tussen twee tipes modelle, naamlik die kurrikulum self en die 

onderliggende en bepalende grondslae. 

Die doel van Zais se model is om die grondslae en veranderlikes en hulle onderlinge 

samehang en verband voor te stel. Die kurrikulum word as 'n ge"integreerde geheel wat uit 

vier onderling verweefde elemente naamlik ideale, doelstellings en doelwitte, inhoud, 

leeraktiwiteite en evaluering bestaan, voorgestel. Die prosesaspek word beklemtoon terwyl 

nie veel gevorder is in die ontwikkeling van 'n gefundeerde, rigtinggewende kurrikulumteorie 

nie. 

3.9.1.2 Die kurrikulumontwikkelingsmodel van Jansen 

Jansen se model is gegrond op 'n omvattende studie van die bekendste modelle, naamlik 

die van Tyler, Taba, Wheeler, Nichols, Taylor-Alexander en Olivia. 

Jansen omskryf ses fases waarin kurrikulumontwikkeling voltrek moet word, naamlik 

inisiering, beplanning, ontwikkeling van nuwe materiaal, toetsing, implementering en 

summatiewe evaluering (Jansen 1984:166-179, 209-212) soos aangehaal deur Niebuhr 

(1987:17). 

3.9.1.3 'n Komprehensiewe kurrikulumontwikkelingsteorie 

Volgens Niebuhr (1987:19-21) moet die onderliggende grondslae, die kurrikulum self en die 

kurrikulumontwikkelingsproses in ag geneem word tydens die vernuwingsproses. 

Kurrikulumontwikkeling is 'n nimmereindigende proses van navorsingsgefundeerde en 

kurrikulumdaarstelling wat nooit voltooi of afgehandel word nie. Onderliggende grondslae 

soos die epistomologie, kultuur, die individu en leerteoriee word hoofsaaklik gebaseer op die 

filosofie aangesien elke besluit wat die mens neem filosofies gefundeer is (Niebuhr 1987: 19). 

Deur bogenoemde modelle in oenskou te neem, is dit nodig om die bestaande 

kurrikulummodel te hersien sodat die onderwerp meer relevant sal raak, oorvleueling 

uitgeskakel kan word en probleme aangespreek sal word. 

'n Kurrikulummodel moet ontwikkel word wat sal lei tot relevante onderwys in terme van die 
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individuele -, samelewings-, en mannekragbehoeftes. Voorsiening moet gemaak word vir 

beroepsgerigte onderwys wat in die ekonomiese - en mannekragbehoeftes van ons land kan 

voorsien. 

Vanuit modelle gelewer deur Jansen (1984), Zais (1976) en Niebuhr (1984) kan 'n moontlike 

onderrigmodel as volg voorgestel word: 

Figuur 3.1: Voorgestelde kurrikulumontwikkelingsmodel vir Biologie-onderrig 

Filosofiese oortuigings en opvattings 
+ t 

Epistomologie Gemeenskap/kultuur Individu Leerteorie 

+ t 
~ Samelewing, individu, waardes en norme ----.. 

Ease 6: Evaluering 

+ 
Ease 5: lmplementering 

+ 
Fase 4: Uittoetsing 

Opleiding van onderwysers 
Formatiewe evaluering 
Hersiening 

en gestruktureerde kennis 

Ease 3 : Ontwikkeling 
V erbesondering van aktiewe doelstellings 

Seleksie van relevante onderwysinhoud 

Ease 1: Inisiering 

V oorstelle vir verbetering 
van kurrikulum 

' Ease 2: Beplanning 

Situasie-analise 
(makro en mikro) 

Algemene doelstellings 

N avorsingsontwerp 

V erbesondering van sintaktiese onderriginhoud 
Onderwyshulpmiddels 

Ontwerp van evalueringsinstrumente 
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3.9.2 'n Voorgestelde kurrikulumontwikkelingsmodel 

3.9.2.1 Filosofiese oortuigings en opvattings 

"Die mees fundamentele vertrekpunt vir kurrikulumontwerp is die lewensbeskouing van die 

teikengroep vir wie die kurrikulum ontwerp moet word" (Steyn 1985:129). Ongelukkig kan 

wetenskapsonderrig nie geskoei word op 'n bepaalde lewensbeskouing nie vanwee die 

diversiteit van lewensopvattinge in Suid-Afrika. 

In 'n poging om leerlinge toe te rus met die nodige biologiese inligting, die natuurlike wereld, 

basiese konsepte, begrip aangaande biologiese prosesse en veralgemenings mag 'n 

Biologie-onderwyser konflik bemerk tussen biologiese inligting en die persoonlike oortuiginge 

van leerlinge. 

So kan Christene, Moslems, Boedhiste en alle gelowiges wat die skeppingsteorie aanhang, 

beswaar maak teen die kiemteorie van siektes. Katolieke en ander denominasies kan 

geboortebeperking afkeur en die gelowiges wat die Bybel as foutloos aanvaar, kan die 

evolusieteorie verwerp. 

Die vraag wat hieruit ontstaan is of daar weggedoen moet word met dit wat verskillende 

geloofsoortuiginge grief. Dit is egter nie moontlik om aan die verskeidenheid 

lewensopvattinge se eise te voldoen nie. Die Biologie-onderwyser moet volgens Ebenshade 

(1993:334) dit egter in gedagte hou dat: 

geloof en natuurwetenskap nooit in konflik tot mekaar kan staan nie, maar eerder 

parallele paaie na meer wetenskaplike inligting moet vorm; 

natuurwetenskap onderrig word en nie teologie, poesie of enige ander dissipline nie; 

natuurwetenskap nie dogmaties is nie en in bepaalde gevolgtrekkings vasgepen kan 

word nie; en dat 

'n onderskeid tussen natuurwetenskap en godsdiens reeds vroeg in die leerling se 

natuurwetenskaplike studiejare onderrig kan word. 

Biologie-onderrig moet deurgaans op die vorming van natuurwetenskaplike geletterdheid 
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gerig wees, waar sensitief teenoor verskillende lewensopvattinge van leerlinge in openbare 

skole gehandel moet word. 

Dit is juis hierdie verskillende lewensopvattinge in Suid-Afrika wat die taak van 

kurrikulumontwikkelaars bemoeilik, maar waarsonder 'n multikulturele kurrikulum nie ontwerp 

kan word nie. 

3.9.2.2 Die inisieringsfase 

Hierdie fase kan beskou word as voorstelle wat gemaak is. Daar moet gedurig na nuwe 

voorstelle vir die verbetering of vernuwing van die kurrikulum vir Biologie-onderrig gesoek 

word sodat inhoud meer relevant vir Biologieleerlinge sal wees en hulle in staat sal stel om 

belangrike sosiale probleme te kan oplos. Nuwe voorstelle is ook nodig om die geweldige 

tekort aan wetenskaplikes die hoof te bied. Die eerste stap in die ontwikkeling van 'n nuwe 

kurrikulum berus dus op voorstelle en idees wat ge·implementeer moet word. 

3.9.2.3 Situasie-analise (behoeftebepaling) 

Alvorens 'n suksesvolle model vir 'n Biologiekurrikulum opgestel en ge·implementeer kan 

word, is dit nodig om die behoeftes van die Suid-Afrikaanse gemeenskap te bepaal. Tydens 

hierdie beplanningsfase moet die huidige situasie van die onderwys in Suid-Afrika eers in 

oenskou geneem word om te bepaal watter eise die gemeenskap, individu en leerinhoude 

stel. Dit sluit die makrosituasie (ideologiese, sosiale, politieke en ekonomiese klimaat) sowel 

as die mikrosituasie (klaskamer, skool en omgewing) in. Vanuit die situasie-analise word 

algemene doelstellings geformuleer en relevante kurrikuluminhoud kan geselekteer en 

georden word. 

'n Deeglike situasie-analise is dus nodig vir kurrikulumontwikkeling waar veranderlikes 

voortdurend gemonitor word. 'n Verantwoordelike situasie-analise vereis dat daar veral aan 

drie determinante aandag gegee word, naamlik die vakwetenskap/leerinhoud, die 

individu/leerder en die gemeenskap (RGN 1986: 10). Bogenoemde drie determinante moet 

in hulle interafhanklikheid beskou word. 

'n Voortdurende analise van die behoeftes en eise van die individu, leerinhoud en die 

gemeenskap moet gemaak word. Ons leef in 'n tyd van vinnige veranderinge ten opsigte van 

die wetenskap en die tegnologie, waardes, behoeftes, eise en menslike verwagtinge, waar 

veranderende behoeftes aandag moet ontvang en toekomstendense voorspel moet word. 
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Tot dusver het die Biologiekurrikulum nie tred gehou met die veranderende behoeftes van 

die arbeismark nie en het nie voldoende bydraes gelewer tot die ontwikkeling van die leerder 

wat bereid was om te werk en aktief deel te neem aan die sosiale en ekonomiese 

ontwikkeling van die land nie. 

Die gebrek aan relevansie in die Biologiekurrikulum kan toegeskryf word aan die feit dat 

leer1inge, onderwysers, werkers en die privaatsektor nie betrokke was tydens die opstel van 

die Biologiekurrikulum nie. Die ontwikkeling van 'n Biologiekurrikulum moet eenheid tussen 

alle bevolkingsgroepe bevorder ongeag kleur, ras of etniese agtergrond of geslag, deurdat 

almal insette in die Biologiekurrikulum lewer (ANC 1994:68). 

Die relevansie van Biologie-onderrig kan tereg bepaal word deur daardie persona wat 

voordeel uit Biologie-onderrig trek. Dit sluit leerlinge, ouers, die sakesektor, onderwysers en 

die res van die gemeenskap in. Dit betaken dat die Biologiekurrikulum vanuit bogenoemde 

mense self moet ontwikkel. Deur 'n kurrikulum ge'isoleerd op te stel, veroorsaak dit 

verwerping en uiteindelik vind geen vernuwing plaas nie. Dit is noodsaaklik om die menings 

van die samelewing deur sameprekings of vraelyste te betrek wanneer 'n Biologiekurrikulum 

beplan word. 

Leerlinge: lnteraksie tussen leerlinge en leermateriaal vind elke dag plaas. Leerlinge kan 

soms bruikbare voorstelle aangaande bestaande omstandighede in die Biologie

onderrigsituasie lewer. Deur middel van debatte en klasbesprekings kan die onderwyser 

bepaal watter temas die leerlinge se belangstelling wek, wat dan ook 'n aanduiding is van 

watter temas as relevant vir die Biologiekurrikulum beskou kan word. Biologieleerlinge is 

veral lief om gesprekke oor Vigs, aborsie, evolusie, bevolkingstoename en die funksionering 

van die menslike liggaam te voer. 

Ouers: Die ouers as deel van die gemeenskap is self ook onderwysers aangesien die 

verantwoordelikheid van die onderwyser weer in die ouers se hande geplaas word. Dit is 

noodsaaklik dat ouers hulle kinders tuis bewus sal maak van wereldprobleme en hoe dit die 

kind eendag mag raak. Aspekte wat ouers reeds tuis met leer1inge kan bespreek, is 

byvoorbeeld die gevolge van familiegrootte en bevolkingsgrootte, gesonde eetgewoontes, 

nadele van rook en dwelms, sport en oefening, versorging van troeteldiere en 

menstruasiesiklusse. 

Die ouers moet tuis verder op die waardes, norme en taalgebruik waarmee die onderwyser 

in die klas begin het, uitbou. Dit is noodsaaklik om ouers goed in te lig en menings van ouers 
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te versamel aangaande watter Biologie-inhoude geskik oorgedra moet word. 

Biologie-onderwysers: Biologie-onderwysers speel 'n belangrike rol in die implementering 

van 'n nuwe Biologiekurrikulum. lnsette van Biologie-onderwysers is essensieel aangesien 

die Biologie-onderwyser meestal bewus is van die struikelblokke in die kurrikulum en watter 

behoeftes nie aangespreek is nie. 

Sakesektor: Die sakesektor kan veral goeie insette lewer aangaande watter vaardighede van 

Biologieleerlinge benodig word om suksesvol as werkgewer of werknemer te kan funksioneer. 

Byvoorbeeld: Tegniese -, eksperimentele -, wiskundige -, verbale -, teken-, toepassings-, 

ondersoek-, eksplorasie -, lees- en studievaardighede is veral belangrike vaardighede wat 

die sakesektor van leerlinge verlang. 

Godsdienstige inrigtings: Godsdienstige inrigtings kan veral 'n belangrike bydrae tot die 

morele vorming van alle Suid-Afrikaners lewer, deur aspekte soos emosionele vraagstukke, 

'n verantwoordelikheidsin, gewete, toegeneentheid, eerlikheid, integriteit en respek vir 

lewende dinge aan te spreek. Deur bogenoemde aspekte aan te spreek, kan godsdienstige 

inrigtings die behoefte van die gemeenskap en individu bepaal en belangrike insette in die 

Biologiekurrikulum lewer (Mekwa 1990:22). 

Aangesien ons in 'n tydperk van 'n inligtingsontploffing in die natuurwetenskap en die 

tegnologie, multikulturaliteit, asook van veranderende waardes, behoeftes en eise leef, is dit 

noodsaaklik om die behoeftes van die gemeenskap as geheel te bepaal om sodoende met 

die snelontwikkelende tegnologiese tydperk waarin ons leef tred te hou. 

Die ANC (1994:84) stel die behoeftes van die Suid-Afrikaanse gemeenskap as volg voor: 

Natuurwetenskap- en Wiskunde-onderrig moet gekoppel word aan 'n nasionale 

raamwerk vir natuurwetenskap- en tegnologiese beleid wat sosiale -, ekonomiese -, 

en omgewingsontwikkeling verteenwoordig. 

Daar is'n behoefte aan meer wetenskaplikes en tegnoloe. 

Daar moet van abstrakte beginsels en teoriee in natuurwetenskaplike onderrig 

wegbeweeg word na konkrete aanwendings van teorie in die praktyk. 

Natuurwetenskap- en Wiskunde-onderrig moet verband hou met alledaagse 
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lewenservaringe van die individu en die gemeenskap. 

Leerlinge moet bewus wees van die waardes van natuurwetenskap, die neem van 

wetenskaplike besluite en die implikasies van die besluite. 

'n Balans moet tussen fisiese -, biologiese -, aardse - en omgewingswetenskappe 

gehandhaaf word. 

Die huidige Biologiekurrikulummodel moet dus aangepas word by die Suid-Afrikaanse 

bevolking se behoeftes. Met 'n nuwe demokratiese regering in Suid-Afrika moet alle 

landsburgers die geleentheid gegun word om bronne tot hulle beskikking te kan gebruik en 

die nodige opleiding te ontvang om ook deel te he aan die wins in die land se ekonomie. 

3.9.2.4 Ontwikkeling van nuwe materiaal 

Tydens hierdie fase word nuwe materiaal ontwikkel vanuit die bree doelstellings, situasie

analise en navoringsontwerp wat take soos die volgende insluit: 

die seleksie van relevante onderwysinhoud (verwys na paragraaf 3. 7 (iii)); 

verfyning van die bree doelstellings; 

onderwyshulpmiddels wat onderrigmateriaal kan belig; 

ontwerp van evalueringsinstrumente; en 

'n eerste evaluering. 

Volgens die Kernsillabuskomitee : Natuurwetenskappe (1994:16) is die beginsels wat as 

riglyn vir die keuse van inhoud vir 'n Biologiekurrikulum behoort te dien, nog onder 

bespreking. Eenstemmigheid bestaan egter dat: 

alle inhoud positief verband behoort te hou met kurrikulumdoelstellings en -oogmerke; 

inhoud ooreenkomstig die situasie-ontleding en behoeftebepaling van die 

kurrikulumontwikkelingsproses geselekteer meet word; 
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die seleksie van inhoud ooreenkomstig 'n stel kriteria bepaal word; en dat 

nadat inhoud geselekteer is, dit georganiseer moet word. 

Die keuse van inhoud moet voorsiening vir die behoeftes van die leerder, die samelewing en 

die eise van die struktuur en aard van die vakdissipline maak. 

3.9.2.5 Uittoetsingsfase 

Nadat die ontwikkeling van nuwe materiaal plaasgevind het, kan die kurrikulum getoets word 

om leemtes te identifiseer en reg te stel. 'n Belangrike beslissing wat gemaak moet word, 

is of daar van aksienavorsing gebruik gemaak gaan word of van die tradisionele 

eksperimentele metode. Eksperimentele toetsing van kurrikula verg egter deeglike 

beplanning ten einde te voldoen aan die beginsels asook die praktyk van skoolorganisasie, 

bevordering van leerlinge, eksterne eksaminering en administrasie (RGN 1986:28). 

Voortdurende kommunikasie tussen verskillende deelnemers is noodsaaklik sodat behoorlike 

verslaggewing en bespreking van probleme wat die onderwysers ondervind, kan plaasvind. 

Op grond van navorsing, samesprekings en projekte vind verdere verfyning van die 

Biologiekurrikulum plaas. 

3.9.2.6 Die implementeringsfase 

Nuwe bevindinge en voorstelle moet nou in die Biologiekurrikulum ingewerk en 

ge·implementeer word. Hierdie taak moet verkieslik deur die instansie wat die kurrikulum 

ontwikkel het, uitgevoer word. Die implementering van 'n nuwe of hersiene Biologie

kurrikulum verg tyd en geld. Nuwe kennis en vaardighede kan nie bloot by die bestaande 

kurrikulum gevoeg word nie aangesien gesindhede, lewensopvattinge en ingesteldhede ook 

in berekening gebring moet word. 

Daar moet dus 'n daadwerklike implementeringsplan opgestel word. Volgens die RGN 

(1986:33) behels die plan 'n plan: 

vir die aanneem van 'n nuwe of verbeterde Biologiekurrikulum; 

om vernuwing in die skool gevestig te kry; en 'n plan 
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vir evaluering. 

3.9.2.7 Evaluering 

Taylor (1981:128) wys daarop dat veranderinge in die samelewing en die onderwys wat 

voorsien word, telkens bevraagteken en geevalueer moet word. Die snelle verandering van 

die konteks waarbinne onderwys plaasvind, veroorsaak dat meer vrae gestel word 

aangaande aspekte soos die geldigheid van die inhoud of vakke wat deur skole aangebied 

word, die tydsduur en die aard van skoolopleiding en die mate waarin die onderwys in die 

mannekragbehoeftes van die land voorsien. 

Onderwysowerhede moet opnuut besin en beplan ten opsigte van toekomsverwagtinge en 

toekomsmoontlikhede. Kurrikuluminsette moet veral voldoen aan die eise wat die volwasse 

lewe aan die leerling stel, deur gedifferensieerde leerstof wat sinvol en relevant in die 

Biologiekurrikulum is, in te sluit. 

Evaluering speel 'n belangrike rol in die onderwysvemuwingspogings deurdat die waarde van 

die huidige kurrikulum bepaal kan word. 

Murphy (1989:26) beskou evaluering as 'n inherente en voortdurende deel van die 

onderriggewer se rol waardeur leerprobleme en suksesse van die leerder ge'identifiseer kan 

word en die onderwyser kan bepaal of die verwagte onderriggraad wel behaal is. 

Evaluering word dus gebruik om die effektiwiteit van die leer- sowel as die onderrigproses 

te meet. Evaluering kan ook beskou word as 'n rigtingaanwyser vir leerlinge om aan te dui 

wat van hulle verwag word sodat hulle in hierdie rigting van verwagtinge (ekonomiese 

vordering, verhoging van lewenstandaard en die vorming van 'n eie kultuuridentiteit) (RGN 

1981a:19) kan beweeg. 

Tradisioneel word evaluering op die meting van uitkomste gebaseer wat 'n beperkte funksie, 

naamlik watter kognitiewe doelstellings deur die leerling bereik is, toon. Waardes en 

gesindhede as deel van die affektiewe doelstellings word egter nie geevalueer nie. 

Kreatiewe vaardighede, positiewe gesindhede en waardes moet beklemtoon word en gebruik 

word om persoonlike en sosiale probleme op te los (Brink 1992:63, Swart 1992:74 en Yager 

en Tweed 1991:481). 

'n Nuwe benadering tot die evalueringspraktyk in Suid-Afrika moet dus gevolg word waar nie 
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net die intellektuele vermoens van die leerling geevalueer word nie, maar ook veranderinge 

in gesindhede van leerlinge. Evaluering moet op 'n deurlopende basis aan die hand van 

bepaalde kriteria geskied. In die oorweging van geskikte evalueringskriteria in Suid-Afrika, 

moet belangrike demografiese, sosio-politieke, kultureel-maatskaplike, tegnologiese en 

algemeen opvoedkundige faktore in ag geneem word. 

3.1 O Kriteria vir die evaluering van 'n relevante kurrikulum vir Biologie-onderrig 

Die kriteria vir die evaluering van relevante onderwys word uit De Vries, et al (1992:48-62), 

Fraser, et al (1990:88-93), Joubert (1985:23), Kernsillabuskomitee: Natuurwetenskappe 

(1994:9-12), Landman (1988:11), Niebuhr (1986:168), Steyn (1993a:14) en Viljoen (1992:41) 

as volg aangehaal: 

(a) Behoeftegerigtheid: Dit sluit individuele behoeftes en gemeenskapsbehoeftes in. 

(b) Aanpasbaarheid: Aanpassings moet gemaak word ten opsigte van tegnologiese 

veranderinge en die uiteenlopende leerbehoeftes van die samelewing. 

(c) Legitimiteit: In Suid-Afrika word polities gelyke beregtiging in terme van voorsiening 

en finansiering van gelyke gehalte onderwys geeis. 

(d) Bekostigbaarheid: Kurrikulums moet bekostigbaar wees. 

(e) Werklikheidgetrouheid: Die kurrikulum moet 'n realistiese en getroue weerspieeling 

van die werklikheid in Suid-Afrika wees. 

(f) Handhawing van standaarde: Vir ekonomiese vooruitgang en die ontwikkeling van 

Suid-Afrika is 'n hoe kwaliteit onderwys noodsaaklik. 

(g) Opvoedkundig verantwoordbare kurrikulumkriteria: Kriteria wat vir kurrikuluminhoude 

in die natuurwetenskappe gestel word, moet geldigheid, betekenisvolheid, relevansie, 

leerderbelangstelling en verstaanbaarheid insluit. 

(h) Uitvoerbaarheid: Die kurrikulum moet koste-effektief wees in die sin dat leerlinge kan 

presteer en vooropgestelde doelstellings kan verwesenlik. 
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(i) Keusevryheid: Die leerling moet vryheid ervaar deur self sy rigting van ontwikkeling 

te kan bepaal. 

0) Kontinuneit: Die aanleer van sekere vaardighede en gespesialiseerde kennis moet 

later in die leerling se lewe vir die oplossing van probleme in die gemeenskap gebruik 

kan word. 

(k) Godsdiens en wereldbeskouing: Die kurrikulum moet rekening hou met die 

verandering van diepliggende filosofiese opvattings wat 'n herorientering van die 

kultuur meebring - en dus 'n totale hersiening van die onderwys. 

(I) Die teikengroep: Die sosiokulturele en ekonomiese milieu sowel as die kognitiewe 

potensiaal van leerders of die teikengroep moet deurgaans in aanmerking geneem 

word alvorens 'n kurrikulum ge"implementeer en geevalueer kan word. 

(m) Die opleiding van Biologie-onderwysers: Biologie-onderwysers moet op hoogte wees 

met die jongste biologiese inligting en metodes. 

(n) Hersiening: Die gereelde hersiening van die Biologiekurrikulum is noodsaaklik om 

aan te pas by die tempo van kennisvermeerdering en tegnologiese veranderinge wat 

meer eise ten opsigte van leerinhoud stel. 

(o) Logistieke potensiaal: Die beskikbaarheid van onderrigmedia en apparaat be"invloed 

leerresultate en gevolglik ook die doeltreffende implementering van die kurrikulum. 

Kriteria soos hierbo uiteengesit, moet beskikbaar wees aan die hand waarvan daar 

geevalueer kan word. 'n Metode of metodes moet egter ook aangewend word om die 

evaluering uit te voer. 

Die onderwyser moet die inisieerder van die onderrigleersituasie in die klaskamer bly. Die 

onderwyser bepaal watter metodes, inhoud, middele en bronne gebruik sal word om 

bepaalde doelstellings te verwesenlik. Die sukses van die onderwyser word meestal aan die 

hand van eksamenresultate gemeet. Oordrag van feite en suksesvolle eksamenuitslae is 

nodig vir die reputasie en vordering van die onderwyser. 

Metodes wat die onderwyser in die onderrigleersituasie gebruik en die motivering van die 

leerling speel 'n groot rol tydens evaluering. So bevorder die eksamenstelsel die aanbieding 
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van spesifieke en rigiede vakinhoude en verminder dus insiggewende studie (Brink 1992:61). 

Studiemetodes van leerlinge word nadelig be·invloed deur gebruik te maak van memorisering 

en handboek- en drilmetodes. Kreatiewe denkprosesse word dus afgeskeep en die leerling 

leer nie om selfstandig en met insig te leer nie. So kweek Biologie-onderwysers landsburgers 

wat nie beskik oar die selfstandigheid, selfvertroue en abstrakte denke om moontlike 

oplossings vir wereldprobleme te vind nie. 

Evalueringsmetodes moet tred hou met die veranderende behoeftes van die samelewing. 

Deurlopende evaluering van praktiese werk (projekwerk, laboratoriumaktiwiteite, veldwerk) 

waar kreatiwiteit, vaardigheid, probleemoplossingsvermoe, retensie, toepassing en 

verbandhouding geevalueer word, moet in 'n veranderende Suid-Afrika beklemtoon word, 

sodat alle landsburgers kan getuig van 'n funksionele opvoeding, waar bemarkbare 

vaardighede en waardes aangeleer is om te voldoen aan die eise van ekonomiese vooruit

gang. 

'n Nuwe kurrikulumontwikkelingsmodel vir Biologie moet aan bogenoemde eise voldoen. 

Die bestaande praktyk van kurrikulumevaluering moet in sowel omvang as sofistikasie 

uitgebou word om in staat te wees om kurrikulumgehalte te optimaliseer. Om dit te 

bewerkstellig, moet indringende navorsing aangaande metodes en tegnieke rakende 

kurrikulumevaluering onderneem word (RGN 1986:47). 

3.11 Samevattend 

Die informasie-ontploffing veroorsaak 'n toename van inligting wat die mens nie kan verwerk 

nie. lnligting wat aan leerlinge oorgedra word, moet leerlinge in staat stel om wetenskap te 

verstaan en deel te kan neem aan intelligente besluitmakingsprosesse, probleemoplossing 

en kritiese denke in 'n veranderende gemeenskap. 

Die vemuwing van Biologie-onderrig hou dus nie tred met die snelle veranderinge wat in die 

natuurwetenskappe en tegnologie plaasvind nie. Doelstellings moet aangepas word om te 

voldoen aan die eise van die individu en die gemeenskap. Leerinhoude moet dus dienoor

eenkomstig aangepas word om die nodige motivering en gesindheid by leerlinge te kan 

kweek. Temas van leerinhoude moet praktiese - en lewenswaarde vir die massa leerlinge 

wat die skoal op 'n vroee stadium wil verlaat, bied. 

Verskeie vernuwingsvoorstelle is deur die BSCS-program, die Nuffieldprojek, STS en die 
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2061 Projek voorgestel. Tot dusver is egter min veranderinge in die Biologiekurrikulum 

aangebring as gevolg van verskeie weerstandsbiedende faktore wat vernuwing kortwiek. 

Die skoolkurrikulum behoort die opvoedingsbehoeftes van die multikulturele gemeenskap van 

Suid-Afrika te reflekteer en te integreer. Dit is egter nie moontlik om aan al die eise van die 

gemeenskap te voldoen nie, as gevolg van die diversiteit in Suid-Afrika. Temas moet 

aangepas word om by die lewensomstandighede van Suid-Afrikaners te pas. Relevante 

temas moet dus deur 'n nuwe kurrikulummodel vir Biologie-onderrig ge"implementeer word. 

Die onderrig van lewenskundige Biologietemas vereis ook bepaalde metodes waarmee die 

inligting betekenisvol aan leerlinge oorgedra kan word. In die volgende hoofstuk gaan die 

verskillende onderrigmetodes en -strategiee wat moontlik suksesvol vir die onderrig van 

lewenskundige Biologietemas aangewend kan word, bespreek word. 
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HOOFSTUK4 

STRATEGIEe EN METODES IN DIE ONDERRIG VAN BIOLOGIE 

4.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk gaan veral gekyk word na die klemverskuiwing wat vanaf die "tradisionele" 

na die "eksploratiewe" onderrigmetodes plaasgevind het. Die bemagtigingsbenadering en 

konstruktivisme as filosofiese uitgangspunt wat die Biologie-onderrigmetode stuur, sal ook 

uiteengesit word. 

Strategiee soos metaleer-, ontdekkende leer- en die prosesbenadering wat gebruik kan word 

vir die onderrig van lewenskundige Biologietemas sal bespreek en met voorbeelde toegelig 

word. Tydens die bespreking van ontdekkende leer sal ook aandag aan praktiese en die 

gepaardgaande veldekskursies en laboratoriumaktiwiteite gegee word. 

Belangrike lewenskundige Biologie-onderrigmetodes wat bespreek sal word, is die 

reflektiewe benadering waar gebruik gemaak word van tegnieke soos besprekings en debatte 

en simulasie-aktiwiteite, die demonstrasiemetode waar onderrigmiddele 'n belangrike rol 

speel, kooperatiewe leer waar interaktiewe groepwerk beklemtoon word en die 

probleemoplossingsbenadering. Die belangrikheid van begeleidende werkkaarte as medium 

vir Biologie-onderrigstrategiee en metodes asook afstandsonderrig word ook kortliks 

bespreek. 

Ten slotte word verwys na die belangrikheid van die evaluering van die verskillende metodes 

vir die suksesvolle implementering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum. 

4.2 'n Oorsig van die probleme wat Biologie-onderrigmetodes in Biologie-onderrig 

meebring 

Tegnologiese ontwikkeling in Suid-Afrika veroorsaak verskeie bio-sosiale probleme wat die 

gemeenskap direk raak. Biologie-onderrig kan tereg beskou word as 'n intellektuele 

instrument wat rasioneel aangewend kan word om hierdie probleme te help oplos, deur 

leerlinge te onderrig om wetenskaplike geletterde landsburgers te word. Die vraag ontstaan 

egter of onderrigmetodes in Biologie daatoe bydra om wetenskaplike geletterde landsburgers 

van leerlinge te vorm. Natuurwetenskaplike geletterdheid is egter noodsaaklik vir elke Suid-
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Afrikaner se oorlewing in die land. 

Volgens Watson (1990:49) vind ongeveer 85% van die Suid-Afrikaanse bevolking nie baat 

by akademiese onderrig nie, aangesien belangstelling en geleenthede in verdere opleiding 

ontbreek. Die redes vir 'n gebrekkige belangstelling in Biologie-onderrig hou moontlik 

verband met die bevindinge van die Biological Science Curriculum Study (BSCS) se 

ondersoek na kurrikulumvemuwing in Biologie-onderrig, naamlik dat die hoofprobleem in die 

onderrig van Biologie en ander wetenskappe in die sekondere skole in die oordrewe klem wat 

op inhoud, feite, konsepte en beginsels geplaas word, gelee is, in plaas van die 

beklemtoning van die ondersoekende prosesse van wetenskap en die geskiedenis van 

wetenskaplike idees. 

Die informasie-ontploffing veroorsaak dat 'n magdom van feite tot oordrewe geheueskoling 

en insiglose memorisering van feite lei. 'n Gebrek aan tyd veroorsaak egter dat inhoud nie 

deur ontdekkende metodes gevind kan word nie. Gevolglik val die onderwyser weer terug 

op tradisionele onderrigmetodes om gewenste eksamenuitslae te bekom en dit dra daartoe 

by dat leerlinggetalle in die natuurwetenskappe verder verminder. 

Dit het dus noodsaaklik geword dat die Biologie-onderwyser op hoogte sal bly van die 

nuutste metodes waardeur die werklikheid aan leerlinge ontsluit word. Tradisionele metodes 

wat onderwysergesentreerd, resepmatig en onoorspronklik aangebied word, soos 

handboekmetodes en lesings en demonstrasies, moet plek maak vir leerlinggesentreerde 

metodes (reflektiewe - en kooperatiewe leer, metaleer, ensovoorts) waar leerlinge in 

groepsverband hulle idees met mekaar kan bespreek en uitruil aan die hand van bepaalde 

prosesse. 

In hierdie hoofstuk gaan daar gepoog word om te probeer bepaal hoekom bestaande leer

en onderrigstrategiee misluk en watter voorstelle vir onderrigstrategiee geskik sal wees vir 

die implementering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum. 

4.3 Klemverskuiwing van die "tradisionele" na die "eksploratiewe" benadering in Biologie

onderrig 

Aan die hand van formele Biologie-onderrig, moet die Biologie-onderwyser die kind help om 

in totaliteit (die kognitiewe, die affektiewe asook die psigomotoriese vaardighede) tot 'n 

volwaardige landsburger te vorm wat in staat sal wees om biososiale probleme op te los. 
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Te dikwels aanvaar die "tradisionele" benadering in Biologie-onderrig egter dat alle leerlinge 

dieselfde leerrnetodes gebruik. Memorisering en reprodusering het die plek ingeneem van 

spontane selfbelewing van die werklikheid. Wetenskaplike inligting is as inligting sonder 

probleme, deur die onderwyser as bron van outoriteit, aangebied. Die beplanning van onder

riggebeure geskied hoofsaaklik aan die hand van die handboek en die voorgeskrewe sillabus 

vir Biologie-onderrig (Hudson en Reid 1988:159, Van Dyk 1986:201 en Yager, et al 

1994:269). 

Die "eksploratiewe" benadering vir Biologie-onderrig verskuif die klem na die leerling self. 

Die onderwyser moet die kind lei tot aktiewe selfontdekking waar gebruik gemaak word van 

abstrakte denke en die kind se intellektuele vermoens. Aktiewe leermetodes moet deur die 

onderwyser aan leerlinge voorgehou word sodat hulle self kan ontdek en hul idees kan 

rekonstrueer namate met die werklikheid omgegaan word (Hurd, et al 1980:393, Van Dyk 

1986: 201 en Yager, et al 1994:269). 

Die "eksploratiewe" benadering kan as 'n benadering beskou word wat moet voorsien in die 

behoeftes van die leerling en moet bydra tot die beklemtoning van die individu en sy intellek

tuele verrnoens. Die onderwyser wil daarrnee verseker dat leerlinge die skool sal verlaat met 

genoegsame inligting en selfvertroue om nie net te kan oorleef nie, maar ook om toegerus 

te wees om moontlike oplossings vir politieke, morele en sosiale probleme in die 

gemeenskap te vind. Om bogenoemde te kan bereik, is dit nodig dat al die tradisionele 

didaktiese onderrigmetodes vervang moet word deur aktiewe leermetodes waar geleenthede 

verskaf word vir ontdekking en rekonstruksie van idees aan die hand van lewenskundige 

Biologietemas. 

4.4 Bemagtiging as benadering in die onderrig van Biologie 

Bemagtiging begin by kennis, of soos Carl (1995:3) dit stel: "Knowledge is power". 

Bemagtiging word deur Carl (1995:3) beskryf as die ontwikkeling en verhoging van die 

potensialiteit van elke individu om ten volle bewus te wees van die hoofaangeleenthede in 

die gemeenskap wat hulle raak. Carl (1995:7) definieer bemagting as: 

" ... that process of development and growth through which a person goes 
which enables him/her to take independent decisions and to act 
autonomously with a view to making a contribution towards the development 
of his particular environment. This process is coupled with the development 
of applicable skills, attitudes and knowledge within a positive and democratic 
climate." 
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Dit is egter so dat baie leerlinge die Biologieklas as vyandig eerder as uitnodigend beskou. 

Die meeste Biologieleerlinge voel bedreig, onbekwaam en voel minderwaardig teenoor 

mede-leerlinge aangesien hulle nie altyd die Biologieleermateriaal verstaan of die feite kan 

onthou nie. Die Biologie-onderwyser en -leerling se verhouding word ook dikwels gekenmerk 

deur teregwysings, aanmanings en dreigemente om leerlinge aan te moedig om beter te 

presteer met die gevolg dat die leerling 'n lae selfbeeld ontwikkel en probeer kompenseer 

deur horn te wend tot bedrog, deur af te kyk in die eksamen en soms selfs deur vandalisme 

(Novak 1987:71). 

Dit is dus nodig dat die leerling bemagtig word deurdat die Biologie-onderwyser volhardend 

en ondersteunend die nodige leiding aan leerlinge gee sodat hulle die nodige konsepte en 

tegnieke kan bemeester wat van hulle vereis word. Namate leerlinge meer vermoend as 

leerders word, verhoog hulle selfbeeld en word daar nuwe vlakke van openheid en eerlikheid 

in die Biologieklas betree wat tot 'n groter verantwoordelikheidsbewustheid by leerlinge in en 

buite die klas sal bydra. 

Die bemagtiging van die Biologie-onderwyser is egter ook noodsaaklik. Heller (1993:95) 

beskryf die bemagtiging van die Biologie-onderwyser as volg: 

"The term teacher empowerment invokes different ideas, emotions and 
concerns in people ... philosophies are usually generated around the issue 
of authority, responsibility, job security, accountability, professional growth 
and the ability to meet the needs of students." 

Volgens die COTEP-verslag (Committee on Teacher Education Policy 1996:7) sal Biologie

onderwysers bemagtig moet word om veranderingsagente in daardie areas waar verandering 

nodig is, te word. Dit impliseer dat onderwysers die aanpassing by 'n moderne gemeenskap 

vir die leerling moet help vergemaklik. Biologie-onderwysers moet ook bemagtig word om 

'n kultuur van onderrig en leer te vestig en te handhaaf. 

Wanneer die implementering van lewenskundige Biologietemas ter sprake kom, is dit 

noodsaaklik dat die bemagtigde Biologie-onderwyser nie die Biologiekurrikulum as 'n resep 

waarvan nie afgewyk mag word nie, sal beskou, maar eerder as 'n geleentheid om te 

eksperimenteer en dit steeds betekenisvol en relevant te maak. Om dit te kan doen, moet 

die bemagtigde Biologie-onderwyser oor die nodige kennis en vaardighede beskik. Dit is die 

taak van die bemagtigde Biologie-onderwyser om leerlinge te help om 'n gevoel van 

outonomiteit te ontwikkel waardeur hulle met ander leerlinge kan saamwerk en idees kan 

uitruil om moontlike oplossings vir gemeenskaplike probleme te vind (Carl 1995:2). Elke 
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leerling moet psigies by die gemeenskap betrokke wees en homself kan handhaaf. 

Met die oog op die implementering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum vir Biologie

onderrig moet die bemagtigde Biologie-onderwyser sy onderrigstrategie rondom die ontdek

kende of ondersoekende metodes van onderrig bou. Maksimale leer moet plaasvind deurdat 

lewenskundige temas aan die hand van geskikte onderrigmetodes aan bemagtigde leerlinge 

oorgedra word. Hierdie metodes moet deeglik beplan word, nie net ten opsigte van die 

vakinhoud nie, maar ook ten opsigte van vaardighede wat die leerlinge moet bemeester. In 

plaas van die tradisionele transmissie van inligting en die memorisering van feite, wat 

veroorsaak dat leerlinge nie na skool verder in 'n wetenskaplike rigting wil studeer nie, moet 

sekere konsepte en terme verduidelik word en moet die leerling sekere vaardighede 

bemeester om sodoende akkurate eksperimentele werk te kan verrig (Wellington 1989:7). 

Dit is belangrik dat Biologie-onderrig vir alle leerlinge toeganklik gemaak sal word. Biologie

leerlinge moet self ontdek hoe belangrik wetenskap vir hulle as toekomstige burgers kan 

wees. Daarom is dit nodig dat leerlinge inhoude sal bemeester wat in hulle lewensituasies 

toegepas kan word. 

4.5 Konstruktivisme as filosofiese uitgangspunt wat Biologie-onderrigmetodes stuur 

Aan die hand van lewenskundige temas moet leerlinge inhoud leer wat bes moontlik 

lewenslank van waarde vir hulle sal wees. De Beer (1995:18) wys daarop dat verskeie 

opvoedkundiges dit eens is dat leer in verskeie domeine plaasvind, naamlik die kognitiewe 

(kennis), die affektiewe (emosies) en die psigomotoriese (fisiese en motoriese vaardighede) 

domeine. Die kognitiewe ontwikkeling van die leerling kan beskou word as die belangrikste 

domein waar feite opgeroep word, idees gevorm word en inligting versamel word. Die 

konsepsies wat leerlinge van nuwe inligting maak, kan nou herdefinieer, herorganiseer en 

uitgebrei word deur interaksies met sy omgewing en ander individue. Hierdie konstrukti

vistiese uitgangspunt kan beskou word as 'n dinamiese en interaktiewe konsepsie van 

menslike leergebeure wat gebruik kan word om lewenskundige Biologietemas te onderrig. 

Martin, et al (1994:44) definieer konstruktivisme as volg: 

"Constructivism is a theory that assumes knowledge cannot exist outside the 
bodies of cognising beings ... knowledge is a construction of reality." 

Verskeie navorsers meen dat die sleutelelement van die konstruktivistiese teorie is dat 
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leerlinge aktief hulle eie kennis konstrueer, nuwe inligting vergelyk met reeds verworwe 

kennis en dan deurwerk na 'n nuwe begrip aangaande die werklikheid. Konstruktivisme 

beklemtoon dus die betekenisvolle konstruksie van waardes en idees deur elke individu 

sodat dit werklik betekenisvol vir horn kan wees (Carin 1993:19). Deur herhaalde interaksies 

tussen leerlinge en hulle omgewing, rekonstrueer leerlinge konsepte of intellektuele strukture 

met behulp van die Biologie-onderwyser se leiding. 

Die rol van die konstruktivistiese Biologie-onderwyser is om: 

bestaande konsepte van leerlinge te rekonstrueer na meer wetenskaplik

georienteerde konsepte. Byvoorbeeld, 'n bioloog sien 'n plant as 'n produseerder 

terwyl die leerling die plant as versiering in die huis sien; 

bestaande konsepte van leerlinge uit te brei of te vervang met nuwe betekenisvolle 

konsepte; 

Biologie te onderrig op die leerling se konseptuele begripsvlak; 

probleemsituasies te skep sodat leerlinge konsepte kan konstrueer wanneer hulle 

met probleemsituasies gekonfronteer word; 

te verseker dat die probleemsituasie uitdagend is en binne die intellektuele vermoe 

van die leerling val; 

leerlinge se huidige konsepte van ond~rwerpe, gebeure en verskynsels te erken; 

probleemsituasies aan te bied wat ietwat verwyder is van die huidige konseptuele 

begrip van leerlinge; en 

leerlinge toe te laat om hule eie interpretasies van konsepte aan ander leerlinge mee 

te deel sodat konsepte ingeskerp en verbeter kan word (Bybee & Townsend 

1996:214). 

Konstruktivisme kan veral suksesvol tydens lewenskundige Biologie-onderrig gebruik word, 

waar leerlinge met probleemsituasies wat hulle en die gemeenskap raak, gekonfronteer 

word. 
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Carin (1993:89) stel 'n moontlike konstruktivisties-georienteerde onderrigmodel vir 'n 

lewenskundige Biologiekurrikulum as volg voor: 

Tabel 4.1 'n Konstruktivisties-georienteerde onderrigmodel vir Biologie 

Natuurwetenskap 

Ontstaan vanuit vrae rakende 

die natuurlike wereld 

Metode van ondersoek 

Verduidelik verskynsels van 

die natuurlike wereld 

Persoonlike aksies en sosiale 

aanwendings 

Stel die probleemsituasie 

Tegnoloqie 

Ontstaan vanuit die individu 

se probleme om in die 

omgewing aan te pas 

Ondersoek, ontdek en ontwerp Probleemoplossings-

strategiee 

Stel moontlike oplossings voor Oplossings vir menslike 

probleme 

Neem aksie Persoonlike aksies en 

sosiale aanwendings 

Bogenoemde konstruktivistiese onderrigmodel kan veral suksesvol gebruik word vir die 

onderrig van lewenskundige Biologietemas waar individuele - en gemeenskapsprobleme 

aangespreek word. 

4.5.1 Die voor- en nadele van 'n konstruktivistiese Biologie-onderrigmodel 

Die voordele van hierdie benadering is: 

bestaande konsepte word gerekonstrueer na meer wetenskaplik-georienteerde 

konsepte; 

intellektuele gewoontes van Biologieleerlinge soos nuuskierigheid, om te ondersoek, 

om te volhard, sowel as om te kan onderskei tussen relevante en irrelevante inligting 

en betroubare en onbetroubare bronne word ontwikkel; en 

belangrike gemeenskaps- en individuele probleme kan aan leerlinge voorgehou word 

waar die leerling self aktief meewerk om moontlike oplossings te vind en eie 
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betekenisvolle konsepte van die werklikhheid te vorm (Martin, et al 1994:50). 

Teenoor die voordele van 'n konstruktivistiese benadering is daar egter ook bepaalde nadele 

as die huidige onderwyssituasie in Suid-Afrika in aanmerking geneem word. Van hulle is: 

Biologieklasse is dikwels baie groot wat veroorsaak dat die Biologie-onderwyser nie 

altyd leerlinge se konseptuele begripsvlak kan bepaal nie; en 

kooperatiewe samewerking tussen leerlinge waar interpretasies van konsepte aan 

ander leerlinge meegedeel word, is dikwels tydrowend. 

Nieteenstaande bepaalde nadele verbonde aan die konstruktivistiese onderrigbenadering, 

kan so 'n benadering waardevol wees vir die implementering van lewenskundige temas in 

Biologie-onderrig. Vigs en die verspreiding van hierdie dodelike virus kan as voorbeeld van 

'n tema dien. Deur 'n konstruktivistiese benadering kan Vigs as 'n probleemsituasie aan 

Biologieleerlinge voorgehou word. Leerlinge moet self die probleemsituasie ondersoek en 

nuwe inligting "ontdek" wat hulle met ander leerlinge uitruil. Tydens hierdie uitruiling van 

idees, inligting en waardes met ander leerlinge, vorm leerlinge betekenisvolle konsepte 

aangaande Vigs en die werklikheid en stel moontlike oplossings vir die bekamping van Vigs 

voor. Hierdie moontlike oplossings kan nou deur persoonlike optredes en aksiegroepe in die 

probleemveld ge"implementeer word, byvoorbeeld deur uitstallings, plakkate, opvoerings, 

debatte, ensovoorts, om Vigs te bekamp. 

Tans word die blyspel "Sarafina" in Suid-Afrika opgevoer met die doel om Vigs te bekamp. 

Die veronderstelling is dat Suid-Afrikaners deur middel van "Sarafina" bewusgemaak moet 

word van die gevare verbonde aan Vigs en hoe sodanige oordraagbare siektes voorkom kan 

word. Aan die hand van visuele bewegings en taal van akteurs op die verhoog verander 

leerlinge hulle bestaande konsepte aangaande Vigs na meer betekenisvolle konsepte. 

Benewens toneelspel en rolspel kan konsepkaarte ("mental maps") ook 'n belangrike bydrae 

lewer om betekenis aan bepaalde konsepte te gee. 

Na aanleiding van 'n onderhoud gevoer met Sasson (Professor in Vakdidaktiek: 

Natuurwetenskappe: Universiteit Pretoria) op 16 Julie 1996, word konsepkaartwerk deur 

horn as 'n noodsaaklikheid beskou om leerlinge te help om leerkundighede tydens 

konstruktivistiese onderrig te bekom wanneer lewenskundige temas behandel word. 
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Leerlinge moet bewus gemaak word van die rol en betekenis van konsepte tydens die 

verwerwing en gebruik van inligting. 

Tydens konsepkaartaktiwiteite ("mental mapping") word die hierargiese verhouding tussen 

konsepte ge"illustreer. Vanuit die betrokke tema wat gekies word, word sleutelkonsepte en 

sleutelverhoudings wat die vakinhoud betekenisvol sal maak, uitgesoek. Konsepkaarte help 

om vakinhoud te verander in 'n vorm wat meer versoenbaar is met die hierargiese 

organisasie van die brein. Voordat so 'n konsepkaart aan leerlinge voorgehou word, is dit 

nodig dat leerlinge die definisies van 'n konsep, voorwerp en aksie sal verstaan. 

Die volgende stappe word uitgevoer om leerlinge vir konsepkaartwerk voor te berei: 

Maak twee lyste van woorde op die skryfbord deur 'n lys van bekende woorde vir 

voorwerpe te gebruik en 'n ander lys vir aksies. Voorbeelde van woorde kan wees: 

boomstomp, hout, insek; en aksiewoorde kan wees: storing van energie, beskerming 

en gebruik. Vra nou aan leerlinge of hulle kan beskryf hoe die twee lyste woorde 

verskil. Die voorwerpe en aksies word afsonderlik deur die leerlinge uitgewys. 

Neem 'n gedeelte van die Biologiehandboek en dupliseer afskrifte vir die leerlinge in 

die klas. Kies 'n paragraaf wat 'n definitiewe boodskap oordra. Vra die klas om die 

paragraaf deur te lees en die sleutelkonsepte te identifiseer. (Gewoonlik kan tien tot 

twintig relevante konsepte in 'n enkele bladsy van die handboek gevind word.) Laat 

leerlinge ook konsepwoorde uitwys wat minder belangrik is vir die inhoud wat geleer 

moet word (Novak 1987:61). 

Nadat leerlinge weet wat 'n konsep en aksie is, kan 'n konsepkaart gebruik word om 'n 

bepaalde tema te belig. 

Novak (1987:59) stel 'n konsepkaart vir natuurbewaring as volg voor: 
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Figuur 4.1: Konsepkaart om die nut van 'n verrotte boomstomp in die natuur voor 

te stel. 
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Nog 'n voorbeeld van 'n konsepkaart kan gebruik word om die interaksies wat tussen die 

mens se gesondheid en tegnologie plaasvind, uiteen te sit: 

Figuur4.2: Konsepkaart om die interaksies tussen gesondheid en tegnologie voor 

te stel 
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Aan die hand van bogenoemde konsepkaarte word moeilike konsepte vir leerlinge duidelik 

en word die verband tussen konsepte en die lewende werklikheid beter verstaan. Konsep

kaarte kan oak deur leerlinge self saamgestel word vir ander lewenskundige temas soos 

aborsie, Vigs, siektes soos malaria en bilharzia, ensovoorts, en suksesvol gebruik word, 

waardeur leerlinge die geleentheid kry om belangrike konsepte wat die gemeenskap raak, 

vir hulself duidelik te konstrueer. 

Konstruktivistiese onderrig gaan hand aan hand met 'n "hands on"-benadering aangesien 

taal nie alleen as 'n transmissiemodel gebruik kan word om konsepte van die werklikheid te 

vorm nie. Elke leerling moet individuele konsepte van die werklikheid konstrueer sodat dit 

betekenisvol vir die leerling is. 

4.6 Strategiee vir die onderrig van lewenskundige Biologietemas 

4.6.1 Metaleer 

'n Lewenskundige Biologiekurrikulum moet aan die hand van geskikte onderrigstrategiee aan 

leerlinge onderrig word sodat hulle voorberei word vir die onbekende toekoms en gepaard

gaande probleme. Leerlinge moet dus leer om effektiewe en onafhanklike leerders te word, 

wat in staat is om praktiese en intellektuele vaardighede vir die oplossing van gemeenskaps

en individuele probleme te kan toepas. Metaleer kan beskou word as 'n betekenisvolle 

metode waar leerlinge die nodige praktiese - en intellektuele vaardighede bekom om 

probleme in die praktyk sinvol te kan oplos (Slabbert 1991 :88). 

Metaleer word deur Biggs en Telfer (1987:161) beskryf as die leerlingaktiwiteit waar die 

leerder intensioneel van sy leerhandeling bewus is en dit self beplan, uitvoer, monitor en 

evalueer. Volgens Slabbert (1988:159) kan metaleer beskou word as: 

"die hoerordeleerhandelinge of beheerhandelinge van leer (bo-struktuur) soos 
onder andere beplanning, monitering en evaluering. Hierdie 
hoerordehandelinge oefen beheer uit oar die laerordeleerhandelinge of die 
uitvoerhandelinge van leer. Metaleer stuur en rig (beheer) dus die 
leerproses". 

Metaleer is dus die aktiwiteit waar leerlinge fisies voorberei word om 'n taak aan die hand 

van leeraktiwiteite soos beplanning, waarneming en evaluering uit te voer. 
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Slabbert (1990:506) dui die prosesse van 'n metaleerbenadering as volg aan: 

Tabel 4.2: Die prosesse van 'n metaleerbenadering 

Sintaktiese struktuur van 'n Biologiekurrikulum Metaleer-
strategiee 

1. Die maak van waarneming en die oorsprong van vrae Beplannin!l 

2. Die skep van 'n taal (terminologie), konsepvorming Beplanning, 
evaluering 

3. Die skep van beginsels, wette en teoriee 

a) identifiseer, formuleer 'n probleem Beplannin!l 

b) insameling van bestaande kennis Monitor 

c) formuleer hipotese Beplannin!l 

d) ontwero van die ondersoek Beplannin!l 

e) uitvoer van die ondersoek Uitvoerin!l 

f) versamelin!l van data Uitvoerin!l 

!l) interpretering van data Monitor 

h) bevestig of verwerp hipotese Evaluerin!l 

In Biologie-onderrig kan metaleer by 'n bepaalde konsep wat aan leerlinge voorgehou word, 

begin. As voorbeeld kan Hepatitis B dien. Leerlinge gebruik hulle reeds bestaande 

verwysingsraamwerk en verworwe kennis om die betekenis van die konsep te vind sander 

dat hulle werklik oor formele wetenskaplike kennis aangaande die konsep beskik. Die 

Biologie-onderwyser stel die probleem rakende Hepatitis B in die vorm van 'n opdrag aan 

leerlinge. Byvoorbeeld: "Duisende Suid-Afrikaners sterf jaarliks aan Hepatitis B." Om die 

moontlike oplossings vir die probleem te vind, gebruik leerlinge nou reeds verworwe kennis 

asook addisionele inligting. Die opdrag word ingehandig en deur die Biologie-onderwyser 

met behulp van kommentaar geevalueer. Die leerling verbeter die opdrag aan die hand van 

die kommentaar en bespreek nou die moontlike oplossing vir bogenoemde probleem met 

maats. Hierna verwerp leerlinge bepaalde oplossings en rapporteer die beste moontlike 

oplossing aan die res van die klas terug. 

Nog 'n voorbeeld waar metaleer gebruik kan word, is om waterbewaring te bespreek. Die 

Biologie-onderwyser verduidelik die konsep waterbewaring aan leerlinge en moontlike faktore 

wat watervoorsiening kan benadeel. Leerlinge word versoek om meer inligting te verwerf 

van ouer mense wat al lank in die gemeenskap woonagtig is. Ouer mense word uitgevra oor 

die historiese veranderinge van plaaslike toestande die afgelope aantal dekades. T oestande 
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van watervoorsiening deur die eeue word waargeneem en moontlike probleme rakende 

watervoorsiening word geformuleer aan die hand van verworwe inligting. Leerlinge gebruik 

nou hierdie inligting om 'n plaaslike watervoorsieningsbron te evalueer aan die hand van 

veranderinge wat die afgelope dekades plaasgevind het. 

Die volgende skaal kan vir hulle evaluasie gebruik word waar 0% die hoogste besoedeling 

en 80%-100% die laagste besoedeling aandui: 

0%-20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100% 

Die water- Groot veran- Verandering mag die Geringe Die rivier is nie 
bron is erg deringe het waterkwalteit laat veranda- gedegradeer nie en 
besoedelen ernstige afneem het, maar dit ringe en goeie waterkwaliteit 
voorsien nie in degradering kom voor asof die rivie1 probleme voorsien in die 
die plaaslike veroorsaak nog goed bestaan word behoeftes van die 
behoeftes opgemerk gemeenskap 
nie 

(Loubser, et al 1996:22-23) 

Leerlinge vergelyk hulle evaluasie met mekaar en bespreek hoe watervoorsiening die 

gemeenskap raak. Leerlinge soek nou gesamentlik na oplossings wat moontlik veranderinge 

in die watervoorsiening deur die afgelope dekades laat ontstaan het. Die beste moontlike 

oplossings word aan die Biologie-onderwyser teruggerapporteer. 

Deur bogenoemde prosesse ontdek leerlinge 'n algoritme wat hulle kan gebruik om verwante 

probleme in die toekoms op te los. 

Die nadeel verbonde aan metaleer as metode van Biologie-onderrig is dat dit baie tyd in 

beslag neem en deeglike beplanning van die Biologie-onderwyser vereis om te voorsien in 

die behoeftes van 'n multikulturele klasgroep. 

Nieteenstaande bogenoemde nadele kan metaleer beskou word as 'n geskikte metode vir 

die onderrig van lewenskundige Biologietemas soos waterbesoedeling, natuurbewaring, 

gesinsbeplanning, gesondheid, evolusie en genetika. Die redes kan as volg aangehaal word: 

a. Leerlinge kry te doen met verskillende metodes soos die reflektiewe metode, die 

probleemoplossingsmetode, kooperatiewe leer, ensovoorts. 

b. Metaleer bied aan leerlinge die moontlikheid om meer effektiewe en outonome 

leerders te word. 
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c. Metaleer is die sentrale determinant van intelligensie. Bemeestering van metaleer 

word dus direk met intellektuele ontwikkeling geassosieer. 

d. Metaleer bevorder kreatiewe denke en die redeneringsvermoe van leerlinge waar 

hulle kooperatief werk. 

e. Deur metaleer word konsepte langer in die geheue gestoor en verstaan aangesien 

leerlinge aktief besig is met leergebeure (Slabbert 1988: 164 en 1991 :90). 

Hierdie benadering tot Biologie-onderrig beklemtoon vaardighede eerder as bloot net feitelike 

kennis. In 'n tegnologiese samelewing waar vaardighede beklemtoon word, skakel metaleer 

as benadering goed in. Leerlinge moet vaardighede leer wat kan lei tot gevorderde en 

onafhanklike leer wat weer 'n bydrae tot 'n toekomstige beroep kan lewer en aangewend kan 

word om lewensverwante probleme op te los. Benewens vaardighede wat leerlinge moet 

verwerf, is dit noodsaaklik dat leerlinge self kan "ontdek" en oplossings vir probleme sal vind. 

Hierdie benadering tot Biologie-onderrig beklemtoon die aktiewe betrokkenheid van leerlinge 

by die leergebeure eerder as net die blote oordra van feitelike kennis. In 'n tegnologiese 

samelewing is dit noodsaaklik dat die leerling kreatief sal dink en self sal ontdek en in staat 

sal wees om probleme te kan oplos. Metaleer as onderrigbenadering skakel dus goed hierby 

in. Leerlinge moet deur middel van die metaleerbenadering gelei word tot gevorderde en 

onafhanklike leer wat weer 'n bydrae tot die vorming van volwaardige landsburgers kan 

lewer. Leerlinge moet dus leer om selfverworwe inligting te kan gebruik vir die oplossing van 

probleme en om self probleemsituasies te ondersoek en nuwe inligting te ontdek. 

4.6.2 Ontdekking as strategie vir Biologie-onderrig 

'n Lewenskundige Biologiekurrikulum waar gemeenskaps- en individuele probleme 

aangespreek word, kan nie sonder die ontdekkende metode aan leerlinge onderrig word nie. 

Leerlinge moet die geleentheid kry om self ontdekkings te maak en antwoorde vir probleme 

te vind. 

Fraser, et al (1990:30) beskryf ontdekking soos volg: 

"Through exploitation (discovery) the child comes into contact with a variety 
of examples from his life world. Thus his frame of reference is expanded, 
while play gives him the opportunity to accommodate and to reinforce the 
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new experiences." 

Die doel van die ontdekkende metode is om 'n leergeleentheid te skep waar die leerling as 

afhanklike van die Biologie-onderwyser losgemaak word en die leerling se kognitiewe, 

affektiewe en psigo-motoriese komponente ontwikkel word. 

In 'n ontdekkende onderrigleersituasie verskaf die onderwyser nie net die inhoud nie, maar 

die nodige kognitiewe begeleiding en skep alternatiewe ontdekkingsgeleenthede om te 

verseker dat lewensverwante biologiekonsepte deur leerlinge self ontdek sal word (Lotter en 

Slabbert 1993:50). 

Die Biologie-onderwyser verskaf dus die nodige affektiewe ondersteuning en aanmoediging 

tydens leerlinge se ontdekkingshandelinge. Die doel van die ontdekkende metode is daarop 

gerig om leerlinge voor te berei vir 'n volwasse lewe, waar hulle insig in hulleself verwerf en 

leer om self besluite te kan maak in die toekomstige volwasse lewe (Ferreira 1994: 18). 

Degenaar (1984:33) wys daarop dat die klem in die onderrig van Biologie grootliks na die 

metode van ontdekkende leer verskuif het waar leerlinge die geleentheid kry om met 

lewenskundige konkrete materiaal in aanraking te kom. Kooperatiewe ontdekkende leer vind 

interaktief tussen die Biologie-onderwyser en die leerling plaas, waar saam ondersoek 

ingestel word en ontdek word. Die Biologie-onderwyser as begeleier vra gedurig effektiewe 

vrae om die ontwikkeling van bepaalde konsepte by leerlinge te bevorder. 

Alie kennis wat die kind meet assimileer, hoef egter nie deur die kind self ontdek te word nie. 

Leerlinge meet eerder deur 'n "hands on"-benadering ervaring met die werklike konkrete 

lewenskundige materiaal opdoen (Fraser 1983:48). 

Ontdekkende leer word beskou as 'n dimensie van die progressiewe beweging wat as 

reaksie teen die verbalisme en formalisme van onderrig ontstaan het. Voordat ontdekking 

kan plaasvind, is 'n duidelik geformuleerde lewenskundige probleem nodig. Byvoorbeeld, hoe 

kan natuurbesoedeling beperk word? Die Biologie-onderwyser meet deurgaans leiding 

verskaf tydens die ontdekking van nuwe inligting. Hierdie inligting kan weer aangewend word 

om die probleem doeltreffend op te los. Leer geskied aan die hand van betekenisvolle 

probleemoplossing en die probleem kan slegs opgelos word deur noukeurige waarnemings 

(Van Dyk 1986:300-306). 

Nadat nuwe inligting aangaande, byvoorbeeld, natuurbesoedeling ontdek is, meet inligting 
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met maats bespreek word en die beste moontlike oplossings moet aan die res van die klas 

gestel word. Hierdie prosesse wat die leerlinge gebruik om nuwe inligting te ontdek, moet 

leerlinge in staat stel om ook ander gemeenskapsprobleme in die toekoms te kan oplos. 

Ontdekkende onderrig is dus op bepaalde vaardighede gerig en kan deduktief of induktief 

uitgevoer word. 

Volgens 'n onderhoud gevoer met Fraser, 'n vakdidaktikus in Biologie aan die Universiteit van 

Suid-Afrika, (2 Julie 1996) moet ontdekkende metodes beplan word ooreenkomstig dit wat 

die leerling se natuurlike omgewing bied. Ontdekkende metodes kan egter nie in alle 

situasies gebruik word nie en mag dalk nie die beste metode vir die meeste 

klaskameraktiwiteite wees nie. 

Dit blyk dat Biologie-onderwysers bewus is van die potensiaal van ontdekkende strategiee, 

maar dat hulle steeds voorkeur gee aan die verduidelikende metode (transmissie van 

informasie). Daar mag verskeie redes wees waarom die onderwyser nie ontdekkende 

strategiee tydens Biologie-onderrig wil gebruik nie, naamlik te groot klasse, gebrekkige 

fondse, 'n beperkte tydsfaktor of dalk 'n evalueringstelsel waar feitekennis beklemtoon word 

ten koste van vaardighede, abstrakte begrip en gesindhede. 

Die grootste moontlike rede waarom ontdekkende strategiee in Biologie-onderrig tot dusver 

in die klaskamerpraktyk misluk het, kan toegeskryf word aan die "verslapte dissipline" wat 

gepaard gaan met ontdekkende onderrig. Die Biologie-onderwyser is te bang om so 'n 

strategie te volg aangesien gevrees word dat die klaskamersituasie nie beheer sal kan word 

nie. Met die oog op die onderrig van meer lewenskundige temas in die Biologiekurrikulum, 

is dit dus noodsaaklik dat voordiens- en indiensopleiding-programme die Biologie-onderwyser 

sal voorberei om lawaaierige toestande in die klas tydens ontdekkende onderrig te kan 

hanteer. 

Die Biologie-onderwyser moet ook bewus gemaak word van die moontlikhede wat die 

plaaslike omgewing waarin die skool gelee is, vir ontdekkende onderrig bied. Probleme 

vanuit die leerling se omgewing kan gebruik word om probleme te identifiseer en leerlinge 

tot insig en begrip te lei deur selfontdekking. 

As voorbeeld kan die volgende aspekte van natuurbewaring ondersoek word: 

besoedeling in nabygelee riviere of spruite 
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die beskadiging van die natuurlike omgewing 

besoedeling in die woonbuurt self 

De Beer, Biologiedosent verbonde aan Universiteit Vista se Verdere Opleidingskampus 

(persoonlike onderhoud gevoer op 3 Julie 1996) is van mening dat leerlinge baie leer deur 

self te ontdek. Die Biologie-onderwyser kan tydens ontdekkende onderrig met 'n fokusvraag 

begin, byvoorbeeld: "Hoe kan gesondheids-toestande in jou omgewing verbeter word? Die 

leerling ondersoek die probleem en ontdek nuwe inligting oor siektes en probleme wat die 

gemeenskap in die gesig staar. Leerlinge moet nou bepaalde vaardighede kan aanwend om 

waamemings en gevolgtrekkings vanuit hul ontdekkings te kan maak. Ontdekkende onderrig 

is noodsaaklik vir die onderrig van Biologieleerlinge sodat hulle in staat sal wees om 

lewenslank te kan ontdek en om te leer. 

4.6.2.1 Praktiese werk en die ontdekkende metode 

In die verlede was praktiese werk veral geskoei op wetenskapgesentreerde doelstellings. 

Daar het egter 'n verskuiwing na 'n meer gemeenskapgesentreerde benadering tot die 

onderrig van die vak plaasgevind. Biologie-onderrig moet derhalwe meer leerlinggesentreerd 

wees. Praktiese werk moet op die leerling as kognitiewe, psigomotoriese en affektiewe wese 

gerig wees. Lewensvaardighede moet deur die leerling verwerf word (De Beer 1993:225). 

Tans word praktiese werk in baie Suid-Afrikaanse hoerskole volgens resepmatige, eksplisiete 

instruksies uitgevoer, met min klem op selfondersoek en selfontdekking. Leerlinge verloor 

dikwels belangstelling in die uitvoering van praktiese werk omdat dit nie lewensvatbaar is nie 

en dus nie die huidige probleme waarmee die leerling worstel, aanspreek nie. 

Praktiese werk kan egter nooit in isolasie teenoor teoretiese werk verkeer nie. Duidelik 

gedefinieerde praktiese werk lewer 'n unieke bydrae tot die onderrig en leer van Biologie. 

Hierdie bydrae moet verder gedefinieer en regverdig word deur leerlinge se vermoens en 

houdings wat dit huisves, te identifiseer (Moodley 1981 :39). 

Duidelik geformuleerde doelwitte vir praktiese werk is noodsaaklik vir suksesvolle 

leergebeure. Met die oog op die ontwikkeling van bepaalde vaardighede en houdings tydens 

praktiese werk, stel O'Neill (1994:58) die volgende doelwitte in die praktyk voor: 

laboratoriumvaardighede: leer die gebruik van apparate en die hantering van 
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chemikaliee; 

wetenskaplike prosesse: ontwikkel logiese denke, akkurate waarneming, die maak 

van voorspellings en die waardering van wetenskaplike prosesse; 

sosiale ontwikkeling: ontwikkel leierskap, kommunikasie, kooperatiewe groepwerk, 

spanvaardighede en verantwoordelikheid; 

konseptualisering: ontwikkel konsepte, insig en begrip; 

ontdekking: lei tot die ontdekking van feite en die waarneming van feite; 

probleemoplossing: verskaf geleenthede om probleemoplossingstegnieke toe te pas; 

en 

dissipline: die onderwyser verlang netheid, orde en die uitvoering van instruksies. 

Bogenoemde doelwitte moet bydra tot die verwerkliking van die globale doelwitte van 

praktiese werk in Biologie, naamlik om: 

konsepvorming te vergemaklik; 

insig en begrip te verhoog; 

die ontwikkeling van 'n wye reeks vaardighede te vergemaklik; en 

om die natuurwetenskappe meer genotvol te maak. 

Lewenskundige probleme moet dus aan die leerlinge die geleentheid bied om self deel te 

neem aan praktiese ervarings met die oog op selfontdekking. Praktiese ervaring lewer veral 

'n belangrike bydrae tot die verwerwing van vaardighede wat leerlinge in staat stel om 

probleme te identifiseer en moontlike oplossings daarvoor te vind. 

Die mate van sukses tydens die uitvoering van praktiese onderrig, sal afhang van plaaslike 

omstandighede, die aard van die klas en beoordeling van die onderwyser. Sommige 

leerlinge blink uit in die oplossing van praktiese probleme en reageer geredelik aan die hand 

van 'n heuristiese benadering, terwyl ander verlore raak en eerder die tradisionele metodes 
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van onderrig en leer verkies. 

De Beer (1993:235-237) belig 'n aantal probleme wat met praktiese werk verband hou: 

Daar bestaan 'n gebrek aan laboratoriumfasiliteite in baie Suid-Afrikaanse skole wat 

praktiese werk bemoeilik. 

Nie alle onderwysers is in staat om praktiese werk aan te bied nie aangesien baie 

onderwysers nie voldoende gekwalifiseerd is nie. 

'n Gebrek aan perseptueel-ruimtelike vermoens by leerlinge verhoed dat leerlinge kan 

onderskei tussen dwars- en lengtedeursnee, asook dorsale, ventrale, anterieure en 

posterieure posisies. 

Sommige leerlinge ondervind probleme met die medium van onderrig (Engels) met 

die gevolg dat praktiese werk probleme oplewer. 

'n Gebrek aan motivering by die onderwyser lei daartoe dat praktiese werk afgeskeep 

word. 

Praktiese werk voldoen dikwels nie aan die kriterium van lewensvatbaarheid nie. 

Praktiese werk word nie as problematies ervaar nie, en gerigte soeke, nadenke, 

hipoteseformulering en die aanwending van 'n eie ontwerp word in die kiem gesmoor. 

Praktiese werk moet gesien word as 'n geleentheid waar 'n leerling voor 'n probleem gestel 

word en self kreatief te werk moet gaan om oplossings te vind. Om die leerling aan te spoor 

tot selfontdekking en probleemoplossing, is dit nodig dat die probleem relevant en uitdagend 

sal wees. Praktiese werk word beskou as 'n kontemporere noodsaaklikheid om oplossings 

vir ons huidige probleme in die wereld te vind. Dit is dus nodig dat die probleme wat met 

praktiese werk gepaard gaan, ondersoek word en oplossings gevind word. De Beer 

(1995:26) het 'n ondersoek na die probleemsituasies rakende praktiese werk in Suid-Afrika 

geloods en met die volgende oplossings na vore gekom, naamlik: 

Gebruik 'n probleemgesentreerde benadering tydens praktiese onderrig. 

Lewenskundige temas bied probleme wat die gemeenskap en die individu raak en 

kan dus suksesvol aan die hand van 'n probleemgesentreerde benadering tydens 

Biologie-onderrig aangebied word. 
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So byvoorbeeld word 'n voedseltekort as 'n probleem gereken wat die hele wereld 

raak. Bemesting van landbougrond kan voedselproduksie verhoog en 'n bydrae lewer 

tot die oplossing van die voedseltekortprobleem. Deur 'n komposhoop te maak, word 

leerlinge bewus gemaak van die belangrikheid van kompos as bemester van grand 

waar organiese plantafvalmateriaal bespreek en gebruik word om die produksie van 

plante en voedsel te verhoog. Hierdie aktiwiteit vereis groenteskille, teeblare, 

gesnyde gras, groenteblare, dooie plantmateriaal, oopgesnyde tuinplastieksakke, 'n 

graaf en 'n gieter. 'n Komposhoop kan gemaak word deur 'n raamwerk van plante 

te bou of 'n gat kan in die grand gegrawe word. 

Leerlinge bou hulle komposhoop deur lae van bogenoemde plantmateriaal op mekaar 

te stapel. Hierdie lae moet diggepak word en natgemaak word. Die boonste deel 

word met plastieksakke bedek om die hitte te behou. Die kompos moet elke drie 

weke omgedraai word en vir 'n paar maande gelos word. Na 'n paar maande kan 

hierdie kompos gebruik word om die skoal se tuin te bemes of kan vir skoolfonds 

verkoop word of gebruik word om voedsel te produseer (Loubser, et al 1996:78). 

praktiese werk moet relevant wees en verband hou met die leerling se omgewing. 

Relevante lewenskundige temas kan met behulp van die natuurlike omgewing waarin 

leerlinge hulle bevind, onderrig word. Besoedeling kan byvoorbeeld met behulp van 

nabygelee industriee of damme of spruite aan leerlinge verduidelik word. 

'n Voorbeeld kan wees waar leerlinge bewusgemaak word van die verskillende 

behoeftes van 'n stad en sy gemeenskap en die deeglike beplanning wat daarmee 

gepaard gaan. Gesondheidsklinieke, sportvelde, skole, kerke, damme, parke, 

sakegebiede, woonbuurtes, stasies, lughawens, rioolplase, waterreserwes, 

vullishope, universiteite, kolleges, ensovoorts, dien as voorbeelde. 

Bogenoemde behoeftes word aan die leerlinge gestel waarna leerlinge in groepe van 

vyf of meer saamwerk om 'n stad vir byvoorbeeld 3 miljoen te beplan. Die leerlinge 

moet nou hulle kritiese denke en hulle probleemoplossingsvermoens gebruik om die 

beste moonlike stad te bou met alle moontlike geriewe. Aan die einde van die les 

gee elke groep 'n voorstelling van hulle beplande stad en daaruit word die beste stad 

saamgestel om aan 3 miljoen mense se behoeftes te voldoen (Loubser, et al 

1996:72). 
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praktiese werk moet huidige omgewingsprobleme en -aangeleenthede aanspreek. 

As voorbeeld kan die tekort aan water en die gepaardgaande siektes as gevolg van 

'n gebrek aan higiene tydens praktiese werk ondersoek word. 'n Diagrammatiese 

skets moet van die skool gemaak word waarop aangedui word waar die water wat 

gebruik word vandaan kom en hoe dit vervoer word na waar dit benodig word, waar 

die water gestoor word en waar al die toilettegelee is. 'n Werkkaart word aan die 

leerlinge gegee met vrae en opdragte soos: watter nut het water vir die skool; waar 

kom die water vandaan en wat is die bronne; hoe kan watervoorsiening verhoog 

word; wat is die toestand van die skool se watervoorsiening; bepaal die gemiddelde 

hoeveelheid water wat deur elke leerling gebruik word; word genoeg water vir 

persoonlike higiene vir die handhawing van 'n gesonde omgewing gebruik; ondersoek 

die toiletfasiliteite en lewer 'n verslag daaroor; en is daar genoeg toilette vir die aantal 

mense wat dit gebruik. 

Leerlinge bespreek hierdie probleme en probeer om oplossings hiervoor te vind 

(Loubser, et al 1996:72). 

Verstandelike, eerder as praktiese probleemoplossing, moet aangemoedig word. 

Praktiese werk is baie duur en vereis goed opgeleide Biologie-onderwysers. Baie 

skole beskik nie oor 'n laboratorium waar praktiese werk uitgevoer kan word nie. 'n 

Alternatiewe benadering moet dus gevolg word waar skole nie oor 'n laboratorium 

beskik nie. Een so 'n opsie is 'n "minds on"-benadering. Hierdie benadering is 'n 

metode waar die Biologie-onderwyser eksperimente wat reeds deur navorsers 

gedoen is, vir klasbesprekings gebruik. Die metodes en resultate van hierdie 

eksperimente word in 'n eenvoudige vorm aan leerlinge verduidelik, waarna leerlinge 

die geleentheid kry om die probleem te bespreek en 'n moontlike hipotese voor te 

stel. Dit kan 'n oop bespreking wees of kan op gedeeltelik gestruktureerde vrae of 

take gebaseer op eksperimentele gevolgtrekkings wees. "Minds on"-eksperimente 

is dus eerder 'n "hands on"-benadering. Die effek wat swaeldioksied op die 

ontkieming van sade uitoefen, kan byvoorbeeld so ondersoek word. Swaeldioksied 

is een van die besoedelaars wat in suurreen gevind word en baie vrae word vandag 

geopper aangaande die effek van suurreen op biologiese aktiwiteite in die natuur. 

Hierdie eksperiment ondersoek dus die effek van swaeldioksied op die ontkieming 

van sade (De Beer 1996:35). 

Hoewel 'n "minds on"-benadering vir leerlinge waar 'n laboratorium in die skool 
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ontbreek, gebruik kan word, is dit noodsaaklik dat leerlinge self ook sal leer om 

probleme te ondersoek, ontdekkings te maak en eie oplossings vir probleme te vind. 

Veldekskursies kan moontlik gereeld ondemeem word waar lewenskundige probleme 

ondersoek word en oplossings voorgestel word. 

Skole wat wel oor 'n laboratorium beskik, moet daarvan gebruik maak om leerlinge 

die geleenthede te bied om self wetenskaplike ondersoeke te loods. 

4.6.2.1(a) Die laboratorium as wetenskaplike ondersoeklokaal tydens praktiese 

werk 

Die laboratorium kan beskou word as die belangrikste lokaal waar leerlinge ervaring 

aangaande strategiee van die wetenskaplike ondersoekmetode kan opdoen. 

Laboratoriumondersoeke moet 'n ontdekkende vorm aanneem, sodat leerlinge self 

feite en beginsels sal ontdek aan die hand van die nodige materiale, die gereedskap 

en instruksies om 'n sekere praktiese taak te voltooi (Fraser 1984:45). 

Die waarde van laboratoriumaktiwiteite is: 

leerlinge neem biologies met al die sintuie waar; 

feitelike inligting word deur waarneming verwerf; 

die strukturele begrip word deur visualisering belig; 

vaardighede in laboratoriumtegnieke en die hantering van apparaat word 

bevorder; 

leerlinge neem deel aan wetenskaplike ondersoek en word sodoende 

voorberei as toekomstige wetenskaplikes; en 

selfs die individu wat nie wetenskaplik georienteer is nie, kan baat vind by die 

kennis wat verwerf is en kan die bydrae wat wetenskap tot sy lewe gemaak 

het, waardeer (Chacko 1993:47). 

Bogenoemde waardes van laboratoriumtegnieke kan egter nie gewaarborg word nie, 
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as gevolg van die huidige benadering van en leemtes in laboratoriumonderrig soos 

reeds aangedui is deur De Beer (1993:57-68). 

Leerlinge moet die geleentheid gebied word om inligting te ontdek, eerder as om die 

laboratorium te gebruik as 'n sentrum vir verifikasie van inligting wat hulle alreeds 

ken. lnligting wat ontdek word, moet aan leerlinge die geleenthede verskaf om 

wetenskaplike strategiee te kan aanwend in die oplossing van nuwe probleme. Die 

laboratorium kan beskou word as die ideale plek om 'n probleem wat buite die klas

bespreking staan, op te los. 

'n Studie geloods deur Clackson en Wright (1992:41) aangaande die doeltreffendheid 

van laboratoriumtegnieke, toon dat laboratoriumaktiwiteite tans baie tyd in beslag 

neem en nie wetenskaplike denke by leerlinge waarborg nie. Daar moet opnuut na 

nuwe perspektiewe wat laboratoriumaktiwiteite kan bevorder, gesoek word. 

Om, byvoorbeeld, geld te bespaar, kan alledaagse voorwerpe betrek word en om tyd 

te bespaar, kan video's en selfs die rekenaar gebruik word om gevaarlike en lang 

eksperimente te demonstreer. 

Die doelstellings van laboratoriumaktiwiteite moet die behoeftes van die gemeenskap 

en die individu in aanmerking neem om 'n bepaalde ingesteldheid by Biologieleerlinge 

te wek. Praktiese werk moet relevant wees tot die Biologieleerlinge se behoeftes. 

De Beer (1995:29) haal Brown (1994) se praktiese voorbeeld aan: Die dieet van die 

meeste jong Amerikaners bestaan uit 'n McDonald's hamburger, skyfies en 'n 

mediumgrootte koladrankie. Hierdie bestanddele is in 'n menger gegooi en die filtraat 

is getoets vir prote"ien, koolhidrate, stysel en lipiede. Die verwagte waarde van 

hierdie demonstrasiemiddagete was as volg: 
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Figuur 4.3: 'n Ontleding van 'n basiese maaltyd van 'n Amerikaner 

Expected values for demonstration lunch 

Quarter pound hamburger on a roll 

Medium trench fries 

12 oz cola drink. 

Total grams 263 

Protein - 27 grams = 1 % of meal 

Carbohydrates - 108 = 41 % of meal 

Fats - 37 grams = 14% of meal 

(Figures supplied by McDonald's Food: The Facts.1991.McDonald's Corporation, 

08#400-8499) 

(McMush lab, by Judy Brown, p 494) 

Net so kan in Suid-Afrika bepaal word wat die multikulturele bevolking se gunsteling ete 

is en sodoende kan toetse daarop uitgevoer word. 

Laboratoriumaktiwiteite moet die belangstelling van leerlinge stimuleer waar die 

onbekende deurgaans ontsluit word. 

Aansluitend by laboratoriumaktiwiteite kan Biologieleerlinge op veldekskursies geneem 

word waar praktiese ervaring met ware lewenskundige probleme opgedoen word. 

4.6.2.1(b) Veldekskursies se bydrae tot die ontwikkeling van praktiese vaardighede 

in 'n relevante Biologiekurrikulum: 

Volgens Shulze (1994:166) bevorder ekskursies ervaring in omgewingsverwante 

probleme, ondersoekvaardighede, diagnostiese - en besluitnemingsvaardighede en 

gemeenskapsbetrokkenheid. Leerlinge kry die geleentheid om lewende en nie-lewende 

komponente van enige area te ondersoek. In Suid-Afrika waar toenemende verstedeli

king plaasvind, is dit ook nodig dat leerlinge die stedelike omgewing, naamlik die geboue 

en die estetiese verbonde daaraan en die invloed daarvan op die individu en die 

gemeenskap, moet ondersoek. 

Waamemings en ondersoeke wat tydens veldekskursies gedoen word, kweek 'n respek 

en liefde en 'n bewustheid om die natuur en sy omgewing te bewaar by leerlinge 

(Lehmann & Schilke 1987:80). 
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Veldekskursies is buigbaar en lewer soms onbeplande en spontane situasies op wat tot 

die wek van groter belangstelling en motivering tydens leeraktiwiteite by leerlinge kan lei. 

Veldekskursies is veral waardevol om lewenskundige Biologietemas te bespreek waar 

gemeenskapsprobleme waargeneem en ondersoek word. Temas soos natuurbewaring 

en besoedeling verskaf die geleentheid om gemeenskapsbronne tydens veldekskursies 

te gebruik. Byvoorbeeld: 

'n Nabygelee dam, spruit, berg of parkie kan gereeld besoek word om 

Biologieleerlinge bewus te maak van die probleme wat ons natuur raak. 'n Area 

van 300 - 400 vierkante meter word byvoorbeeld geselekteer en op vyf 

verskillende geleenthede besoek: 

* vroeg in die oggend 

* laat oggend (10:00) 

* middag (12:00) 

* laat middag (15:00) 

* in die aand (na 19:00) 

Die volgende opdragte kan gegee word: 

* Elke besoek behoort ten minste 30 minute te duur 

* Die area kan geskets of gefotografeer word 

* Die area moet ten volle beskryf word 

* Al die diere wat hierdie area gebruik, moet ge"identifiseer word 

* Plaas die diere op die kaart 

* Speur hulle daaglikse roetines en voedselbronne na 

* Stel 'n voedselketting van die verskillende verhoudings tussen die diere 
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op 

Hoe gebruik die mens die area tans en hoe sal hulle dit in die toekoms 

gebruik? 

Watter bewysstukke kan hiervoor gevind word? 

Wat het jy geleer wat nuut is aangaande die natuur en hoe verander dit 

jou siening (Opie 1995: 106) 

'n Veldekskursie wat van groat waarde vir die stedelike leerling is, is 'n uitstappie 

na 'n industriele gebied om die impak van die tegnologie op die natuurlike 

omgewing waar te neem. Leerlinge kan byvoorbeeld 'n staalfabriek wat pype 

produseer, besoek. Die effek wat hierdie fabriek op die omgewing uitoefen, 

naamlik lugbesoedeling, watervermorsing, energievermorsing, geraas en 

mannekraggebruik word waargeneem. Die intensiteit van die menslike aktiwiteite 

is veral opvallend vir leerlinge. Hoewel die letsels op die natuurlike omgewing 

deur die produksie van staalpype toenemend verhoog, moet leerlinge ook besef 

dat die mens nie doeltreffend kan funksioneer sander staalpype nie (Fail 

1995:524). 

'n Besoek aan 'n rioolplaas is 'n verdere voorbeeld van 'n veldekskursie. Die 

Biologie-onderwyser kan in die klas 'n kart oorsig van die biologiese prosesse 

asook die stikstofsiklus wat in die rioolplaas voorkom, voorsien. Aerobiese en 

anaerobiese afbreekprosesse asook die biochemiese suurstofvereistes kan 

bespreek word. Die voorafgaande klasbespreking bied 'n teoretiese raamwerk 

oor wat leerlinge by die rioolplaas gaan aantref. By die rioolplaas word stap vir 

stap na die rioolprosesse verwys wat die interaksie wat tussen die tegnologie en 

die natuurlike biologiese prosesse plaasvind, insluit. Leerlinge waardeer veral 

mikrobes se afbreekfunksie (Fail 1995:525). 

Die menslike anatomie en fisiologie wat in 'n lewenskundige Biologiekurrikulum 

onderrig moet word, kan veral deur besoeke aan mediese instansies belig word. 

'n Dokter, verpleegster, tandarts, noodhulporganisasie, 'n ortopediese afdeling 

by 'n hospitaal, Vigs-hulpsentra, hospitale, ensovoorts, is waardevolle middele 

waardeur leerlinge die geleentheid kry om meer inligting aangaande 

gemeenskapsprobleme en verskillende beroepsvelde wat hulle raak, te bekom. 
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Veldekskursies moet deeglik beplan word om deurgaans leerlinge se belangstelling te 

behou deurdat voorsiening gemaak moet word vir die aktiewe deelname van leerlinge 

aan selfontdekkings, selfondersoeke en besprekings om moontlike voorstelle vir die 

oplossing van probleme te vind. 

Hoewel veldekskursies soms as gekompliseerd, verwarrend, ontwrigtend, tydvermorsend 

en senutergend beskou word, kan sulke eksursies betekenisvolle ervaringe vir Biologie

onderwysers en leerlinge meebring. 'n Lewenskundige Biologiekurrikulum verskaf baie 

geleenthede vir produktiewe en genotvolle veldekskursies, waar leerlinge met die 

werklike probleme in aanraking gebring word en hulle tesame met hulle maats oplossings 

vir hierdie probleme kan vind. Sodoende ontwikkel leerlinge 'n bepaalde perspektief en 

groter toegewydheid ten opsigte van gemeenskapsprobleme. Waarnemings, 

gevolgtrekkings, metings en klassifikasies is prosesse wat gedurende veldekskursies 

en laboratoriumaktiwiteite uitgevoer word. Met die oog op 'n meer uitkomsgebaseerde 

benadering vir Biologie-onderrig is dit noodsaaklik dat leerlinge prosesse kan gebruik en 

probleme kan oplos. 

Tesame met veldekskursie kan begeleidende werkkaarte gebruik word om leerlinge te 

lei tot selfontdekking van die werklikheid. 

4.6.2.1 (c). Die gebruik van begeleidende werkkaarte as medium vir 

Biologieonderrigstrategiee en -metodes 

'n Werkkkaart word deur Slabbert (1986:4) beskou as die "ontwerp van leerhandelinge 

wat leerlinge moet uitvoer om leerdoelwitte te laat realiseer''. Met behulp van 'n 

werkkaart word die geleentheid vir individualisering en differensiasie in 'n lessituasie 

voorsien waar leerlinge volgens hulle eie tempo kreatief te werk gaan (Abruscato 

1982:210). 

Werkkaarte kan op verskeie wyses ontwerp word om te voorsien in die Biologie-leerling 

se behoeftes en vir variasie in lesaanbiedinge. Byvoorbeeld, 'n werkkaart kan ontwerp 

word om slegs die leerlinge se waamemingsvermoe te ontwikkel of om waarneming met 

ander kundighede en tegnieke te kombineer ten einde bepaalde feite of konsepte te 

verwerf. 

Elke keer word die klem in werkkaarte geplaas op gedetailleerde waarneming en op die 

strategie wat die leerling moet volg om hierdie waarnemings te maak. 
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Om hierdie werkstrategie te kan bemeester, is dit nodig dat die leerlinge begelei sal word 

om beheer oor hierdie aspekte van die objek of verskynsel wat hulle waarneem en noteer 

te verkry. Genuanseerde waarnemings moet gemaak kan word, byvoorbeeld deur 'n 

skets groter te teken as die oorspronklike en van meer detail te voorsien totdat hulle alles 

aangaande die objek of verskynsel waargeneem en genoteer het. Hierdeur word 

leerlinge gelei om die leertaak uit te voer aangesien die werkkaart van hulle verwag om 

gedetailleerde waamemings te maak. Verder word leerlinge deur die werkkaart begelei 

om beheer oor hierdie aspekte van die objek of verskynsel wat wel 'n vorige keer 

waargeneem en genoteer is, te verkry. Ook word verdere aspekte ge"identifiseer wat 

moontlik op 'n vorige keer ontglip het (Lotter 1990:172). Werkkaarte moet leerlinge lei 

tot selfstandige ontdekking van biologiese inhoude aan die hand van bekwaamhede, 

kundighede en tegnieke. Ten einde suksesvolle leerhandelinge te laat realiseer waar 

leerlinge die geleentheid tot die suksesvolle verowering van die biologiese werklikheid 

gebied word, moet 'n werkkaart volgens bepaalde kriteria ontwerp word. 

Lotter (1990:197) stel die kriteria vir die ontwerp van werkkaarte soos volg voor: 

(a) Werkkaarte moet ontwerp word in die lig van die doelstellings van Biologie

onderrig. Die doelstellings vir Biologie-onderrig vorm daarom die basis vir die 

ontwerp van werkkaarte. 

(b) Werkkaarte moet bydra tot die bemeestering van die sintaktiese struktuur van 

Biologie, deurdat leerlinge 'n verskeidenheid bekwaamhede, kundighede en 

tegnieke sal bemeester en kan aanwend om biologiese probleme te identifiseer 

en op te los. 

(c) Werkkaarte moet 'n bydrae lewer tot die verwerwing van die substantiewe 

struktuur waar leerlinge die geleentheid kry om self met die biologiese werklikheid 

om te gaan en konsepte te vorm. 

(d) Werkkaarte moet so ontwerp word dat dit sal lei tot selfstandige ontdekking van 

biologies inligting. 

(e) Die ontwerp van 'n werkkaart moet aan die volgende vereistes voldoen. Dit moet: 

leesbaar en verstaanbaar wees; 
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leerlinge ten opsigte van praktiese werk orienteer; en 

effektief in die lessituasie kan funksioneer. 

Die ontwerp van 'n werkkaart kan beskou word as die beplanning van 'n volledige les in 

terme van inhoud, vorm en verloop wat op die realisering van doelstellings vir Biologie

onderrig afgestem is. Die werkkaart is dus 'n medium waardeur die leerlinge se 

leerhandelinge op die suksesvolle bereiking van die leerdoelwitte gerig is. 

Die voordele van 'n werkkaart vir Biologie-onderrig kan soos volg uiteengesit word: 

werkkaarte bied die geleentheid tot differensiasie en individualisering in die 

lessituasie. Werkaarte kan dus ontwerp word vir 'n spesifieke groep leerlinge se 

vermoens, ervaringe en behoeftes; 

die uitvoer van komplekse tegnieke word deur gedetailleerde stappe in die 

werkkaart vergemaklik; 

aan die hand van werkkaarte kan die rekordering van leerlinge se leeraktiwiteite 

gestruktureer word; 

werkkaarte kan skriftelike notas organiseer of vervang; en 

werkkaarte kan vir selfstandige leer, waar leerlinge teen 'n eie tempo werk, 

aangewend word. 

Die werkkaartmetode bied dus die geleentheid waardeur leerlinge selfstandig kan ontdek 

en te werk kan gaan om probleemsituasies te probeer oplos. Lewenskundige 

Biologietemas wat gerig is op probleemsituasies wat die gemeenskap en die individu 

raak, kan dus suksesvol deur die werkkaartmetode aangebied word. 

Die werkkaartmetode vir Biologie-onderrig toon egter ook nadele. Van hulle is: 

werkkaarte is duur en nie alle skole is finansieel in staat om werkkaarte vir 

Biologie-leerlinge af te rol nie; 

groot klasse leerlinge belemmer die suksesvolle uitvoering van die 
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werkkaartmetode; en 

die ontwerp van werkkaarte verg deeglike beplanning van die Biologie

onderwyser, met die gevolg dat die Biologie-onderwyser dikwels eerder gebruik 

maak van ander onderrigmetodes. 

Nieteenstaande bogenoemde kritiek teen die werkkaartmetode, kan hierdie metode veral 

suksesvol gebruik word om moeiliker lewenskundige Biologietemas te bespreek. 

'n Terna wat as voorbeeld kan dien, is genetika. Vir baie jare al gebruik baie Biologie

onderwysers die vrugtevlieg om genetika te verduidelik, ten spyte van die feit dat dit as 

gevolg van groot klasse moeilik aan leerlinge oorgedra word. Die hoerklas gewerwelde 

diere interesseer leerlinge meer, maar toon lang lewenssiklusse, min nakomelinge word 

op 'n slag voortgebring en hulle is moeilik om in die laboratorium aan te hou. Die 

uitsondering is moontlik die kat. Die kat is algemeen, kom in groot getalle voor en het 

baie herkenbare karaktertrekke. As plaasvervangers van lewende voorbeelde kan foto's 

of prente van katte gebruik word (Quackenbush 1992:29). 

'n Lewenskundige tema soos genetika kan aan die hand van die kat, as voorbeeld, as 

volg in 'n werkkaart uiteengesit word: 

Die genetika van die kat 

In die Biologieklas gaan gekyk word na verskillende katte deur middel van foto's en 

kleurprente. Die verskillende genotipes van die verskillende karaktertrekke van die katte 

moet waargeneem en neergeskryf word. Vir elke kat word die karaktertrekke wat 

waargeneem word, neergeskryf. Genotipes wat nie waargeneem kan word nie, moet nie 

ingevul word nie. lndien nie bepaal kan word of 'n karaktertrek resessief of dominant is 

nie, word 'n "-" geplaas. 

Vir karaktertrekke wat 'n dominante homosigoot of 'n hibried is, word 'n "-" vir die tweede 

geen ("allele") geplaas, byvoorbeeld "B-". 
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Geen Fenotipe Kat 1 Kat2 Kat3 Kat4 Kats 

B Swart 

b Bruin 

i Nie-silwer 

I Silwer 

I Lang hare 

L Kort hare 

M Stomp stert 

m Lang stert 

0 Normale aantal tone 

0 Ekstra tone 

s Wit kolle (meer as die 

helfte) 

s Wit kolle (minder as 

die helfte) 

T Lang strepe 

t Kortstrepe 

Genotipes 

Kat 1 

Kat2 

Kat3 

Kat4 

Kats 

Tydens die werkkaartsessie in die Biologieklas word elke karaktertrek van die 

verskillende katte met die klas bespreek en 'n paar voorbeelde van genotipes word 

gedoen. Byvoorbeeld, 'n swart kat met normale tone, 'n lang stert, kort hare met 'n wit 

kol op die bors, sal die volgende genotipe toon: B-0-MmLLS-. Die"-" dui dat die geen 6f 

resessief 6f dominant kan wees. 

Die werkkaartmetode vergemaklik dus komplekse tegnieke deur middel van 

gedetailleerde stappe, waar die leerling selfstandig en teen 'n eie tempo werk om 

Biologie-inligting te bekom. Deur middel van werkkaarte leer leerlinge verskeie tegnieke, 
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bekwaamhede en vaardighede aan wat benodig word om probleemsituasies op te los. 

'n Lewenskundige Biologiekurrikulum benodig dus 'n werkkaartmetode sodat leerlinge 

in staat sal wees om selfstandige ontdekkings te maak en oplossings vir huidige en 

toekomstige probleme sal kan vind. Werkkaarte as onderrigmedium bied geleenthede 

aan leerlinge om aktief aan die hand van bepaalde prosesse die lewende werklikheid met 

al die gepaardgaande probleme te ondersoek, te ontdek en oplossings te probeer vind. 

4.6.3 Die prosesbenadering as strategie in die onderrig van Biologie 

Suid-Afrika beleef 'n toenemende tekort aan wetenskaplikes, ingenieurs en tegnoloe. Die 

oorsaak van die tekort kan teruggevoer word na wetenskaponderrig op skool waar 

leerlinge selde aktief by leergebeure betrokke is en Biologie as abstrak aangebied word 

sender dat dit werklik met regte lewensituasies verband hou (Wellington 1989:148). 

Verder word die intellektuele vaardighede van leerlinge verwaarloos soos blyk uit die 

swak retensie van wetenskaplike inhoud, die onvermoe om kennis aan te wend in 'n 

ander konteks en die verveeldheid wat by leerlinge ervaar word ongeag hulle intellektuele 

vermoens (Mossom 1989:16). 

Die informasie-ontploffing het die onderrig van blote feite onder die soeklig geplaas. Leer 

en onderrig kan nie slegs deur die passiewe hantering en verwerwing van inligting 

plaasvind nie. Aktiewe en betekenisvolle leer moet deur 'n prosesbenadering bevorder 

word waar minder feite geselekteer, gei"nterpreteer en oorgedra word volgens die leerder 

se vorige ervaringe, huidige behoeftes en kennisstruktuur aan die hand van bepaalde 

vaardighede. 

Die prosesbenadering word deur Mossom (1989:16) gedefinieer as: 

"An approach to teaching science in which the intellectual changes 
necessary for the understanding of concepts involved are given due 
consideration". 

Verder verwys Mossom (1989:99) na 'n proses as 'n "rational activity involving the 

application of a range of skills". 

Sterk voorstanders van die prosesbenadering is onder andere Ferreira 

(Biologievakdidaktiekdosent: Didaktiek: Universiteit van Suid-Afrika op 15 Julie 1996), 

Fraser (Biologievakdidaktiekdosent: Departement Didaktiek: Universiteit van Suid-Afrika 



- 150 -

op 2 Julie 1996), Niebuhr (Hoofdirekteur: Algemene Onderwysprogramme: Departement 

van Onderwys op 15 Julie 1996), Poliah (adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Biologie: 

Departement van Onderwys op 18 Julie 1996), Redelinghuys (afgetree uit die 

Direktoraat: Kurrikulumontwikkeling: Ex-Departement Onderwys en Opleiding op 19 Julie 

1996) en Vermaak (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Natuurwetenskappe: Departement 

van Onderwys op 5 Julie 1996), almal vakkundiges in Biologie-onderrig, soos blyk uit 

onderhoude met hulle gevoer. 

Niebuhr, Hoofdirekteur : Algemene onderwysprogramme (persoonlike onderhoud gevoer 

op 15 Julie 1996), wys daarop dat die huidige inhoudsgebaseerde Biologiekurrikulum 

moet verskuif na 'n meer prosesgebaseerde benadering, waar leerlinge oor bepaalde 

uitkomste aan die einde van hul skoolloopbaan sal moet beskik. 

Poliah, Adjunk-direkteur : Onderwysbeleid : Biologie (persoonlike onderhoud gevoer op 

18 Julie 1996), brei hierop uit deur daarop te wys dat prosesse slegs 'n vervoermiddel 

is waarmee vaardighede verwerf moet word. 

Volgens Vermaak, Adjunk-direkteur : Onderwysbeleid : Natuurwetenskappe (persoonlike 

onderhoud gevoer op 5 Julie 1996) moet leerlinge die geleentheid gebied word om 

bepaalde vaardighede te verwerf sonder dat hulle gedwing word om 'n bepaalde 

hoeveelheid inhoud te bemeester. Die Biologie-onderwyser moet nie meer gebonde 

wees aan 'n spesifieke handboek nie, maar moet in staat wees om eie inligting te kan 

kies uit voorgeskrewe temas om die nodige prosesvaardighede te kan verwerklik. Met 

die oog op 'n lewenskundige Biologiekurrikulum kan die Biologie-onderwyser veral met 

vrug gebruik maak van die natuurlike omgewing soos gesondheidsklinieke, industriele 

gebiede, parke en ekosisteme. 

Deur die prosesbenadering kan minder feite deur Biologieleerlinge aan die hand van 

bepaalde inligtingsvaardighede gememoriseer word. Die eindproduk van dit wat leerlinge 

geleer het, wek 'n beter begrip van konsepte wat gesetel is in 'n wyer konteks en verband 

hou met lewenswerklike probleme. 

Vaardighede om inligting te verwerk en te bekom, vorm 'n belangrike deel in die 

beplanning van die nuwe Biologiekurrikulum. Toenemende inligtingsveranderinge 

noodsaak bepaalde vaardighede by leerlinge wat gebruik kan word om biologiese 

inligting te bekom wat vir 'n langer tydperk behoue kan bly en vir die oplossing van 

gemeenskapsprobleme aangewend kan word (Wellington 1989:149). 
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Die doel van Biologie-onderrig is nie om alle leerlinge vir 'n wetenskaplike beroep voor 

te berei nie, maar om Biologie vir alle leerlinge meer toeganklik te maak. Leerlinge moet 

dus gehelp word om die belangrikheid van Biologie te ontdek. Die prosesbenadering 

speel veral hier 'n belangrike rol. Deur middel van prosesse leer leerlinge hoe om te leer 

deur krities te dink en inligting kreatief te gebruik. Leerlinge moet daarom leer om 

lewenslank aan die hand van prosesse te leer (Martin, et al 1994: 10-11). 

Prosesse kan dus beskryf word as die manier waardeur leerlinge dink, meet, probleme 

oplos en hulle denke gebruik; nie net tydens leergebeure in die skool nie, maar ook buite 

die skool. 

Die volgende voorstanders van die prosesbenadering, naamlik Martin, et al (1994: 10-

13), Mossom (1989:70) en Poliah (Adjunkdirekteur:Onderwysbeleid:Biologie: Departe

ment van Onderwys), Redelinghuys (afgetree uit Direktoraat: Kurrikulumontwikkeling: Ex

Departement Onderwys en Opleiding) en Vermaak (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: 

Natuurwetenskappe: Departement van Onderwys) met wie persoonlike onderhoude 

gevoer is, onderskei tussen basiese vaardighede en ge'integreerde vaardighede. 

4.6.3.1 Basiese vaardighede 

Wanneer leerlinge in staat is om te kan waarneem, klassifiseer, kommunikeer, skat, 

voorspel en gevolgtrekkings maak, beskik hulle oor die basiese vaardighede wat benodig 

word vir die onderrig van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum. 

(a) Waarneming 

Waarneming kan beskou word as die primere wyse waarop leerlinge inligting bekom. Dit 

betaken egter nie dat hulle alleenlik voordeel trek deur ander mense dop te hou en te 

luister na wat ander dink nie. Leerlinge neem waar deur al hulle sintuie te gebruik. As 

voorbeeld kan die waarneming van 'n gesondheidskliniek dien. Onderwysers kan 

waarneming stimuleer deur vrae te vra soos: Kan jy jou oe toemaak en die binnekant van 

die kliniek in jou geheue herroep? Kan jy die reuke in die kliniek onthou? Kan jy die 

klanke van gereedskap wat gebruik is, onthou? Deur waarneming te stimuleer deur vrae 

te vra wat elk van die vyf sintuie raak, kan 'n bydrae tot die identifisering van voorwerpe, 

veranderinge, ooreenkomste en verskille gelewer word. 
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Alie leerlinge kan waarneem, maar leerlinge moet geleer word hoe om fynere en 

relevante punte van naby waar te neem. Die vraag ontstaan nou wat relevant is. Sander 

'n hipotese of voorafverwagting is dit nie moontlik om te bepaal wat relevant vir 

waarneming is nie. Byvoorbeeld, as 'n leerling die ui-sel deur die mikroskoop moet 

teken, sal lugblasies dalk die skets oorheers as 'n skets van die ui-sel nie vooraf aan 

leerlinge getoon of gedemonstreer is nie (Millar 1989:52 en Papenfus 1995:63). 

Waarnemingsoefeninge wat aan leerlinge gegee kan word, is die waarneming van: 

kenmerke van nie-lewende dinge; 

kenmerke van lewende dinge; 

kenmerke van plante; 

die krag van die sintuie; en 

die veranderinge wat organismes ondergaan. 

(b) Klassifikasie, meting en die gebruik van getalle 

Die meeste leerlinge is versamelaars, hetsy dit seals, skulpe of muntstukke is. Om dinge 

te versamel word 'n aksie waar klassifikasie en meting wat belangrike prosesse vir 

Biologie-onderrig is, toegepas. 'n Bioloog is primer 'n persoon wat die natuurlike wereld 

waarneem en daarna poog om dit te struktureer. Leerlinge se versamelings reflekteer 

die natuurlike tendens om waar te neem en te klassifiseer. Waarneming en klassifikasie 

kan beskou word as prosesse wat vir alle ontdekkende aktiwiteite gebruik kan word. Die 

versamelings wat as 'n kind en as 'n volwassene steeds versamel word, verteenwoordig 

'n kombinasie van die meting- en klassifikasieprosesse. Die versamelings bevat 

elemente van meting aangesien 'n persoon besluit watter voorwerp ingesluit of 

weggelaat word volgens bepaalde kriteria wat gestel is. Byvoorbeeld, daar moet besluit 

word of 'n seeskulp te groat of te klein is, en of dit te veel na vis ruik. Sulke besluite word 

gebaseer op vergelykings wat leerlinge tussen die voorwerp en sekere kriteria moes 

maak (Abruscato 1982: 11). 

Klassifikasie vereis dus van die leerlinge die organisering van hulle waarnemings op 

maniere wat spesiale betekenis het vir hulle in 'n spesifieke orde. Net soos om dinge 
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waar te neem, klassifiseer die mens al dinge van sy geboorte af. 'n Baba herken haar 

moeder se spesifieke gesigsvorm, neus, mond, hare, oe en stem. Klassifikasie is nodig 

om die sin van wereldgebeure te verstaan en te kan leer. Op grond van vorige ervarings 

klassifiseer die mens bepaalde diere, voorwerpe of plante bymekaar. Die relevansie van 

klassifikasie sal afhang van die bepaalde kriteria wat aan die leerling gestel word, 

byvoorbeeld, behoort 'n walvis tot die visgroep omdat dit in die see swem of tot die 

soogdiergroep omdat die kleintjies gesoog word. Die keuse van relevante kriteria sal dus 

afhang van die doel van klassifikasie (Millar 1989:53-54). 

Gepaardgaande met klassifikasie kan meting denke verhoog deur akkurate 

waarnemings, klassifikasie en kommunikasie. Leerlinge kan aangemoedig word om 

gereedskap soos liniale, meterstokke, termometers, silinders, rekenaars, optelmasjiene 

en ander elektriese instrumente te gebruik om hoeveelheid of afstand te meet. 

Byvoorbeeld,'n koorspen kan gebruik word om die temperatuurlesing van 'n mens te 

neem. Meting en getalle kan gekombineer word. Leerlinge kan byvoorbeeld 'n 

ondersoek loods om te bepaal hoeveel aborsies in die provinsiale hospitale van Suid

Afrika al aangemeld is. Die hoeveelhede kan dus in getalle vasgele word. Getalle is 

noodsaaklik vir 'n bioloog om te kan meet, klassifiseer en orden. Leerlinge moet met 

behulp van getalle grafieke kan interpreteer en opstel, formulas kan gebruik om metings 

te doen en tabelle saamstel (Mossom 1989:85-86). 

Grafieke stel leerlinge in staat om metings in 'n diagram te omskep om sodoende die 

verhoudings tussen metings te toon. 'n Voorbeeld kan die samestelling van 'n grafiek 

vir die aantal vrouens wat daagliks aan agterstraataborsies sterf of 'n grafiek om die 

toename aan besoedeling in 'n nabygelee rivier maandeliks aan te dui, wees. 

(c) Kommunikasie 

Leerlinge gebruik 'n taal (geskrewe, gesproke of simbolies) om op so 'n manier 

uitdrukking aan hulle gedagtes te gee sodat ander hulle kan verstaan. Wolfinger 

(1984:61) onderskei tussen mondelinge en visuele kommunikasie wat gereeld tydens 

Biologie-onderrig gebruik moet word. Dit is uiters belangrik dat leerlinge hulle self sal kan 

uitdruk in geskrewe vorm en dat hulle die geskrewe vorm van ander sal verstaan. 

Leerlinge kan diagramme, kaarte, grafieke, geskrewe of mondelinge woorde gebruik om 

te kommunikeer. Leerlinge kan in groepe of pare of individueel kommunikeer deur 

middel van verbale kommunikasie, werkkaarte, prente, die bou van modelle of selfs die 
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beweging van liggaamsdele. Die Biologie-onderwyser meet deurgaans betekenisvolle 

kommunikasievaardighede beklemtoon, deur leerlinge te vra om begrippe te definieer, 

voorwerpe of gebeure te beskryf socs hulle dit waarneem om 'n opname van inligting te 

maak aan die hand van tabelle, grafieke en modelle om aan te dui wat hulle bevindinge 

was. 'n Voorbeeld hiervan is: Beskryf die waargenome veranderinge wat in 'n nabygelee 

rivier of dam oor 'n tydperk plaasgevind het mondelings of skriftelik of deur middel van 

'n tabel of grafiek (Martin, et al 1994: 12). 

(d) Ruimtelike verhoudings 

Biologieleerlinge meet leer dat vyf kategoriee gebruik kan word om ruimtelike 

verhoudings te beskryf. Hulle is vorms, rigting en ruimtelike rangskikking, beweging en 

speed, simmetrie en die tempo van verandering (Mossom 1989:70). 

Tydens Biologie-onderrig meet leerlinge ruimtelike verhoudings visueel kan waarneem 

en hul eie maak. Visuele konsepte wat aan leerlinge voorgehou kan word, is: 

basiese vorms socs sirkels, vierkante en driehoeke; 

horisontale, vertikale en sydelingse orientasies; 

gepunte en gekartelde lyne; 

klein, medium en groot hoeke; 

proporsies; 

sikliese reekse; en 

simmetriee. 

'n Voorbeeld waar leerlinge ruimtelike verhoudings kan aanleer, is waar hulle op 'n 

veldekskursie na 'n nabygelee natuurreservaat of botaniese tuin geneem word. Leerlinge 

ontvang die opdrag om verskillende borne en plante te identifiseer aan die hand van die 

blaarvorm, grootte, randpatroon, rangskikking van blare op takke en die sade. Sade van 

borne kan dan later weer in die klas gebruik word waar lengte- en dwarssnitte uitgevoer 
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word om sodoende die inwendige bou van die saad te kan bepaal en beskryf. 

De Beer (1995:32) het 'n ondersoek onder Biologieleerlinge geloods en tot die slotsom 

gekom dat baie Biologieleerlinge tydens praktiese werkopdragte probleme ervaar om 

tussen lengte- en dwarssnitte en tussen posisies soos dorsaal, ventraal, anterieur en 

posterieur te onderskei. 

(e) Skatting en voorspelling 

Skatting: Skatting beteken die naastenbye raming van 'n bedrag of waarde. Skatting is 

gebaseer op kennis van meting, maar is nie direkte meting nie. Skatting is veral nuttig 

vir vinnige waarnemings waar presisie nie nodig is nie. 'n Voorbeeld hiervan is die 

geskatte aantal Suid-Afrikaners wat met die Vigs-virus besmet is. 

Voorspelling: Leerlinge se vermoe om te dink en die inligting waaroor hulle beskik, stel 

hulle in staat om te voorspel wat die uitkoms van 'n betrokke leersituasie sal wees. 

Weerkundiges kan so byvoorbeeld die weer voorspel. Die voorspellings vir die verwagte 

weersomstandighede kan vroegtydig op grond van waarnemings, inligtingsanalise en 

vorige ervarings gemaak word. Netso kan leerlinge tydens die onderrig van 

lewenskundige Biologietemas aangemoedig word om voorspellings te maak voordat hulle 

'n aksie uitvoer. Byvoorbeeld: verskillende siektes kan geklassifiseer word aan die hand 

van 'n voorspelling of mense die siektes kan oorleef met mediese hulp of nie. 

'n Biologie-onderwyser kan voorspellende denke stimuleer deur leerlinge te vra om 

gebeure en situasies wat hulle waargeneem het, te gebruik om te voorspel wat in die 

toekoms sal gebeur. 'n Voorbeeld van so 'n voorspelling is wanneer daar van leerlinge 

verwag sou word om te voorspel wat sou gebeur as st 8 tot 10-leerlinge in Suid-Afrika 

vir die volgende tien jaar dwelms en alkohol misbruik. 

(f) Gevolgtrekkings 

Om afleidings te maak en tot gevolgtrekkings te kom, kan beskou word as 'n direkte 

uitvloeisel van die waamemingsproses. So kan leerlinge tot die gevolgtrekking kom dat 

dieetsiektes soos anoreksia en bulimia 'n nadelige uitwerking op die menslike liggaam 

het, en, indien hierdie dieetsiektes nie vroegtydig gekeer word nie, uiteindelik 'n 

permanente letsel op die liggaam laat. 
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Leerlinge kan verkeerde gevolgtrekkings maak deurdat belangrike elemente nie 

waargeneem is nie; daarom is dit nodig om leerlinge te help om goeie gevolgtrekkings 

te maak deur hulle denke in rigtings te lei waar hulle gehelp word om gevolgtrekkings 

aangaande 'n waarneming wat gebaseer is op inligting waaroor hulle beskik, te maak. 

4.6.3.2 Gei"ntegreerde prosesvaardighede 

Ge"integreerde prosesvaardighede is afhanklik van die leerling se vermoens om op 'n hoe 

vlak te dink en om meer as een gedagte tegelykertyd in heroorweging te bring. Die 

woord "ge"integreer'' impliseer dat verskeie van die basiese prosesvaardighede 

gekombineer kan word om probleme meer doeltreffend te kan oplos. Die basiese 

vaardighede is egter voorvereistes vir ge"integreerde prosesvaardighede. 

Ge"integreerde vaardighede is die vaardighede wat benodig word om wetenskaplike 

eksperimente uit te voer. Hierdie vaardighede bestaan uit die identifisering en die 

kontrolering van veranderlikes, die vorming van hipoteses, eksperimentering, die 

interpretasie van inligting, die vorming van modelle, die trek van grafieke en die 

uitvoering van ondersoeke (Martin, et al 1994: 15). 

(a) Die identifisering en kontrolering van veranderlikes 

Die identifisering en kontrolering van veranderlikes vereis van leerlinge om aspekte van 

'n eksperiment te identifiseer wat die uitkoms daarvan kan affekteer en om soveel 

moontlik daarvan konstant te hou, terwyl slegs die aspekte of faktore (die veranderlikes) 

wat onafhanklik is, gemanipuleer word. So byvoorbeeld kan net die hoeveelheid kunsmis 

wat op twee van dieselfde plante gebruik word, verander word, terwyl die grondtipe, die 

hoeveelheid sonlig, water en temperatuur dieselfde bly. Aangesien die mens nie altyd 

die natuur kan beheer nie is dit moelik om veranderilikes soos die temperatuur, reenval, 

ensovoorts tydens Biologie-onderrig te beheer (Mossom 1989:74). 

(b) Definiering van konsepte 

Leerlinge leer om konsepte te definieer in die konteks van hul eie ervaringe en om te 

werk met 'n definisie eerder as om dit te memoriseer. Konsepte word gedefinieer 

wanneer leerlinge waamemings en ander inligting wat deur ervaring bekom word, gebruik 

om voorwerpe of gebeurtenisse te beskryf of te benoem. Die vaardigheid stel die leerling 
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in staat om te verduidelik wat as die nodige toestand beskou behoort te word vir 'n 

eksperiment sodat die eksperiment uitgevoer kan word. So byvoorbeeld kleur blou 

lakmoespapier rooi wanneer dit in die grond geplaas word wat daarop dui dat die grond 

se ph-vlak suur is (Mossom 1989:74). 

(c) Die vorming van 'n hipotese 

Martin, et al (1994:14) beskryf hipotetisering as die gebruik van inligting "to make a best 

educated guess about the expected outcome of an experiment". Die vorming van 

hipoteses is belangrik vir ontwerpte ondersoeke en is soortgelyk aan voorspellings. 

Leerlinge leer om waarnemings en gevolgtrekkings te gebruik om veralgemenings 

(hipoteses) op grond van vorige ervaringe te maak. Die waarde van 'n hipotese is dus 

afhanklik van die hoeveelheid en die kwaliteit van leerlinge se vorige ervaringe. 

Leerlinge moet ook leer om 'n hipotese te kan toets. Die tentatiewe aard van alle 

hipoteses moet deurgaans beklemtoon word. 'n Hipotese veroorsaak dat 'n eksperiment 

suksesvol verloop deur te bepaal wat getoets moet word en wat die verwagte uitkoms 

moet wees (Mossom 1989:74). 

Dit is noodsaaklik dat die vorming van wetenskaplike hipoteses aan leerlinge geleer 

word, waar wetenskaplike konsepte ingesluit word met die doel om algemene 

verduidelikings vir wereldgebeure te probeer verskaf (Millar 1989:56). 

Byvoorbeeld: 

hoe meer kunsmis by plante gegooi word, hoe beter sal plante groei; 

leerlinge wat verkeerde seksuele gedragspatrone volg, kan met die Vigs-virus 

besmet word; en 

natuurwetenskaplik-geletterde landsburgers sal die bewaring van die aarde 

bevorder. 

(d) Eksperimentering 

Eksperimentering kan beskryf word as die proses waar leerlinge leer om al bogenoemde 

prosesse te gebruik om 'n probleem te formuleer en op te los. Eksperimentering vereis 
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hoer denkvaardighede om 'n gekontroleerde wetenskaplike toets te ontwerp en uit te 

voer. Wolfinger (1984:151) onderskei tussen onderwysergestruktureerde eksperimente, 

groepgestruktureerde eksperimente en daardie eksperimente wat deur individuele 

leerlinge ontwerp is. Eksperimentering word aan die hand van die volgende stappe 

uitgevoer. Dit bestaan uit die stel van 'n navorsingsvraag, die vorming van hipoteses, 

die identifisering en kontrolering van afhanklikes, die gebruik van operasionele definisies, 

die uitvoering van die eksperiment en die interpretering van inligting (Martin, et al 

1994:14 en Mossom 1989:74) 

So byvoorbeeld kan die totale proses van die effek van die toediening van kunsmis op 

plante of die verband tussen verkeerde seksuele gedragspatrone en die besmetting met 

die Vigs-virus ondersoek word. 

(e) lnterpretasie van inligting 

Die interpretasie van inligting vereis dat leerlinge waarnemings en inligting op 'n 

georganiseerde wyse sal insamel en dat hulle self gevolgtrekkings vanuit inligting wat 

bekom is van grafieke, diagramme en tabelle sal maak. Leerlinge leer om inligting te 

gebruik om voorspellings, gevolgtrekkings en hipoteses te maak. Hulle leer dus ook om 

inligting te versamel. Leertinge kan byvoorbeeld 'n statistiektabel wat die bevolkingsgroei 

in Suid-Afrika aantoon, interpreteer. 

Bogenoemde prosesse word beklemtoon as 'n reaksie teen die inhoudgedomineerde 

transmissiemodel in Biologie-onderrig. In die verlede het Biologie-onderrig produkte oor

beklemtoon ten koste van die prosesse. Hoewel die ideaal vir 'n lewenskundige 

Biologiekurrikulum onder andere die verwerwing van prosesvaardighede is, moet 'n 

balans tussen proses, inhoud en konteks gehandhaaf word. 

4.6.3.3 

Voorbeeld I 

Voorbeelde van lewenskundige Biologielesse waardeur prosesvaardig

hede aangeleer kan word 

Leertinge maak 'n opname en skryf aantekeninge neer oor al die natuurlike faktore wat 

hulle op gereelde intervalle op 'n bepaalde staptoer teekom. 
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Prosesse wat gebruik word: Klassifikasie, waarneming, kommunikasie, interpretasie van 

inligting. 

Metode: Laat leerlinge 'n bepaalde staproete in die omgewing volg. Elke 5 meter, 10 

meter of 20 meter moet hulle stop om elke natuurlike faktor wat hulle in die onmiddellike 

omgewing waarneem, aan te teken. In die klaskamer moet leerlinge 'n kaart van al die 

natuurlike faktore wat hulle waargeneem het, opstel en nie-lewende en lewende faktore 

groepeer. Hierdie aktiwiteit kan gereeld herhaal word om sodoende 'n geskiedenis van 

natuurlike faktore op die staptoer soos die plantegroei, die verwisseling van blare of die 

diere se gedrag te beskryf. 

Voorbeeld II 

Leerlinge besoek 'n nabygelee spruit, rivier of dam en voltooi dan 'n werkkaart. 

Prosesse wat gebruik word: Waarneming, gevolgtrekking, kommunikasie, skatting, 

voorspelling, interpretasie van inligting. 

Metode: Die volgende werkkaart moet voltooi word: 

Beskryf die soort dam; is dit 'n modderdam, 'n sanddam of 'n sementdam, is daar skulpe, 

is die bodem klipperig, is daar rotse. 

Wat is die diepte van die water? 0-10 cm, 10-25cm, 25-250cm, meer as 250cm. 

Bepaal die vloeisnelheid van die rivier deur 'n voorwerp in die rivier te plaas en te kyk hoe 

vinnig dit vir 5 meters lank sal dryf. Is dit: 

< 5 sek, < 10 sek, 10-15 sek, > 15 sek. 

Ander waarnemings: 

1. Is daar rommel in die rivier. Watter soort rommel is dit? 

2. Is daar riool en dierlike ekskressiemateriaal in die rivier? Is die kleur daarvan 

gryserig of groenslymerig? 

3. Besoedel afvalpapier van huishoudelike wasmiddele die rivier? 
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4. Is daar fabrieksafvalstowwe soos olie of slik? 

5. Is daar dooie diere wat in die rivier verrot? 

6. Korn gronderosie voor? 

7. Enige ander waarnemings. 

Bespreek die waarnemings met jou groep onder die volgende hoofde: 

Is die water geskik vir menslike en dierlike gebruik? 

Is die rivierbank en die natuurlike plantegroei van so 'n aard dat dit oorstroming 

en erosie beperk? 

Is die rivier besoedel en gedegradeer? 

Die leerlinge bespreek die waarnemings met mekaar, interpreteer die inligting en maak 

die volgende gevolgtrekkings: 

Die rivier wat die ergste besoedel is, sal deur 'n 0%-skaal aangedui word, terwyl die rivier 

wat die minste besoedel is deur 'n 80% - 100%-skaal aangedui word. 

0% 20% 40% 60% 80%-100% 

Die hele dam is Besoedeling is Die rivier is besoedel, Min probleme Die rivier is nie 
erg besoedel en ernstig en maar is steeds in is ge"identi- besoedel nie en 
gedegradeer degradering staat om dit self te fiseer ondersteun 

word ge"identifi- onderhou en skoon natuurlike lewe 
seer te maak 

(Loubser, et al 1996:23-24) 

4.6.3.4 Die voordele van 'n prosesbenadering 

Dit verhoog die belangstelling en houding van onderwysers en leerlinge teenoor 

Biologie as vak; 

leerlinge leer om doeltreffend deur middel van 'n taal te kommunikeer, saam met 
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ander te kan werk en om ander se idees te respekteer; 

dit bevorder die integrering van prosesse in ander vakke; 

inhoud word langer in die geheue geberg; en 

basiese Biologievaardighede help leerlinge om hulle eie leerervaringe uit te brei 

met behulp van ervaring 

leerlinge begin met eenvoudige idees wat dan uitgebrei word na meer komplekse 

idees. Alie idees van leerlinge is egter waardevol, aangesien hierdie idees 

leerlinge help om beter besluitmakers, verbruikers, burgers en 

probleemoplossers te word. Die beklemtoning van Biologieprosesvaardighede 

stel leerlinge in staat om betekenisvolle inligting te bekom en inligting te versamel 

wat binne en buite die Biologieklaskamer gebruik kan word. 

Nieteenstaande bogenoemde voordele is daar egter nadele verbonde aan die 

prosesbenadering. Die grootste hindernis is die aard van die leerling. Die leerling soek 

altyd betekenis in al sy handelinge. Daarom sal 'n leerling net 'n proses probeer 

ontwikkel as sodanige proses benodig word (Mossom 1989:69). 

In Suid-Afrika waar klaskamers en toerusting tussen verskeie skole verskil en Biologie

onderwysers 'n wye verskeidenheid van persoonlike vaardighede tydens Biologie

onderrig toepas, blyk dit nie gepas te wees om vaste riglyne vir onderrigbenaderings te 

volg nie. Onderrigbenaderings wat vir die ontwikkeling van wetenskaplike denkwyses 

voorsiening maak, moet voorkeur geniet. Dit sluit metodes van onderrig in wat 

skeppende, logiese en kritiese denke bevorder, asook 'n begeerte om te verifieer waar 

waameming, probleemoplossing, die toets van hipoteses en die bespreking en vertolking 

van waamemings en inligting ingesluit word (Kernsillabuskomitee: Natuurwetenskappe 

1994:20). 

Die klem van die Biologiekurrikulum behoort dus te le op die ontwikkeling van 

vaardighede soos die versameling, opname en analisering van inligting om probleme op 

te los en die vermoe om besluite te kan neem om sodoende te kan voorsien in die 

gemeenskap se behoeftes. Bogenoemde vaardighede behoort in hulle eie reg onderrig 

en ge·integreer te word in alle leergebeure. 

"()nrlorrin" on "mofnrlo" iQ ut:>nAlt:>t:>f in molc::i::ar niA MAAC: nAC:nfo:::fikeerde metodeS 
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Leerlinge moet volgens "The Centre for Education Policy Development" (1995:12) die 

intellektuele en prakties vaardighede ontwikkel "which will allow them to explore and 

investigate the world of science and develop a fuller understanding of scientific 

phenomena, the nature of the theories explaining these and the procedures of scientific 

investigation". 

Die prosesbenadering waar verskillende prosesse gebruik word om praktiese en 

intellektuele vaardighede aan te leer, kan beskou word as 'n geskikte benadering vir die 

onderrig van lewenskundige Biologie-inligting. Kooperatiewe - en reflektiewe onderrig 

is veral belangrike metodes wat gebruik kan word om bepaalde prosesse te bemeester. 

Vervolgens gaan na die verskillende metodes waardeur lewenskundige Biologie-inhoud 

onderrig kan word, gekyk word, aangesien die onderwyser bepaalde metodes benodig 

om die leerlinge aktief in die onderrigsituasie mee besig te hou. 

4.7 Metodes wat 'n bydrae in Biologie-onderrig tot die suksesvolle implementering 

van 'n lewenskundige kurrikulum kan lewer 

4.7.1 Onderrigmetodes in Biologie 

Wetenskap word gekarakteriseer deur die versameling en analise van wereldinligting, 

sodat die kind meer te wete kan kom van die werking van die wereld. Vir die proses van 

inligtingversameling en -verwerking benodig die wetenskaplike bepaalde metodes 

(Fortner 1992:77). 

Die woord "metode" is van die Griekse woorde "meta" en "logos" afgelei. "Meta" beteken 

metode en "logos" betaken weg. Volgens De Villiers (1987:87) definieer Stoker 

(1961 :52) 'n wetenskaplike metode as 'n beplande, verifierende en sistematiserende 

handelswyse of werkswyse om, met gebruikmaking van wetenskaplik kenbare, dit wil se, 

geverifieerde en gesistematiseerde kennis, 'n wetenskap te vorm. 

Fraser, et al (1990: 139) definieer 'n metode as 'n "well thought-out procedure intended 

to achieve a specific aim". 

"Onderrig" en "metode" is verweef in mekaar. Die mees gesofistikeerde metodes 

betaken niks as daar nie iets is om te onderrig nie. So kan inhoud en die betekenis 

daarvan ook verlore gaan tydens Biologie-onderrig as die onderrigmetodes nie by die 
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aard van die inhoud pas nie en volgens bepaalde doelstellings geskied nie. Dit gaan in 

die navorsing nie net oor feite en teoriee nie, maar ook oor die natuurwetenskaplike 

metodes (Fraser, et al 1990: 139). 

Te dikwels nog word gevind dat Biologie-onderwysers vasgevang word in metodes 

waaraan hulle gewoond is. Elke leerdoel en -situasie word dus nie opnuut weer beplan 

en voorberei aan die hand van verskillende toepaslike metodes nie. In die keuse van 'n 

geskikte metode is dit nodig dat daar gesoek moet word na 'n spesifieke verhouding 

tussen beginsels, metodes en grondvorm wat 'n bepaalde lestipe 'n besondere gestalte 

sal gee. Die wetenskaplike moet 'n toepaslike metode kies sodat die beoogde 

studieterrein wat ondersoek moet word, toeganklik gemaak kan word. Een metode kan 

egter nie bo 'n ander gestel word nie, aangesien 'n wisselwerking tussen metodes 

plaasvind. Metodes wat aangewend word, moet aan leerlinge die geleentheid bied om 

aktief aan die onderriggebeure deel te neem. 

Hierdie deelname moet op die aard van die onderrig-leersituasie in die klaskamer en op 

die aard van die vakdissipline Biologie gerig wees. Volgens De Villiers (1987:88) word 

metode en sintaksis gelyk aan mekaar gestel. Reeds in 1965 verwys Schwab na die 

wetenskaplike ondersoekmetode as 'n sintaks. 

"One of the most misleading aspects of this description of scientific 
syntax is contained in the description of the last step as the drawing of a 
conclusion ... Therefore, to call the last step of a bit of scientific enquiry 
the drawing of a conclusion is to suggest that the scientist (a) terminates 
an enterprise and (b) that he has the truth." 

(Schwab 1965:32) 

Binne die raamwerk van die vakwetenskap en lewensbeskouing is die kenwyses van die 

wetenskap egter nooit staties nie, maar dinamies, soos weerspieel word deur die 

vernuwing van beginsels, tegnieke en metodes. 

Die verskeidenheid van leerinhoude, vaardighede en lewensverskynsels maak dit 

onmoontlik om nuwe inhoude slegs deur 'n enkele onderrigmetode aan te bied. 'n 

Verskeidenheid metodes moet aangewend word om leerlinge in staat te stel om 

probleme wat verband hou met hul lewensituasies te kan oplos. Metodes wat moet 

bydra tot die ontsluiting van lewenskundige inhoud, moet aan bepaalde vereistes 

voldoen. 
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Shulze (1994:166) stel die volgende kriteria aan die hand van Biologiedoelstellings in die 

seleksie van Biologie-onderrigmetodes voor: 

(a) Die leerling moet as aktiewe deelnemer by die onderrig-gebeure betrek word. 

(b) 'n Verskeidenheid ervaringsmoontlikhede moet aan leerlinge verskaf word. 

(c) Leerlinge moet in staat wees om situasies te kan evalueer. 

(d) Leerlinge moet gehelp word om besluite te kan maak wat op die 

onderrigmateriaal en die lewenswerklikheid gebaseer is. 

Die transmissiemodel wat tans in Biologie-onderrig toegepas word, is gegrond op 'n 

benadering van proses-produk. Dit impliseer dat voorafbepaalde doelstellings die sukses 

van Biologie-onderrig bepaal, sodat slegs die memorisering van feite en die oordrag van 

kennis beklemtoon word (Meyer en Steyn 1991 :21). Leerders is in 'n hoe mate passiewe 

ontvangers van die inligting en leerlingbetrokkenheid is grootliks beperk. Die voordele 

van so 'n instruksiebenadering is dat die ontsluiting van leerinhoud maklik geevalueer kan 

word, aangesien dit nie 'n grondige kennis van die onderliggende beginsels van die vak 

en 'n bree konsep van die studieveld verg nie (Van Ransburg 1994: 134). 

Die implementering van 'n lewenskundige Biologie-kurrikulum noodsaak egter dat daar 

wegbeweeg word van 'n proses-produkbenadering na 'n bemagtigende reflektiewe 

benadering waar leerlinge in staat sal wees om bepaalde prosesvaardighede te reflekteer 

om onafhanklike besluite rakende die ontwikkeling van die gemeenskap te kan neem. 

Suksesvolle probleemoplossing van gemeenskapsprobleme word gekoppel aan 'n 

positiewe en demokratiese klimaat waarin bemagtigde landsburgers wat beskik oor 

toepaslike vaardighede, houdings en kennis besluite kan maak. 

4.7.2 Ervaringsleer as metode vir Biologie-onderrig 

Om die belangstelling van die leerlinge te wek en te behou en maksimale leer te 

bevorder, is dit nodig dat Biologie-onderwysers nie net relevante inhoud aan leerlinge sal 

voorhou nie, maar ook by vorige ervaringe van leerlinge sal aansluit. Vir die onderrig van 

lewenskundige Biologietemas, moet die Biologie-onderwyser dus gebruik maak van die 

ervaringsleerbenadering, waar leerlinge deur die reflektering van vorige ervaringe en 
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deur persoonlik betekenis daaraan te koppel, leer. Reflektering kan beskou word as die 

kern van die ervaringsleerbenadering. 

4.7.2.1 Reflektiewe onderrig 

Fraser, senior dosent in die Departement Didaktiek (persoonlike onderhoud gevoer op 

2 Julie 1996), beskryf reflektiewe onderrig as die metode waar 'n leerling luister na wat 

die ander se en dan sy eie ervaring daarmee vergelyk. 

Volgens De Villiers (1988:52) is refleksie verskillende intellektuele of affektiewe 

aktiwiteite waar vorige ervaringe van leerlinge individueel of in groepsverband 

gereflekteer word. lndividuele refleksie word beskryf as stil denkende aksies waar 

leerlinge hulle besig met eie denke en sin gee aan nuwe ervaringe, terwyl groeprefleksie 

verband hou met aktiewe groepbesprekings en debatte van nuwe ervaringe). 

Refleksie kom daagliks in Biologieleerlinge se lewens voor en bestaan volgens De Villiers 

(1988:52) uit die volgende stappe: 

gedrag, idee en gevoelens; 

die heroproep van vorige ervaringe, gevoelens en herevaluering van ervaringe; 

en 

nuwe perspektiewe, die gereedheid vir aanwending en toegewyde aksie. 

'n Sinvolle beginpunt vir refleksie is om na die ervaring terug te gaan, terug te dink aan 

wat plaasgevind het en dan enige reaksies wat daarmee geassosieer word, te noteer. 

Deur besprekings met ander kry die leerder die geleentheid om terug te staan en die 

ervaring te analiseer en bewus te word van moontlike gevoelens tydens die ervaring. 

Negatiewe gevoelens moet subtiel weggewerk word. 

Nieteenstaande die voordele van reflektiewe onderrig, toon verskillende vakkundiges 

waarmee onderhoude gevoer is dat hulle nie op hoogte is van hierdie metode nie. 

Tydens hierdie onderhoude het Dekker (afgetrede Departementshoof: Biologie: 

Universiteit Vista met wie 'n onderhoud op 4 Julie 1996 gevoer is) daarop gewys dat die 

Biologie-onderwyser moet waak teen te gesofistikeerde metodes en dat daar eerder 

tydens Biologie-onderrig by eenvoudige metodes van onderrig gebly moet word, terwyl 
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Vermaak (Adjunkdirekteur:Onderwysbeleid: Natuurwetenskappe: Departement van 

Onderwys met wie 'n onderhoud op 5 Julie 1996 gevoer is) dit beklemtoon dat die 

leerling se ervaringsveld die beginpunt van alle leer moet wees, maar dat die Biologie

onderwyser kreatief te werk moet gaan om leerlinge aan meer ervaringe bloot te stel. 

Poliah (Ajunkdirekteur:Onderwysbeleid: Biologie: Departement van Onderwys, onderhoud 

gevoer op 19 Julie 1996) brei hierop uit deur te se dat daar interaksie tussen leerlinge 

moet wees waar hulle vorige ervaringe kan bespreek en self kan ontdek. Leerlinge is 

dus inligtingsbronne vir mekaar waar hulle inligting met mekaar deel. 

Reflektiewe onderrig kan veral suksesvol gebruik word tydens praktiese werk of 

veldekskursies wanneer lewenskundige temas behandel word. Leerlinge kan 

byvoorbeeld aan die hand van 'n werkkaart oor besoedeling in die omgewing vrae gevra 

word waartydens verskeie denkprosesse gebruik word (Wilson & Wingjan 1993:69). 

Figuur: 4.4: Oplossing vir die besoedeling van jou skoolterrein 

Vraag Denkproses Verduideliking van proses 

Waar het ons al die rommel Kennis Vereis net geheue of die heroproep 
gevind? van inligting 

Hoekom dink jy is die rommel Beg rip Vereis herfrasering, herbewoording en 
in hierdie area gevind? vergelyking van inligting 

Kan jy aan nog 'n voorbeeld Toepassing Vereis toepassing van kennis vir 'n 
van besoedeling in jou nuwe situasie of ervaring 
gemeenskap dink? 

Watter faktore het bygedra tot Analise Vereis die gebruik van inligting om 
die besoedeling van ons motiewe of oorsake te identifiseer, om 
skoolerf getuies te bepaal en gevolgtrekkings 

te maak 

Hoe kan ons voorkom dat ons Sintese Vereis die bymekaarvoeging van 
skoolterrein besoedel word? inligting om voorspellings te maak of 

probleme op te los 

Oink jy dit is reg om rommel op Evaluasie Vereis die gebruik van inligting om 
jou skoolterrein te strooi? Wat waardes te vorm, beoordelings te 
is jou mening rakende besoe- maak en menings te opper 
deling op ons skoolterrein? 
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Figuur 4.5: Konsepkaart om te illustreer dat mense met negatiewe houdings 

parke vemiel omdat die stadsraad nie die nodige failiteite vir gemors 

voorsien nie. 

~ ~ehoefteom~ ~ 
~ teverand5'f ~ ~ 

voorsien . t' . / \ 
fasiliteite vir vemie igmg / 

~ t ,;s 'n tuiste vir bernvloed 

~<l(word~~ 

' deur 

E), __ k_an_g_ee_lim_in_e_er __ --11~• 

~ woro 

wat weer herwin kan word 

regerings
ondersteuning 

""-vere1s 

fasiliteite vir 
gemors 

In die konsepkaart wat hierbo uiteengesit is, leer leerlinge dat die mense ons parke 

verniel. Hierdie mense openbaar negatiewe gesindhede en stel nie belang in die 

bewaring van parke nie aangesien die stadsraad nie genoegsame fasiliteite vir die 

gemors voorsien nie. 

Vanuit 'n konsepkaart word reflektiewe onderrig toegepas waar leerlinge sowel as die 

onderwyser in staat gestel word om te konstrueer, te konsolideer, te fasiliteer, te hersien 

en te evalueer wat hulle geleer het. 

Leerlinge kan gevra word om te reflekteer oor wat hulle geleer het deur selfevaluering 

(Wilson & Wingjan 1993:109). 
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Selfevaluering kan as volg geskied (Wilson & Wingjan 1993:122): 

Maak tyd vir besprekings oor wat geleer is en hoe leerlinge verander het. 

Oink hardop en monitor jou eie vordering. Skryf daaroor en deel jou gedagtes 

met leerlinge. 

Gee leerlinge tyd om in pare en in groepe gesprekke te voer oor wat hulle dink 

en geleer het. 

Gee spesifieke, gereelde en positiewe terugvoering aangaande 

studenterefleksies. 

Wys dat jy emstig is oor leerlinge se bydraes tot die evalueringsproses deur hulle 

by ouer-onderwyseronderhoude te betrek. 

Maak klasprojekte saam, vertoon dit en gebruik dit vir evalueringskriteria, verwys 

gereeld daama en voeg by. Evalueringskriteria kan die volgende aanspreek: Wat 

verhinder leer? Wat is die voordele van kooperatiewe groepvaardighede? Wat 

is goeie luister- en praatvaardighede? Hoekom is dit goed om in groepe te werk? 

Wat is die waarde van selfevaluering? 

Praktiese maniere om leerlinge tydens evaluering te betrek (Wilson & Wingjan 

1993:142): 

Betrek die klas of individuele leerlinge in die formulering van kognitief-intellektuele 

doelstellings. 

Laat leerlinge toe om evalueringprosesse te kies. 

Na elke sessie word leerlinge individueel, per groep of as 'n klasaktiwiteit vrae 

gevra soos: Wat het jy geleer? Watter vrae het jy nou? Hoe kan 'n mens hierdie 

vrae beantwoord? Reaksies kan skriftelik of mondelings wees. 

Leerlinge moet mekaar waameem. Hulle moet spesifieke vaardighede soos hoe 

goed leerlinge bygedra het tot die groep, die gebruik van selfkorrigerende 

strategiee of die vermoe om besluite te regverdig, waarneem. Dit belig 
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spesifieke strategiee en vaardighede wat waarnemers later in hulleself kan 

monitor. 

Leerlinge word gevra om werk te kies en in hulle leers te liasseer. Hulle is 

verantwoordelik vir die opdatering hiervan. 

Hou konferensies om hierdie vordering te bespreek. 

Vra studente om die sukses van leerprogramme, byvoorbeeld die spesifieke 

temas of 'n ekskursie aan die einde van die termyn, te evalueer. 

Kies leerlinge om jou gedrag, soos die seleksie van leerlinge om vrae te 

beantwoord, te monitor. Gedragsaspekte soos watter leerlinge gereeld vrae 

gevra word of watter leerlinge ge"ignoreer word, is van belang. 

Bied aan leerlinge 'n lys vaardighede en vra hulle om hulle eie rekords te hou. 

Hulle kan selfs gevra word om sekere vaardighede te genereer. 

Vra leerlinge om toetsvrae of geslote aktiwiteite vir mekaar te ontwerp. 

Aanvanklik sal leerlinge basiese refleksievrae vra, maar met leiding en modelle 

kan hulle vrae vorm wat hoer denkvaardigheidsvlakke verg. 

Die voordeel van reflektiewe onderrig is daarin gelee dat leerlinge se ervarings van 

lewenskundige Biologietemas wat bespreek word meer betekenisvol word deur refleksie, 

wat weer kan lei tot groter selfkennis. Die nadeel van reflektiewe onderrig is dat nie alle 

leerlinge oor dieselfde vlak van kognitiewe en affektiewe vaardighede, wat vir die 

verhoging van refleksie benodig word, beskik nie (Tomlinson 1995:80-81). 

Die Biologie-onderwyser moet egter sensitief wees vir die verskillende vlakke van 

individuele ontwikkeling gedurende die reflektiewe proses. Sommige leerlinge vind dit 

makliker om hulle refleksies te artikuleer deur in groepsituasies eerder te skryf as om self 

te praat. Party leerlinge benodig meer tyd op sekere stadiums, byvoorbeeld wanneer 

daar aandag aan emosies gegee word, terwyl ander die emosiefase heeltemal oorslaan. 

Reflektiewe onderrig is 'n komplekse proses wat van een individu na die ander verskil en 

sensitiewe begeleiding benodig. 

Nieteenstaande kritiek teen die reflektiewe benadering, kan hierdie metode as 'n 
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belangrike metode vir lewenskundige Biologie-onderrig beskou word, aangesien leerlinge 

se belangstelling van die begin van 'n tema vasgevang word, deurdat daar aangesluit 

word by vorige ervarings. Leerlinge reflekteer wat hulle reeds weet aangaande 'n 

bepaalde lewenskundige tema en die Biologie-onderwyser bou verder op hulle ervaring 

deur nuwe inligting oor die tema by te voeg of vorige ervaringe en kennis te gebruik om 

bepaalde probleme op te los. Refleksie van dit wat die leerling reeds verwerf het, is 

noodsaaklik vir enige leeraktiwiteit waar die leerling nuwe lewenswetenskaplike inligting 

moet ontdek of probleme moet oplos. Reflektiewe onderrig skakel nou saam met ander 

onderrigmetodes en is noodsaaklik vir effektiewe leergebeure in Biologie-onderrig. 

Besprekings en debatte asook simulasie-aktiwiteite kan veral suksesvol tydens 

reflektiewe onderrig as tegnieke aangewend word om lewenskundige temas te onderrig. 

4.7.3 Besprekings en debatte as metode van Biologie-onderrig 

Fraser, et al (1990:140) definieer besprekings as "when two or more people participate 

in a discussion of a particular matter, usually with the aim of solving a problem". 

Besprekings en debatte kan tussen die onderwyser en die leerlinge of tussen leerlinge 

onderling plaasvind. 

Die gesproke woord tussen die onderwyser en die leerling speel steeds 'n belangrike rol 

in die klaskamer. Die sukses van 'n besprekingsmetode mag be"invloed word deur die 

gedrag, houding en belangstelling van die onderwyser en leerling teenoor die vak. Vir 

suksesvolle implementering van nuwe inhoude, is dit nodig dat 'n betekenisvolle 

aanknopingspunt gevind word, moontlik deur media-inligting soos televisieprogramme 

("50/50"), tydskrifartikels (Custos, African Wildlife, Spectrum, Archimedes) en koerant

berigte asook radiopraatjies. Temas vir bespreking en debattering moet leerlinge 

interesseer en motiveer om deel te neem (Shulze 1994:166). 

Om dit te kan doen, moet vir relevante besprekings, onderwerpe wat die gemeenskap 

raak, gekies word, soos Vigs, dwelms, surrogaatmoederskap, genetiese ingenieurswese 

en andere en die etiese verskilpunte daaraan verbonde in 'n multikulturele Suid-Afrika. 

Aspekte wat bespreek kan word, is, byvoorbeeld die kwessie van die wettiging van 

aborsie in Suid-Afrika; die noodsaaklikheid van seksvoorligting vir kinders op skool; hoe 

die toenemende oorbevolking in ons stede hokgeslaan kan word; wat gedoen kan word 
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om in die waterbehoeftes van Suid-Afrika te voorsien; of hoe Suid-Afrikaners opgevoed 

kan word om die natuur te bewaar? 

Deur klasbesprekings en debatte moet die kritiese denke van leerlinge gestimuleer word. 

Biologieleerlinge moet leer om voorstelle te maak, verantwoordelikhede te neem en 

ander se gesigspunte te respekteer (Chacko 1993:41). 

Die besprekings- en debatmetode kan veral gebruik word om ingewikkelde begrippe te 

verduidelik, praktiese werk of aktiwiteite toe te lig, om nuwe konsepte en vaardighede 

bekend te stel en om leerlinge met probleemoplossings te help. Dit is veral 'n geskikte 

metode om twispunte en gemeenskapsprobleme rakende die bevolking van Suid-Afrika 

te probeer oplos, en kan dus suksesvol vir die onderrig van lewenskundige Biologietemas 

gebruik word. 

4.7.4 Simulasie as 'n Biologie-onderrigmetode 

Simulasie kan beskou word as 'n leerlinggesentreerde metode waar leerlinge 

rolspelaktiwiteite uitvoer ten einde 'n beter begrip aangaande bepaalde konsepte te 

verkry. Deur rolspel kan leerlinge konsepte vanuit verskillende perspektiewe van mede

leerlinge verwerf, sodat moeilike konsepte vir leerlinge duidelik word, aangesien die 

handboek nie altyd moeilike konsepte duidelik uiteensit nie (Jablon 1992:73). 

Simulasiespeletjies vereenvoudig dus die komplekse realiteit vir die leerling en word 

saam met ander Biologie-onderrigmetodes aangewend. Simulasie bied dus geleenthede 

aan Biologie-onderwysers om situasies, konsepte en aangeleenthede in 'n eenvoudige 

vorm aan leerlinge te verskaf. 

4.7.4.1 Die aanwending van simulasie in die Biologieklas 

Die doelwitte van die simulasie-aktiwiteit moet duidelik uiteengesit word, naamlik die 

verhoging van leerlingvermoe in die gebruik van konsepte waar leerlinge situasies moet 

kan analiseer of probleme moet kan oplos en om die uiteenlopende gesigspunte van 

maats te respekteer en te gebruik ter oplossing van probleme (Carin 1993:31). 

Doelwitte moet egter nie net verband hou met die verwerwing van wetenskaplike en 

sosiale feite nie, maar ook met sisteemanalise en besluitmaking van komplekse 

probleme (Lehmann & Schilke 1987:96). Lewensverwante inhoud moet dus aan 

leerlinge gebied word, waardeur moontlike oplossings vir belangrike 
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gemeenskapsprobleme gemaak kan word. 

Om lewensverwante inhoud by leerlinge tuis te bring, is dit noodsaaklik dat die 

onderwyser die leerlinge by 'n in-dieptebenadering wat op die ontwikkeling van 

wetenskaplike vaardighede, probleemoplossings en begrip aangaande onderliggende 

biologiese konsepte binne 'n sosiale konteks gerig is, betrek (Collins 1993: 111 en Jablon 

1992:73). 

Dit doen die onderwyser deur 'n lewenskundige probleem wat leerlinge se belangstelling 

wek, te selekteer. Byvoorbeeld, natuurbewaring word geraak deur 'n voorgestelde 

konstruksie van 'n snelweg deur waardevolle landbougrond. Die aangeleentheid wat 

bespreek kan word, is die seleksie van 'n toepaslike roete wat landbougrondskade sal 

verminder. Die Biologie-onderwyser as begeleier van die simulasie-aktiwiteit wys 

leerlinge op die verskillende rolle wat in so 'n situasie gespeel kan word, soos: 

'n verteenwoordiger van die snelwegdepartement; 

die vervoerunie wat besorg is oor die ekonomiese implikasies; 

'n aantal boere wat besorg is oor landbouproduksie; 

'n omgewingsklub wat besorg is oor die estetiese implikasies op die omgewing; 

'n prokureur wat die wetlike aspekte van die snelweg hanteer; of 

'n prokureur vir die landbou-agente. 

Leerlinge identifiseer hulle eie rolle om sodoende die belangrike konsepte wat ter sake 

is, aan te spreek. 

Die simulasie-aktiwiteit word afgesluit deurdat leerlinge hulle persepsies met mekaar deel 

om gesamentlik oplossings vir probleme te probeer vind (Carin 1993:31). 

4.7.4.2 Voorbeelde van simulasie-aktiwiteite 

Loubser, et al (1996:69) stel die volgende situasie-aktiwiteite wat betrekking het op die 
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oorlewing van die Suid-Afrikaanse bevolking voor: Die situasie rakende oorlewing en die 

mens se afhanklikheid van landbouprodukte en lewende hawe word aan die klas gestel. 

Die Biologie-onderwyser stel nou rolkaarte, waar verskillende situasies voorgestel word, 

vir elke groep voor en vra groepe om 'n groepsbesluit te maak oor watter produkte om 

te plant en watter diere om die volgende jaar aan te hou. Hulle moet hulle besluite 

deurgaans neerskryf. Die volgende situasies word verskaf: 

Situasie I 

Dit reen gereeld, daar is genoeg water in die dam om die rivier en die veld nat te hou en 

die diere te voer. Dui aan watter van die volgende opsies jy as boer moet uitvoer: Moet 

jy 

i. die helfte van die diere slag? 

ii. die natleiding van jou veld stop? 

iii. 'n kwart van jou diere slag en 'n kwart van die veld ooplos? 

iv. ekstra saailinge plant om te verkoop om sodoende kontant te maak uit 

voedselproduksie? 

v. verhuis en 'n beter area vind om in te leef? 

Situasie II 

Die handelaar stel 'n nuwe produk voor waarvoor jy as die boer baie hoe pryse sal 

behaal. Die produk benodig egter meer land as wat jy huidiglik het. Watter besluite 

neem jy? 

i. Wys die geleentheid van die hand en gaan aan soos gewoonlik. 

ii. Plant 'n bietjie van die nuwe produk. 

iii. Plant die nuwe produk in al jou lande. 

iv. Brei die plantarea uit en plant die nuwe produk slegs in die nuwe gebied. 
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Situasie Ill 

Sprinkane infilteer jou land en vreet jou produkte op. Wat gaan jy doen? 

i. Spandeer al jou geld op goedkoop insekdoders om die helfte van die land te 

behandel. 

ii. Spandeer al jou geld op duur insekdoders om die helfte van die land te behandel. 

iii. Trek weg van die sprinkaangebied. 

iv. Doen niks nie. 

Wanneer leerlinge 'n besluit oor die voorafgaande situasies geneem het, behoort 

leerlinge 'n tweede kaart waarop die Biologie-onderwyser verskillende gevolgtrekkings 

uiteensit, te ontvang. Aan die hand van onderstaande gevolgtrekkings kan leerlinge nou 

besluit of hulle hulle eie gevolgtrekkings sou wou aanvul of verander. Die Biologie

onderwyser gee aan leerlinge hierdie gevolgtrekkings sodat leerlinge wat nie in staat is 

om eie gevolgtrekkings te maak nie, nou gevolgtrekkings kan wysig na 'n meer sinvolle 

besluit. 

Gevolgtrekking I 

i. Jy beleef 'n tekort aan prote"iene, word swakker en raak meer vatbaar vir siektes. 

ii. Jy belewe 'n tekort aan voedsel, maar nie so dat jy baie swakker word of baie 

minder energie het nie. 

iii. Die landbouprodukte faal almal, die meeste van jou diere sterf en jy kry geen 

ekstra inkomste vir die verkoop van enigiets nie. 

iv. Orals waar jy gaan, is dit dieselfde; intussen het jy al jou produkte verloor en die 

meeste van jou diere het as gevolg van die droogte gesterf. 

Gevolgtrekking II 

i. Die volgende jaar gee die handelaar jou steeds 'n laer prys vir die ou produk en 
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hy dui aan dat pryse daarvoor steeds val. 

ii. Die volgende jaar kry jy 'n goeie oes van die nuwe produk en maak 'n groter 

inkomste. 

iii. Daar is nie genoeg water om al die produkte nat te lei nie. 

Vanuit bogenoemde gevolgtrekkings kan leerlinge nou hul eie vorige persepsies en 

gevolgtrekkings wysig om die beste moontlike oplossings tydens die simulasie-aktiwiteit 

te vind. 

Neg 'n voorbeeld vir rolspel is waar leerlinge die rolle van natuurbewaarders, juweliers 

en ekonome kan speel. In groepe bespreek leerlinge die onwettige skiet van renosters 

en olifante in Suid-Afrika se nasionale parke. Baie mense, insluitende natuurbewaarders, 

is ten gunste van die gekontroleerde verkoop van ivoor van uitgesoekte diere wat 

uitgedun meet word, wat sodoende finansiering kan voorsien om wilddiefstal hok te 

slaan. Ander meen dat sender 'n totale verbanning, wilddiefstal nie gekontroleer kan 

word nie. Hierdie uiteenlopende menings dwing leerlinge om 'n individuele mening 

aangaande hierdie aangeleentheid aan te neem en te stel (De Beer & Van Niekerk 

1996:14). 

Volgens 'n onderhoud gevoer met De Beer (Biologiedosent: Universiteit Vista op 3 Julie 

1996), is rolspel baie belangrik vir die totale ontwikkeling van die leerling op die 

kognitiewe, affektiewe sowel as psigomotoriese vlak. Leerlinge leer om interaktief aan 

leergebeure deel te neem. 

4.7.4.3 Die voordele van die simulasiemetode 

Die volgende voordele van die simulasiemetode kom na vore: 

feite word makliker geleer; 

kontakte met onderwerpe deur middel van die sintuie verskaf aan leerlinge 

direkte terugvoering in plaas van deur die Biologie-onderwyser; en 

simulasie-aktiwiteite word gewoonlik gebruik om gemeenskaplike probleme wat 

leerlinge se belangstelling wek, aan te spreek. Lewenskundige Biologietemas, 
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byvoorbeeld waterbesoedeling, natuurbewaring, aborsie, Hepatitis B, 

surrogaatmoederskap, bevolkingsgesondheid en evolusie kan dus suksesvol 

deur simulasie-aktiwiteite aangespreek word. 

Benewens bogenoemde simulasie-aktiwiteite en die voor- en nadele daaraan verbonde, 

bied rekenaarprogramme interessante simulasie-aktiwiteite wat deur die Biologie

onderwyser gebruik kan word. 

4.7.4.4 Rekenaarsimulasies vir Biologie-onderrig 

Die afgelope aantal jare word rekenaars toenemend vir onderriggebeure in verskillende 

vakke gebruik. Rekenaarsimulasies as plaasvervanger vir lewendige diere kan veral 

suksesvol tydens praktiese werk in Biologie-onderrig gebruik word. Die vraag wat deur 

baie Biologie-onderwysers gevra word, is of rekenaarsimulasies lewendige disseksies 

kan vervang en of die gewenste doel steeds deur middel van rekenaarsimulasies 

verwerklik kan word. 

'n Rekenaarsimulasie van die padda se hart in plaas van die werklike disseksie van 'n 

paddahart, kan byvoorbeeld beskou word as 'n alternatiewe simulasie van die praktiese 

disseksie van die paddahart. Die rekenaarprogram is hoogs interaktief en gebruik 

werklike eksperimentele inligting om die hartsametrekkings identies soos die van die 

oorspronklike dier te simuleer. 

Leerlinge kan deur die rekenaarprogram op hulle eie tyd werk en metings direk van die 

rekenaarskerm maak. Hierdie simulasieprogramme word volledig aangebied met 

biologiese inligting oor die paddahart, met vrae en opdragte. Sodoende kan 'n 

hartsimulasieprogram algemeen in die klas gebruik word om sekere kenmerke van die 

hart en sy funksies te demonstreer. Die rekenaarprogram verskaf duidelike beeldinligting 

van die sametrekkings van die hart en die sametrekkings word ook uiteengesit as 

grafieke wat aanhoudend oor die skerm rol om 'n kardiogram te simuleer. Verder kan 

effekte wat dwelms of die temperatuur op die paddahart uitoefen, ook gesimuleer word. 

Leerlinge kan die tempo van die hartklop bepaal asook die krag van die sametrekkings. 

Wanneer leerlinge teen hulle eie tempo werk, kan die rekenaar op 'n bepaalde beeld tot 

stilstand gebring word en weer later verder gaan as dit nodig is. 

Die voordele van so 'n rekenaarsimulasie is dat fisiologiese beginsels onderrig word. 

Akkurate metings word deur leerlinge uitgevoer, leerlinge bekom belangrike inligting deur 
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middel van verskillende metodes. Leerlinge leer ook om wetenskaplik te skryf en die 

disseksie van diere word uitgevoer sonder dat lewende diere benodig word. 

Daar is egter uitsonderlike voordele gekoppel aan die onderrig van fisiologiese beginsels 

deur middel van rekenaarsimulasies, naamlik dat leeringe teen hulle eie tempo deur die 

program vorder, dat hulle vol vertroue is dat die kennis wat uit die resultate verkry is, 

ware inligting is en nie dalk inligting wat gebaseer is op byvoorbeeld 'n disseksie wat deur 

'n leerling uitgevoer is wat dalk oormoeg of nie in staat was om behoorlik te dissekteer 

nie. Leerlinge bekom ook bepaalde vaardighede deurdat van hulle verwag word om 

metings direk van die skerm af te maak, net soos hulle van 'n regte ossiloskoop sou 

gemaak het. 

Volgens Dewhurst, et al (1988:166-169) is daar egter ook bepaalde nadele gekoppel aan 

so 'n rekenaarsimulasieprogram, naamlik: 

leerlinge wat verder in 'n natuurwetenskaplike rigting wil studeer, kry nie werklik 

die geleentheid om 'n werklike disseksie uit te voer nie; 

baie leerlinge mag belangstelling in die disseksie van lewende diere verloor, 

aangesien dit nie lewendig uitgevoer word nie; en 

programme en rekenaars is baie duur en nie alle skole beskik oor sulke geriewe 

nie. 

Simulasie deur middel van rekenaarprogramme kan 'n waardevolle onderrighulpmiddel 

vir selfondersteunende studie wees. Dit is 'n metode van Biologie-onderrig wat 

toenemend belangriker in die toekoms kan word, veral vir die onderrig van 

lewenskundige Biologietemas soos Vigs, dwelmmiddels, die fisiologie van die mens, 

natuurbewaring, voortplanting en genetika. 

Hoewel Biologie-onderwysers besef dat leerlinggesentreerde prosesse in Biologie

onderrig belangrik is, is hulle nie altyd in staat om hulle eie dominante rol van 

kennisoordraging te laat vaar nie. Ondersoeke word eerder self deur die Biologie

onderwyser uitgevoer as om die verantwoordelikheid op die leerlinge te plaas. 

Daarbenewens het Biologie-onderwysers nie genoegsame kennis rakende simulasie as 

onderrigmetode nie en beskou simulasie-aktiwiteite dikwels as tydrowend (Lehmann & 



- 178 -

Schilke 1987:91). 

Nieteenstaande bogenoemde probleme ten opsigte van die simulasiemetode, verhoog 

so 'n metode die kritiese wetenskaplike denke van die leerling om besluite aangaande 

gemeenskapsprobleme te kan maak. Leerlinge word met relevante wetenskaplike 

probleme gekonfronteer wat tot verhoogde belangstelling en retensie van biologiese 

konsepte kan lei. 

4.7.5 Probleemoplossingsmetode 

Die ontwikkeling van probleemoplossende vermoens is 'n opvoedkundige doelwit in 

Biologie-onderrig. Leerlinge moet in staat wees om probleme rakende natuurbewaring, 

besoedeling, bevolkingstoename, watervoorsiening of enige ander probleem wat die 

gemeenskap raak, op te los (Shulze 1994:166). 

Die aard van natuurwetenskap en wetenskaplike ondersoek, gepaardgaande met 

belangrike omgewings- en maatskaplike vraagstukke, beklemtoon deurgaans die 

belangrike rol wat probleemoplossing in die natuurwetenskaplike onderrig en leer behoort 

te speel. Die kernsillabuskomitee vir Natuurwetenskappe (1994:20) beveel aan dat 

probleemoplossing as 'n onderrigmetode gebruik moet word waar dit gepas is. 

Die probleemoplossingsmetode motiveer en betrek leerlinge aktief by leeraktiwiteite 

sodat 'n hoe kwalitatiewe bydrae deur leer1inge gelewer word om probleme op te los (Van 

Rooyen 1988:43-45). 

Om bogenoemde te kan bereik, is dit noodsaaklik dat die Biologie-onderwyser dus die 

nodige opleiding sal ontvang om die formulering van probleemvaardighede te ontwikkel. 

Die onderwyser moet in plaas van die oordra van klasondersoeke en wetenskaplike feite 

die leerling toelaat om self verduidelikings te gee, ondersoekmetodes voor te stel, 

interpretasies te maak en tot gevolgtrekkings te kom (Yager, et al 1994:269). 

Die probleemoplossingsmetode word deur die onderwyser en leerlinge as 'n moeilike 

metode ervaar, met die gevolg dat hierdie metode nie altyd in die praktyk realiseer nie. 

Om bogenoemde probleem te oorkom, is dit noodsaaklik dat Biologieleerlinge deur 

middel van relevante Biologie-inhoud die geleentheid gebied word om probleme rakende 

Suid-Afrika en naburige lande in Afrika te ondersoek en oplossings te vind. 



- 179 -

De Beer (1995:32) haal die volgende relevante probleme in Suid-Afrika en Afrika uit Opie 

(1989) as volg aan: 

In Afrika sterf vyf miljoen kinders elke jaar onder die ouderdom van vyf - bykans 

600 per uur. 

Dertig miljoen Afrika-inwoners in 20 lande het nie genoeg voedsel nie. 

80 persent van die swart plattelandse families kan nie in die basiese behoeftes 

van hulle kinders voorsien nie. 

Suurreen veroorsaak dat die Transvaalse Hoeveld in Suid-Afrika een van die 

mees besoedelde areas in die wereld word. 

Die Biologie-onderwyser moet onthou dat daar 'n interaksie tussen die Biologie-inhoud, 

onderrigmetodes en die strategiee van die onderwyser bestaan. Deur uitdagende 

probleme of vrae te stel of deur kreatief te wees, kan die Biologie-onderwyser leerlinge 

se nuuskierigheid en verbeelding prikkel. Die Biologie-onderwyser kan veral gebruik 

maak van koerantuitknipsels waar 'n huidige probleem aangespreek word. Leerlinge kan 

die probleem vanuit die koerantberig bestudeer en moontlike oplossings vir probleme 

voorstel. Leerlinge behoort ook aangemoedig te word om aan die plaaslike koerant te 

skryf waarin hulle hul menings opper oor spesifieke probleme. In Suid-Afrika was daar 

byvoorbeeld koerantberigte waarin die moontlikheid van mynbou in die Nasionale Kruger 

Wildtuin beplan is. Hier is leerlinge gevra om die invloed van mynaktiwiteite op die 

natuur te ondersoek en om voorstelle in hierdie verband te maak (De Beer & Van Niekerk 

1996:12). 

Dit is dus noodsaaklik dat leerlinge met huidige probleme in Suid-Afrika gekonfronteer 

word, sodat hulle die nodige vaardighede waaroor hulle beskik, kan gebruik om 

doeltreffende probleemoplossings voor te stel. 

lndien die probleemoplossingsmetode in Suid-Afrikaanse skole misken word, kan dit op 

kritiese gevolge uitloop. Vir baie leerlinge is die sekondere Biologiekursus die laaste 

wetenskaplike rigting wat hulle sal volg, daarom is dit noodsaaklik dat leerlinge as toe

komstige volwassenes en landsburgers in staat sal wees om probleme rakende die 

samelewing en hulself te kan oplos. 
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Leerlinge moet deur selfondersoek ontdekkend te werk gaan om oplossings vir probleme 

te vind. 

4.7.6 Die demonstrasiemetode as 'n onderrigmetode vir Biologie 

Fraser (1983:14) beskryf demonstrasie as die uitvoering van 'n besondere 

handelingsreeks deur 'n kundige persoon, sander of met behulp van 

onderrighulpmiddels. Die uitgangspunt is dat 'n bepaalde vaardigheid, kundigheid of 

kennis aan die onkundige oorgedra moet word, sodat laasgenoemde in staat sal wees 

om hierdie vaardighede deur inoefening te bemeester. 

Die doel van demonstrasie as 'n onderrigmetode is die oordra van sekere vaardighede 

of insigte na die onkundiges (leerlinge), sodat laasgenoemde in staat is om die nodige 

kennis te verwerf deur die waarneming van 'n reeks aksies (Fraser, et al 1990:145). 

Ekonomiese - en tydsfaktore veroorsaak dat praktiese werk geredelik deur die 

demonstrasiemetode vervang word (Chacko 1993:42). Falk (1980:196) en Fraser 

( 1983: 15) onderskei tussen twee tip es demonstrasie, naamlik ondersoekende 

demonstrasie en illustratiewe demonstrasie. Die ondersoekende demonstrasiemetode 

word as 'n ontdekkende onderrigmetode gebruik, waar die onderwyser op die agtergrond 

tree en die leerlinge deur vrae begelei word om 'n probleem op te los. Leerlinge is dus 

aktief besig om te beskryf wat hulle sien en logiese gevolgtrekkings te maak. 

Tradisioneel word die demonstrasiemetode illustratief aangebied, waar die onderwyser 

wys en vertel en vooraf gevolgtrekkings maak. Fraser (1983:15) haal Fourie (1977:156) 

soos volg aan: "lllustrasie is gewoonlik gerig op verheldering van 'n aspek van die 

werklikheid aan die hand van 'n voorbeeld". So kan die onderwyser byvoorbeeld aan die 

hand van 'n rolprent of video of selfs 'n velduitstappie aan die leerlinge gemeenskaps

en individuele probleme voorhou. 

As voorbeeld kan 'n uitstappie na 'n industriele area waar besoedeling die gemeenskap 

bedreig, of na 'n nabygelee landery of boerdery om die effek van droogte te bestudeer, 

dien. 

Biologieleerlinge moet insig in die probleem verkry en 'n moontlike oplossing kan bied 

aan die hand van dit wat waargeneem is. 
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As 'n verdere voorbeeld kan die beginsels van genetiese ingenieurswese, naamlik die 

produksie van groeihormone en insulien asook die potensiele gevaar daaraan verbonde, 

gei"llustreer word deur plastiese of kartonmodelle of geskikte rekenaardemonstrasies 

(Clark 1995:3). 

Die produksie van biogas deur die fermentasie van plant- en dierstowwe kan byvoorbeeld 

deur kleinskaalse biogasopwerktoestelle gedemonstreer word. 

Die demonstrasiemetode visualiseer en illustreer belangrike konsepte aan die leerder 

sodat nuwe insigte en probleme rakende die gemeenskap en die individu in konteks 

geplaas kan word. 

Deur middel van die demonstrasiemetode meet leerlinge die konkrete werklikheid met 

werklike lewensverwante probleme kan waarneem en moontlike oplossings met maats 

en die Biologie-onderwyser kan wissel. Aan die hand van dit wat leerlinge waarneem en 

ervaar meet hulle dus in staat wees om groepbesprekings te veer en deel te neem aan 

groepaktiwiteite waar verskillende menings en lewensbeskouinge uitgeruil word. 

Groepaktiwiteite waar leerlinge in groepsverband leer, blyk die uitweg te wees vir 'n 

steeds toenemende bevolkingsaanwas in Suid-Afrika. Die groot getalle leerlinge plaas 

toenemende druk op die onderwys, met die gevolg dat klasse steeds groter word. 

4.7.7 Kooperatiewe leer as 'n Biologie-onderrigmetode 

In die lig van die snelle veranderinge wat Suid-Afrika ten opsigte van 'n multi-etniese 

kultuur ondergaan, word daar al hoe dringender na effektiewe onderrigmetodes gesoek 

om hierdie probleem in Biologie-onderrig te help bekamp. Kooperatiewe leer kan hier 'n 

belangrike rol speel om etniese verhoudinge te bevorder en kan suksesvol saam met 

ander onderrigstrategiee gebruik word om lewenskundige Biologietemas te onderrig. 

Watson (1991:141) definieer kooperatiewe leer as volg: 

"Cooperative learning may be defined as a classroom learning 
environment in which students work together in small, mixed-ability 
groups on academic tasks". 

Kooperatiewe leer verwys dus na leeraktiwiteite waar leerlinge in pare of groepe 
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saamwerk aan 'n probleem en saam inligting bekom en uitruil om sodoende die bes 

moontlike oplossing aan die res van die klas voor te hou. Die kooperatiewe metode 

bevorder die aktiewe deelname van leerlinge aan leeraktiwiteite (Martin, et al 1994:219) 

en leer leerlinge om dit wat hulle in die groep leer, hulle eie te maak. lnterpersoonlike 

en kleingroepvaardighede word tydens groepwerk aangeleer, waar leerlinge leer om met 

ander saam te werk aan die oplossing van gemeenskaplike probleme. 

Kooperatiewe leer kan soos volg in die Biologieklas toegepas word: 

Eerstens moet die doelwitte van kooperatiewe leer duidelik aan die leerlinge gestel word. 

Daarna moet die Biologie-onderwyser besluit hoe groot die groep gaan wees, hoe die 

klaskamer georganiseer gaan word, watter materiaal gebruik gaan word en watter rolle 

elkeen in die groep gaan vertolk. Hierna identifiseer en formuleer die Biologie

onderwyser 'n probleem soos: Daar is 'n voedseltekort wereldwyd, hoe kan dit opgelos 

word? Leerlinge verdeel in groepe en bespreek die probleem met mekaar, daarna volg 

'n aksie om nuwe inligting te bekom, deur byvoorbeeld met kundiges oor die probleem 

te praat, die jongste navorsing na te lees, ensovoorts. Leerlinge interpreteer 

versamelde inligting en besluit watter oplossings die beste gaan werk vir so 'n probleem. 

Hiema evalueer die Biologie-onderwyser die kwaliteit en kwantiteit van die leeraktiwiteite 

sodat daar volgende keer op verbeter kan word (Slabbert 1990:506). 

Tydens kooperatiewe leer word 'n probleem dus aan verskillende groepe leerlinge gestel. 

'n Voorbeeld hiervan is hoe Vigs bekamp kan word. lnligting aangaande Vigs word deur 

leerlinge versamel en uitgeruil om sodoende 'n oplossing vir die probleem wat aan 

groepe voorgehou is, te kan vind. Die Biologie-onderwyser bly deurgaans 'n raadgewer 

en aktiwiteitskoordineerder terwyl leerlinge saamwerk om 'n gemeenskaplike doel te 

verwesenlik (Lord 1994:280). 

Watson (1991 :141) wys verder daarop dat heterogene groepering, waar leerlinge volgens 

vermoens, etniese agtergrond en geslag gemeng word, 'n belangrike faktor is om die 

beste van die leerlinge na vore te bring om sodoende leerlingprestasie te verhoog. 

Shroyer (1989) soos aangehaal deur Lord (1994:280) en Cavalier, et al (1995:62) het na 

aanleiding van verskeie ondersoeke en verslae aangaande kooperatiewe leer die 

volgende voordele aangetoon: 
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verhoogde retensie en leerlingprestasie; 

die ontwikkeling van redeneringstrategiee en 'n verhoging van kritiese 

denkvermoe by leerlinge; 

'n groter vermoe om situasies vanuit ander perspektiewe te sien; 

verhoogde intrinsieke motivering; 

meer positiewe en ondersteunende verhoudings met ander lede in die groep, 

ongeag geslag, ras of vermoens; 

positiewe houdings teenoor die vak, leer en skool verhoog; 

verhoging van die self-esteem en selfaanvaarding; 

verhoogde sosiale ondersteuning; 

meer positiewe sielkundige aanpassing en gesondheid; en 

dit verhoog interpersoonlike en kleingroepvaardighede. 

Vanuit bogenoemde voordele is dit 'n raaisel waarom kooperatiewe leer nog nie effektief 

in die Biologie-klas posgevat het nie. Die "Curriculum Frameworks for Science, 

Technology and Mathematics" (1995:12-13) beveel aan dat "classroom procedures be 

interactive and investigative with cooperative learning as a feature of classroom 

practice". Die omgewing daarbuite moet ten volle gebruik word. 

Watson (1991:142) wys daarop dat leerlinge die konsepte van basiese 

lewenswetenskappe soveel beter verstaan aan die hand van kooperatiewe leer. 

Leerlinge leer om te analiseer, krities te dink en konseptuele vaardighede te gebruik om 

alledaagse probleme op te los. Respek en liefde vir die vak word deur kooperatiewe leer 

gekweek. Die leerling stel belang in die vak en wil graag meer weet. Aangesien 

leerlinge self gegewens moet insamel en uitruil, word wetenskaplike konsepte vir 'n lang 

termyn bewaar. 

Slavin (1987:11) beweer dat die sukses van kooperatiewe leer toegeskryf kan word aan 
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die beloning wat groepe en individue deur evaluasie ontvang. Beloning lei tot motivering 

en verhoog leerlingprestasie. Leerlinge ontwikkel 'n liefde vir Biologie as vak en wil 

graag verder aan leeraktiwiteite deelneem waar perspektiewe met medeleerlinge uitgeruil 

word om sodoende die beste moontlike oplossing vir die groep se probleem te vind. 

Kooperatiewe leer is egter tydrowend en verg deeglike beplanning van die Biologie

onderwyser. Die meeste Biologie-onderwysers in Suid-Afrika is egter nog nie vertroud 

met hierdie metode nie. Dit is noodsaaklik dat meer Biologie-onderwysrs bewus sal word 

van die voordele wat deur kooperatiewe leer as metode gebied word, veral wanneer 

lewenskundige Biologie-inhoud onderrig word. 

Kooperatiewe leer kan veral suksesvol gebruik word vir die onderrig van temas soos 

wetgewing rakende die bewaring van water, die positiewe en negatiewe rol van die 

wetenskap en die tegnologie rakende besoedelingsbeheer, die gevolge van familie

grootte en bevolkingsgrootte, die gevolge van die gebruik van dwelmiddels, ensovoorts. 

Kooperatiewe leer vorm, net soos die ander reeds-bespreekte metodes, 'n ge'integreerde 

geheel met ander Biologie-onderrigmetodes. 

4.8 Samevattend 

As gevolg van 'n gebrek aan verdere wetenskaplike opleiding, baat slegs 2% van die 

Suid-Afrikaanse bevolking by 'n akademies-georienteerde kurrikulum. Die gebrek aan 

belangstelling kan teruggevoer word na die Biologiekurrikulum wat nie voorsien in die 

behoeftes van die individu en die gemeenskap nie. 

'n Lewenskundige Biologiekurrikulum moet dus saamgestel word wat voorsien in die eise 

en behoeftes van die gemeenskap en die individu. Die implementering van so 'n 

lewenskundige Biologiekurrikulum vereis egter dat die Biologie-onderwyser bemagtig sal 

word om nie die Biologiekurrikulum as 'n resep wat klakkeloos gevolg word, te beskou 

nie, maar eerder as 'n geleentheid om te eksperimenteer en dit steeds betekenisvol en 

relevant te maak. 

Nuwe konsepte wat uit so 'n lewenskundige Biologiekurrikulum na vore sal kom, moet 

vanuit die werklikheid self deur elke leerling gekonstrueer word sodat dit betekenisvol is. 

Die konstruktivistiese onderrigbenadering speel hier 'n belangrike rol om bestaande 

konsepte van leerlinge na meer wetenskaplik georienteerde konsepte te konstrueer. 
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Konsepkaarte is veral 'n doeltreffende tegniek wat aangewend kan word om 

betekenisvolle konsepte te vorm. 

Hierdie konstruktivistiese benadering word ondersteun deur 'n prosesbenadering waar 

bepaalde vaardighede by leerlinge ontwikkel word wat hulle in staat stel om belangrike 

besluite rakende die oplossing van probleme te kan neem. Hierdie prosesbenadering 

kan verdeel word in basiese vaardighede soos waarneming, klassifikasie, meting, 

skatting en voorspelling, kommunikasie, ruimtelike verhoudings en gevolgtrekkings en 

ge·integreerde vaardighede soos die identifisering en die kontrolering van veranderlikes, 

die definiering van konsepte, die vorming van hipoteses, eksperimentering en die 

interpretasie van inligting. Prosesvaardighede stel leerlinge in staat om lewenslank te 

leer en volwaardige landsburgers van Suid-Afrika te word. 

Die eise van die tyd toon dat daar 'n behoefte aan onderrigmetodes is wat gerig is op 

selfontdekking, selfondersoek en probleemoplossing. Verskillende strategiee en 

onderrigmetodes soos metaleer, ontdekkende onderrig, refleksie-onderrig, besprekings 

en debatte, simulasies, demonstrasies, probleemoplossings en kooperatiewe leer kan 

aangewend word om leerlinge aktief by leergebeure betrokke te kry. 

Hoewel onderrigmetodes en -strategiee, soos hierbo genoem is, voordele en nadele 

toon, lewer elkeen 'n belangrike bydrae tot die onderrig van 'n lewenskundige 

Biologiekurrikulum. Nie een metode kan egter bo 'n ander gestel word nie, aangesien 

spesifieke metodes beter werk as ander vir 'n bepaalde tema. 

Dit bly egter steeds die taak van die Biologie-onderwyser om te bepaal watter metode 

die geskikste sal wees om 'n bepaalde konsep te belig of vaardighede te ontwikkel. 

Om keuses tussen bepaalde metodes te kan maak, verg deeglike opleiding en kennis 

van die Biologie-onderwyser se kant. Die Biologie-onderwyser moet 'n geskikte metode 

soek waar beginsels, metodes en grondvorme 'n spesifieke verhouding vorm om 'n 

bepaalde lestipe 'n besondere gestalte te gee. 

Die kwaliteit van Biologie-onderrig hang af van doeltreffende opleiding van die Biologie

onderwyser. Effektiewe voordiens- en indiensopleiding van Biologie-onderwysers is van 

kardinale belang vir die suksesvolle bereiking van doelstellings in Biologie-onderrig. In 

hoofstuk 5 sal die probleme en moontlike voorstelle rakende indiens- en voordiensoplei

dingsprogramme bespreek word. 
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HOOFSTUK5 

DIE BIOLOGIE-ONDERWYSER AS INISIEERDER EN IMPLEMENTEERDER VAN 

VAKVERNUWING EN VERANDERING 

5.1 lnleiding 

In hierdie hoofstuk gaan eerstens gekyk word na die redes vir die stagnering van die 

Biologie-onderwyser en die rol wat onderwysersverenigings in die professionalisering 

en implementering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum speel. Enkele onder

wysersverenigings wat bespreek gaan word, is die Nasionale Professionele 

Onderwysersorganisasie van Suid-Afrika (NAPOSA), die Transvaalse Onderwysers

vereniging (TO) en die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie (SADOU). 

Verder gaan na die professionele eise wat aan die Biologie-onderwyser gestel word 

asook na die bekwaamheid en die rol van die Biologie-onderwyser gekyk word. 

Die Biologie-onderwyser se aandeel in die implementering van 'n lewenskundige 

Biologiekurrikulum sal bespreek word tesame met moontlike negatiewe ingesteldhede 

van die Biologie-onderwyser teenoor vernuwings. 

Die opleiding en probleme rakende die opleiding van Biologie-onderwysers sal 

ondersoek word waaruit 'n algemene beleid vir onderwysersopleiding saamgestel sal 

word. Voorstelle vir indiens- en voordiensopleiding van Biologie-onderwysers sal 

gemaak word. 

Ten laaste sal 'n samestelling van die Biologiekurrikulum en die Biologie-onderwyser 

se aandeel daaraan uiteengesit word. 

5.2 Die problematiek rakende die opleiding van Biologie-onderwysers 

Biologie as skoolvak kan beskou word as 'n middel waardeur die leerling voorberei 

word om aan die eise wat deur die gemeenskap en biologiese werklikhede gestel 

word, te kan voldoen. Die Biologie-onderwyser speel hier 'n belangrike rol deur op so 

'n wyse te onderrig dat leerlinge die nodige bekwaamhede en inligting wat hulle vir die 
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toekomstige lewe benodig, sal verwerf (Lotter en Slabbert 1993:48). Die Biologie

onderwyser word dus met die intellektuele -, emosionele -, fisiese - en sosiale 

kwaliteite van leerlinge toevertrou, waardeur leerlinge gelei moet word tot volwaardige 

landsburgers. Dit is dus uiters belangrik dat die Biologie-onderwyser oar sodanige 

inligting en vaardighede sal beskik om die taak volwaardig te kan uitvoer. 

Die Biologie-onderwyser moet egter oak bekwaam wees om tred te hou met die snelle 

tegnologiese - en wetenskapsontwikkelinge (Fraser 1996:2). Wetenskaplike en 

tegnologiese ontwikkeling veroorsaak 'n inligtingsvermeerdering wat noodsaaklik is 

vir die Suid-Afrikaanse gemeenskap se ekonomiese sekuriteit. Die taak van die 

Biologie-onderwyser is om hierdie wetenskaplike en tegnologiese inligting deur middel 

van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum aan leerlinge oar te dra sodat hulle as 

landsburgers in staat sal wees om suksesvolle oplossings vir probleme in die toekoms 

te vind. 

Die probleem waarmee Biologie-onderrig egter worstel, is dat nie alle Biologie

onderwysers tred hou met al die nuwe biologiese inligting nie, met die gevolg dat baie 

Biologie-onderwysers verouderd raak op hulle eie vakgebied (Frazier 1984:272). Die 

Biologiekurrikulum sal daarom veranderinge moet ondergaan sodat nuwe relevante 

inligting bygevoeg kan word en bestaande inhoud verminder word om by die 

gemeenskap en individu se behoeftes te pas. Gepaardgaande met die vernuwing van 

die Biologiekurrikulum is dit noodsaaklik dat opnuut aandag gegee word aan die 

opleiding van Biologie-onderwysers. 

Volgens Hockey (1995:79) en persoonlike onderhoude gevoer met Niebuhr 

(Hoofdirekteur: Algemene Onderwysprogramme: Departement van Onderwys op 15 

Julie 1996), Poliah (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Biologie: Departement van 

Onderwys op 18 Julie 1996) en Vermaak (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: 

Natuurwetenskappe; Departement van Onderwys op 5 Julie) moet onderwysers

opleidingsprogramme eerder aandag gee aan bepaalde bevoegdhede waaroor 

onderwysers moet beskik om 'n meer uitkomsgebaseerde benadering te kan volg. 

Leerlinge moet bepaalde vaardighede leer wat na afloop van 'n skoolloopbaan oak in 

die praktyk toegepas kan word. So 'n uitkomsgebaseerde benadering in Biologie

onderrig vra dat die Biologie-onderwyser voortdurend op mikrovlak (in die klaskamer) 

sal moet vemuwe, deur gereeld vaktydskrifte en omsendbriewe te lees, werkswinkels 

en simposiums byte woon en gedagtes met ander Biologie-onderwysers aangaande 

die onderrig en toepassing van lewenskundige biologiese inligting uit te ruil. 
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Biologie is 'n toenemend veranderende wetenskap wat rekening met die 

veranderende behoeftes van die gemeenskap en die individu moet hou. Die waarde 

van vemuwende doeltreffende Biologie-onderrig word toenemend besef. 

Die standaard ten opsigte van die kwaliteit van vakke soos Natuur- en Skeikunde en 

Biologie in Suid-Afrikaanse skole wek egter kommer. Volgens Carl (1987:298) kan 

die swak standaard met onvoldoende onderwysfasiliteite, 'n gebrek aan bevoegde 

Biologie-onderwysers, probleme ten opsigte van Engels as onderrigmedium sowel as 

gebreke in die kurrikulum vir die opleiding van onderwysers in verband gebring word. 

Om vemuwing in die Biologiekurrikulum te kan implementeer, is gemotiveerde, 

toegewyde en opgeleide Biologie-onderwysers noodsaaklik. 

Volgens De Villiers (1987:185) moet ander onderwysersopleidingsprogramme 

(indiens- en voordiensopleiding) tred hou met veranderinge sodat die Biologie

onderwyser die nodige professionele bekwaamheid en vaardighede sal verwerf wat 

noodsaaklik is vir kwaliteit Biologie-onderrig. Die Biologie-onderwyser kan beskou 

word as die sleutelfiguur tydens die implementering van lewenskundige temas in die 

Biologieklaskamer. 

In hierdie hoofstuk sal daar veral aandag gegee word aan die rol en opleiding van 

Biologie-onderwysers met die oog op die implementering van 'n lewenskundige 

kurrikulum in Biologie-onderrig. 

5.3 Biologie-onderwysers as spilpunt waarom didaktiese handelinge draai 

Volgens Meyer & Steyn (1991 :21-36) toon navosingsverslae dat nuwe kennis op die 

gebied van biologiese wetenskappe tot voordeel van die mens en die res van die 

skepping aangewend kan word. 

Nuwe navorsingskonsepte kan deur navorsers aan die hand van nuwe tegnieke en 

die jongste tegnologie bestudeer word, wat betaken dat navorsers voortdurend hulle 

eie tegnieke, vaardighede en strategiee moet verander. Die leerlinge moet die 

geleenthede gebied word om die onderrigleersituasie optimaal te kan benut. Die 

vertrekpunt en daarstelling van so 'n onderrigleersituasie moet voortspruit uit die 

jongste beproefde uitsprake oor onderrig en onderrigstrategiee. Die Biologie

onderwyser is die as waarom strukturering en begeleiding van die didaktiese 
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handelinge draai. 

5.4 Stagnering en die Biologie-onderwyser 

Die Biologie-onderwyser word dikwels as 'n dinosourus in 'n toenemend veranderende 

wereld beskou. Wetenskaplike navorsing toon dat die gemiddelde ouderdomme van 

Biologie-onderwysers jaarliks verhoog met min nuwelinge wat hulle toetrede tot die 

wetenskaplike veld maak (Frazier 1984:272). 

Vanuit onderhoude gevoer met vakkundiges in Biologie-onderrig, naamlik Ferreira 

(Biologievakdidaktiekdosent : Universiteit van Suid-Afrika) op 15 Julie 1996 en Dekker 

(afgetrede Departementshoof : Biologie : Universiteit Vista) op 14 Julie 1996, blyk dit 

dat namate sommige Biologie-onderwysers ouer word, hulle dit al moeiliker vind om 

by nuwe idees, nuwe situasies en 'n nuwe generasie aan te pas. 

Ouderdom en ondervinding gaan wel hand aan hand in Biologie-onderrig, maar 

veroorsaak terselfdertyd dikwels 'n afname in buigbaarheid of gewilligheid om te 

vernuwe (Frazier 1984:272). 

Voortspruitend uit hierdie houding is nie alle Biologie-onderwysers bewus van die 

jongste tendense en tegnieke in die onderwys nie. Die meeste Biologie-onderwysers 

konsentreer hoofsaaklik op die afhandeling van sillabusinhoud om bepaalde 

inhoudelike doelstellings te verwesenlik. Hierdie onderrigbenadering veroorsaak dat 

leerlinge se belangstelling in Biologie-onderrig kwyn deurdat 'n negatiewe gesindheid 

by leerlinge gekweek word (Yager en Penick 1987:51). 

'n Negatiewe gesindheid by leerlinge veroorsaak swak eksamenuitslae wat 

veroorsaak dat Biologie as 'n moeilike vak beskou word en dat leerlinge nie na skool 

verder in 'n wetenskaplike rigting wil studeer nie (lsraelstam 1991 :9). Lewenskundige 

temas sal dus in die Biologiekurrikulum ge"implementeer moet word om belangstelling 

van Biologieleerlinge aan te wakker en die balans van leerlinggetalle te herstel. 

Opleidingsprogramme vir Biologie-onderwysers sal ook voorsiening moet maak vir die 

professsionele opleiding van Biologie-onderwysers sodat hulle in staat sal wees om 

toenemend by nuwe idees, nuwe situasies en 'n veranderende gemeenskap aan te 

pas. 
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Die professionele ontwikkeling van die Biologie-onderwyser is nodig vir vernuwing en 

behoort geleidelik tydens die opleiding van onderwysers te geskied. 

5.5 Die professionalisering van die Biologie-onderwyser 

Die professionalisering van die Biologie-onderwyser is noodsaaklik vir die suksesvolle 

implementering van lewenskundige Biologietemas in die kurrikulum. In 1986 het die 

Suid-Afrikaanse Onderwysersraad (SAOR) dit duidelik gestel dat onderwyser

opleidingsinrigtings nie in staat is om die Biologie-onderwyser volledig vir die praktyk 

op te lei nie (SAOR 1986:8-18). 

Pit is ook die taak van werkgewers en onderwysdepartemente sowel as die 

georganiseerde onderwysprofessie om aan die professionalisering van die Biologie

onderwyser mee te werk. Verdere professionalisering word uiteraard deur verdere -

of indiensopleiding bevorder waar kreatiewe en kritiese denke aangemoedig moet 

word (Adams & Tillotsen 1995:463-467). 

Die daarstelling van 'n doeltreffende opleidingspraktyk waar Biologie-onderwysers 

geprofessionaliseer kan word om 'n lewenskundige Biologiekurrikulum te onderrig, 

vereis duidelik geformuleerde doelwitte in die lig van kennis, vaardighede en 

gesindhede waaroor onderwysers moet beskik om hul taak te kan uitvoer. 

Die Biologie-onderwyser se professionaliteit reflekteer die waardesisteem van die 

gemeenskap en moet te alle tye 'n model van bepaalde norme en waardes verbeeld 

(Avis 1994:64). 

Die georganiseerde professie vereis ook van die Biologie-onderwyser professionele 

registrasie en aktiewe lidmaatskap van 'n onderwyservereniging. Die meeste Biologie

onderwysers behoort aan 'n professionele vereniging of unie wat hulle beywer om die 

professionaliteit van die onderwyser erken te kry deur vir billike besoldiging, beter 

fasiliteite, professionele verlof, pensioenvoordele en ander voordele te veg. Elke 

onderwyservereniging huldig egter 'n eie siening aangaande die mees effektiewe 

doelstellings om die professionaliteit van Biologie-onderwysers in Suid-Afrika te 

bevorder. 

Vervolgens gaan oorsigtelik na enkele van hierdie onderwysverenigings se beginsels 

gekyk word. 
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5.5.1 Verskillende onderwyserverenigings wat 'n rol in die professionalisering van 

die Biologie-onderwyser speel 

Die ontwikkeling van Suid-Afrika is in wese afhanklik van die opvoeding wat aan sy 

landsburgers verskaf word, want opvoeding is uiteraard noodsaaklik vir landsburgers 

om verantwoordelike besluite in die samelewing te kan neem. Onderwys lewer hier 

die vemaamste bydrae en kan beskou word as 'n unieke professie wat gebruik maak 

van professionele lede wat onderworpe is aan 'n professionele gedragskode. 

Aangesien die professionele gedragskode tussen onderwyserverenigings verskil, besit 

elke opvoeder dieselfde burger- en politieke regte en verpligtinge en mag dus self 

besluit by watter onderwysersvereniging aangesluit wil word. 

Vervolgens gaan kortliks na enkele onderwyserverenigings wat 'n leidende rol speel 

se sieninge aangaande die professionele rol van onderwysers gekyk word. 

5.5.1.1 NAPOSA (Nasionale Professionele Onderwyserorganisasie van Suid

Afrika 

Die FOR (Federale Onderwysraad), die TFC (Teachers' Federal Council) en UTASA 

(Union of Teachers' Associations of South Africa) het almal saamgesmelt en 

NAPOSA gevorm. Verskeie onderwysersorganisasies is affiliate van NAPOSA, wat 

beteken dat NAPOSA 'n groter ledetal toon op konferensies en dus meer stemme kan 

bekom. Organisasies wat by NAPOSA geaffilieer is, sluit onderwysers van alle 

bevolkingsgroepe in wat lede is van ender andere APTA (African Professional 

Teachers' Association), SAPTO (South African Professsional Teachers' Association), 

UPTA (United Professional Teachers' Association), APT (Association of Professional 

Teachers) en TUATA (Transvaal United African Teacher's Association) (TUATA 

1995:1). 

NAPOSA (1994:2) strewe om: 

"die professionele verantwoordelikheid van elke opvoeder te bevestig 
en om elke leerling in sy sorg te lei in die universele soektog na kennis 
en vaardighede en in die ontwikkeling van sy kreatiewe potensiaal 
sodat hy 'n verantwoordelike en selfversorgende burger van 'n 
demokratiese staat kan word" (NAPOSA 1994:2). 
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'n Ware opvoeder word volgens NAPOSA (1994:4) gekenmerk deur die volgende 

eienskappe: 

professionalisme; 

respek vir gesag; 

die vestiging van 'n leerkultuur; 

eerlike harde werk; 

gesonde dissipline; en 

kundigheid. 

5.5.1.2 SADOU {Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersuniel 

SADOU is gebore uit COSATU (Congress of South African Trade Unions) en is deel 

van die ANC-alliansie en kan beskou word as 'n politiese organisasie wat hulle besig 

hou met 'n eie ideologie. 

SADOU stel hulle doelstellings soos volg: 

"to unite teachers and educationists in the service of education in 
South Africa, and to work for a non-racial, just and democratic system 
of education in a free and democratic South Africa. It shall observe 
and act in accordance with the spirit and principle of democracy in all 
the union's activities" (SADOU 1990:2). 

'n Professionele gedragskode word soos volg deur SADOU uiteengesit (Annexure C1 

- First Draft SADTU): 

"The teacher acts in the manner which maintains the honour and 
dignity of the profession. 

Teachers should not denigrate their colleagues in the presence of third 
parties nor should a teacher adversely criticize a colleague in the 
presence of others, save in the context of appropriate procedures. 

The teacher does not engage in activities which adversely affects the 
quality of the teacher's professional service. 
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The teacher submits to the disputes arising from professional 
relationships with other teachers which cannot be resolved by 
personal discussion. 

The teacher makes representations on behalf of the Union or 
members thereof only when authorized to do so. 

The teacher accepts that service to the Union is a professional 
responsibility." 

Verder veg SADOU vir die professionaliteit van die onderwyser deur te onderhandel 

oor: 

5.5.1.3 

professionele besoldiging; 

deeglike en bekombare opleiding vir onderwysers; 

veilige en gesonde werksomstandighede; en 

effektiewe deelname van onderwysers in alle opvoedkundige 

besluitmakingsaangeleenthede (SADOU 1990:2). 

TO (Transvaalse Onderwyserverenigingl 

Die TO is 'n onderwyservereniging wat op 4 April 1893 vir Afrikaanssprekende 

onderwysers gestig is. Die politieke onderstrominge in verskeie onderwyser

verenigings het die TO genoodsaak om self as 'n vakbond in Junie 1993 te registreer 

nadat SADOU en COSA TU te velde getrek het teen Afrikaans as amptelike taal op 

skool (gesprekke met Klepper en Erasmus van die Transvaalse Onderwyser

vereniging op 5 Julie 1996 gevoer). 

Die doelstellings van die TO is as volg: 

a. Die bevordering van Christelike en Nasionale opvoeding in en deur die skool 

met inagneming van die bepalings van die landswette en die afgekondigde 

beleid wat hierop betrekking het. 

b. Die bevordering van die belange van onderwysers en oudonderwysers en die 

daarstelling van dienste en geriewe wat op 'n kooperatiewe basis as 'n 

voordeel van lidmaatskap benut kan word. 



- 194 -

c. Die bevordering van die Afrikaanse taal, kultuur en tradisies langs wee wat die 

Vereniging as gepas beskou. 

d. Deur saam met ander verenigings en rade waarvan die doelstellings dieselfde 

is as die van die Vereniging saam te werk (Grondwet van die TO 1987:2-3). 

Volgens die TO is die professionaliteit van die onderwyser baie belangrik vir die 

suksesvolle verloop van onderwysgebeure. Die TO funksioneer ooreenkomstig die 

grondslae vervat in die Professionele Gedragskode vir onderwysers wat deur die FOR 

(Federale Onderwysraad) geadministreer word volgens die wet op die Nasionale 

Onderwysbeleid (Wet 39 van 1967 soos gewysig (Grondwet van die TO 1986:2). 

5.5.1.4 'n Professionele gedragskode vir Biologie-onderwysers 

Vanuit bogenoemde doelstellings en beginsels aangaande die professionele 

funksionering van onderwys, toon verskillende onderwyserverenigings dat 'n 

professionele gedragskode vir die onderwyser as rigsnoer vir die professie moet dien 

om sodoende die professionaliteit van die Biologie-onderwyser deurgaans te erken. 

'n Professionele gedragskode vir Biologie-onderwysers ontbreek egter by baie 

onderwysinrigtings. De Beer (1995:12) wys op die gebrek aan gemotiveerde 

onderwysers en hulle onprofessionele optredes deur die Sowetan (Februarie 1993:8) 

aan te haal: 

"Go-slows, teachers toi-toying (a political freedom dance) in the 
streets and institutions of learning being closed almost on a daily 
basis. This picture is black indeed." 

Die huidige krisis in Suid-Afrikaanse onderwys en die onprofessionele optrede van 

baie onderwysers vereis dus dat waardes effektief tydens onderwyseropleiding aan 

studente oorgedra moet word. Terblanche, gewese Superintendent-Generaal van die 

Departement Onderwys en Kultuur, brei hierop uit deur daarop te wys dat 

nasionalisme slegs gevestig kan word en vrede en orde geskep kan word as 

onderwysers in die toekoms die tegnieke het om waardes by hulle leerlinge tuis te 

bring. Volgens horn sal dit egter nie net boekekennis moet wees nie, maar in 

"senuwee, spier en gees deurleef moet word" (1991:1). 

'n Kundige roepingsbewuste professionele Biologie-onderwyser is nie 'n skielike 
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eenmalige rewolusionere gebeurtenis nie. Hierdie vlak van professionele 

menswording word geleidelik tydens die opleiding van die Biologie-onderwyser 

verwerf. 

Kundige, roepingsbewuste, professionele Biologie-onderwysers is egter noodsaaklik 

om insette vir die implementering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum te lewer. 

Vanuit 'n onderhoud gevoer met Niebuhr (Hoofdirekteur: Algemene 

Onderwysprogramme: Departement van Onderwys op 15 Julie 1996), word 

verskillende onderwyserverenigings soos SADOU, TO en NAPOSA as die 

belangrikste rolspelers tydens die implementering van 'n nuwe Biologiekurrikulum 

beskou. Elke onderwyservereniging verteenwoordig 'n bepaalde groep onderwysers 

met bepaalde kulturele waardes en gesigspunte. Onderwyserverenigings bied die 

geleentheid om soveel moontlik Biologie-onderwysers by kurrikulumontwikkeling op 

nasionale vlak betrokke te kry, waar knelpunte en insette tydens konvensies bespreek 

kan word. 

Veral met die oog op die implementering van 'n nuwe lewenskundige 

Biologiekurrikulum is dit noodsaaklik om Biologie-onderwysers betrokke te kry by die 

prosesbenadering en die aanvaarding van nuwe riglyne wat vir 'n nuwe Biologiekurri

kulum beplan word. Vanuit persoonlike onderhoude gevoer met Poliah 

(Adjunkdirekteur. Onderwysbeleid: Biologie: Departement van Onderwys) op 15 Julie 

1996 en Van Aswegen (Biologiedosent: Soweto College of Education) op 22 Julie 

1996 stem beide saam met Niebuhr dat onderwysersverenigings se betrokkenheid by 

kurrikulumontwikkeling in Biologie essensieel is vir die beplanning van 'n 

lewenskundige Biologiekurrikulum. 'n Nadeel van onderwysersverenigings se 

betrokkenheid by kurrikulumontwikkeling is, vanwee die baie mag wat hierdie 

verenigings uitoefen, dat sommige onderwysersverenigings politieke onderstrominge 

toon wat indruis teen suiwer vakinhoudelike beleid, wat die akademiese sy van die 

saak kan be"invloed. 

Nieteenstaande die verskillende onderwyserverenigings waaraan Biologie

onderwysers behoort, is dit noodsaaklik dat elke onderwyser aan bepaalde 

professionele eise sal voldoen om sodoende sy taak as opvoeder deeglik en na 

behore te kan uitvoer. 
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5.5.2 Professionele eise wat aan die Biologie-onderwyser gestel word 

Landman (1995:2-3) en die "Committee on Teacher Education Policy" (COTEP 

1995:25) het die volgende professionele eise wat aan die Biologie-onderwyser en 

sy/haar opleiding gestel word, daargestel: 

voortreflike diens is 'n besondere bewys van professionaliteit; 

deskundigheid is 'n wesenskenmerk van professionele verantwoordelikheid; 

deeglikheid, doelgerigtheid en ware lojaliteit hou professionele waardigheid in 

stand; 

gernspireerdheid en vasberadenheid dra die professionele handelinge; 

professionele status word verwerf deur voortreflike diens en word versterk 

deur deskundigheid; 

sinchronisering van akademiese en professionele kwalifikasies is 

professioneel wenslik; 

besondere kenmerke van professionaliteit is begaafdheid, vindingrykheid, 

karaktervastheid en diensvaardigheid; 

'n toegewydheid aan pastorale, kontraktuele, wetlike en administratiewe 

verantwoordelikhede; 

'n etiek van omgee vir ander; 

die bevordering van die opvoedkundige, morele en geestelike toestand van 

die leerling; 

betrokkenheid met individuele ouers en die ouergemeenskap; en 

ondersteuning aan kollegas in die professionele domein met betrekking tot die 

beginsel van professionele outonomie. 
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Bogenoemde professionele eise aan die Biologie-onderwyser moet die onderwyser 

verder in staat stel om: 

effektief te kan werk met biologies-sosiaal verwante aangeleenthede deur 

verskillende idees in die wetenskap, tegnologie en die geesteswetenskappe 

te integreer; en 

aktief betrokke te wees deur deel te neem in professionele konferensies, 

vergaderings, gemeenskapsaktiwiteite en die publisering van vernuwende 

idees ter bevordering van Biologie-onderrig. 

Vanwee die snelle tegnologiese ontwikkelinge en die tempo waarteen inligting 

vermeerder, is dit noodsaaklik dat Biologie-onderwysers se professionele ontwikkeling 

tred hou met die jongste bevindinge op onderriggebied, sodat lewenskundige temas 

in die klaskamer ge"implementeer kan word en Biologieleerlinge op die hoogte met die 

nuutste biologiese inligting en metodes kan wees wat noodsaaklik vir hul voortbestaan 

is. 

Om aan bogenoemde eise te kan voldoen, is bekwame en entoesiastiese Biologie

onderwysers 'n vereiste vir die suksesvolle implementering van lewenskundige temas 

in 'n nuwe Biologiekurrikulum. 

5.5.3 Die bekwaamheid van die Biologie-onderwyser 

Die sukses van enige opvoedkundige sisteem is afhanklik van die bekwaamheid van 

die onderwysers en die beskikbaarheid van kompeterende en ywerige onderwysers. 

Beroepsbekwaamheid hou verband met die funksies van 'n spesifieke beroep. Fraser 

(1995:2) definieer beroepsbekwaamheid as "the ability to perform the activities within 

an occupation or function to the standards expected in employment". 

In Suid-Afrika verhoog die aanvraag na bekwame Biologie-onderwysers steeds. Die 

bekwame Biologie-onderwyser is nie net verantwoordelik vir die oordra van nuwe 

lewenskundige leerinhoude nie, maar dra ook tot die ontwikkeling van die 

gemeenskap oor die algemeen by (Ferreira 1994:17). 

Volgens Foyster (1990:8) soos aangehaal uit Fraser (1995:2-3) is dit daarom 
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noodsaaklik dat die opleiding van bekwame Biologie-onderwysers die volgende drie 

elemente sal aanspreek, naamlik: 

die reeks vaardighede wat nodig is vir die uitvoering van die Biologie

onderwyser se taak, naamlik die onderrig van lewenskundige Biologietemas; 

die standaard van onderrig in terme van produktiwiteit, vlak van foute en 

kwaliteit; 

die omstandighede waaronder onderrig plaasvind, byvoorbeeld, 

werksomstandighede, tydsbeperkinge en beperkings ten opsigte van 

toerusting. 

Bekwame Biologie-onderwysers wat oor die nodige lewensvaardighede en vak - en 

professionele kennis beskik, is nodig vir suksesvolle onderriggebeure. 

Onbekwaamheid van Biologie-onderwysers kan 'n belemmerende faktor wees, 

aangesien effektiewe onderwysbegeleiding in die onderrigleersituasie ontbreek (De 

Beer 1993:224). 

Moore (1994:4) huldig dieselfde standpunt as De Beer naamlik: 

"If we expect students to learn about science, then we should insist 
that they be taught by people literate in science". 

Ongelukkig gebeur dit min in die wetenskap. Moore haal die volgende redes aan: 

Volgens die NSF (National Science Foundation) is slegs 10% van alle 

opvoedkundiges wetenskaplik geletterd; 

die meeste opvoedkundiges volg 'n kursus in Opvoedkunde en Ligaamlike 

Opvoeding, terwyl die wetenskapkursusse hoofsaaklik laevlakkursusse is 

waarvan sommige slegs remedierende kursusse is wat spesiaal vir die 

meerderheid opvoedkundiges ontwerp is; 

Natuurwetenskapdepartemente bied 'n kurrikulum aan wat vergelyk word met 

"opgepofde koring"; 'n klein kern gevul met kennis wat opgeblaas word deur 

warm lug en weer in stukke gebreek word en weer opgepof word. 
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Volgens die NEPl-verslag (National Education Policy Investigations) (1993:4) kan die 

tekort aan wetenskaplike geletterdes in Suid-Afrika toegeskryf word aan apartheid, 

rassisme, seksisme (min vroue volg 'n wetenskaplike rigting) die hoe graad van 

fragmentasie en die afwesigheid van 'n samehangende beleid vir die opleiding van 

Biologie-onderwysers met die oog op die implementering van lewenskundige temas 

in Biologie-onderrig. 

De Villiers (1987:136) het reeds in 1986 'n empiriese ondersoek op 173 Biologie

onderwysers in Suid-Afrika geloods om die kwalifikasies van hierdie Biologie

onderwysers te bepaal. Vanuit sy ondersoek het dit aan die lig gekom dat 85 

respondente (50,3%) oor 'n eerste baccalaureusgraad, 24 repondente (14,2%) oor 'n 

honneursgraad en 4 respondente (2.4%) oor 'n meestersgraad beskik terwyl 56 

respondente (31,1%) geen graadopleiding ontvang het nie. Die Kernsillabuskomitee 

(KSK 1994:5) beweer dat die tekort aan toepaslik gekwalifiseerde Biologie

onderwysers deels aan die Biologiesillabus toegeskryf kan word. Dit is wel egter so 

dat daar 'n behoefte aan sinvolle en relevante sillabusveranderinge bestaan, maar dit 

is 'n fout om te dink dat die vemuwing van die sillabus 'n oplossing vir goed opgeleide 

en gekwalifiseerde Biologie-onderwysers is. Die nodige fondse moet opsygesit word 

vir Biologie-onderrig en indiensopleiding van Biologie-onderwysers. 

Een van die redes waarom die standerd-10 eksamenuitslae vir Biologie in Suid-Afrika 

swak is, kan moontlik gekoppel word aan Biologie-onderwysers se lae kwalifikasies. 

De Beer (1995:6) wys op hierdie korrelasie deur op die volgende tabel uit die "Race 

Relationship Survey" (SAIKK 1992:207-208) aan te haal: 



- 200-

Tabel 5.1: Gekwalifiseerde onderwysers en die Standerd 10-

slaagpersentasie, 1990 

Gekwalifiseerde St 10-
onderwvsers slaagpersentasie 

000 34% 34% 

Gazankulu 41% 36% 

KaNgwane 27% 38% 

KwaNdebele 36% 29% 

KwaZulu 33% 43% 

Lebowa 40% 28% 

QwaQwa 27% 31% 

Bophuthatswana 32% 52% 

Ciskei 35% 43% 

Transkei 49% 44% 

Venda 51% 40% 

Afrikatotaal 37% 37% 

Gekleurdes 59% 79% 

lndiers 98% 95% 

Blankes 98% 96% 

Vanuit bogenoemde tabel is dit duidelik dat lndier en blanke onderwysdepartemente in 

die verlede hoe Biologie-onderwyserkwalifikasies en hoe slaagsyfers getoon het, terwyl 

die laer gekwalifiseerde onderwysers in die swart en gekleurde onderwyssisteme 'n laer 

slaagsyfer getoon het. 

Dit is dus duidelik dat Biologie-onderwysers se kwalifikasies sal moet verbeter en dat 

kwalitatiewe onderrig ontwikkel sal moet word om te verseker dat Biologieleerlinge 'n hoer 

slaagsyfer sal toon (NEPI 1993:5). 

'n Omvangryke landswye program van geskikte indiensopleiding behoort as hoogste 

prioriteit ingestel te word om sodoende die akademiese kwalifikasies van die groot aantal 

ondergekwalifiseerde Biologie-onderwysers te verbeter. 

Volgens die Witskrif (1995:30) is die Ministerie oortuig dat die geskikste manier om die 
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gehalte van studie en onderrig te verbeter, omvattender hervorming en herleiding van 

indiensopvoeding van onderwysers is. 

'n Kwalifikasiestruktuur moet in terme van minimum kriteria en vaardighede wat ontwikkel 

moet word, uitgedruk word. Onderwyseropleidingsprogramme moet opgegradeer word. 

Voordiens- en indiensonderwysersopleiding vereis intensiewe aandag om die tekort aan 

gekwalifiseerde Biologie-onderwysers hok te slaan. Tydens die opleiding van Biologie

onderwysers is dit noodsaaklik dat gekonsentreer word op die rol van die Biologie

onderwyser sodat hy sy rol as onderwyser verantwoordelik en volledig sal kan vervul en 

in staat sal wees om veranderinge in die nuwe Biologiekurrikulum te implementeer. Dit 

laat die vraag oor wat die rol van die onderwyser is, ontstaan. 

5.5.4 Die rol van die Biologie-onderwyser 

Die Biologie-onderwyser kan beskou word as die verteenwoordiger van die gemeenskap, 

regter, bron van kennis, hulpverlener in die leerproses, skeidsregter, speurder, voorwerp 

van identifikasie, ondersteuner, groepleier, vriend en vertroueling. Die Biologie

onderwyser moet as kenner van sy vakgebied in staat wees om leerlinge te lei tot verwon

deri ng oor die leerinhoud, sodat 'n liefde vir die vak by leerlinge gekweek kan word. 

Volgens Van Rooyen (1988b:44) moet die Biologie-onderwyser dit as 'n uitdaging beskou 

om deur sy besielende aanbiedingswyse die leerlinge telkens as't ware tot stilstand te ruk 

by die aanskoue van die wonderlike biologiese werklikheid. 

Biologie speel 'n kernrol in die verbetering van die gemeenskap. Dit is die taak van elke 

Biologie-onderwyser om leerlinge die nodige leiding en opvoeding rakende hulle 

omgewing te gee. 'n Positiewe houding en verantwoordelikheid ten opsigte van die 

sosiale en biofisiese omgewing moet aan die kind voorgehou word. Brink (1992:66) wys 

daarop dat dit die verantwoordelikheid van die Biologie-onderwyser en ander opvoeders 

is om die kind voor te berei om sy plek met verantwoordelikheid in die wereld te aanvaar. 

5.5.4.1 Vereistes waaraan 'n Biologie-onderwyser moet voldoen 

Vanuit navorsing gelewer deur die Buitengewone Provinsiale Koerant (1995:84) COTEP 

(1995:9-19), die Curriculum Framework for Science, Technology and Mathematics 

(1995:15-16), De Beer (1991:205 en 1995:21-24), Brink (1992:82), Doidge (1995:33), 

Fraser (1995:2-20), Landman (1995:3), Nichols (1995:269), Papenfus (1995:64), Sanders 

en Doidge (1995: 134-135), Schlebusch (1991 :80), Smith (1988:5) en Van Rensburg 
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(1994:23) asook onderhoude gevoer met die volgende vakkundiges: Poliah, Redelinghuys, 

Ferreira, Sasson, Oberholzer, De Beer, Mtombeni, Fraser, Niebuhr, Van Aswegan en 

Vermaak (sien bibliografie vir meer besonderhede) kan die vereistes waaraan 'n Biologie

onderwyser moet voldoen om sy rol te kan vervul, soos volg saamgevat word: 

Die Biologie-onderwyser moet: 

entoesiasties en buigbaar vir veranderinge wees; 

'n navolgenswaardige model vir die kind wees; 

deeglike kennis van sy vak dra en steeds vernuwe deur nuwe inligting te 

versamel; 

'n vertrouensverhouding tussen leerlinge en die Biologie-onderwyser bewerkstellig 

om 'n geborgenheidsruimte wat vir die leerling bewoonbaar is, te skep; 

streef om die intellektuele en persoonlike ontwikkeling van leerlinge te bevorder; 

'n sensitiwiteit vir die gevoelens, behoeftes en probleme van die leerlinge toon; 

streef om in leerlinge 'n menseregtekultuur aan te kweek; 

goed aangepas wees om ender druk en in 'n patroon van roetine te kan werk; 

op 'n regverdige en onpartydige manier in sy/haar omgang met leerlinge optree; 

vry van inhibisies, lief vir fantasia en buigbaar in sy benadering tot die kind en die 

onderwys wees, wat 'n positiewe invloed op die ontwikkeling van die kind se 

kreatiewe vermoens uitoefen; 

die gepaste stappe doen om 'n hoe standaard van professionalisme te bereik en 

te handhaaf; en 

oor bepaalde vaardighede en vermoens wat noodsaaklik vir Biologie-onderrig is, 

beskik. 
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Deeglike onderwyseropleiding, kennis, vaardighede en positiewe houdings aangaande die 

vak is noodsaaklik vir suksesvolle onderrig. 

Die belangrikste faktor wat suksesvolle leer by leerlinge bevorder, is die professionele 

vaardighede van die Biologie-onderwyser. Hunter (1995:210) beklemtoon die vaardighede 

van die Biologie-onderwyser soos volg: "Teaching skills are more important than budget 

and heaven knows education is underbudgeted". 

5.5.4.2 Vaardighede wat benodig word vir effektiewe Biologie-onderrig 

Vanuit die werke van die verskillende outeurs soos aan die begin van 5.4.4 vermeld is, 

is die volgende vaardighede wat nodig vir effektiewe Biologie-onderrig is, saamgestel: 

(a) Basiese vaardighede 

tegnologiese vaardighede; 

eksperimentele vaardighede (beplanning, uitvoering en evaluering van 

eksperimente); 

wiskundige vaardighede (gebruik van statistiese tegnieke vir versameling, 

evaluering en aanbieding van biologiese inligting, spesiale vorme van 

diagramme en logaritmiese skale); 

verbale en verslagvaardighede (besprekingstegnieke, lesingstegnieke, en 

andere); 

bibliografiese tegnieke; 

waarnemingstegnieke; 

probleemformuleringstegnieke; 

denkvaardighede; 

die vaardigheid om 'n taal vir effektiewe denk- en leerprosesse en 

interpersoonlike verhoudings te kan gebruik; 
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reflektiewe onderrigvaardighede (sodat die onderwyser nuwe benaderings 

kan verstaan en herken); en 

kommunikasievaardighede - die Biologie-onderwyser moet in staat wees 

om effektief op verskillende maniere met 'n multikulturele groep leerlinge 

te kan kommunikeer. 

(b) Wenslike vaardighede van 'n bioloog: 

tekenvaardighede (diagramme, lengte- en dwarssnitte, mikroskopiese - en 

makroskopiese modelle); 

toepassingsvaardighede (aanwending van biologiese kennis vir alledaagse 

probleme); 

moet beskik oor 'n brongebaseerde benadering om te onderrig en te leer; 

bekwaamheid om interpersoonlike verhoudinge te stig; 

die vaardigheid om 'n Biologiekurrikulum te kan interpreteer en te 

ontwikkel; 

die vaardigheid om self-reflektief te wees en bewus te wees van sy/haar 

eie leerstrategiee, denkprosesse en onderrigstyle, en in staat te wees om 

dit te artikuleer om leerlinge te ondersteun in hulle leerprosesse; 

die vaardigheid om 'n leerling-gesentreerde klaskamerpraktyk en 

uitbreidende leer te bevorder; 

beskik oor die vaardigheid om 'n effektiewe en vemuwende 

klaskamerorganisasie te skep en te bestuur; 

oor die vaardigheid beskik om 'n brongebaseerde benadering vir onderrig 

en leer te gebruik; 

disseksievaardighede en die bewaring van plante en diere; en 
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kennis dra van broeitegnieke en die handhawing van lewende organismes. 

5.5.4.3 Spesifieke houdings waardes en norme van die Biologie-onderwyser 

Hierdie houdings, waardes en norme moet die volgende bevorder: 

Die ontwikkeling van individue met 'n gekultiveerde intellek, 'n sterk morele 

karakter en 'n kreatiewe persoonlikheid; 

respek vir die individu; 

sensitiwiteit vir geslagsaangeleenthede; 

die ontwikkeling van die inherente potensiaal van elke leerder; 

die ontwikkeling van kulturele en estetiese bewustheid; 

die fundering van verdere individuele ontwikkeling vir beroepsbekwaamheid, 

ekonomiese onafhanklikheid en sosiale harmonie; 

opvoeding vir kritiese, verantwoordelike en buigbare landsburgers deur die 

individu voor te berei vir gemeenskaps- en omgewingsdiens; 

sensitiwiteit vir die waardes van die gemeenskap; 

die herkenning en die verstaan van die benaderings vir multikulturaliteit; 

waardes soos omvat word in die menseregtemanifestasie 

die ontwikkeling van menslike bronne, tegnologie en entrepreneurskap; en 

omgewingsbewustheid en 'n kennis van ekologie en die natuurlike sisteme. 

Die Biologie-onderwyser moet dus 'n positiewe houding wat bepaalde norme en waardes 

reflekteer, openbaar, waardeur leerlinge die nodige lewenskundige inligting en onderrig 

sal ontvang wat hul in staat sal stel om kritiese besluite rakende gemeenskaps

aangeleenthede te kan neem. Die Biologie-onderwyser moet ook deurgaans kennis dra 
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van vernuwende idees en bereid wees om dit in die klaskamer te implementeer. 

5.5.4.4 Kontak met kollegas 

Die onderwyser moet leer om op 'n gereelde grondslag met ander onderwysers saam te 

werk en nuwe idees en praktiese wenke uit te ruil rakende lewenskundige temas. 

5.5.4.5 Die gemeenskap 

Die Biologie-onderwyser moet nou saamwerk met ouers en ander mense van die 

gemeenskap om sodoende meer betrokke in die gemeenskapslewe te raak. 

5.5.4.6 Die toepassing. uitbreiding en sintetisering van kennis deur die Biologie

onderwyser 

Hierdie vorme van kennis behels onder andere kennis van: 

die vak; 

die taal; 

die self; 

die onderrig van lees; 

menseregte; 

geslagsaangeleenthede; 

gesinsbeplanning en gesinsopvoeding; 

omgewingsaangeleenthede (plaaslik en internasionaal); 

tegnologiese opvoeding; 

die religieuse aspekte van die lewe; 
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die opvoedkundige teorie; 

die onderrigmetodologie; 

die opvoedkundige milieu; 

die skool- en onderwyssisteem; 

opvoedkundige bronne; 

onderwyserregte en verantwoordelikhede; 

die verhoudings tussen opvoeding aan die een kant en gemeenskap en nasiebou 

aan die ander kant; en 

die georganiseerde onderwysprofessie en van 'n professionele 

verantwoordelikheid (COTEP 1995:9-19). 

Die skep van 'n ondersteunende sosiale konteks 

Die Biologie-onderwyser moet in staat wees om 'n sosiale konteks in die klaskamer te 

skep waar elke leerling veilig en geborge voel en genoegsame ondersteuning van die 

onderwyser ontvang. 

5.5.4.8 Die ontwikkeling van interpersoonlike verhoudings 

Die Biologie-onderwyser moet beskik oor die vermoe om interpersoonlike verhoudings met 

elke leerling en gesin te kan stig, wat ondersteunend vir die persoonlike en akademiese 

groei en ontwikkeling van die leerling is. 

5.5.4.9 Die bevordering van leerlingprestasie 

Die taak van 'n effektiewe Biologie-onderwyser is om te verseker dat die leerling se 

bekwaamheid in vakinhoud en verbandhoudende vaardighede maksimaal sal ontwikkel 

wat vir die oplossing van gemeenskapsprobleme aangewend kan word. Leerlinge se 

vaardighede en kennis moet dus gereeld geevalueer word om vordering te bepaal asook 

vir die gebruik van alternatiewe benaderings. 
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5.5.4.10 Die identifikasie van bronne 

Die Biologie-onderwyser moet in staat wees om materiale en bronne wat kultureel 

ondersteunend is vir leertinge se onderrig en wat by lewenskundige temas aansluit, te kan 

identifiseer. 

5.5.4.11 Die gebruik van onderrigmetodes vir effektiewe Biologie-onderrig 

Die Biologie-onderwyser moet in staat wees om die volgende onderrigmetodes ter 

bevordering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum te kan aanwend, naamlik: 

metodes moet met die doelstellings van 'n les verband hou; 

metodes en inhoud wat as relevant deur leerlinge beskou word, moet gebruik 

word; 

metodes moet bydra tot onafhanklike leer; 

metodes wat probleemoplossingsvaardighede ontwikkel, moet gebruik word; 

die opvoedkundige behoeftes en spesifieke leerprobleme waarmee leerlinge 

worstel, moet in aanmerking geneem word tydens die keuse van metodes; 

metodes moet gerig wees om bepaalde uitkomste te bereik; 

metodes wat leerlinge sal aanmoedig om hulself met kreatiewe en vernuwende 

aktiwiteite te besig; 

metodes moet bydra tot die ontwikkeling van tegnologiese vaardighede; 

metodes wat die verskillende denkvaardighede van die leerling stimuleer; 

metodes wat die klem vanaf die Biologie-onderwyser as inisieerder verplaas na 

die leerting self, sodat hy/sy die geleentheid kry om kritiese besluite te kan maak; 

metodes wat bepaalde inhoud die beste sal belig; en 
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metodes waar leerlinge as 'n geheel, in groepe, in pare of as individue onderrig 

word. 

Die Biologie-onderwyser moet egter gereeld nuwe onderrigmetodes beproef wat by die 

behoeftes van die samelewing en die individu aanpas. 

Afleidend vanuit bogenoemde uitgangspunte van verskillende outeurs is dit duidelik dat 

die Biologie-onderwyser kreatief, entoesiasties en vindingryk moet wees. Die Biologie

onderwyser moet die belangstelling van Biologieleerlinge kan wek en hou deur inhoud aan 

te bied wat by die behoeftes van die leerling en die gemeenskap pas. 

Die fundamentele taak van die Biologie-onderwyser is egter om op 'n formele en beplande 

wyse aan leerlinge onderrig te gee. Die Biologie-onderwyser moet oor genoegsame 

vakkennis beskik om leerlinge doeltreffend te kan onderrig. Onderrig kan ook beskou 

word as 'n instrument waardeur verandering en ontwikkeling kan plaasvind. Veranderings, 

vemuwings en klemverskuiwings op die vakgebied is juis noodsaaklik, daarom moet 

Biologie-onderwysers die nodige opleiding ontvang om vernuwing te kan bewerkstellig. 

5.6 Die Biologie-onderwyser en vernuwing in die kurrikulum 

Die Biologie-onderwyser word toenemend onder druk geplaas om te vernuwe. Die 

vernuwing is egter groot in omvang as daar gedink word aan die beskikbaarheid van 

alternatiewe onderwysmodelle, die klem op nie-rassigheid en gelyke beregtiging binne die 

stelsel, die implementering van rasionaliseringsmaatreels soos groter klasgroepe om aan 

te pas by die vergrote leerling-onderwyserverhouding, die sluiting en amalgamering van 

skole, die herstrukturering van die skoolkurrikulum met die oog op rasionalisering en 

relevansie en die toenemende devolusie van gesag na ouergemeenskappe. Bogenoemde 

sake gaan ook hand aan hand met deurlopende partypolitieke opklitsery en die 

gepaardgaande verwarring wat dit skep. Almal is bewus van die aandrange van hierdie 

veranderinge, maar die Biologie-onderwyser staan steeds ver verwyder van die 

beplanning. Die onsekerheid en spanning wat tussen Biologie-onderwysers heers, wek 

weerstand teen verandering en 'n moontlike vorm van aggressie teen departemente en 

instansies wat hierby betrokke is (TO 1992:1-4). 

Effektiewe onderrig in die natuurwetenskappe is vandag nog belangriker as ooit te vore. 

Die tegniese revolusie wat Suid-Afrika beleef, verhoog die behoefte na meer 

gesofistikeerde tegnologiese vaardighede. Volgens Wilkinson, et al (1987:17-21) is slegs 
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1, 7% van die tegniese mannekrag van die bevolking wetenskaplikes of ingenieurs. 

Biologie-onderwysers het die belangrike taak om te voorsien in die behoeftes van die 

gemeenskap deur meer leerlinge positief te inspireer om in 'n wetenskaplike rigting te 

studeer. Die Biologie-onderwyser kan beskou word as die implementeerder en inisieerder 

van lewenskundige vakvernuwing in die klaskamer. 

5.6.1 Die aandeel van die senior Biologie-onderwyser tydens die implementering van 'n 

nuwe vakkurrikulum 

De Villiers (1987:141) het in 1986 'n ondersoek onder 173 Suid-Afrikaanse Biologie

onderwysers geloods om die aandeel van die senior Biologie-onderwyser tydens die 

implementering van 'n nuwe Biologiekurrikulum te bepaal, soos uiteengesit in Tabel 5.2: 

Tabel 5.2: Menings van 173 senior Biologie-onderwysers rakende die 

implementering van 'n nuwe Biologievakkurrikulum 

Kategorie 1A Beoalina van wat die vernuwina behels 

Getal Groot Belang Minder belang Geen 
N = 173 belang belana 

Respons 128 39 1 1 

%Respons 75,7 23,1 0,6 0,6 

Geen respons 4 

Kateoorie 1 B Skeo van 'n aunstiae klimaat bv kolleaas 

Getal Groot Belang Minder belang Geen 
N = 173 belana belana 

Respons 141 25 3 0 

%Respons 83,4 14,8 1,8 0 

Geen respons 4 

Kateoorie 1 C Evaluerino van die nuwe kurrikulum tvdens imolementerina 

Getal Groot Belang Minder belang Geen 
N = 173 belang belana 

Respons 124 40 4 0 

% Respons 73,8 23,8 2,4 0 

Geen respons 5 

Kategorie 1A van tabel 5.2 toon dat die meerderheid (75,7%) senior Biologie-onderwysers 
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deeglik kennis moet dra van die nuwe vakkurrikulum alvorens implementering in die skool 

plaasvind. 

Kategorie 1 B toon aan dat dit die taak van die Biologie-onderwyser is om 'n gunstige 

klimaat vir vemuwing by kollegas te skep. Die meerderheid (83,4%) was van mening dat 

'n gunstige klimaat by kollegas geskep moet word vir die suksesvolle implementering van 

'n nuwe vakkurrikulum. 

Kategorie 1 C toon dat tydens die implementeringsfase dit noodsaaklik is dat die nuwe 

vakkurrikulum voortdurend geevalueer word, om moontlike tekorte of mislukkings vroeg

tydig te elimineer. 

Die Biologie-onderwyser, as inisieerder en implementeerder van vernuwing, moet egter 

geleenthede gebied word om die noodsaaklikheid van kurrikulumvernuwing te besef. 

Vreken (1993:31) wys daarop dat Biologie-onderwysers tradisioneel as "verbruikers" van 

navorsingsresultate oor onderrig beskou word en nie as "produseerders" van hierdie 

kennis nie. Om as suksesvolle verbruikers gereken te kan word, impliseer dat hulle op 

hoogte sal bly van die jongste ontwikkeling op die onderriggebied van Biologie as vak. Dit 

beteken dat soveel moontlik gelees sal word oor die onderrig van die vak en dat alle 

moontlike konferensies, simposiums en opknappingskursusse bygewoon sal word. 

Vanuit persoonlike onderhoude gevoer met Fraser (Biologiedosent: Department Didaktiek: 

Universiteit van Suid-Afrika op 2 Julie 1996) en Niebuhr (Hoofdirekteur: Onderwys

programme: Departement van Onderwys op 15 Julie 1996) is dit noodsaaklik dat die 

Biologie-onderwyser deurgaans duidelik ingelig sal wees oor die doelwitte, uitkomste en 

metodes wat aangewend moet word vir die onderrig van nuwe lewenskundige temas 

tydens Biologie-onderrig. 

De Villiers (1987:151) het verder 'n ondersoek in Suid-Afrika ender 173 Biologie

onderwysers geloods om hul gewilligheid om by vernuwing betrokke te raak, te bepaal. 

Hy het ondersoek ingestel aangaande die volgende betrokkenhede van die Biologie

onderwyser naamlik: 

a. Bywoning van orienterings- en/of streekkursusse. 

b. Bywoning van Biologiesaamtrekke soos gereel deur die onderwyssentrum. 
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c. Die lees van omsendbriewe en/of omsendminute en/of handleidings. 

d. Die lees van vaktydskrifte. 

e. Die onderlinge uitruil van idees met Biologiekollegas tydens studievergaderings. 

Die volgende afleidings kan vanuit De Villiers (1987:151) se ondersoek gemaak word met 

betrekking tot punte a tot e soos hierbo uiteengesit is: 

a. Die meeste Biologie-onderwysers baat deur die bywoning van orienterings- en/of 

streekkursusse met die oog op kurrikulumvernuwing. 

b. Biologiesaamtrekke wat aangebied word deur plaaslike onderwysersentra word 

deur die meerderheid respondente as doeltreffend en noodsaaklik vir 

kurrikulumvernuwing beskou. 

c. Sommige Biologie-onderwysers beskou egter die lees van omsendbriewe as 

ondoeltreffend vir vernuwing. 

d. Nie alle Biologie-onderwysers lees vaktydskrifte nie; vernuwing kan dus nie deur 

die lees van vaktydskrifte bewerkstellig word nie. 

e. Aangesien studievergaderings deur die onderwyser gei"nisieer word, blyk dit dat 

min onderwysers die inisiatief wil neem om 'n studiegroep te organiseer. 

Vanuit bogenoemde ondersoek blyk dit dat die meeste senior Biologie-onderwysers wel 

bewus is van die moontlike vernuwingsgeleenthede, maar dat 'n besliste ingesteldheid 

teenoor vernuwing nog ontbreek en dat daar nie gebruik gemaak word van vernuwings

geleenthede nie. 

Vanuit 'n onderhoud gevoer met Vermaak (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: 

Natuurwetenskappe: Department van Onderwys) op 5 Julie 1996, stel sy voor dat 

intensiewe veldtogte waar die Biologie-onderwyser gemotiveer word om te vernuwe, 

gevoer sal moet word. 

Die Biologie-onderwyser sal ook die inisiatief moet neem en geleenthede moet skep 

waardeur vernuwende idees en huidige probleme bespreek kan word. Die Biologie-
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onderwyser moet reeds gedurende die voordiensopleidingsprogram met vernuwing 

bekend gemaak word, sodat Biologie-onderwysers die nodige selfbeeld en inisiatief sal 

ontwikkel om vernuwing te kan implementeer. 

Om die nodige voorstelle vir vernuwing, naamlik die implementering van lewenskundige 

Biologietemas in die Biologiekurrikulum te kan maak, is dit noodsaaklik dat die Biologie

onderwysers kundiges sal wees op hul vakgebied. Benewens kundigheid, bekwaamheid 

en professionalisme, is dit ook nodig dat Biologie-onderwysers deeglike opleiding en 

duidelike riglyne sal ontvang oor wat hul rol is om vernuwing, naamlik die implementering 

van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum in die klas, te kan bewerkstellig. 

5.6.2 Die Biologie-onderwvser se rol tydens die implementering van 'n lewenskundige 

kurrikulum in die Biologieklas 

De Villiers (1987:149), Hurd, et al (1980:401), die "Curriculum Frameworks for Science, 

Technology and Mathematics" (1995:17-18) en Sanders en Vermaak (1995:4-9) stel die 

volgende riglyne vir die Biologie-onderwyser voor om sodoende in staat te wees om 'n 

nuwe lewenskundige Biologiekurrikulum in die klas te kan implementeer: 

die onderwyser moet deeglik kennis dra oor wat vernuwing behels; 

'n gunstige klimaat vir die ontvangs van hierdie vernuwing moet by kollegas 

geskep word; 

doeltreffende kommunikasiekanale (insluitende die hoof) vir die implementering 

van 'n nuwe vakkurrikulum moet geskep word; 

die senior Biologie-onderwyser moet tydens die implementering van 'n nuwe 

vakkurrikulum kontrole uitoefen en evaluasie toepas om die doeltreffendheid van 

kurrikulumvernuwing te kan bepaal; 

dit is noodsaaklik dat die Biologie-onderwyser gereeld orienterings- en of 

streekkursusse, Biologiesaamtrekke, spesiale lesings en simposiums sal bywoon 

om kurrikulumvernuwing aan te moedig en te besef; en 

die Biologie-onderwyser behoort die onderrig van lewenskunde Biologietemas in 



- 214-

die onderrig soos volg aan te pak: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

'n verskeidenheid onderrigmetodes behoort gebruik te word om 

verskillende leerstyle te kan akkommodeer 

voorbeelde waar die leerlinge beter betrek kan word, byvoorbeeld, die 

meet van die polsslag of bloeddruk of voedseltoetse behoort gebruik te 

word 

klaskamers behoort as sosiale modelle ingerig te word 

'n wye verskeidenheid media en onderrigtegnieke soos simulasies, 

speletjies, inligtingsinsamelingstegnieke en besluitnemingsituasies behoort 

gebruik te word 

ervarings en aktiwiteite binne en buite klasverband behoort ontwikkel te 

word 

konseptuele leer behoort vergemaklik te word deur 'n verskeidenheid 

voorbeelde te gebruik 

verskeie media, rolmodelle en bronne om wetenskapsverbandhoudende 

beroepe te verduidelik, behoort gebruik te word. 

In 'n tydperk van vemuwing in Suid-Afrika vereis die herontwikkelingsprogram (HOP) van. 

die ANC (1994:67) dat alle Biologie-onderwysers opleiding met die oog op vemuwing 

(waar lewenskundige Biologietemas onderrig moet word) ooreenkomstig die HOP

doelstellings sal ontvang. 

Volgens die HOP moet die Biologie-onderwyser tot die volgende in staat te wees, naamlik: 

"to understand and respond flexibly to the challenges of the new 
approaches to curriculum, method, delivery and certification which an 
integrated system of education and training demands. They must dedicate 
themselves to enhancing the quality of learning and achievement 
throughout the system" (ANC 1994:67). 

Nieteenstaande bogenoemde riglyne bly dit steeds Biologie-onderwysers se keuse watter 
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strategiee hulle gaan aanwend om 'n lewenskundige Biologiekurrikulum te implementeer. 

Die Biologie-onderwyser moet dus die begeleier en organiseerder van die vernuwende 

onderrigleersituasie wees, daarom is dit nodig dat die Biologie-onderwyser positief 

teenoor 'n lewenskundige Biologiekurrikulum ingestel moet wees. 

5.6.3 Negatiewe ingesteldheid van die Biologie-onderwyser teenoor vernuwing 

Tot dusver was Biologie-onderwysers dikwels negatief ingestel teenoor vernuwing, 

aangesien hulle nie werklik insette by besluitnemingsprosesse in die onderwys kon gegee 

het nie. De Villiers (1987:155) en Niebuhr (1992:2) haal die volgende redes aan vir die 

Biologie-onderwyser se negatiewe ingesteldheid teenoor vernuwing met die oog op die 

implementering van 'n lewenskundige kurrikulum vir Biologie-onderrig: 

sosiopolitieke en tegnologiese veranderinge in die samelewing bemoeilik die 

selfhandhawing van die ongeletterde Biologie-onderwyser; 

voortdurende vemuwing in Biologie wat sy oorsprong departementeel het, verhoog 

net die vakadviseur se werklas; 

Biologiekursusse word as steurend beleef, aangesien dit inbreuk maak op hulle 

algemene skoolbeplanning en -roetine; 

baie Biologie-onderwysers verlaat dikwels Biologiekursusse met groot geesdrif, 

maar hierdie entoesiasme vervaag egter vinnig wanneer hulle in die klaskamer

situasie is; 

vemuwing in die natuurwetenskappe vind teen so 'n vinnige tempo plaas dat die 

Biologie-onderwyser nie daarmee kan tred hou nie; 

normatiewe weerstande wat uit verskille tussen ideologiee en basiese beskouinge 

voortspruit, word deur individue en groepe onderskryf; en 

'n swak leeromgewing en leerklimaat in die meeste skole in Suid-Afrika laat 'n 

negatiewe ingesteldheid by die Biologie-onderwyser, wat veroorsaak dat die 

onderwyser nie bereid is om vemuwende idees in die Biologieklas te implementeer 

nie. Die suksesvolle implementering van 'n lewenskunde Biologiekurrikulum hang 

baie nou saam met die ingesteldheid van die onderwyser. Daarom is dit nood-
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saaklik dat aandag aan die ontoereikende omstandighede van die Biologie

onderwyser gegee word, sodat die onderwyser meer positief sal staan teenoor 

vernuwing. 

Om vernuwing in Biologie te bevorder, is dit nodig om 'n positiewe ingesteldheid by 

Biologie-onderwysers te kweek en weg te doen met outoritere en selfge"inisieerde 

vernuwing. Die Witskrif (1995:46) stel dit duidelik dat geen program van 

onderwysvernuwing en onderwysverbetering kan slaag as daar nie 'n korps van 

toereikend opgeleide en gemotiveerde onderwysers beskikbaar is om hulle aan die taak 

te wy nie. 

Vernuwing moet verbetering impliseer waar kontrole en evaluering die suksesvolle 

implementering van die nuwe Biologiekurrikulum in die sisteem, klaskamer en skool 

bepaal. 

Drastiese veranderinge kan egter nie van buite op die Biologie-onderwyser afgedwing 

word sonder effektiewe onderwyseropleiding nie. Kurrikulumveranderinge vereis ook die 

verandering van onderwyseropleidingsprogramme. lndiensopleiding van Biologie

onderwysers is dus van uiterste belang, aangesien die grootste aantal Biologie

onderwysers nog nie in staat is om vernuwing te bewerkstellig nie. Nuutgekwalifiseerde 

Biologie-onderwysers is dikwels ywerig om vemuwing te bewerkstellig terwyl sommige van 

die ouer Biologie-onderwysers nie altyd ten gunste daarvan is nie of oor die nodige kennis 

beskik om vernuwing te implementeer nie. Met die oog op die implementering van 'n 

lewenskundige Biologiekurrikulum sal daar opnuut na die opleiding van Biologie

onderwysers en die probleme rakende die opleiding van Biologie-onderwysers gekyk moet 

word. 

5. 7 Die opleiding van Biologie-onderwysers 

Verskeie ondersoeke is al sedert 1910 geloods om die opleiding van Biologie-onderwysers 

vanuit verskillende gesigshoeke te kon betrag. Vanhulle is die Jagger-kommissie (1916), 

die Baxter-kommissie (1923), die Hofmeyer-kommissie (1924) en die Roos-kommissie 

(1934). Daar is egter geen beduidende aandag aan besondere vakopleidings

aangeleenthede gegee nie. Met die oog op 'n nuwe lewenskundige Biologiekurrikulum 

moet die opleiding van Biologie-onderwysers onder die vergrootglas geplaas word. 

Ten opsigte hiervan haal Brunkhorst, Yager, Andrews en Apple (1993:51) Adams 



- 217 -

(1944:441) soos volg aan: 

"Science teacher preparation is now recognized as the pivotal point in the 
reform of science education ... no longer can we view science teacher 
preparation as discrete and separate from science teacher enhancement". 

In 'n paging om die huidige Biologiekurrikulum te vernuwe, moet die opleiding van 

Biologie-onderwysers (voordiens- en indiensopleiding) en die gepaardgaande probleme 

in Suid-Afrika deeglik bestudeer word. Alvorens 'n deeglike studie aangaande die oplei

ding van Biologie-onderwysers gemaak kan word, is 'n uiteensetting van begrippe soos 

onderwyseropleiding en opleidingsprogramme (voordiens- en indiensopleiding) 

noodsaaklik. 

5.7.1 Begripsomskrywings 

5. 7 .1.1 Onderwyseropleiding 

Onderwys is hoofsaaklik gerig op basiese vaardighede wat deur akademiese en 

professionele onderrig in die formele openbare onderwysstelsel plaasvind. 

Opleiding is gemik op die praktiese oefening van beroeps- en werksverwante vaardighede 

en vind gewoonlik plaas in of verbandhoudend met die werksomgewing (lndiensopleiding: 

'n Funksie van die Departement van Mannekrag 1988:3). 

Daar kan tussen twee tipes opleidingsprogramme in Suid-Afrika onderskei word, naamlik 

voordiensopleiding, algemeen bekend as PRESET en indiensopleiding, algemeen bekend 

as INSET. 

5.7.1.2 Voordiensopleiding (inisiele opleiding van onderwysers) 

Voordiensopleiding verwys na die basiese opleiding wat die student na matrikulasie 

ontvang om voltyds as 'n onderwyser opgelei te word. Onderwyseropleidingskursusse kan 

verdeel word in 'n primere (laerskool) of 'n sekondere kursus (hoerskool). Die ANC 

(1994:48) beskryf voordiensopleiding as 

"the process of education combined with practise by which women and 
men are introduced to the roles of teaching or training, and are enabled to 
equip themselves with the basic knowledge, competence and commitment 
to do their work". 
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5.7.1.3 lndiensopleiding van Biologie-onderwysers 

lndiensopleiding verwys na 'n diensdoenende onderwyser wat verdere opleiding op 'n 

voltydse basis of deur middel van afstandsonderrig ontvang vir die verwerwing van 

verdere kwalifikasies of vir opknappingsdoeleindes. 

Biologie-onderwysers benodig indiensopleiding en gereelde ondersteuning in hulle werk, 

aangesien daar 'n tekort aan geskikte gekwalifiseerde onderwysers is. Dit is nodig dat 

onderwysers op die hoogte bly met die jongste metodes, inligting, vaardighede en 

veranderinge wat die vakgebied ondergaan (Chacko 1993: 199). Die Biologie-onderwyser 

moet opgelei word om hierdie inligting en vaardighede op 'n kundige wyse aan leerlinge 

op 'n bepaalde psigiese en verstandelike vlak oor te dra of te onderrig. 

Volgens die ANC (1994:48) verwys indiensopleiding na die professionele ontwikkeling van 

Biologie-onderwysers waar die onderwyser gespesialiseerde kennis bekom wat hy/sy kan 

aanwend om sy/haar leerlinge se leervermoe te verhoog en te kan bydra tot die 

ontwikkeling van die leerlinge se verantwoordelike rol om eendag leiding te gee. 

Met die implementering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum in gedagte, is dit nodig 

dat die Biologie-onderwyser die nodige opleiding sal ontvang om nie net in staat te wees 

om inligting aan die hand van bepaalde metodes aan leerlinge oor te dra nie, maar ook 

om as veldwerkers opgelei te word, deur gebruik te maak van beskikbare natuurlike 

bronne om nuwe inligting en verbandhoudende probleme vanuit die gemeenskap te belig. 

Volgens die NEPl-verslag (1993:6) le die grootste uitdaging in onderwyseropleiding nie 

in voordiensopleiding nie, maar in indiensopleiding. lndiensopleiding spreek die huidige 

probleme van die onderwyserkorps aan terwyl voordiensopleiding se uitdaging nog in die 

beheersing van die opvoedkundige teorie en praktyk le. 

5.7.2 Die opleiding van Biologie-onderwysers in Suid-Afrika 

Volgens die NEPl-verslag (1993:236) word die opleiding van Biologie-onderwysers in 

Suid-Afrika deur fragmentasie en ongelykhede in die tydsduur en kwaliteit van inisiele 

(voordiens) opleiding en die streeksvoorsiening van Biologie-onderwysers op verskillende 

vlakke en vir verskillende vakgebiede gekenmerk. 
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5.7.2.1 Sekondere skoolonderrig 

Die ANC (1994:48) brei hierop uit deur te verwys na die vroeere apartheidsbeleid wat 

veroorsaak het dat nie alle onderwyskolleges dieselfde voordele kon benut nie. Die 

meeste kolleges was akademies ge"isoleerd met 'n gebrek aan wetenskapdosente, swak 

toegerus en nie in staat om te voorsien in kwalitatiewe Biologie-onderwyseropleiding nie. 

Die kwaliteit van Biologie-onderwyseropleiding word verder gekortwiek deur ontoereikende 

sekondere onderrig en 'n swak ontwerpte Biologiekurrikulum, gekoppel aan politieke 

konflik in skole wat veroorsaak dat slegs die basiese vakkennis aan voornemende 

Biologie-onderwysers in opleidingsinrigtings onderrig word (NEPI 1993:236). 

Die tipiese Biologiekurrikulum op 'n kollege is oorlaai met inhoud waar ondersoekende en 

kritiese vermoens en omgang met realiteite in Suid-Afrikaanse opvoedkundige 

omstandighede versmoor word. Daar is weining verband tussen studiemateriaal en 

gemeenskapsaangeleenthede met die gevolg dat die Biologie-onderwyser nie altyd in 

staat is om kennis prakties toe te pas nie (ANC 1994:49). 

Die Biologiekurrikulum vir die voornemende Biologie-onderwyser vereis dat hy/sy self die 

sosiologiese, sielkundige en filosofiese komponente vanuit die nuutverworwe kennis meet 

integreer en prakties kan toepas (Henning 1994:205). Dit realiseer nie altyd nie, met die 

gevolg dat die Biologie-onderwyser nie in staat is om sy/haar kennis in die praktyk toe te 

pas of met gemeenskapsaangeleenthede te integreer nie. 

'n Verdere leemte in die opleiding van Biologie-onderwysers is dat daar nie werklik 'n 

nasionale kwalifikasiestruktuur vir Biologie-onderwysers in die groot aantal opleidings

inrigtings in Suid-Afrika bestaan nie. Daar bestaan dus nie werklik 'n eenheid tussen 

standaard en doelstellings vir verskeie inrigtings nie. 

Om 'n onderwyseropleidingprogram te voorsien wat aan die eise van die gemeenskap en 

die individu voldoen, gaan nie maklik wees nie. Alvorens 'n geskikte Biologie-onderwyser

opleidingprogram daargestel kan word, is dit noodsaaklik om aandag aan die probleme 

wat onderwyseropleiding raak, te gee. 
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5.7.3 Probleme rakende Biologie-onderwyseropleiding 

5.7.3.1 Algemene probleme 

Die volgende lys van algemene probleme wat Biologie-onderwysers tydens hulle opleiding 

ondergaan, is saamgestel uit onderhoude wat gevoer is met Fraser, Oberholzer, Van 

Aswegen, Poliah, Vermaak en Redelinghuys (raadpleeg die bibliografie vir meer 

besonderhede) sowel as uit die werke van Fraser (1995:3), Lederman, et al (1994:142), 

Henning (1994:203-205) en Wilkinson, et al (1987:50): 

(a) Dit blyk dat Biologie-onderwysers nie oar goed-gestruktureerde pedagogiese 

kennis en stabiele vakinhoud beskik nie. 

(b) Nie alle Biologie-onderwysers beskik oar die basiese taal- en skryfvaardighede wat 

nodig is vir doeltreffende opleiding nie. 

(c) Daar word nie genoeg aandag aan die opleiding van onderwysers in die 

wetenskapsprosesvaardighede gegee nie. 

(d) Onderwysers moet leer om self aktief by eksperimentering betrokke te raak. 

(e) Die metodiek van onderwyseropleidingprogramme is te teoreties en moet meer 

verstaanbaar en toepaslik wees. 

(f) Praktiese onderwys, veral ten opsigte van die hantering van probleme, ontvang 

nie genoeg aandag nie. 

(g) Daar word nie genoeg aandag aan die gebruik en improvisasie van 

onderrigmiddele gedurende onderwyseropleiding gegee nie. 

(h) Onderwyseropleidingprogramme gee nie genoeg aandag aan die 

konstruktivistiese en reflektiewe onderrigbenadering nie. 

(i) Nie genoeg aandag word aan die probleme wat 'n onderwyser in die 

klaskamersituasie mag teekom, gegee nie. 
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(j) Biologie-onderwysers ontvang nie genoeg leiding in die organisering en uitvoering 

van praktiese werk in die laboratorium nie. 

(k) Biologie-onderwysers kan nie altyd doeltreffend met mense kommunikeer nie. 

(I) Biologie-onderwysers is nie altyd in staat om beskikbare handboeke te evalueer 

nie. 

(m) Biologie-onderwysers is nie altyd in staat om groot hoeveelhede nuwe inligting te 

bemeester nie. 

Bo en behalwe bogenoemde, is daar besondere probleme wat steeds bestaan en wat in 

die verlede min of geen aandag tydens onderwyseropleiding ontvang het. Hierdie 

probleme het egter 'n aktuele saak in 'n demokratiese Suid-Afrika geword, wat meer 

aandag sal moet ontvang. 

5.7.3.2 Besondere probleme rakende die opleiding van Biologie-onderwysers 

Die Buitengewone Provinsiale Koerant (1995:63-64), Fraser (1995:3-5), COTEP-verslag 

(1995:40-45), die Kernsillabuskomitee: Natuurwetenskappe (1994:20-21) en Landman 

(1995:11-14) stel die besondere probleme rakende onderwyseropleiding soos volg: 

(a) Die groot klas 

Volgens die NEPl-verslag (1993:314) het die verskillende onderwyserorganisasies en die 

regering besluit dat die nuwe onderwyser-leerlingverhouding 1 tot 35 vir hoerskole sal 

wees. In die toekoms gaan daar dus meer leerders per onderwyser in die klaskamer 

wees as tans. Tydens die Biologie-onderwyser se opleiding word meestal na leerlinge 

verwys sender dat leerlinggetalle gespesifiseer word. Biologiestudente moet spesifieke 

opleiding ontvang om pedagogies-didaktiese situasies met groot getalle leerlinge te kan 

hanteer. Voorbeelde hiervan is hoe 'n Biologie-onderwyser praktiese werk met groot 

groepe leerlinge behartig, of, hoe 'n onderwyser 'n vertrouensverhouding met 35 leerlinge 

in die klas kan stig wanneer nuwe lewenskundige temas onderrig word. 

(b) Diverse leerlingpopulasies 

Tot dusver is Biologie-onderwysers in Suid-Afrika hoofsaaklik opgelei om monokulturele 
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klasse te hanteer. Huidiglik kry al hoe meer blanke skole te doen met 'n toestroming van 

verskillende bevolkingsgroepe en moet voorsiening gemaak word vir lewensbeskoulike 

en kulturele verskille. Daar is dus 'n toenemende nood aan Biologie-onderwysers vanuit 

verskillende bevolkingsgroepe wat op 'n professioneel verantwoordelike wyse in 'n 

multikulturele klas kan optree. 

(c) Diverse taalgemeenskappe in Suid-Afrika 

Biologie-onderrig moet die ontwikkeling van 'n nasionale demokratiese kultuur van respek 

vir ons land se diverse taalgemeenskappe ten doel stel. Biologie as vak het sy eie 

terminologiese taal. Die veeltalige samestelling van die leerlingbevolking van ons land 

asook die besonderse lewensomstandighede belemmer effektiewe onderrig in Biologie. 

Daar is egter 'n plig op alle skole en op die Departement van Onderwys om te verseker 

dat Biologie-onderwysers die spesiale vaardighede sal aanleer wat nodig is om in 'n 

veeltalige onderwysomgewing onderrig te gee wat bevorderlik sal wees vir die onderrig 

van lewenskundige Biologietemas. 

(d) Godsdienskwessie 

Vryheid van gewete en van godsdiens moet ten alle tye gerespekteer word tydens 

onderrigaktiwiteite. 'n Biologie-onderwyser mag nie probeer om leerlinge tot enige 

bepaalde geloof of godsdiens te indoktrineer nie of enige godsdiens te beklad tydens 

onderriggebeure nie. Die Biologie-onderwyser moet dus bewus gemaak word van die 

godsdienstige dimensie van lewe en van godsdiens in 'n multikulturele gemeenskap. 

(e) Opleiding ten opsigte van deelname aan vakbondbedrywighede 

Die invloed van vakbonde wereldwyd kan nie misken word nie. Baie onderwysstudente 

gaan by 'n professionele onderwysersvereniging waar sekere vakbondeienskappe na vore 

kom, aansluit. Biologie-onderwysers moet gevorm word om op 'n verantwoordelike wyse 

deel te neem aan vakbondbedrywighede. 

(f) Opleiding vir nie-formele relevante onderwys 

Tot dusver is Biologie-onderwysers opgelei vir formele onderwys. Die praktyk het die 

afgelope aantal jare bewys dat sinvolle loopbaanontwikkeling vereis dat formele onderwys 

deur nie-formele onderwys aangevul moet word. Die Biologie-onderwysers moet so vroeg 
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as moontlik, reeds met inisiele onderwyseropleiding, kennis met die betekenis en 

implikasie van nie-formele onderwys maak. 

Tydens nie-formele onderwys doen die onderwyser nie meer al die praatwerk en die 

leerlinge die luisterwerk nie. Die natuur (diere, plante, water, grond e.a.) moet self die 

leerling onderrig. Leerlinge praat dus met die natuur, terwyl die Biologie-onderwyser 

luister, kyk, interpreteer en inligting verskaf. 

(g) 'n Lewenskundige Biologie vervang die bestaande Biologie 

Die bestaande Biologie wat as verouderd, akademies en inhoudbelaaid beskou word, 

moet vervang word deur 'n lewenswetenskaplike Biologiekurrikulum waar proses, 

affektiewe en kontekstuele oorwegings beklemtoon word. Dit het noodsaaklik geword dat 

Biologie-onderwysers die nodige opleiding sal ontvang om 'n Biologiekurrikulum wat van 

toepassing op alle landsburgers is, te onderrig - 'n Biologiekurrikulum waarby omgewing

studies, tegnologie en ander wetenskappe ge'integreer kan word sodat leerlinge eendag 

in staat sal kan wees om landsprobleme te kan oplos. lnhoud moet dus gereduseer word 

sodat almal die geleentheid kry om in-diepte aspekte van die gemeenskap te verstaan. 

Die Biologie-onderwyser moet dus op hoogte bly met die nuutste biologiese inligting en 

die gemeenskap se behoeftes. 

(h) Die gebruik van natuurlike bronne vanuit die gemeenskap - 'n "hands on"

benadering 

Tot dusver is min aandag aan die gebruik van natuurlike bronne tydens die opleiding van 

Biologie-onderwysers gegee, moontlik as gevolg van die groot hoeveelhede inligting wat 

aan Biologieleerlinge oorgedra moet word en die beperkte tydsduur vir Biologielesse. Die 

implementering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum vereis egter dat die Biologie

onderwyser die nodige opleiding sal ontvang om natuurlike bronne vanuit die gemeenskap 

te gebruik om lewensverwante inligting, naamlik plante en grond, voedsel, 

landbouprodukte, siektes, ensovoorts te beklemtoon. Meer klem moet dus geplaas word 

op 'n "hands on"-benadering waar natuurlike bronne gebruik word om gemeen

skapsprobleme op te los, en minder klem op inligtingsverwerking en die evaluering 

daarvan. 

Die probleme rakende die Biologie-onderwyser tydens sy/haar opleiding, is uitvloeisels uit 

die tyd van veranderinge in die breer konteks, naamlik die individu en die gemeenskap se 
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behoeftes, wedersydse afhanklikheid en toenemende ekonomiese druk waarin ons 

funksioneer. 

Hierdie veranderinge veroorsaak ook 'n hergroepering van gemeenskappe op politieke, 

maatskaplike en ekonomiese vlakke in ons land, met die gevolg dat baie leerlinge groter 

blootstelling aan kulturele en waardestelsels as hulle Biologie-onderwysers kry. 

Benewens sosio-politieke veranderinge veroorsaak tegnologiese veranderinge 

toenemende druk op die individu om homself te handhaaf. lnligting en inligtingstegnologie 

neem al meer 'n dominante posisie in (Niebuhr 1992:2). Dit stel eise aan die Biologie

onderwyser, aangesien sy posisie as gesaghebbende oordraer van kennis in die gedrang 

kom. 

Ook word baie van die vaardighede wat die mens benodig om te oorleef nie tydens die 

opleiding van Biologie-onderwysers aangespreek nie. Die Biologie-onderwyser word dus 

nie sensitief gemaak vir sekere vaardighede nie, dit wat hy ontwikkel het, het hy toevallig 

deur die ekologie ontwikkel (onderhoud gevoer met Fraser, Biologiedosent: Universiteit 

van Suid-Afrika op 2 Julie 1996). Namate die behoeftes van die gemeenskap verander, 

moet Biologie-onderrig verander om aan hierdie behoeftes te voldoen. Teoriee, taal, leer 

en kognisie moet wegbeweeg van die transmissiemodel waar studente passiewe leerders 

is na 'n uitkoms- en vaardigheidsgerigte benadering. Die uitkomsbenadering bied 

geleenthede om bepaalde vaardighede wat wissel van persoonlike vaardighede, waardes, 

gesindhede, konsepte, metodologiee tot hoe om te leer te verwerf (COTEP 1996:6-10) 

(NQF 1996:25). Opleidingsprogramme vir Biologie-onderwysers moet dus voorsiening vir 

'n kompetensie-uitkomsgebaseerde benadering maak. 

Ten einde hierdie nuwe uitdagings die hoof te bied, is 'n gekoordineerde en effektiewe 

onderwyseropleidingstrategie, ondersteun deur prinsipiele riglyne, noodsaaklik. Slegs 'n 

duidelik uitgestipte, gemotiveerde en eenvormige werkbare onderwyseropleidingsbeleid 

kan die uitdagings van die toekoms aandurf. 

5. 7.4 'n Eenvormige beleid vir die opleiding van Biologie-onderwysers 

Volgens COTEP (1996:6-12), die NQF (1996:10-11), SAQA (1995:2-20) en Niebuhr 

(1992:5) kan 'n algemene beleid vir onderwyseropleiding as volg saamgevat word: 

die norme en standaarde vir die finansiering van die onderwys moet daargestel 
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word; 

die salarisse en diensvoordele van personeel moet bepaal word; 

die fundamentele doel van onderwyseropleiding, naamlik om onderwysers op te 

lei en op te voed om effektief te kan onderrig om sodoende leer te kan verhoog, 

moet nagestreef word; 

'n stel norme en standaarde moet geskep word wat geld vir die onderrig van 

Biologie en die opleiding van Biologie-onderwysers; 

onderwysers moet opgelei word om verskillende vorme van kennis te bekom en 

aan leerlinge te kan oordra; 

onderwysers moet oor bepaalde vaardighede beskik om suksesvol te kan 

onderrig; 

bepaalde waardes, houdings en disposisies moet tydens onderwyseropleiding 

ontwikkel word; 

onderwyseropleiding moet onderwysers voorberei om aktiewe en reflektiewe lede 

van die onderrigprofessie te wees; 

onderwysers moet bemagtig word om outonome, buigbare, kreatiewe en 

verantwoordelike agente van veranderinge in die Biologiekurrikulum te word; en 

eenvormige norme en standaarde vir leerplanne, eksaminering en vir die 

sertifisering van kwalifikasies moet gehandhaaf word. 

Die norme en standaarde verskaf wye riglyne vir onderwyseropleidingsinrigtings sodat 

elke inrigting sy eie onderwyseropleidingskurrikulum kan ontwikkel. 'n Groot hoeveelheid 

outonomie word vir akademiese en professionele doeleindes geskep. In die verlede het 

baie onderwyseropleidingsinrigtings in departemente gefunksioneer waar die ontwikkeling 

van 'n eie kurrikulum nie toegelaat is nie, en 'n departementele kurrikulum op hulle 

afgedwing is. Sommige onderwyseropleidingsinrigtings benodig egter 'n mate van 

bystand tydens kurrikulumontwikkeling (Niebuhr 1992:5). In oorleg hiermee is COTEP in 

die proses om 'n nasionale strategie te loods waar die ondersteuning van ander inrigtings 
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gekultiveer word om daardie inrigtings wat nie hul eie kurrikulum selfstandig kan opstel 

nie, by te staan. 

'n Eenvormige beleid vir alle onderwyseropleidingsinrigtings in Suid-Afrika sal dit moontlik 

maak dat 'n onderwysstudent van een departement na 'n ander toegelaat kan word, dat 

kriteria vir die evaluering van Suid-Afrikaanse kwalifikasies vir indiensneming in die 

onderwys deur al die inrigtings toegepas word en dat die staat nie meer alleen 

verantwoordelik hoef te wees vir die opleiding van Biologie-onderwysers nie. 

Daar is ook voorgestel dat provinsiale werkswinkels gehou behoort te word sodat 

onderwyseropleidingsinrigtings die norme-en-standaardedokument van COTEP 

gesamentlik kan deurwerk. Wat betref kompetensiegerigte onderwyseropleiding, sal 

onderwysers gesamentlik meer hieromtrent leer, aangesien min onderwysers met hierdie 

benadering bekend is (COTEP 1996:1). 

Alie onderwyseropleidingsinrigtings (kolleges, universiteite, technikons, en nie

regeringsorganisasies) sal dus met mekaar moet saamwerk en van mekaar moet leer 

namate ons onderwyseropleiding in Suid-Afrika rekonstruktueer. Voor - en indiens

opleiding van Biologie-onderwysers moet by die behoeftes aangepas en verander word. 

Dit het dus noodsaaklik geword dat verskillende onderwyseropleidingsinrigtings vernuwing 

sal ondergaan, sodat voldoen kan word aan die eise wat aan die opleiding van Biologie

onderwysers gestel word. lnisiele - en indiensopleiding van Biologie-onderwysers moet 

by die behoeftes van die gemeenskap aangepas en verander word. 

5.7.5 Kritiek teen die huidige voordiens- en indiensopleidingsprogramme vir Biologie

onderrig 

Germann en Barrow (1995:272) wys daarop dat swak Biologieprogramme, onvoldoende 

Biologie-apparaat en 'n gebrek aan kennis en persoonlike energie deelname aan 

indiensopleidingsprogramme kortwiek. 

Volgens die ANC (1994:49) domineer voordiensopleiding die werk van onderwysers

opleidingsinrigtings veral in die kollegesektor. Die voorbereiding van Biologie

onderwysers vir kleuteronderwys en volwassene onderrig word verwaarloos. 

Die sterk klem wat die regering verder op formele akademiese kwalifikasies, 
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salarisvoordele en bevordering vir Biologie-onderwysers plaas, lei daartoe dat Biologie

onderwysers eerder bele in formele studies wat dikwels verwyder is van hulle 

professionele werk. Die opgradering van onderwyskwalifikasies is dus nie gekoppel aan 

die verbetering van onderwysers se professionele bevoegdheid nie. 

In opleidingskolleges word indiensopleiding as losstaande van voordiensopleiding beskou 

en is swak ontwikkel. Professionele groei en ontwikkeling is reeds 'n lewenslange proses 

in die Biologie-onderwyser se beroep, daarom is dit noodsaaklik dat voordiens- en 

indiensopleiding van onderwysers ge"integreer word. 

Verder is die huidige voordiens- en indiensopleidingsprogramme vir Biologie-onderwysers 

nie buigbaar en koste-effektief nie, met die gevolg dat selfstudie, aktiewe navorsing en 

self-evaluering nie bevorder word nie. 

Die Biologie-onderwyser word dus benadeel deur die swak opleiding wat hulle ontvang. 

Daar moet dus dringend gesoek word na oplossings ter verbetering van die opleiding van 

die Biologie-onderwyser. 

5.7.5.1 Die verbetering van voordiens- en indiensopleiding van die Biologie

onderwvser 

Die NEPl-verslag (1993:240-247) stel voor dat onmiddelike intervensie ingestel moet word 

om langtermyn doelwitte te bereik. 'n Analise van bogenoemde toestand in Suid-Afrika 

het die volgende voorstelle dringend noodsaaklik gemaak vir die implementering van 'n 

lewenskundige Biologiekurrikulum: 

indiensopleiding van Biologie-onderwyser moet verbeter; 

die opgradering van ongekwalifiseerde en ondergekwalifiseerde onderwysers veral 

in die plattelandse areas; 

die herplasing van onderwysers om 'n eweredige verspreiding van opgeleide 

Biologie-onderwysers te verseker; en 

die uitruiling van goedgekwalifiseerde sekonderefase Biologie-onderwysers tussen 

verskillende studie-inrigtings. 
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Verder vereis die HOP (1994:39) 'n liggaam van Biologie-onderwysers, opvoeders en 

opleiers wat oor die deskundigheid beskik om te reageer op die uitdagings van die nuwe 

kurrikulumbenadering, metodes, aflewering en sertifisering wat 'n ge'integreerde sisteem 

verlang, wat hulself deurgaans moet toewei aan die verhoging van die kwaliteit van leer 

en prestasie in die sisteem. 

Die ANC-besprekingsdokument (1994:50-51) brei verder op bogenoemde voorstelle uit: 

genoeg Biologie-onderwysers en opleiers moet opgelei word om te voorsien in die 

behoefte van lewenslange leer van die Suid-Afrikaanse bevolking; 

kompeterende, kritiese, reflektiewe onderwysers met selfvertroue moet ontwikkel 

word; 

effektiewe Biologie-onderrig moet in alle skole, kolleges en inrigtings beoefen 

word; en 

die Biologie-onderwyser moet professioneel groei en ontwikkel in sy lewenstaak. 

Die doel van voordiens- en indiensopleiding vir Biologie-onderwysers is om te voldoen aan 

die behoeftes van ons wetenskaplike en tegnologiese gemeenskap deur te fokus op die 

komplekse interaksies tussen Biologie en die gemeenskap sowel as op die betekenis en 

aard van leer. 

Nuwe opleidingsprogramme is nodig sodat die Biologie-onderwyser kan voldoen aan 

herhaaldelike uitdagings wat opvoedkundige en gemeenskapstransformasies aan 

hom/haar stel. 

Om te voldoen aan die wetenskaplike en tegnologiese behoeftes van die gemeenskap 

moet beide indiens- en voordiensopleiding van Biologie-onderwysers op die komplekse 

interaksies tussen Biologie en die gemeenskap sowel as op die betekenis en aard van 

leer fokus. 

5.7.5.2 Aanbevelings vir voordiensopleidingsprogramme vir Biologie-onderwysers 

Die volgende instansies, persone en outeurs se aanbevelings ten opsigte van 

voordiensopleidingsprogramme vir Biologie-onderwysers word vervolgens aangehaal: 
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ANC (1994:50-51), Curriculum Frameworks for Science, Technology and Mathematics 

(1995:15-16), Fraser (1995:1-20), Gess-Newsome & Lederman (1993:37), Harlen 

(1984:20), Hickman & Kahle (1982:160-161), Landman (1995:11-15), Lederman 

(1992:331), Niebuhr (1992:10-11) asook uit onderhoude gevoer met De Beer 

(Biologiedosent:Universiteit Vista op 3 Julie 1996), Ferreira (Biologiedosent: Universiteit 

van Suid-Afrika op 15 Julie 1996), Niebuhr (Hoofdirekteur: Algemene 

Onderwysprogramme: Departement van Onderwys op 16 Julie 1996) en Vermaak 

(Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Natuurwetenskappe: Departement van Onderwys op 

5 Julie 1996): 

Biologie-onderwysers moet opgelei word om: 

bio-etiese en biososiale besluite met verantwoordelikheid te maak; 

bepaalde waardes, voorkeure en onbevooroordeelde denke te vorm; 

die verband tussen wetenskap en ander sosiale wetenskappe, naamlik 

aardrykskunde, ekonomie, sosiologie en antropologie te verstaan en te kan 

integreer; 

vaardighede in die menslike verhoudingsaspekte van Biologie-onderrig te vorm. 

Luister-, reageer-, besprekings- en skryfvaardighede moet saam met tegniese 

vaardighede soos beplanning, organisering, taakuitvoering en evaluering 

beklemtoon word; 

in staat te wees om ondersoekende probleme te gebruik om inligting te versamel; 

opvoedkundige inrigtings aan te moedig om praktiese onderwyswerkswinkels in 

skole te hou, wat studente se praktiese ervaring in die skole voorafgaan om 

studente sodoende ten opsigte van die doelstellings van die inrigting te orienteer; 

in staat te wees om persoonlike kontak met leerlinge te maak; 

prosesvaardighede te kan onderrig; 

lewende organismes te kan gebruik; 
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'n Biologielaboratorium te organiseer; 

bewus te wees van die waarde van opvoeding in wetenskaplike aktiwiteite as 'n 

progressiewe manier van leer, as 'n manier om probleme op te los en te kan dink 

en as 'n manier om selfvertroue te bekom; 

in staat te wees om eie lewenskundige inhoud te kan kies en nie aan die 

handboek gebonde te wees nie; 

'n reeks vaardighede te ontwikkel waardeur leerlinge aangemoedig word tot 

kreatiewe denke; 

doeltreffend met leerlinge te kan kommunikeer en verhoudinge te stig; 

dissipline te kan handhaaf en 'n positiewe leeratmosfeer te skep; 

met die oog op 'n nuwe lewenskundige Biologiekurrikulum waardes en uitkomste 

te kan evalueer; 

improvisasie ten opsigte van praktiese apparatuur en onderrighulpmiddels te kan 

hanteer; 

te beskik oor bepaalde kompetensies wat fokus op spesifieke aspekte van kennis, 

vaardighede en waardes; en 

in staat te wees om ondersoekende probleme te identifiseer en te gebruik, inligting 

in te samel en dit aan die hand van sosiale werkstegnieke te kan analiseer. 

Voordiensopleidingsprogramme moet kursusse insluit waar probleemoplossing, 

inligtingversameling en sosiale biologie beklemtoon word, sodat studente in staat sal wees 

om moontlike antwoorde op die probleme van die gemeenskap te vind. Biologie

onderwysers sal van al die beskikbare bronne van hulle gemeenskap gebruik moet maak 

om 'n wye keuse van aktiwiteite aan leerlinge te verskaf en om met ander onderwysers 

in die wetenskapsveld en in ander velde saam te kan werk. 

Verder moet daar 'n klemverskuiwing van primere universiteitsgeorienteerde onderwys na 

meer beroepsgerigte onderwys plaasvind sodat Biologie-onderwysers toegerus kan word 
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om leerlinge vir die arbeidswereld voor te berei. Die arbeidswereld vereis egter bepaalde 

metodes en tegnieke wat gedurig aangepas moet word om by die lewensbehoeftes van 

die individu aan te pas. Die Biologie-onderwyser moet dus opgelei word om verskillende 

metodes en tegnieke vir die ontsluiting van die werklikheid te kan aanwend. Relevante 

leeraktiwiteite moet geskep word waar die student kan leer om self te ondersoek en 

probleme op te los, sodat die leerlinge wat deur hom/haar onderrig gaan word, sukses sal 

beleef in die aanwending van hierdie metodes. 

Onderwysopleidingsprogramme sal Biologie-onderwysers moet toerus om leerlinge vir die 

arbeidswereld voor te berei. 

Biologie-onderwysers moet dus opgelei word om verskillende metodes en tegnieke vir die 

onderrig van lewenskundige temas te kan aanwend. Metodes moet gedurig aangepas 

word om by die lewensbehoeftes van die student aan te pas. Relevante leeraktiwiteite 

moet geskep word waar die student kan leer om self te ondersoek en probleme op te los, 

sodat die leerlinge wat deur hom/haar onderrig gaan word, sukses sal beleef in die 

aanwending van hierdie metodes. 

Volgens Van Aswegen (Biologiedosent : Soweto Onderwyskollege - personlike onderhoud 

gevoer op 22 Julie 1996) sou 'n oorbruggingsjaar in die voordiensopleiding van Biologie

onderwysers studente bevoordeel aangesien baie studente nie oor genoegsame kennis 

en vaardighede beskik wanneer hulle met voordiensopleiding begin nie. Die vierde jaar 

kan dan gebruik word vir praktiese onderrig om daardie leemtes tydens opleiding aan te 

vul. Poliah (Adjunk-direkteur : Onderwysbeleid : Biologie - onderhoud gevoer op 18 Julie 

1996) is dit eens dat onderwysstudente se praktiese opleidingstydperk verleng moet word 

en dat onderwyseropleidingsinrigtings baie nou met studente moet saamwerk om te kan 

voorsien in die behoeftes van die Biologie-onderwyser. Die Biologie-onderwyser moet 

opgelei word as 'n persoon wat onderrig vergemaklik eerder as om 'n opvoeder te wees. 

Daar moet harmonie tussen praktyk en teorie en die wisselwerking daarvan verkry word 

(Ferreira : Biologievakdidaktiekdosent: Universiteit van Suid-Afrika - onderhoud gevoer op 

15 Julie 1996). Om dit te kan doen, is dit noodsaaklik dat die Biologie-onderwyser oor 

bepaalde bevoegdhede en vaardighede sal beskik. Die hele voordiensopleidingsprogram 

moet gebaseer word op 'n uitkomsbenadering sodat die Biologie-onderwyser in staat sal 

wees om na sy opleiding doeltreffend te kan onderrig. 

Aangesien voordiensopleiding nie prakties georienteerd is nie, leer die Biologie

onderwyser die teorie, maar weet nie hoe om die teorie in die praktyk toe te pas nie, as 
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gedink word in terme van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum. Vermaak (Adjunk

direkteur : Onderwysbeleid : Natuurwetenskappe - onderhoud gevoer op 5 Julie 1996) stel 

'n sisteemprojek vir die voordiensopleiding van Biologie-onderwysers voor. Die sisteem

projek is 'n voorbeeld van internskap. Die opleidingsprogram duur vier jaar. Die eerste 

jaar leer die studente die uitkomste van Biologie-onderrig; die tweede jaar gaan die 

student voltyds vir praktiese ervaring by 'n skool, ender leiding van 'n mentor; die derde 

jaar gaan studente weer terug na die onderwyseropleidingsinrigting vir teoretiese onderrig 

terwyl die vierde jaar 'n mengsel van praktiese ervaring en afstandsonderrig (teorie) sal 

wees terwyl hy/sy prakties dien. Na hierdie kursus behoort 'n Biologie-onderwyser 

bekwaam en vaardig genoeg te wees om Biologie te kan onderrig. 

Bogenoemde voordiensopleidingsprogram kan veral die staat finansieel bevoordeeel waar 

'n moontlike tekort aan onderwysers met behulp van studente tydelik opgelos kan word, 

sender dat die staat 'n vol salaris hoef te betaal. Ook kan so 'n voordiensopleidings

program die noodsaaklikheid aan verdere opleidingskursusse wat die staat etlike miljoene 

rande kos, beperk, aangesien studente genoegsame praktiese ervaring tydens die 

voordiensopleidingsprogram bekom het. 

5.7.5.3 lndiensopleiding van Biologie-onderwysers 

lndiensopleiding van Biologie-onderwysers in die toekoms meet voldoen aan die 

gemeenskap se vereiste, naamlik dat die Biologie-onderwyser bevoegd meet wees. Om 

hieraan te kan voldoen, meet indiensopleiding aan die volgende vereistes, socs uiteen

gesit deur die ANC (1994:50-51), Sasson (16 Julie 1996), COTEC (1995:17-28), Fraser 

(1995:20-22) , Germann en Barrow (1995:272-277), Henning (1994:203-205), Hickman 

& Kahle (1982:163), Kernsillabuskomitee : Natuurwetenskappe (1994:5), Landman 

(1995:11-15), Niebuhr (1992:10-11) en onderhoude gevoer met Sasson (Profesor in 

Vakdidaktiek: Natuurwetenskappe: Universiteit van Pretoria op 16 Julie 1996), Ferreira 

(Biologievakdidaktiekdosent: Universiteit van Suid-Afrika op 15 Julie 1996), Niebuhr 

(Hoofdirekteur: Algemene Onderwysprogramme: Departement van Onderwys op 15 Julie 

1996), Poliah (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Biologie: Departement van Onderwys op 

18 Julie 1996), Redelinghuys (afgetree uit Direktoraat: Kurrikulumontwikkeling: Ex

Departement van Onderwys en Opleiding op 19 Julie 1996), Van Aswegan 

(Biologiedosent: Soweto College of Education op 22 Julie 1996) en Vermaak 

(Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Natuurwetenskap: Departement van Onderwys 5 Julie 

1996), voldoen: 
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dit moet interdissipliner wees. Hiermee word ge"impliseer dat aandag gegee moet 

word aan sosiale aangeleenthede en inligting van ander dissiplines soos 

ekonomie, sosiologie en politiese wetenskap. Verder moet etiek en waardes in 

hierdie programme ge·inkorporeer word. 

lndiensopleidingswerkswinkels en -inrigtings moet onderwysers van alle 

wetenskappe op plaaslike vlak by inrigtings en agentskappe van die staat asook 

op nasionale vlakke betrek. Daar moet koordinasie en samewerking tussen 

hierdie vlakke wees. 

Daar bestaan 'n behoefte aan 'n sistematiese samesmelting, 'n mobiliteit tussen 

inrigtings en gestandaardiseerde sertifiseringspraktyke. 

lndiensopleidingskursusse moet aantreklik vir die Biologie-onderwyser gemaak 

word deur byvoorbeeld erkenning vir 'n kursus te gee deur middel van krediete wat 

die Biologie-onderwyser nader aan 'n bepaalde graad bring. 

lndiensopleidingsprogramme moet meer praktykgerig wees en fokus op die 

ontginning van die Biologie-onderwyser se kreatiwiteit deur meer innoverende 

metodes te gebruik. 

Verdere opleiding in praktiese werk is noodsaaklik. Die teorie wat die onderwyser 

leer moet prakties toegepas kan word. Die Biologie-onderwyser moet ook in staat 

wees om alternatiewe middele te kan gebruik wanneer praktiese apparaat 

ontbreek. 

Die proses- en uitkomstebenadering moet beklemtoon word. 

'n Senior Biologie-onderwyser moet aangestel word as mentor wat byvoorbeeld 

vyf skole in sy eie skool se omgewing se Biologie-onderwysers van raad bedien 

en op hoogte hou met die nuutste metodes en veranderinge. 

Voorsien onbekwame Biologie-onderwysers met uitgeskrewe riglyne, doelstellings 

en metodes wat gevolg kan word om 'n spesifieke lewenskundige tema te kan 

aanbied. 

Bevorder die skakeling tussen opvoedkundige inrigtings en skole om sodoende 
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mekaar se belangstelling in die professionele ontwikkeling van Biologie

onderwysers te verstaan. 

Biblioteke en sekere afdelings van die opvoedkundige kolleges kan as 

bronsentrums vir die indiensopleiding van onderwysers dien. Kolleges kan saam 

met nie-staatsorganisasies belangrike bydraes vir die hernuwing van 'n distrik 

I ewer. 

Televisie-inskakeling kan bydra tot die verwerwing van geskikte metodes en raad 

om vakinhoud te onderrig. 

Afstandsonderrig kan ook 'n belangrike rol in die noodsaaklike opgradering van die 

Biologie-onderwyser se kwalifikasie speel, naamlik deur vaardighede en 

kundighede waaroor die onderwyser moet beskik, bekend te stel. 

Afstandsonderrig kan onderwysersopleiding koste-effektief bevorder deurdat die 

aantal jare van aanvanklike kontakonderwyseropleiding argumentshalwe met twee 

jaar verminder word. Daarna sou verdere onderwyseropleiding deur middel van 

afstandsonderrig gedoen word terwyl die onderwyser reeds in diens van 'n skool 

is. 

Saam met bogenoemde voorstel hang die voorstel dat Biologie-onderwysers almal 

'n tydperk van intemskap wat minstens een jaar duur gedurende hulle aanvanklike 

opleidingstydperk moet voltooi. Raadgewende onderwysers in die skole, sowel 

as besoeke deur onderwyskollegedosente en indiensopleidingsadviseurs aan die 

skool kan hierdie internskap ondersteun. 

'n Groter beroepsgerigte inslag van die Biologiekurrikulum impliseer dat 

indiensopleidingsprogramme Biologie-onderwysers moet toerus om leerlinge vir 

die beroepswereld voor te berei. 

Biologie-onderwysers moet gedurende die eerste paar jaar van onderrig 

hoofsaaklik indiensprogramme rakende die akademiese onderbou van Biologie

onderrig ontvang en later kan indiensprogramme op die uitbouing van die tegnieke 

vir Biologie-onderrig fokus. 

Biologie-onderwysers moet die nodige begrip aangaande die verhouding tussen 
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Biologie en die gemeenskap en die huidige ontwikkelinge in die land bekom. 

Biologie-onderwysers moet met basiese ervarings van hulle eie omgewing verskaf 

word waardeur 'n ondersoekende en ontdekkende ingesteldheid by Biologie

onderwysers gekweek kan word wat nodig is om lewenskundige Biologie-inhoud 

te kan onderrig. 

Maak Biologie-onderwysers deskundiges en bevoegde leermeesters van aktuele 

wetenskaplike aktiwiteite. 

Biologie-onderwysers moet bewus gemaak word van die spesiale aard van 

leerlinge en van hulle verhouding tot die omgewing en van die manier waarop 

hulle leer, sodat probleemoplossingsituasies makliker vir leerlinge gei"dentifiseer 

kan word. 

Vakinhoud en opvoedkunde moet in ewewig wees. Daar moet wegbeweeg word 

van onderwyseropleidingsprogramme waar te veel opvoedkunde geleer word en 

te min vakinhoud. 

Vanuit bogenoemde voorstelle vir indiens- en voordiensopleiding van Biologie

onderwysers is dit noodsaaklik dat 'n basiese model vir die opleiding van Biologie

onderwysers saamgestel word, waarvandaan verder op elke vakgebied uitgebou kan 

word. 

5. 7 .6 'n Model vir onderwyseropleiding 

Vanuit voorstelle vir onderwysopleidingsmodelle soos voorgestel deur die Suid-Afrikaanse 

Onderwysersraad (1986:36), en die Committee on Teacher Education Policy (COTEP 

1995:44-46) kan 'n basiese model vir onderwysersopleiding soos volg saamgestel word: 

(a) Vakinhoud van 'n veeleisende aard gebaseer op skoolvakke byvoorbeeld 

universiteitskursusse wat aangepas is by die behoefte van opvoedkundestudente. 

(b) Opvoedkundekennis wat insluit: 

die verstaan van die kind en 'n kennis van opvoedkundige teoriee en 

toepaslike metodologiee; 
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kennis van die waardes, vaardighede en die natuurlike omgewing wat 

noodsaaklik is vir die mens se welstand en 'n gesonde lewe; 

kennis van sosiale en individuele probleme van die gemeenskap; 

kennis van die opvoedkundige sisteem en die konteks waarin dit 

funksioneer; 

vakdidaktiese kennis; en 

teoretiese opvoedkundige kennis. 

Algemeen-vormende kenniskomponente. As voorbeeld kan 

natuurwetenskapstudente 'n algemeen-vormende komponent neem. 

(d) Algemene onderwysvaardighede. 

(e) Professionele studie wat algemene onderrigmetodes, klaskamerbestuur, 

onderrigmedia, insluitend elektroniese media, ekonomiese geletterdheid, 

omgewingsgeletterdheid, rekenaargeletterdheid, tegnologiese opvoeding, lewens

en sosiale vaardighede en noodhulp insluit. 

(f) Kommunikasie wat 'n bewustheid van taal as 'n formele sisteem, kennis van die 

taalmedium van onderrig, die vermoe om 'n taal effektief te gebruik by wyse van 

kommunikasie en die hantering van 'n veeltalige gemeenskap insluit. 

(g) Die ontwikkeling van 'n bewustheid van die godsdienstige dimensie van die lewe 

en van godsdiens binne 'n multikulturele gemeenskap. 

(h) Professionele aspekte van onderwys (die etiek van onderwys). 

(i) Praktiese onderwys, insluitende 'n internskap. 

Die hedendaagse inligtingsontploffing noodsaak die Biologie-onderwyser om verdere 

opleiding te ontvang. Verder dwing sy/haar professionaliteit hom/haar om op die hoogte 

te bly van die vakkennis en ook kennis van die jongste onderrigmetodes, die invloed van 
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die heersende politieke, sosiale en ekonomiese omstandighede en nuwe insigte oor 

kindwees op hom/haar as onderwyspraktisyn (Landman 1995:18). 

Die opleidingskursus van die Biologie-onderwyser moet stewige akademiese inhoud bevat 

en gelyktydig met die opvoedkundekennis of studie van die opvoedkunde hanteer word 

(SAOR 1986:33). Vakinhoud moet egter aanpas by die behoefte van onderwysstudente. 

Die verwagtings wat die belanghebbendes uitspreek, is 'n wyse waarop hulle hul 

behoeftes bekend maak. Die onderwysstelsel moet sover prakties en verantwoordbaar 

moontlik aan sulke behoeftes voldoen. Die Biologie-onderwyser moet opleiding ontvang 

sodat hy/sy in staat sal wees om leerlinge te vorm en op te voed sodat dit aan die 

geformuleerde behoeftes sal voldoen. 

Landman (1995: 18) wys daarop dat behoeftebepalings gedoen kan word deur direkte 

konsultasie met die belanghebbendes, wat dan ge·interpreteer kan word in die vorm van 

kurrikulums vir onderwysersopleiding. 

Biologie-onderwysersopleiding moet ook aandag gee aan die aanwending van biologie in 

die gemeenskap ooreenkomstig behoeftebepalings en nie slegs aan die feitelike aspekte 

van die vak nie. Byvoorbeeld, 'n agtergrondkennis aangaande die aanwending van 

biologie in die industriele veld en in ander ingenieurs- en toegepaste wetenskaplike 

dissiplines produseer nie net beter Biologie-onderwysers nie, maar stel die onderwyser 

ook in staat om as beroepsvoorligter op te tree (Wilkinson, et al 1987:51). 

Die praktiese opleiding van die Biologie-onderwyser kan beskou word as noodsaaklik om 

die Biologie-onderwyser toe te rus met die nodige vaardighede en kennis wat nodig is om 

sy/haar leerlinge te ken en tot volwassenheid te kan lei. 

Die resultaat van die opleiding van Biologie-onderwysers moet deskundige opvoeders 

wees wat uitmuntende diens sal lewer aan hulle kliente - die leerders, die ouers, die 

gemeenskap en die owerhede - met volle inagneming van professionele eise soos 

saamgevat is in 'n professionele gedragskode (paragraaf 5.4.2) (Landman 1995:1). 

Tydens sy/haar diens aan die gemeenskap en die individu is dit noodsaaklik dat die 

Biologie-onderwyser die vaardighede, tegnieke en ervaring wat hy/sy tydens kurri

kulumhandelinge, dit wil se, die doelstellings, die seleksie en ordening van inhoud, die 

keuse van aanbieding en die evalueringswyses, in die klaskamer opdoen, met ander kan 
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deel. Die Biologie-onderwyser moet 'n bydrae tot die ontwikkeling van 'n lewenskundige 

Biologiekurrikulum kan lewer. 

5.8 Die Biologie-onderwyser se betrokkenheid tydens die ontwikkeling van 'n 

kurrikulum vir Biologie 

Die ontwikkeling van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum kan beskou word as 'n groep 

handelinge wat uitgevoer word, naamlik 'n verkenning van die situasie, die identifisering 

van 'n doelstelling in die lig van die betrokke situasie, die seleksie van die inhoude as 

middel om die doelstelling te bereik, die keuse van 'n aanbiedingswyse en die beplanning 

van 'n metode om te evalueer of die doel bereik is. Volgens Prinsloo (1991:59) het die 

Biologie-onderwyser in die verlede egter min insette in kurrikulumontwikkeling vir Biologie

onderrig gelewer. 

Niebuhr (1987:7) wys daarop dat sommige Biologie-onderwysers altyd kurrikulum

ontwikkeling as die taak van universiteite en bepaalde instansies, soos die voormalige 

Buro vir Kurrikulering en Evaluering beskou het, waar ware gemeenskapsbehoeftes nie 

in ag geneem word nie. Dikwels is 'n voormalige kurrikulumontwikkelingsprogram op 

onderwysers afgedwing sonder enige voorsiening vir eie ervaring en inisiatief. 

Die Biologie-onderwyser is egter juis as vakkenner vir die suksesvolle implementering en 

interpretering en inkorporering van outoritere vernuwing en voortdurende inisiering van 

vakvernuwing binne die onderrigleersituasie verantwoordelik. 

Die Biologie-onderwyser moet die ervaring en kundigheid wat tydens kurrikulumhandelinge 

in die klaskamer opgedoen is met ander kan deel. Volgens Carl (1987:299) dui Loucks en 

Lieberman (1983: 131) die belangrikheid van onderwyserdeelname aan kurrikulumontwik

keling as volg aan: " ... without adequate participation, the chance of successful 

implementation greatly diminishes". 

Onderwyserbetrokkenheid by die ontwikkeling van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum 

vereis nie net 'n sekere professionele ingesteldheid by onderwysers nie, maar is ook 

afhanklik van die doeltreffende ondersteuning en skep van geleenthede om deelname te 

verwesenlik. 'n Miskenning van die reg tot deelname kan wesenlike gevare vir sukses

volle kurrikulumontwikkeling, naamlik die ontstaan van 'n vertrouenskrisis en verdere 

weiering aan deelname, inhou. 
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Die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) het in 1981 (116-124) etlike 

kurrikuleringsprobleme vermeld wat met onderwysbetrokkenheid in die RSA verband hou. 

Enkele van hierdie probleme is: 

onkundige en oningeligte onderwysers aangaande kurrikuleringsteorie en -

praktyke; 

'n neiging tot burokratisering in die kurrikuleringspraktyk; 

die onderwyser en die hoof het beperkte besluitnemingsmagte; 

onderwysers dra min by tot kurrikulering op meso- en makrovlak; en 

navorsing en eksperimentering word beperk. 

Die onderwyser bly steeds die sleutel in die vernuwingsproses, daarom is dit noodsaaklik 

dat kurrikuleringsprobleme wat met onderwyserbetrokkenheid verband hou, voile aandag 

ontvang en reggestel word. 

Volgens Walters (1981:13-15) moet die onderwyser toegerus word met "the principles of 

innovative curriculation and the opportunity and freedom to apply these principles in his 

everyday classroom practice" om effektiewe vemuwing in die klaskamer te verseker. Daar 

behoort dus meer aandag gegee te word aan vemuwing tydens die opleiding van Biologie

onderwysers sodat die Biologie-onderwyser hierdie vernuwende idees in die 

klaskamersituasie kan toepas. 

5.8.1 Die samestelling van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum en die Biologie

onderwyser se aandeel daarin 

'n Historiese oorsig van die samestelling van 'n nuwe Biologiekurrikulum is deur Ilse 

Vermaak, sekretariaat van die kernsillabuskomitee: Natuurwetenskappe, tesame met 

Martie Sanders, as volg uiteengesit: 

Verskillende vakke was toegewys aan kurrikulumkomitees van die vier voormalige 

provinsiale onderwysdepartemente, naamlik die Transvaalse Onderwysdepartement, die 

Natalse Onderwysdepartement, die Kaapse Onderwysdepartment en die Onderwys

departement van die Oranje Vrystaat. 'n lnterdepartementele kurrikulumkomitee is uit die 
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verskillende provinsies saamgestel wat 'n Biologiesillabus saamgestel het en die 

hoeveelheid onderwysers betrokke in hierdie proses was hoofsaaklik deur die vakkoordi

neerder van elke provinsie bepaal. So het die Natalse Onderwysdepartement Biologie

onderwysers vraelyste laat voltooi om bepaalde insette te lewer, terwyl ander provinsies 

nie dieselfde gedoen het nie. Verder het die Biologiekurrikulumkomitee die samestelling 

van die st 8 tot 10-Biologiesillabusse versprei na 35 privaatorganisasies soos 

universiteite, botaniese- en genetiese inrigtings, dierkunde-assosiasies en 

bewaringsorganisasies. Ongelukkig het Biologie-onderwysers nie altyd die geleentheid 

gebruik om betrokke te raak nie. Na die beperkte besprekingsproses, is die Biologie

sillabus aan die Matrikulasieraad en die Komitee van Hoofde van Onderwysdepartemente 

voorgele waarna die minister van Nasionale Opvoeding die sillabus as algemene beleid 

goedgekeur het (Sanders en Vermaak 1995:1-2). 

Vanaf 1985 is 'n intensiewe aksie tot kurrikulumvernuwing op nasionale vlak op tou gesit, 

wat uitgeloop het op die besprekingsdokument "'n Kurrikulummodel vir onderwys in Suid

Afrika" (KUMSA). In 1991 is besluit om 'n aantal kernsillabuskomitees saam te stel. 

Hierdie komitees is wyd verteenwoordig en het bestaan uit 25 - 30 lede wat die volgende 

instansies verteenwoordig het (Sanders en Vermaak 1995:7): 

Department Nasionale Onderwys 

Departement Opvoeding en Kultuur: 

* 

* 

* 

Huis van Verteenwoordigers 

Huis van Afgevaardigdes 

Volksraad 

Departement Onderwys en Opleiding 

Die Komitee van Universiteitshoofde 

Die Komitee van Technikonhoofde 

Die onderwysdepartemente van die voomalige selfregerende state: 

* 

* 

Gazankulu 

Kangwane 



* 

* 

* 

* 

KwaNdebele 

Kwazulu 

Lebowa 

Qwaqwa 
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Onderwysdepartemente van die voormalige TBVC-state 

* 

* 

* 

* 

Transkei 

Bophuthatswana 

Venda 

Ciskei 

Onafhanklike Skoolraad 

Nasionale Vakorganisasies 

Kundiges (Ongeveer 6 is vir elke komitee benoem). 

Daar was een komitee vir die natuurwetenskappe en het Algemene Wetenskap, Biologie 

en Natuurwetenskap ingesluit. 

'n Voorgestelde dokument vir kurrikulumontwikkeling is deur die Kernsilabuskomitee 

saamgestel en vir kommentaar en aanbevelings versprei. 

Teen Junie 1994 was die werk van die Kernsillabuskomitees voltooi en het die nuwe 

Minister van Onderwys, Prof Bengu, 11 veld- en 3 fasekomitees voorgestel om 

sillabushersiening vir die interimperiode te doen. Die komitees het uit verteenwoordigers 

van die volgende liggame bestaan (Sanders en Vermaak 1995:9): 

NEC (National Education Conference) 

SADOU (Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie) 

UTASA (Union of Teachers' Associations of South Africa) 

FOR (Federale Onderwysersraad) 
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NAPTOSA (National Professional Teachers' Organisation of South Africa) 

KODH (Komitee van Onderwysdepartementshoofde) 

COSAS (Congress of South African Students) 

SASCO (South African Student Congress) 

Die Departement van Onderwys het as sekretariaat opgetree. 

Hierdie komitees het 'n spesifieke opdrag ontvang wat hulle binne twee maande moes 

voltooi. Die opdrag het hoofsaaklik op die volgende aspekte gefokus: 

die konsolidering van sillabusse waar meer as een gebruik is; 

om nie-relevante inhoud en onwaarhede aan te spreek; 

vernuwingsaanpassings moes so gedoen word dat nuwe handboeke nie 

noodsaaklik was nie; 

ondersteunende materiaal waar nodig, moes verskaf word; en 

sillabusse moes so verander word dat betwisbare aangeleenthde wat mag 

voorkom, byvoorbeeld, geslag, ras, kleur, klas, kultuur, taal en godsdiens, 

heroorweeg en herstel moes word, waar nodig. 

Die publiek was deur die media genooi om ook aanbevelings in te stuur. Die 

natuurwetenskappe het ongeveer 50 insette ontvang. Alie aanbevelings is oorweeg en 

ten opsigte van lang- en korttermynvoorstelle geklassifiseer. 

5.8.2 Nuwe komitees vir Biologiekurrikulumontwikkeling 

Op 12Desember1994 het die tussentydse KODH (Komitee van Onderwysdepartements

hoofde) die samestelling van 41 nasionale kurrikulumkomitees aanvaar. Die taak van 

hierdie komitees sou wees om aandag te gee aan: 

dringende aangeleenthede wat onmiddellike aksie verg (implementering 
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gedurende 1995); 

dringende langer termyn aangeleenthede wat langer ontwikkelingswerk verg 

(implementering na 1995): en 

toekomstige kurrikulumontwikkeling. 

Die komitees is soos volg verteenwoordig: 

Provinsiale Onderwysdepartemente 9 

Departement van Onderwys 1 

Komitee van Universiteitshoofde 1 

Komitee van Technikonhoofde 1 

ISC (Independent School Council) 1 

NEC (National Education Conference) 1 

Nasionale Skoolvakverenigings 1 

Die georganiseerde professie 4 

Nasionale studente-organisasies 2 

Kundiges/gespesialiseerde belangegroepe 3 

Hierdie komitees het egter nie hulle pligte aanvaar nie en sou deel vorm van die 

geheelstruktuur wat die minister in staat sou stel om nasionale beleid te handhaaf 

(Sanders en Vermaak 1995:9). Hierdie 41 komitees is egter ontbind voordat dit 

doeltreffend in werking gestel is. 

Volgens Sanders en Vermaak (1995:9) sal die funksies van hierdie komitees soos volg 

wees: 

(a) Curriculum Co-ordinating Committee (CCC) 

Hierdie komitee of 'n soortgelyke komitee sal met die ontwikkeling van 'n nuwe 

kurrikulumraamwerk vir onderwys in die RSA begin. 

(b) Co-ordinating Committee for School Curriculum (CCSC) 

Die CCSC is verantwoordelik vir: 

die handhawing van die bestaande kurrikulumraamwerk vir skoolonderwys 

tot 'n nuwe raamwerk goedgekeur word; 



-244-

die rasionalisering van vakke in die wyer kurrikulum; 

koordinering van die werk van die National Curriculum Committees (NCC); 

en 

skakeling met die projekkomitees. 

(c) National Curriculum Committees CNCC) 

Die funksies van die NCC sluit die volgende in: 

ondersoeke na dringende kort- en langtermynaangeleenthede: 

riglyne vir die ontwikkeling van 'n lewenskundige kurrikulum; 

die ontwikkeling van insette vir die samestelling van kernsillabusse; en 

kurrikulumevaluering. 

( d) Provincial Curriculum Committees (PCC) 

Die verantwoordelikhede van die PCC is hoofsaaklik die: 

ontwikkeling van insette vir die samestelling van lewenskundige 

kernsillabusse; 

loodsing van die samestelling van sillabusse; 

provinsialisering van kernsillabusse; 

voorsiening van riglyne aan onderwysers; 

evaluering van lewenskundige kurrikulums; en 

versameling van ondersteuningsmateriaal. 

Sover dit die nasionale Departement van Onderwys aangaan, sal die ontwikkeling van 

lewenskundige sillabusse en kurrikulums deursigtig wees en maksimale deelname van 

al die aandeelhouers, insluitende onderwysers, word beoog. Biologie-onderwysers kan 
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van twee kanale gebruik maak om aan die kurrikulumdebat deel te neem, naamlik: 

deur aktiewe deelname in die aktiwiteite van die SAA TB (South African 

Association for Teachers of Biology); of 

deur hulle provinsiale strukture. 

lndien 'n streeks- of plaaslike tak van bogenoemde strukture nie bestaan nie, behoort 

Biologie-onderwysers hulle eie plaaslike forum te stig waar hulle 

kurrikulumaangeleenthede kan bespreek en hulle insette deur die amptelike kanale kan 

deurvoer. 

Volgens onderhoude gevoer met Niebuhr (Hoofdirekteur: Algemene Onderwysprogramme: 

departement van Onderwys op 15 Julie 1996), Poliah (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: 

Biologie: Departement van Onderwys op 18 Julie 1996) en Vermaak (Adjunkdirekteur: 

Onderwysbeleid: Natuurwetenskappe: Departement van Onderwys op 5 Julie 1996) sal 

daar wegbeweeg word van die dissiplinebenadering na 'n meer uitkomsgebaseerde 

benadering waar uitkomste in alle skoolvakke ge·integreer sal word. Op nasionale vlak 

sal besluit word wat die uitkomste sal wees terwyl die nege provinsies onderskeidelik sal 

bepaal watter leerprogram gebruik sal word om die uitkomste te bereik. 

Aangesien die provinsies nag onkundig is oar hoe sulke uitkomste in 'n lewenskundige 

Biologiekurrikulum ge"implementeer sal word, sal die nasionale hoofde die provinsies in 

die begin eers van raad en bystand voorsien. Die ontwikkeling van 'n lewenskundige 

Biologiekurrikulum waar gebruikgemaak word van uitkomste kan beskou word as 'n derde 

van die projek in vergelyking met die implementering en uitvoering daarvan wat twee

derdes beslaan. Die Biologie-onderwyser is verantwoordelik vir die twee-derdes van die 

projek om hierdie lewenskundige Biologiekurrikulum suksesvol te implementeer. Daar 

moet dus 'n intensiewe veldtog gevolg word waar Biologie-onderwysers die nodige 

ontwikkeling sal ondergaan om te vernuwe. 

Volgens Carl (1987a:116-117) moet die Biologie-onderwyser betrokke raak by die 

verskillende vlakke van kurrikulumontwikkeling, naamlik op die makrovlak, waar 

kurrikulumintegrasie met ander lande moontlik gemaak kan word, op die meso-vlak waar 

dit gaan om die opstel van die lewenskundige Biologiekurrikulum en op die mikrovlak waar 

die implementering van die kurrikulum in die klaskamer ter sake is. 
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Op makrovlak moet Biologie-onderwysers en leerlinge persoonlik in kontak met ander 

lande se opvoedkundige sisteme kom, deur byvoorbeeld saam te werk aan lewenskundige 

temas wat beide lande interesseer. Temas moet deur albei lande geevalueer word met 

inagneming van beide lande se beskikbare bronne, voorkeure en omgewingsaangeleent

hede. Sodoende kan geleenthede geskep word waardeur die Biologie-onderwysers en 

leerlinge hulle werk kan beplan, implementeer, deel en evalueer met leerlinge en Biologie

onderwysers in ander gemeenskappe (Hansson, et al 1992:131). Nuutgevonde inhoud 

kan dan op mesovlak aanbeveel word en op mikrovlak in die klaskamer deur die Biologie

onderwyser ge·implementeer word. 

Hoewel die Biologie-onderwyser betrokke kan raak by die ontwikkeling van 'n 

lewenskundige kurrikulum en verantwoordelik vir die implementering van nuwe kurrikulum

inhoude in die klaskamer is, kan suksesvolle vernuwing van die Biologiekurrikulum nie 

gewaarborg word nie. 

Die Biologie-onderwyser moet positief ingestel wees om vernuwing in die klaskamer te 

bevorder en te implementeer. Dit is per slot van sake steeds die taak van die Biologie

onderwyser om voorgeskrewe inhoud aan die hand van bepaalde beginsels van kurriku

lumontwikkeling aan leerlinge oor te dra. 

Om die Biologie-onderwyser met die implementering van 'n lewenskundige 

Biologiekurrikulum in die klaskamer te help, is dit volgens die Curriculum Frameworks for 

Science, Technology and Mathematics (1995:19) noodsaaklik dat die struktuur van die 

Biologiekurrikulumvoorstel voorsiening moet maak vir: 

toenemende verandering in skole; 

tyd, sodat foute ge"identifiseer kan word voordat die vernuwingsproses te ver 

vorder; 

die gebruik van die beste kennis en vaardighede waaroor Biologie-onderwysers 

alreeds beskik; 

die handhawing van 'n permanente plek vir onderwysers om 'n bydrae tot 

kurrikulumontwikkeling te kan lewer; en 
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die moontlikheid dat skole in 'n mate keuses kan uitoefen in die samestelling van 

die Biologiekurrikulum. 

Om aan bogenoemde behoeftes te kan voldoen, kan 'n nuwe Biologiekurrikulum in 

lewenskundige temas verdeel word, waar 'n tema eers ondersoek, beproef, geloods en 

geevalueer word in 'n verteenwoordigende groep skole voordat hierdie tema amptelik in 

skole ge'implementeer word. Sodoende kan temas wat onsuksesvol blyk te wees uit die 

Biologiekurrikulumvoorstelle onttrek word. Die nuwe Biologiekurrikulum maak sodoende 

ook voorsiening vir die aktiewe deelname van die Biologie-onderwyser waar hy/sy nuwe 

temas kan voorstel. 

Volgens die Curriculum Frameworks for Science, Technology and Mathematics (1995:17-

18), Germann en Barrow (1995:272), Sanders en Doidge (1995:133) en Sanders en 

Vermaak (1995:10) moet werkswinkels gereeld gehou word waar Biologie-onderwysers 

idees, waardes en behoeftes kan uitruil en vergelyk. Hierdie proses kan bewerkstellig 

word deur twee betekenisvolle vorme van aktiwiteite: 

deelnemers keer terug na hulle groepe om opinies te verkry, om gedagtes te 

wissel en werkswinkelaangeleenthede te deel op die maniere wat vir hulle 

strukture geskik is. Die besluitnemende benadering sal tussen verskeie 

organisasies verskil, maar dit is moontlik dat die proses meer demokraties sal 

word deur die proses van gedagtewisseling onder die deelnemers; en 

onderwysers as beoefenenaars van die herstruktureerde kurrikulums sal in die 

posisie wees om krities oor die lewenskundige kurrikulums en die toepassing van 

nuwe idees en benaderings in die klaskamer te reflekteer. Resultate van hierdie 

navorsing sal in die proses teruggevoer word. 

Bogenoemde aktiwiteite sal egter ook gemonitor en gekoordineer moet word deur persone 

met ervaring in kurrikulumontwikkeling, en wat kennis van die vak het en wat beskik oor 

'n historiese perspektief. Die persoon of persone kan gekies word vanuit die 

deelnemende Biologie-onderwysers of selfs vanuit 'n inrigting of instansie van buite. 

Die voordeel van bogenoemde proses is dat ware oorlegpleging met Biologie-onderwysers 

plaasvind, professionele ontwikkeling word aangemoedig en beligting van die 

kurrikulumaangeleenthede vind plaas. 
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Om egter te verseker dat die meerderheid Biologie-onderwysers aan bogenoemde 

kurrikulumontwikkelingsaktiwiteite sal deelneem, sal afhang van tegnieke en doelstellings 

wat gebruik gaan word tydens die prosesse wanneer 'n lewenskundige Biologiekurrikulum 

ge·implementeer word. 

Die Biologie-onderwyser moet dus gemotiveer word om 'n positiewe bydrae tot die 

ontwikkeling van 'n lewenskundige kurrikulum te wil lewer. 

5.9 Samevattend 

Biologie-onderwysers staan in die brandpunt van die stryd teen omgewingsprobleme. Die 

tegnologiese vordering plaas toenemende druk op die Biologie-onderwyser om tred te hou 

met vemuwende idees en kennis. Namate die Biologie-onderwyser verouder, vind hy/sy 

dit al moeiliker om by nuwe idees, nuwe situasies en 'n nuwe generasie aan te pas. Die 

opleiding, ervaring en professionaliteit van die Biologie-onderwyser is dus van 

deurslaggewende belang vir effektiewe Biologie-onderrig. 

Die professionaliteit van die Biologie-onderwyser moet hom/haar in staat stel om effektief 

te kan werk met biologies-sosiaalverwante aangeleenthede en om aktief betrokke te wees 

deur deel te neem aan professionele konferensies, vergaderings, gemeenskapsaktiwiteite 

en die publisering van vernuwende idees. 

In Suid-Afrika blyk dit duidelik dat daar 'n korrelasie tussen Biologie-onderwysers se 

kwalifikasies en standard 10-uitslae in Biologie bestaan. Dit het dus noodsaaklik geword 

dat onderwyseropleidingsprogramme opgegradeer word. Voordiens- en indiensopleiding 

vereis intensiewe aandag om die tekort aan gekwalifiseerde Biologie-onderwysers hok te 

slaan. 

Die opleiding van Biologie-onderwyser noodsaak dit dat die Biologie-onderwyser in staat 

sal wees om sy/haar rol na wense te kan vervul. Die Biologie-onderwyser moet 'n 

navolgingswaardige model vir leerlinge wees, hy/sy moet 'n vertrouensverhouding met 

leerlinge skep, moet sensitief wees vir gevoelsbehoeftes en probleme van leerlinge, moet 

oor deeglike kennis en vaardighede rakende die vak Biologie beskik, moet gereeld nuwe 

onderrigstrategiee en evalueringstegnieke beproef en moet beskik oor die nodige waardes 

en norme wat nodig is om as 'n volwaardige landsburger gereken te word. Dit is verder 

die taak van die Biologie-onderwyser om vemuwende idees en strategiee in die klaskamer 

te implementeer. Om vemuwing in die klaskamer te kan implementeer, is dit noodsaaklik 
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dat die Biologie-onderwyser deeglike kennis dra oor wat vernuwing behels en hoe dit 

ge"implementeer kan word. 

Die implementering van vemuwing vereis egter 'n positiewe ingesteldheid by die Biologie

onderwyser, waar hy/sy insette tydens besluitnemingsprosesse kan lewer. Alvorens 'n 

Biologie-onderwyser insette vir die Biologiekurrikulum kan lewer, is dit noodsaaklik dat die 

voordiens- en indiensopleidingsprogramme van die Biologie-onderwyser tred hou met 

vernuwing in Suid-Afrika en dienooreenkomstig sal verander. 

Deeglike opleiding van alle Biologie-onderwysers word egter gekortwiek deur ongelyke 

voordele van onderwyseropleidingsinrigtings, en 'n Biologiekurrikulum wat oorlaai is met 

irrelevante inhoud wat nie voorsien in die behoeftes van die individu en die gemeenskap 

nie asook 'n gebrek aan 'n professionele gedragskode en 'n nasionale kwalifikasiestruktuur 

vir Biologie-onderwysers. 

Opleidingsprogramme vir Biologie-onderwysers moet rekening hou met alle moontlike 

probleme wat 'n nuwe Suid-Afrika mag oplewer, naamlik groot klasse, multikulturele 

klasse, vakbonde en nie-formele relevante onderwys. 

Probleme rakende die opleiding van die Biologie-onderwyser is uitvloeisels uit die tyd van 

veranderinge waarin ons funksioneer. Hoer eise word toenemend aan die Biologie

onderwyser gestel. Ten einde hierdie enorme uitdagings die hoof te bied, is 'n gekoordi

neerde en effektiewe onderwyseropleidingstrategie gesteun deur prinsipiele riglyne 

noodsaaklik. 'n Duidelik uitgestippelde, eenvormige en werkbare opleidingsbeleid is 

noodsaaklik om die toekoms aan te durf. 

Die resultaat van die opleiding van Biologie-onderwyser moet deskundige opvoeders wees 

wat uitmuntende diens sal lewer aan hulle kliente - die leerders, ouers, gemeenskap en 

owerhede. Tydens hierdie dienslewering moet die Biologie-onderwyser die ervaring en 

kundigheid wat hy/sy tydens sy/haar kurrikulumhandelinge opdoen, met ander kan deel. 

Die Biologie-onderwyser moet toenemend gemotiveer word om nuwe idees vir kurrikulum

ontwikkeling voor te stel. 
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HOOFSTUK6 

SAMEVATTING, BEVINDINGE, AANBEVELINGS EN TOEKOMSPERSPEKTIEWE 

6.1 lnleiding 

In hierdie hoofstuk word die vemaamste bevindinge van die navorsing saamgevat en 

aanbevelings vir die ontwikkeling en implementering van 'n lewenskunde kurrikulum vir 

Biologie in die sekondere skool gemaak. 

6.1.1 Agtergrond 

Ons leef in 'n tydperk waar die mens moet tred hou met die toename van informasie asook 

met waardes, behoeftes en eise wat gereeld verander. Vanwee hierdie ontwikkelinge en 

veranderinge is dit nodig dat die Biologiekurrikulum van tyd tot tyd geevalueer word om aan 

te pas by die snelontwikkelende tegnologiese tydperk waarin ons leef en waar die vraag na 

tegnologies-opgeleide mannekrag steeds toeneem 

In die lig van hierdie veranderinge het die navorser die behoefte aan die evaluering van die 

huidige Biologiekurrikulum gesien. Die huidige Biologiekurrikulum fokus nie genoegsaam op 

huidige en toekomstige eise van die samelewing nie, daarom is besluit om verskillende 

metodes wat vir die onderrig van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum aangewend kan word, 

asook die opleiding van Biologie-onderwysers en die samestelling van 'n Biologiekurrikulum, 

te bespreek. 

Huidige en toekomstige eise wat die wetenskap en die tegnologie in die samelewing 

meebring, speel veral 'n belangrike rol tydens die besluitneming oor watter oplossings vir 

sekere aangeleenthede aangewend sal word. Daarom is dit belangrik dat Biologie

onderwysers leerlinge aan die hand van geskikte metodes en kurrikuluminhoud sal voorberei 

om volwaardige Suid-Afrikaanse landsburgers te word. • 

Landsburgers speel veral 'n rol in die maak van demokratiese besluite rakende die 

gemeenskap en dit is dus noodsaaklik dat ons leerlinge sal toerus met die nodige inligting 

en vaardighede wat nodig is vir die voortbestaan in 'n wetenskaplike en tegnologiese 

samelewing. Wereldwyd eis Biologie-opvoeders om van 'n akademiese inhoudbelaaide 

kurrikulum na 'n meer lewenskunde-gebaseerde Biologiekurrikulum, waar bepaalde 
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vaardighede beklemtoon word, te beweeg (Sanders & Doidge 1995:131). 

Sosiale aangeleenthede wat die leerling se belangstelling wek, moet in die Biologiekurrikulum 

aangespreek word. Die aangeleenthede wat leerlinge studeer, moet hulle in staat stel om 

bepaalde vaardighede te verwerf waarmee hulle persoonlik by aksie betrokke kan raak. 

Biologie-onderwysers, - dosente en - vakkundiges waarmee onderhoude gevoer is, is dit 

eens dat kurrikulumontwikkelaars te lank al die akademiese dissipline as die belangrikste 

onderriguitgangspunt vir senior sekondere Biologie beskou het, wat tot onrealistiese 

verwagtinge in die leer en onderrig van Biologie gelei het. Hierdie akademies-belaaide 

Biologiekurrikulum veroorsaak dat die doel met Biologie-onderrig vervaag deurdat 'n rigiede 

eksamenstelsel aan die Biologie-onderwyser dikteer wat om in 'n minimumtydperk te 

onderrig. 

6.2 Toeligting van die probleem 

Die probleemarea wat deur die navorser in hierdie studie aangespreek word, is dat die 

Biologie-inhoud wat tans veral in die seniorsekondereskoolfase onderrig word, nie verband 

hou met die probleme wat in vandag se gemeenskap bestaan nie. Die Biologie wat tans 

onderrig word, voldoen nie aan die eise van die individu en die gemeenskap nie. Vernuwing 

van Biologie-inhoud, onderrigmetodes en doelstellings wat gerig is op die voorbereiding van 

Biologieleerlinge om in die toekoms in staat te wees om moontlike oplossings vir 

gemeenskaps- en wereldprobleme te kan vind, moet dus plaasvind. 

6.3 Die vernaamste doelstellings wat met die navorsing nagestreef is 

Die doel van die navorsing was om in die lig van die voorafgaande probleem (vergelyk 

paragraaf 6.2) veral op die volgende aspekte te let, naamlik: 

of daar wel 'n behoefte aan 'n lewenskundige Biologiekurrikulum bestaan; 

om moontlike temas vir 'n lewenskundige kurrikulum voor te stel; 

om die waardes en gesindhede van Biologie-onderwysers ten opsigte van 

wetenskaplike en tegnologiese vooruitgang te bepaal; 

om bestaande onderrigstrategiee en -metodes in Biologie krities te ondersoek in 
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terme van relevansie vir die onderrig van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum; 

om die rol wat die Biologie-onderwyser tydens Biologie-onderrig speel, te bepaal; en 

om die doeltreffendheid van indiens- en voordiensonderwyseropleidingsprogramme 

te ondersoek. 

Vanuit bogenoemde doelstellings sal bevindinge en gevolgtrekkings hierna uiteengesit word. 

6.4 Die vernaamste bevindinge en gevolgtrekkings 

6.4.1 Die Biologiekurrikulum 

Uit persoonlike onderhoude wat gevoer is met Sasson (Professor in Vakdidaktiek: Natuur

wetenskap: Universiteit Pretoria op 16 Julie 1996), Dekker (afgetrede Departementshoof: 

Biologie: Universiteit Vista op 4 Julie 1996), Ferreira (Biologievakdidaktiekdosent: Universiteit 

van Suid-Afrika op 15 Julie 1996), Fraser (Biologievakdidaktiekdosent: Universiteit van Suid

Afrika op 2 Julie 1996), Niebuhr (Hoofdirekteur: Algemene Onderwysprogramme: 

Departement van Onderwys op 15 Julie 1996), Poliah (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: 

Biologie: 14 November 1996 Departement van Onderwys op 18 Julie 1996), Redelinghuys 

(afgetree uit die Direktoraat: Kurrikulumontwikkeling: Ex-Departement van Onderwys en 

Opleiding op 19 Julie 1996, Van Aswegen (Biologiedosent: Soweto College of Education op 

22 Julie 1996) en Vermaak (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Natuurwetenskappe: 

Departement van Onderwys op 5 Julie 1996) voldoen die huidige Biologiekurrikulum nie aan 

die eise en behoeftes van die gemeenskap en die individu nie. 

Die Biologiekurrikulum vir die seniorsekonderefase is hoofsaaklik dissipline-gebaseer, 

inhoudbelaai en grootliks irrelevant vir die meerderheid leerlinge wat nie na skool in 'n 

wetenskaplike rigting gaan studeer nie (vergelyk paragraaf 3.6.2.1 ). 

Die komplekse realiteite van ons gemeenskap word nie genoegsaam in ag geneem nie. Daar 

word nie voorsiening gemaak vir die huidige eise van Suid-Afrika as 'n multikulturele land nie 

(vergelyk paragrawe 2.2 en 3.6.2.1). 

Bogenoemde bevindinge ten opsigte van die Biologiekurrikulum kan toegeskryf word aan die 

gebrek aan veranderinge wat in die Biologiekurrikulum die laaste aantal dekades aangebring 

is. Die rede is moontlik die swak kommunikasie wat tussen kurrikulumontwikkelaars heers, 
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soos blyk uit 'n onderhoud wat met Vermaak (Adjunk-Direkteur : Onderwysbeleid : Natuur

wetenskappe) gevoer is. Biologie-onderwysers en -dosente het tot nou toe baie min insette 

kon lewer ten opsigte van veranderinge in die kurrikulum. Belangrike insette word ook 

dikwels ge"ignoreer {persoonlike onderhoude gevoer met Dekker, afgetrede Departements

hoof: Biologie: Universiteit Vista op 4 Julie 1996 en Fraser, Biologievakdidaktiekdosent: 

Universiteit van Suid-Afrika op 2 Julie 1996) (vergelyk paragrawe. 5.6.3 en 5.8). 

Onderwyserverenigings soos SADOU, TO, TUATA en NAPOSA kan veral belangrike insette 

vir kurrikulumontwikkeling lewer (sien paragraaf 5.5.1). Elke vereniging verteenwoordig 'n 

bepaalde groep onderwysers se menings, wat gesamentlik gebruik kan word om 

veranderinge in 'n nuwe Biologiekurrikulum te implementeer. 

Om te voorsien in die behoeftes van die gemeenskap en die individu sal 'n lewenskundige 

Biologiekurrikkulum ge"implementeer moet word. Die volgende temas word vir 'n 

lewenskundige Biologiekurrikulum voorgestel: 

6.4.1.1 Lewenskundige Biologietemas wat in berekening gebring moet word tydens 

die ontwikkeling van 'n nuwe Biologiekurrikulum 

(a) lnleidend 

i. Wat is lewenskundige Biologie? 

ii. Wat is die verband tussen natuurwetenskap en die tegnologie? 

iii. Wetenskaplike en sosiale norme. 

iv. Doelstellings van Biologie. 

(b) Bevolkingsgroei 

i. Die groei van die wereldbevolking oor die algemeen. 

ii. Die oorsake en effek van bevolkingsgroei op die Suid-Afrikaanse gemeenskap. 

iii. Oplossings vir die bevolkingsgroeiprobleem: 

voortplanting; 

menstruele siklus; 

geboortebeperking; en 

gesinsbeplanning en die gevolge van 'n te groot gesin. 
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(c) Waterbronne 

i. Watersiklusse. 

ii. Waterbewaring. 

iii. Waterbesoedeling. 

iv. Siektes wat uit besoedelde water ontstaan. 

v. Water en wetgewing. 

( d) Besoedeling 

i. Besoedelingselemente: plastiek, sulfiedsamestellings, insekdoders, glas, metaal, 

ensovoorts. 

ii. Herwinning van afvalmateriale. 

iii. Beheer van besoedeling. 

iv. Oplossings vir besoedeling. 

v. Wetgewing rakende besoedeling. 

(e) Volhoudende opbrengs 

i. Bewaring van die natuurlike omgewing. 

ii. Gronderosie. 

iii. Basiese boerderymetodes. 

iv. Herwinbare en nie-herwinbare produkte. 

(f) Ekologie 

i. Voedselkettings en piramides. 

ii. lnterafhanklikheid van organismes. 

iii. Die rol van plante. 

iv. ldentifisering van inheemse plante en borne. 

v. Estetiese oorwegings. 

vi. Ekologiese ontwrigtingsfaktore. 

vii. Wetgewing rakende ekologie. 

(g) Voedsel 

i. Die huidige situasie in Suid-Afrika en die oorsake daarvan. 

ii. Die effek van hongersnood in 'n land. 



- 255-

iii. Gebalanseerde voeding: vitamines, minerale, koolhidrate, prote"ine, vette en 

nukle"ienesure. 

iv. Diete: 

anoreksia; 

bulimie; en 

Vetsug. 

v. Die reaksies van ensieme en energie op selmetabolisme: 

Haarkleursel; 

Dwelms; en 

Alkoholmisbruik. 

vi. Oplossings vir voedselprobleme. 

(h) Medisyne en Genetika 

i. Gesondheid: 

Wereldgesondheidsprobleme. 

Gesondheidtoestande in Suid-Afrika: 

* 

* 

* 

aansteeklike siektes en die voorkoming daarvan; 

die oorsake van koronere hartsiektes; 

die gevolge van rook en passiewe rook; 

* die invloed van oefening op die menslike liggaam; en 

* die aanleer van persoonlike higiene. 

Menslike fisiologie. 

ii. Lewe en dood: 

etiek; 

eutanasia; 

definisie van dood (kliniese dood en breindood); 

aborsie; en 

wetgewing rakende lewe en dood. 

iii. Nuwe mediese tegnologie: 

oorplantings en inplantings; 

Bionika (gedragsmodifikasie); 

"Cyronics" (die bewaring van lewe deur dit te vries soos in die geval van 

proefbuisbabas); en 

die vertraging van die verouderingsproses deur: 

* 

* 

melamientoevoeging tot die menslike dieet; en 

beheer van die ouderdomsgeen. 
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iv. Genetika: 

oorsake van genetiese siektes soos Downsindroom en Albinisme; 

bepaling van voorgeboortelike en nageboortelike genetiese siektes; en 

genetiese ingenieurswese: 

* "cloning" (Mendel se wette, mitose en meiose); 

* "altered genes"; en 

* Eugenese. 

(i) lnvertebrata 

'n Studie van bloublasies, lintwurms en slakke is meer relevant as 'n studie van die Hydra. 

(j) Vertebrata 

Die versorging en bewaring van veld- en plaasdiere, slange, krokodille, voels en soogdiere. 

(k) Evolusie 

i. Die aanpassing van die mens en dier by sy natuurlike omgewing. 

ii. Die oorlewing van die spesies. 

iii. Biologiese en kulturele aanpassings (sien paragraaf 3.6.2.1). 

6.4.1.2 Die doelstellings van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum 

Vanuit die literatuur en uit die onderhoude wat met gesaghebbendes en spesialiste op die 

gebied van Biologie-onderrig gevoer is, het dit duidelik geword dat die vernaamste 

doelstellings met 'n lewenskundige Biologiekurrikulum soos volg uiteengesit kan word: 

Elke leerling moet verstaan hoe die heelal funksioneer. Groter begrip stel die 

leerlinge in staat om by die moderne wereld met toenemende veranderinge aan te 

pas en om verantwoordelike beheer oor die wereld uit te oefen (vergelyk paragraaf 

3.5.1.2). 

'n Lewenskundige Biologiekurrikulum moet leerlinge sensitief vir die oorsake, 

simptome en moontlike oplossings vir biososiale probleme maak (vergelyk paragraaf 

3.5.1.2). 
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'n Toegepaste lewenskundige Biologiekurrikulum is noodsaaklik vir die ekonomiese 

groei van Suid-Afrika waar werksgeleenthede aan landsburgers verskaf word 

(vergelyk paragraaf 3.5.1.2). 

Leerlinge moet die nodige inligting en vaardighede verkry wat nodig is vir die 

verbetering van die lewensgehalte van elke leerling en hulle in staat stel om 

lewenslank te kan leer (vergelyk paragraaf 3.5.1.2). 

'n Lewenskundige Biologiekurrikulum moet op 'n meer gebalanseerde wyse 

voorsiening vir die behoeftes van die leerder en die samelewing maak; die klem moet 

dus eerder op algemene natuurwetenskaplike geletterdheid en kennis op 'n breer 

grondslag, sowel as relevante toepassings in die alledaagse lewe geplaas word 

(vergelyk paragraaf 3.5.1.2). Volgens onderhoude wat gevoer is met De Beer 

(Biologiedosent: Universiteit Vista op 3 Julie 1996), Dekker (afgetrede Departements

hoof: Universiteit Vista op 4 Julie 1996), Ferreira (Biologiedosent:Universiteit van 

Suid-Afrika op 15 Julie 1996), Oberholzer (Professor en Hoof: Departement: Biologie 

en Onderdekaan van die fakulteit: Basiese Wetenskappe: Mediese Universiteit van 

Suidelike-Afrika op 17 Julie 1996), Poliah (Adjunkdirekteur:Onderwysbeleid: Biologie: 

Departement van Onderwys op 19 Julie) en Van Aswegen (Biologiedosent: Soweto 

College of Education op 22 Julie 1996). 

Die insluiting van waardes en gesindhede in 'n lewenskundige Biologie

kurrikulum 

Die huidige akademies-belaaide Biologiekurrikulum wek nie leerlinge se belangstelling 

genoegsaam om lewenslank te kan leer of om verder in 'n wetenskaplike rigting te wil studeer 

nie. lrrelevante Biologie-inhoud wat tydens die senior sekondere fase onderrig word, 

veroorsaak dat leerlinge 'n gebrek aan belangstelling toon, swak gedurende die eksamen 

presteer en gevolglik 'n negatiewe gesindheid teenoor die vak ontwikkel. Biologie-onderrig 

moet egter positiewe gesindhede by leerlinge kweek sodat hulle as volwaardige landsburgers 

in staat sal wees om belangrike etiese besluite aan die hand van bepaalde waardes te kan 

neem. 

Elke individu word in 'n gemeenskap wat deur bepaalde waardes en norme beheer word, 

ontwikkel en gevorm. Volgens onderhoude wat gevoer is met De Beer (Biologiedosent: 

Universiteit Vista op3 Julie 1996), Dekker (afgetrede Departementshoof: Universiteit Vista 

op 4 Julie 1996), Ferreira (Biologiedosent: Universiteit van Suid-Afrika op 15 Julie 1996), 
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Oberholzer (Professor en Hoof: Departement Biologie en Onderdekaan van die Fakulteit 

Basiese Wetenskappe: Mediese Universiteit van Suidelike-Afrika op 17 Julie 1996), Poliah 

(Adjunkdirekteur:Onderwysbeleid: Biologie: Departement van Onderwys op 19 Julie 1996) 

en Van Aswegen (Biologiedosent: Soweto College of Education op 22 Julie 1996) speel 

waardes 'n belangrike rol in die mens se lewe. Daarom is dit noodsaaklik dat 'n nuwe 

Biologiekurrikulum veral voorsiening vir die insluiting van bepaalde waardes en norme sal 

moet maak, waardeur leerlinge gehelp kan word om by 'n veranderende wereld aan te pas 

en 'n eie gesigspunt te kan formuleer (vergelyk paragraaf 2.7.1). Elke individu behoort dus 

deur Biologie-onderrig gehelp te word om 'n eie persoonlike sisteem van waardes en norme 

te vorm sodat hy in staat sal wees om persoonlike beoordelings te kan maak. 

Suid-Afrika het 'n multikulturele bevolking wat uiteenlopende waardes verteenwoordig. Die 

Biologie-onderwyser moet verskillende waardes van verskillende bevolkingsgroepe sensitief 

hanteer (sien paragraaf 2.7.1). Waardes kan nie van Biologie-onderrig losgemaak word nie 

en moet as 'n uitkoms geevalueer kan word. Volgens Poliah (Adjunkdirekteur: Onderwys

beleid: Biologie: Departement van Onderwys op 19 Julie 1996) en Vermaak (Adjunkdirekteur: 

Onderwysbeleid: Natuurwetenskappe: Departement van Onderwys op 5 Julie 1996) is 

aspekte soos watter groep se waardes die aanvaarbaarste vir die multikulturele Suid

Afrikaanse bevolking is, nog debatteerbaar. 

6.4.1.4 Samevatting van die vernaamste metodes en onderrigstrategiee 

Vanuit onderhoude gevoer met Biologiedosente, Biologie-onderwysers en vakkundiges het 

dit aan die lig gekom dat die huidige Biologiekurrikulum hoofsaaklik leerlinge vir die 

universiteitstoelatingsvereistes voorberei terwyl basiese vaardighede wat leerlinge vir 

oorlewing benodig, ge'ignoreer word (vergelyk paragraaf 4.6.3). 

Die inhoudbelaaide Biologiekurrikulum veroorsaak dat die Biologie-onderwyser nie tyd kry om 

prosesvaardighede toe te pas nie, met die gevolg dat die leerling nie basiese vaardighede 

om lewenslank te kan leer, aanleer nie (onderhoude gevoer met Ferreira, Biologiedosent: 

Universiteit van Suid-Afrika op 15 Julie 1996 en Vermaak, Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: 

Natuurwetenskappe: Departement van Onderwys op 5 Julie 1996). Biologie-inhoud word 

teoreties aan leerlinge onderrig aangesien die Biologie-onderwyser voeling met die praktyk 

verloor het. Biologie-onderrig is dus hoofsaaklik onderwysergesentreerd en handboek

gebonde en daar word nie voorsiening vir selfontdekking en selfondersoek deur leerlinge 

gemaak nie (vergelyk paragraaf 4.6.2). 
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Die rigiede eksamenstelsel noteer die onderrigmetode en dikteer wat die Biologie-onderwyser 

met die inhoud gaan doen (volgens 'n persoonlike onderhoud gevoer met Fraser, Biologie

dosent: Universiteit van Suid-Afrika op 2 Julie 1996). Biologie-inhoud in Suid-Afrika word 

volgens 'n onderwysergesentreerde benadering onderrig waar staatgemaak word op 'n 

leerteorie wat 'n sterk behavioristiese benadering toon. Om aan die eise van die 

gemeenskap te voldoen, sal Biologie-onderrig voorsiening moet maak vir 'n heuristiese 

probleemgesentreerde benadering vir praktiese werk en die motivering en stimulering van 

leerlinge aangaande kognitiewe en affektiewe doelwitte. 

Sasson (Professor in Vakdidaktiek: Natuurwetenskappe: Universiteit van Pretoria op 16 Julie 

1996), Ferreira (Biologiedosent: Didaktiek: Universiteit van Suid-Afrika op 15 Julie 1996), 

Mtombeni (Departementshoof: Biologie: Universiteit Vista op 3 Julie 1996), Redelinghuys 

(afgetree uit die Direktoraat: Kurrikulumontwikkeling: Ex-Departement Onderwys en Opleiding 

op 19 Julie 1996) en Van Aswegen (Biologiedosent: Soweto College of Education op 22 Julie 

1996) het in persoonlike onderhoude telkens aangetoon dat nie genoegsame aandag aan 

praktiese werk tydens Biologie-onderrig gegee word nie. Die meeste praktiese aktiwiteite 

tydens Biologie-onderrig bestaan uit verifikasie-aktiwiteite waar leerlinge die uitkoms van die 

eksperiment weet voordat dit uitgevoer is (vergelyk paragraaf 4.6.1). 

Enkele redes waarom die Biologie-onderwyser nie praktiese werk doen nie, kan wees dat 

die Biologie-onderwyser onbekwaam is, dat skole swak toegerus is vir praktiese werk, dat 

die eksamenstelsel nie genoegsame tyd vir praktiese werk toelaat nie of dat die Biologie

onderwyser nie goeie dissipline tydens praktiese werk kan handhaaf nie (vergelyk paragraaf 

4.6.1). 

Die Biologie-onderwyser sowel as die Biologieleerling moet bemagtig word om die 

Biologiekurrikulum volgens eie inisiatief te onderrig en te leer (sien paragraaf 4.4). Die 

metodes wat die Biologie-onderwyser vir Biologie-onderrig gaan gebruik, moet die beste 

moontlike metode of metodes vir 'n bepaalde tema wees. 'n Lewenskundige Biologie

kurrikulum bied die moontlikheid om 'n wye reeks metodes wat onderrig- en leergebeure kan 

verhoog, te gebruik. Metodes en strategiee wat veral suksesvol vir so 'n lewenskundige 

kurrikulum aangewend kan word, is onder andere die probleemoplossingsmetode, metaleer, 

die gebruik van demonstrasies, ontdekkende onderrig, reflektiewe onderrig, besprekings en 

debatte, simulasie-aktiwiteite en kooperatiewe leer. 

Die groot hoeveelhede inligting wat in die huidige Biologiekurrikulum onderrig word, 

veroorsaak dat leerlinge negatief teenoor die vak ingesteld raak en nie verder in 'n 
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wetenskaplike rigting wil studeer nie. In plaas van groot hoeveelhede inhoud moet die 

Biologie-onderwyser dus eerder konsentreer op aktiewe en betekenisvolle leer deur 'n 

konstruktivistiese - en prosesbenadering te volg. Deur middel van die konstruktivistiese 

benadering konstrueer leertinge konsepte wat hulle weer in die praktyk kan toepas (vergelyk 

paragraaf 4.5). Aan die hand van 'n prosesbenadering leer leerlinge bepaalde vaardighede 

aan wat later weer vir leergebeure gebruik kan word (vergelyk paragraaf. 4.6.3). Hierdie 

vaardighede wat leerlinge verwerf, stel hulle dus in staat om lewenslank te leer en oplossings 

vir probleme te kan vind. Die verskillende benaderings, metodes en strategiee wat vir 

Biologie-onderrig gebruik kan word, moet leerlinge dus in staat stel om in volwaardige 

landsburgers van Suid-Afrika te ontwikkel. 

6.4.2 Die rol wat die Biologie-onderwyser in 'n vernuwende Biologiekurrikulum speel 

De Beer (1995:24) en Sanders & Vermaak (1995:24) wys daarop dat baie Biologie

onderwysers ondergekwalifiseerd is en onbekwaam is om Biologie te onderrig en 'n gebrek 

aan toewyding toon om vemuwing te help bevorder. Die Biologie-onderwyser moet bekwaam 

genoeg wees om tred te hou met die snelle tegnologiese en wetenskaplike ontwikkeling. Die 

taak van die Biologie-onderwyser is om hierdie wetenskaplike en tegnologiese inligting deur 

middel van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum aan leerlinge oor te dra, sodat hulle as 

landsburgers in staat sal wees om suksesvolle oplossings vir probleme in die toekoms te kan 

neem. 

Die probleem waarmee Suid-Afrika egter worstel, is dat Biologie-onderwysers nie met al die 

nuwe biologiese inligting tred hou nie, met die gevolg dat baie Biologie-onderwysers op hulle 

eie vakgebied stagneer (vergelyk paragraaf 5.4). Biologie word huidiglik nog steeds aan die 

hand van die handboek onderrig waar leerlinge passief tydens leergebeure is en slegs feite 

memoriseer. Volgens persoonlike onderhoude wat gevoer is met Dekker (afgetrede 

Departementshoof: Biologie: Universiteit Vista op 14 Julie 1996) en met Ferreira 

(Biologiedosent: Universiteit van Suid-Afrika op15 Julie 1996) is die probleem moontlik gelee 

in die feit dat namate Biologie-onderwysers ouer word, hulle dit al moeiliker vind om by nuwe 

idees, nuwe situasies en 'n nuwe generasie aan te pas. Hoewel ouderdom en ondervinding 

hand aan hand in Biologie-onderrig gaan, veroorsaak dit terselfdertyd 'n afname in 

buigbaarheid en gewilligheid om te vernuwe, sowel as verhoogde rigiede onderrigtegnieke. 

Nie alle Biologie-onderwysers is dus van die jongste tendense en tegnieke in die onderwys 

bewus nie. Die meeste Biologie-onderwysers konsentreer op die afhandeling van 

sillabusinhoud om bepaalde inhoudelike doelstellings te verwesenlik. Hierdie onderrig

benadering veroorsaak dat leerlinge se belangstelling in Biologie-onderrig kwyn, aangesien 
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inhoud nie relevant tot die individu en die gemeenskap se behoeftes is nie (sien paragraaf 

5.4). 

Tegnologiese ontwikkeling en die tempo waarteen inligting vermeerder, eis toenemend dat 

die Biologie-onderwyser se professionele ontwikkeling met die jongste bevindinge op 

onderwysgebied moet tred hou sodat lewenskundige temas in die klaskamer gei"mplementeer 

kan word en Biologieleerlinge op hoogte met die jongste biologiese inligting en metodes kan 

wees (vergelyk paragraaf 5.2). 

Die professionaliteit van die Biologie-onderwyser (vergelyk paragraaf. 5.5.2) is belangrik 

tydens die implementering van 'n nuwe kurrikulum aangesien dit die waardesisteem van die 

gemeenskap, wat te alle tye 'n model van bepaalde norme en waardes moet wees, 

reflekteer. Om die professionaliteit van die Biologie-onderwyser deurgaans te erken, toon 

verskillende onderwyserverenigings soos NAPOSA, SADOU en TO dat 'n professionele 

gedragskode as rigsnoer vir die onderwysprofessie moet dien, aangesien vakkundige, 

roepingsbewuste professionele Biologie-onderwysers noodsaaklik is om insette vir die 

implementering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum te lewer (vergely paragraaf 

5.5.1.4). Die Biologie-onderwyser kan beskou word as die sleutelfiguur tydens die 

implementering van lewenskundige temas in die klaskamer; verder kan die onderwyser ook 

beskou word as die bron van kennis (gemeet aan die transmissiemodel), iemand wat leer vir 

leerlinge vergemaklik, skeidsregter, speurder, verteenwoordiger van die gemeenskap, vriend 

en vertroueling. 

Om aan bogenoemde eise te kan voldoen, is bekwame en entoesiastiese Biologie

onderwysers 'n vereiste vir die suksesvolle implementering van lewenskundige temas in 'n 

nuwe Biologiekurrikulum. Die sukses van enige opvoedkundige sisteem is afhanklik van die 

bekwaamheid van die onderwysers en die beskikbaarheid van vermoende en ywerige 

onderwysers (vergelyk paragraaf. 5.5.3). 

6.4.3 Bevindinge rakende die opleiding van Biologie-onderwysers 

Aannames vanuit die literatuur sowel as onderhoude met vakkundiges gevoer, het die 

behoefte na behoorlik gekwalifiseerde Biologie-onderwysers sterk beklemtoon (vergelyk 

paragraaf 5.5.3). 

Volgens die NEPl-verslag (1993:236) word die opleiding van Biologie-onderwysers in Suid

Afrika deur fragmentasie en ongelykhede in die tydsduur en kwaliteit van inisiele (voordiens) 
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opleiding en die streeksvoorsiening van onderwysers op verskillende vlakke en vir 

verskillende vakgebiede gekenmerk. Verder bestaan daar ook nie 'n nasionale 

kwalifikasiestruktuur vir Biologie-onderwysers in die groot aantal opleidingsinrigtings in Suid

Afrika nie. Daar bestaan nie werklik 'n balans tussen standaard en doelstellings vir verskeie 

inrigtings nie (vergelyk paragraaf. 5.7.2). 

Ten einde hierdie probleme en uitdagings die hoof te bied, is 'n gekoordineerde en effektiewe 

onderwyseropleidingstrategie, ondersteun deur prinsipiele riglyne, noodsaaklik. Slegs 'n 

duidelik uitgestipte, gemotiveerde en eenvormige werkbare onderwyseropleidingsbeleid kan 

die uitdagings van die toekoms aandurf (vergelyk paragraaf 5.7.4). 

Onderwyseropleidingsinrigtings hou nie tred met veranderinge nie, aangesien metodes wat 

aan onderwysstudente onderrig word, dikwels nie relevant vir die huidige gemeenskaps

behoeftes is nie. Die leerling leer nie vaardighede wat nodig is vir oorlewing aan nie. 

Biologie-onderwysers moet opgelei word om prosesvaardighede en bepaalde kompetensies 

wat nodig is vir die oorlewing van die mens te kan onderrig (vergelyk paragraaf 4.6.3.4). 

Om verder aan die wetenskaplike en tegnologiese behoeftes van die gemeenskap te kan 

voldoen, moet beide indiens- en voordiensopleiding Biologie-onderwysers in prosesvaardig

hede en bepaalde kompetensies, wat nodig is vir die oorlewing van die mens, oplei. 

lnligting bekom vanuit Hockley (1995:79) en uit persoonlike onderhoude gevoer met Niebuhr 

(Hoofdirekteur: Algemene Onderwysprogramme: Departement van Onderwys op 15 Julie 

1996), Vermaak (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Natuurwetenskappe: Departement van 

Onderwys op 5 Julie 1996) en Poliah (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Natuurwetenskappe: 

Departement van Onderwys op 18 Julie 1996) dui daarop dat onderwyseropleidings

programme eerder aandag moet gee aan bepaalde bevoegdhede waaroor Biologie

onderwysers moet beskik om sodoende 'n meer uitkomsgebaseerde benadering te kan volg. 

So 'n uitkomsgebaseerde benadering in Biologie-onderrig vra dat die Biologie-onderwyser 

voortdurend op mikrovlak sal moet vernuwe deur gereeld vaktydskrifte en omsendbriewe te 

lees, werkswinkels en simposiums byte woon en gedagtes met ander Biologie-onderwysers 

aangaande die onderrig en toepassing van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum uit te ruil 

(vergelyk paragraaf 5.8). Onderwyseropleidingsprogramme (indiens- en voordiens) moet dus 

tred hou met veranderinge en Biologie-onderwysers professioneel bekwaam met die nodige 

vaardighede en vereistes wat aan hulle gestel is (vergelyk paragrawe 5.7.5.2 en 5.7.5.3). 
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6.5 Die vernaamste aanbevelings vir die ontwikkeling en implementering van 'n 

lewenskunde kurrikulum vir Biologie in die sekondere skool 

6.5.1 Aanbevelings vir Biologie-onderwvsers om Biologie effektief te kan onderrig 

Die Biologie-onderwyser se gesindheid jeens hierdie nuwe lewenskundige Biologiekurrikulum 

gaan in 'n groot mate die sukses van die kurrikulum bei"nvloed en bepaal. Groter uitdagings, 

maar ook groter eise, gaan aan die Biologie-onderwyser gestel word ten opsigte van 

indiensopleiding, leerinhoud, onderrigmetodes en -strategiee, evaluering en die skoolopset 

as sodanig. Die volgende aanbevelings kan vir die Biologie-onderwyser vir effektiewe 

onderrig in 'n lewenskundige Biologiekurrikulum gemaak word: 

6.5.1.1 

6.5.1.2 

6.5.1.3 

6.5.1.4 

Die professionalisering van die Biologie-onderwyser is noodsaaklik vir die 

suksesvolle implementering van lewenskundige Biologietemas in die 

kurrikulum. Die Biologie-onderwyser se professionaliteit reflekteer die 

waardesisteem van die gemeenskap en moet te alle tye 'n model van 

bepaalde normes en waardes verbeeld. Die daarstelling van 'n doeltreffende 

opleidingspraktyk waar Biologie-onderwysers geprofessionaliseer kan word 

om 'n lewenskundige Biologiekurrikulum te onderrig, vereis duidelik 

geformuleerde doelwitte in die lig van kennis, vaardighede en gesindhede 

waaroor onderwysers moet beskik om hul taak te kan uitvoer (vergelyk 

paragraaf 5.5) 

Vir die implementering van 'n nuwe lewenskundige Biologie-kurrikulum, moet 

duidelike riglyne en handleidings vir Biologie-onderwysers beskikbaar gemaak 

en uiteengesit word sodat hulle presies weet wat van hulle verwag word 

(vergelyk paragraaf 5. 7.5.3). 

Biologie-onderwysers moet leer om innoverende klaskameraktiwiteite vir 

hulself aan te leer, sodat hulle selfgenoegsaam kan word om verandering te 

kan hanteer. Selfgei"nisieerde aktiwiteite word eerder in die klaskamer 

ge"implementeer as wanneer die aktiwiteite deur 'n derde party afgedwing 

word (paragraaf 5.2). By implikasie kan 'n Biologie-onderwyser byvoorbeeld 

self praktiese modelle vir onderrig ontwerp en gebruik. 

Bepaalde vaardighede en kompetensies moet deur Biologie-onderwysers 

ontwikkel word sodat hulle leerlinge as volwaardige landsburgers kan toerus 
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met die nodige vaardighede wat noodsaaklik vir oorlewing en lewenslange 

leer is (vergelyk paragraaf 5.4). Onderwyseropleidingsprogramme moet 

voorsiening maak vir die opleiding van die Biologie-onderwyser om 

vaardighede in die menslike verhoudingsaspekte van Biologie-onderrig te 

vorm. Luister-, reageer-, besprekings- en skryfvaardighede moet saam met 

tegniese vaardighede soos beplanning, organisering, taakuitvoering en 

evaluering beklemtoon word. 

Die Biologie-onderwyser moet wegbeweeg van die hand- en werkboekmetode 

en meer klem plaas op: 

gemeenskapsbronne (natuurlike en gemodifiseerde omgewings, 

museums, dieretuine, akwariums, biblioteke, die uitnodiging van 

gassprekers van besighede en industriee, ensovoorts); 

gedrukte en nie-gedrukte multimedia formate (videokasette, rekenaar

ondersteunde onderrig, leersentra en opvoedkundige televisie); 

aktiewe deelname in die oplossing van biologies-verwante 

aangeleenthede in die wereldgemeenskap; en 

die jongste literatuur om op hoogte te bly van die nuutste 

veranderinge (vergelyk paragraaf 5.7.5.3). 

Met die oog op 'n lewenskundige Biologiekurrikulum, moet die Biologie

onderwyser vertroud wees met die probleemoplossingsbenadering. Deur 

uitdagende probleme te stel en kreatief te wees, kan die Biologie-onderwyser 

leerlinge se nuuskierigheid en verbeelding stimuleer (vergelyk paragraaf 

4.7.5). Om bogenoemde te kan bereik, is dit noodsaaklik dat die Biologie

onderwyser dus die nodige opleiding sal ontvang om die formulering van 

probleemvaardighede te ontwikkel. Die Biologie-onderwyser moet in plaas 

van om klasondersoeke en wetenskaplike feite oor te dra die leerlinge toelaat 

om self verduidelikings te gee, ondersoekmetodes voor te stel, interpretasies 

te maak en tot gevolgtrekkings te kom. 

Die Biologie-onderwyser moet bekend wees met verskillende metodes en 

strategiee vir Biologie-onderrig, soos byvoorbeeld metaleer, reflektiewe 
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onderrig, die probleemoplossingsmetode, die ontdekkende metode, die 

gebruik van simulasies en kooperatiewe leer, wat suksesvol gebruik kan word 

om bepaalde lewenskundige Biologietemas te onderrig (vergelyk paragrawe 

4.6 en 4.7). Nie een metode kan egter bo 'n ander gestel word nie, 

aangesien spesifieke metodes beter werk as ander vir 'n bepaalde tema. Die 

Biologie-onderwyser moet egter keuses tussen bepaalde metodes kan maak, 

wat deeglike opleiding en kennis van die Biologie-onderwyser se kant verg. 

Biologie-onderwysers moet bemagtig word om op alle vlakke saam met ander 

rolspelers in die vernuwing van die Biologiekurrikulum saam te werk, sodat 

vernuwing suksesvol in die klas ge'implementeer kan word (vergelyk 

paragraaf 4.4). Die Biologie-onderwyser moet dus bemagtig word om 

veranderingsagente in daardie areas waar verandering nodig is, te word. Dit 

impliseer dat onderwysers die aanpassing by 'n moderne gemeenskap vir die 

leerlinge moet help vergemakilik. 

Biologie-onderwysers wat lank in die praktyk is, aanvaar vernuwing moeilik. 

In Suid-Afrika is daar min twyfel dat evalueringstyle die tipe onderrig en leer 

wat in die klaskamer plaasvind, bepaal. Een manier om plaaslike Biologie

onderwysers te oorreed om vernuwing te aanvaar, is om die lesinhoud wat 

aan die einde van standerd 10 geeksamineer moet word, asook die 

evalueringsmetode, te verander. 

'n Nuwe benadering tot die evaluerinspraktyk in Suid-Afrika moet dus gevolg 

word waar nie net die intellektuele vermoens van die leerlinge geevalueer 

word nie, maar ook veranderinge in gesindhede. Evaluering moet op 'n 

deurlopende basis aan die hand van bepaalde kriteria geskied. In die 

oorweging van geskikte evalueringskriteria in Suid-Afrika, moet belangrike 

demografiese, sosio-politieke, kultureel-maatskaplike, tegnologiese en 

algemeen opvoedkundige faktore in ag geneem word (vergelyk paragraaf 

3.9.2.7). 

6.5.2 Aanbevelings vir onderrigstrategiee vir 'n lewenskundige Biologiekurrikulum in die 

sekondere skool 

Volgens Watson (1990:49) (vergelyk paragraaf 4.2) vind ongeveer 85% van die Suid

Afrikaanse bevolking nie baat by akademiese onderrig nie, aangesien belangstelling in 
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verdere opleiding ontbreek. Volgens die Biological Science Curriculum Study (BSCS) is die 

hoofprobleem in die onderrig van Biologie en ander wetenskappe in die sekondere skool, die 

oordrewe klem wat op inhoud, feite, konsepte en beginsels geplaas word. Die Biologie

onderwyser wyk moeilik van die tradisionele onderrigmetodes af aangesien tyd en 

eksamenuitslae 'n groot rol in Biologie-onderrig speel. 

Die Biologie-onderwyser moet sy onderrigmetodes dus verander om die belangstelling van 

leerlinge in 'n veranderende Suid-Afrika toenemend te wek. 

'n Lewenskundige Biologiekurrikulum moet dus aan die hand van geskikte onderrigmetodes 

en onderrigstrategiee onderrig word sodat leer1inge volwaardige landsburgers van Suid-Afrika 

kan word wat lewenslank leer. 

Tydens onderriggebeure van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum word aanbeveel dat 

aandag aan die volgende aspekte tydens die onderrigsituasie gegee sal word: 

6.5.2.1 

6.5.2.2 

Alie leerlinge moet van die nodige inligting rakende die beginsels van 

wetenskap en tegnologie wat benodig word vir die menslike behoeftes in 

hierdie moderne wereld, voorsien word. 

'n Wetenskaplik- en tegnologies-georienteerde Biologiekurrikulum moet dus 

in die sekondere skool gebruik word, waar die leerder se behoeftes en 

belangstellings as 'n basis vir die konstruksie van nuwe inligting gebruik word. 

Die doelstellings van 'n tegnologiese en wetenskaplike Biologiekurrikulum 

moet gerig wees op die verhoging en ontwikkeling van vaardighede, kennis 

en bepaalde gesindhede wat die leerling benodig om met die wereld in 

interaksie te kan verkeer (vergelyk paragraaf 2.5.2). 

Leer1inge moet die komplekse interafhanklikheid wat tussen natuurwetenskap, 

tegnologie, gemeenkap en die natuurlike en geproduseerde omgewing 

bestaan, verstaan. Natuurwetenskap en tegnologie moet as 'n leefwyse 

beskou word. Wanneer so beskou word, sal natuurwetenskaplike - en 

tegnologiese opvoeding 'n bydrae tot landbou, gesondheid en welsyn en die 

opleiding van personeel maak. Tegnologiese opvoeding word as relevante 

opvoeding beskou, mits die fokus van onderrig op die oplossing van 

ekonomiese en sosiale probleme val (paragraaf 2.5.2). 
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Die klem moet van 'n produkonderrigbenadering na 'n prosesonderrig

benadering en van suiwer kognitiewe na affektiewe belangrikheid verskuif 

word. Leer en onderrig kan nie slegs deur die passiewe hantering en 

verwerwing van inligting plaasvind nie. Aktiewe en betekenisvolle leer moet 

deur 'n prosesbenadering bevorder word waar minder feite geselekteer, 

ge"interpreteer en oorgedra word volgens die leerder se huidige behoeftes, 

vorige ervaringe en kennisstruktuur aan die hand van bepaalde vaardighede 

(vergelyk paragraaf 4.6.3). Leerlinge moet vaardighede, naamlik basiese en 

ge"integreerde vaardighede wat deur die prosesbenadering verwerf is, kan 

gebruik om lewenslank te kan leer. 

Nuuskierigheid, kritiese en analitiese denke, probleemoplossing en ander 

vaardighede wat benodig word vir die vorming van goedingeligte en 

intelligente houdings met betrekking tot belangrike besluite oor 

aangeleenthede in Suid-Afrika, moet ontwikkel word (vergelyk paragraaf 

4.6.1). 

Deur 'n sosiale interaktiewe benadering tot leer te volg wat konstruktivisme 

en die sosiale kulturele benadering tydens aktiewe navorsing reflekteer, is dit 

belangrik dat leerlinge probleemoplossingsbenaderings, sosiale regverdigheid 

en die vermoe om hulleself te handhaaf, sal leer. Hierdie benadering I ewer 

'n belangrike bydrae tot interaktiewe onderrig en leer, wat meebring dat leer 

nie afhanklik of beperk is tot die grense van die klaskamersituasie nie. 

Bogenoemde benadering kan ge"implementeer word indien die Biologie

onderwyser bestaande konsepte van leerlinge uitbrei of vervang met nuwe 

betekenisvolle konsepte, Biologie op die leerling se konseptuele begripsvlak 

onderrig, probleemsituasies skep sodat leerlinge konsepte kan konstrueer 

wanneer hulle met probleemsituasies gekonfronteer word, verseker dat die 

probleemsituasie uitdagend is en leerlinge toelaat om hulle eie interpretasies 

van konsepte aan ander leerlinge mee te deel sodat konsepte ingeskerp en 

verbeter kan word (vergelyk paragraaf 4.5). 

Positiewe waardes, gesindhede en 'n sin vir verantwoordelikheid wat benodig 

word vir deelname in die ontwerp, ontwikkeling en handhawing van 'n 

demokratiese gemeenskap, 'n vooruitstrewende ekonomie en 'n gesonde 

omgewing wat in die behoeftes van alle landsburgers sal voorsien, moet 

ontwikkel word. 
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Die kweek van waardes en gesindhede teenoor die mens en sy omgewing 

meet by die leerling se persoonlikheid ge'integreer word, wat sal bydra tot die 

verbetering van natuurwetenskaplike geletterdheid en die verhoging van die 

lewenskwaliteit van die mens. In die praktyk kan waardes en gesindhede 

deur verskeie leerervaringe ontwikkel word. Dit is dus noodsaaklik dat die 

Biologiekurrikulum voorsiening meet maak vir leerervaringe waar leerlinge 

met die onderwyser ten opsigte van emosionele vraagstukke kan 

kommunikeer en 'n verantwoordelikheidsin, gewete, toegeneentheid en 

respek vir lewende dinge ontwikkel (vergelyk paragraaf 3.5.1.8). 

Leerlinge meet saam met medeleerlinge werk deur middel van kooperatiewe 

leer waardeur sosiale vaardighede, insluitende selfdissipline, verantwoordelik

heid en demokrasie bevorder word. Deur kooperatiewe leer kan leerlinge 

idees en waardes met mekaar deel en die geskikste moontlike oplossings vir 

sosiale en gemeenskapsprobleme probeer vind (paragraaf 3.5.1. 7). 

Terselfdertyd verhoog leerlinge se selfvertroue, sin vir persoonlike waarde en 

selfesteem wat weer lei tot verhoogde leerlingprestasie. Onderwyser

opleidingsprogramme (voor- en indiensopleiding) meet voorsiening vir 

deeglike opleiding van die Biologie-onderwyser in die kooperatiewe leer

metode maak (vergelyk paragraaf 4.7.7). 

Praktiese werk meet huidige omgewingsprobleme en aangeleenthede 

aanspreek. lndien skole nie oor apparate vir praktiese werk beskik nie, kan 

"minds-on"-eksperimente wat reeds uitgevoer is en deur die kenner bespreek 

is, uitgevoer word (vergelyk paragraaf 4.6.2(a)). 

Die uitgangspunt van hierdie metode is dat die Biologie-onderwyser 

eksperimente gebruik wat deur navorsers vir klaskamerbesprekings gedoen 

is. Die resultate en metodes van hierdie eksperimente word op 'n eenvoudige 

wyse aan leerlinge verduidelik, waarna leerlinge die geleentheid kry om die 

probleem te bespreek en 'n moontlike hipotese voor te stel (vergelyk 

paragraaf 3.6.2.1). 

Die Biologie-onderwyser meet wegbeweeg van formele werkkaarte na meer 

leerlingvriendelike werkkaarte om probleme op te los en hulle belangstelling 

te hou. Meer ongestruktureerde en informele begeleidende werkkaarte kan 
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baie meer effektief wees as die formele werkkaart (vergelyk paragraaf 4.6.2). 

Biologie-onderrig moet voorsiening vir selfontdekkende aktiwiteite maak, waar 

die leerling nie die uitkoms van die eksperiment vooraf weet nie. Te veel 

klem word op die teoretiese geplaas en te min op die praktyk self. Die 

ontdekkende metode moet leergeleenthede skep waar die leerling as 'n 

afhanklike van die Biologie-onderwyser losgemaak word en die leerling se 

kognitiewe, affektiewe en psigomotoriese komponente ontwikkel word 

(vergelyk paragraaf 4.6.2). 

Die Biologiekurrikulum wat in die skool onderrig word, moet gebaseer word 

op 'n uitkomsgebaseerde benadering wat leerlinge in staat sal stel om 

lewenslank te kan leer. Leerlinge moet die geleentheid gebied word om 

bepaalde vaardighede te verwerf sender dat hulle gedwing word om bepaalde 

hoeveelheid inhoud te bemeester. Die Biologie-onderwyser moet nie meer 

gebonde aan 'n spesifieke handboek wees nie, maar moet in staat wees om 

eie inligting te kan kies uit voorgeskrewe lewenskundige temas om die nodige 

uitkomste te kan verwerklik (vergelyk paragraaf 4.6.3). 

Biologie-inligting moet met ander vakke soos Wiskunde en Aardrykskunde 

ge·integreer word. 'n Holistiese benadering moet tydens Biologie-onderrig 

gevolg word (vergelyk paragraaf 4.6.3.4). 

6.5.3 Aanbevelings vir die gemeenskap se aandeel in die ontwikkeling van 'n lewens

kundige Biologiekurrikulum 

Die toekoms van ons gemeenskap is afhanklik van wetenskaplik-geletterde landsburgers 

(vergelyk paragraaf 3.6.2). Die ontwikkeling in die tegnologie veroorsaak 'n daaglikse 

toename in informasie wat weer 'n rigtende invloed op onderrig, metodes, toetsing en 

eksaminering uitoefen. Namate informasie vermeerder en veranderinge in die tegnologie en 

die wetenskap plaasvind, verander die mens se belangstelling en behoeftes. Daar mag egter 

nie 'n gaping tussen die Biologiekurrikulum en die behoeftes van die gemeenskap waarvoor 

dit bestem is, ontstaan nie. Die huidige Biologiekurrikulum bevorder egter nie die nodige 

belangstelling nie en spreek nie altyd die huidige probleme van die samelewing aan nie. 

Daar is dus 'n behoefte en noodsaaklikheid om die huidige Biologiekurrikulum te vervang met 

'n meer relevante kurrikulum wat aanpas by die eise van die gemeenskap (vergelyk paragraaf 

3.2). Die volgende aanbevelings vir 'n Biologiekurrikulum ten opsigte van die gemeenskap 
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word soos volg uiteengesit: 

6.5.3.1 

6.5.3.2 

6.5.3.3 

6.5.3.4 

'n Lewenskundige Biologiekurrikulum moet op 'n meer gebalanseerde wyse 

voorsiening vir die behoeftes van die leerder en die gemeenskap maak. Die 

klem moet derhalwe op 'n algemene natuurwetenskaplike geletterdheid, 

kennis op 'n breer grondslag, sowel as relevante toepassing in die alledaagse 

lewe geplaas word (vergelyk paragraaf 3.5.1.2). Om dit te kan doen, moet 

relevante temas in 'n lewenskundige Biologiekurrikulum ingesluit word. 

Die Biologiekurrikulum behoort 'n weerspieeling van die onderlinge 

verwantskap en interaksie tussen die wetenskap, die tegnologie en die 

gemeenskap te wees. Die Biologiekurrikulum moet leerlinge voorberei om as 

goedingeligte landsburgers te funksioneer en om verantwoordelike besluite 

rakende wetenskaplike, tegnologiese en sosiale aangeleenthede te neem. 

Geleenthede moet vir leerlinge verskaf word waardeur hulle 'n groter vermoe 

om die impak van wetenskap op sosiale aangeleenthede en die wyse waarop 

wetenskap ons verwagtinge van verantwoordelike burgerskap be·invloed, kan 

ontwikkel. Voorbeelde hiervan is persoonlike interaksie met die omgewing, 

verantwoordelike verbruikersin, respek vir die orde en die estetiese van die 

omgewing (vergelyk paragraaf 3.6.2.1) 

Die Biologie wat tans onderrig word, toon 'n konflik tussen teorie en praktyk. 

Daar bestaan soms misplasings tussen die wetenskap wat onderrig word en 

die wetenskap wat benodig word. Die Biologiekurrikulum moet die 

gemeenskapsbronne en die leerlinge as fokuspunte van die studie plaas 

(vergelyk paragraaf 3.4). Deur persoonlike en gemeenskapsbehoeftes die 

primere fokuspunt van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum te maak, sal 

leerlinge hopelik in staat wees om persoonlike en gemeenskapsprobleme met 

behulp van vaardighede te kan oplos, deur betekenisvolle en 

verantwoordelike besluite te kan neem (vergelyk paragraaf 3.8). 

'n Lewenskundige Biologiekurrikulum behoort op die opvoeding van alle Suid

Afrikaners en nie net op die klein persentasie wat hulle verder aan 

universiteite, kolleges en technikons wil bekwaam nie, te konsentreer. Die 

doel van Biologie-onderrig is nie die kweek van wetenskaplikes nie, maar 

eerder die opvoeding van verantwoordelike landsburgers. Leerlinge moet dus 

met gemeenskapsaangeleenthede gekonfronteer word om met behulp van 
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bepaalde vaardighede in staat te wees om probleme te kan oplos om 

sodoende 'n belangrike bydrae tot Suid-Afrika en gepaardgaande 

gemeenskapsprobleme te lewer (vergelyk paragraaf 3.5.1. 7). 

Beroepsbewustheid moet by leerlinge deur middel van 'n lewenskundige 

Biologiekurrikulum gekweek word. 'n Nuwe Biologiekurrikulum moet 

geleenthede verskaf waar leerlinge bewus kan raak van die belangrikheid van 

wetenskap vir verskillende beroepe en pofessies. Sodoende word leerlinge 

bewus gemaak van die relevansie van wetenskap tot alle beroepsvelde 

(vergelyk paragraaf 3.5.1. 7). Nie-regeringsinstansies kan hier 'n belangrike 

rol speel deurdat verskillende sakesektore addisionele kursusse aan leerlinge 

bied waar bepaalde beroepsvelde bespreek kan word. Leerlinge kan ook op 

uitstappies na verskillende sakesektore in die Suid-Afrikaanse besigheids

wereld geneem word om sodoende meer kennis aangaande bepaalde 

beroepe te kan bekom. 

Die gevolg van die hoe werkloosheidsyfer en ekonomiese druk in Suid-Afrika 

noodsaak 'n tegnologiese beleid as sleutelkomponent in beide die industriele 

strategiee en die hoe kwaliteit sosiale en ekonomiese infrastrukture. 

Tegnologiese vaardigheid is krities vir die verhoging van produktiwiteit in 

beide klein- en grootskaalse ondernemings (vergelyk paragraaf 3.7.3). 

Tegnologie moet in die Biologiekurrikulum aangespreek word deur moontlik 

nuwe mediese tegnologiese temas soos oorplantings en inplantings, gedrags

modifikasies soos bioniese ledemate, proefbuisbabas, ensovoorts, in te sluit 

(vergelyk paragraaf 3.6.2.1). 

Verhoudings tussen skole, universiteite en die beroepswereld moet versterk 

word sodat die nodige ondersteuning vir die strewe na 'n lewenskundige 

Biologiekurrikulum gebied kan word. Dit kan bewerkstellig word deur temas 

vir Biologie-onderrig aan te pas om groter relevansie met 

gemeenskapsbehoeftes te toon (vergelyk paragraaf 3.6.2.1 ). 

Vernuwing van die Biologiekurrikulum kan slegs suksesvol wees as 

vernuwing op die gemeenskap gebaseer is en die skool en gemeenskap 

gesamentlik vernuwe (vergelyk paragraaf 3.6.2.1). Die Biologiekurrikulum 

moet dus so beplan word dat eenheid onder die Suid-Afrikaanse 

gemeenskap, ongeag klas, ras, geslag, godsdiens of kulturele agtergrond, 
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bevorder word. Dit kan gedoen word deur Biologieprogramme vir 

meerderheidsbevolkingsgroepe te ontwikkel waar 'n infrastruktuur geskep kan 

word om in die behoeftes van die gemeenskap en die individu te voorsien 

(vergelyk paragraaf 3.6.2.1). Daar moet deurgaans gelet word op kulturele, 

godsdienstige en politieke verskille tydens die opstel van 'n Biologie

kurrikulum (vergelyk paragraaf 3.8(f)). 

Die ekonomiese tekortkominge en die toenemende bevolkingsgroei in Suid

Afrika kan nie verontagsaam word nie. Die Biologiekurrikulum moet in die 

behoeftes van die gemeenskap voorsien. Die enigste uitweg vir 'n tekort aan 

Biologie-onderwysers en gebrekkige fondse, blyk afstandsonderrig te wees, 

waar groot groepe leerlinge self onder leiding van die Biologie-onderwyser se 

hulp die nodige onderrig kan ontvang (vergelyk paragraaf 5.7.5.3). 

lnsette van die gemeenskap speel 'n belangrike rol in die samestelling van 'n 

nuwe Biologiekurrikulum. Die gemeenskap moet deurgaans betrokke by 

kurrikulumontwikkeling en die implementering daarvan wees. lnsette van die 

gemeenskap kan moontlik deur samesprekings en vraelyste verkry word 

wanneer 'n Biologiekurrikulum beplan word (vergelyk paragraaf 3.9.2.3). 

Dit is die besondere taak van die gemeenskap wat ouers, sakesektor en 

godsdienstige inrigtings insluit, om saam met die Biologie-onderwyser, die 

skool en die onderwysdepartement te werk om die suksesvolle 

implementering van 'n lewenskundige Biologie-kurrikulum te kan 

bewerkstellig. Dit kan soos volg geoperasionaliseer word: 

Ouers kan sekere aspekte van die lewenskundige Biologiekurrikulum 

soos die gevolge van gesins- en bevolkingsgrootte, gesonde 

eetgewoontes, die nadele van rook en dwelms, die belangrikheid van 

sport en oefening, die versorging van troeteldiere en menstru

asiesiklusse reeds tuis met die leerling bespreek. Ouers moet tuis 

verder op die waardes, norme en taalgebruik waarmee die Biologie

onderwyser in die klas begin, uitbou (vergelyk paragraaf 3.9.2.3). 

Die sakesektor kan goeie insette lewer ten opsigte van watter 

vaardighede van Biologieleerlinge benodig word om suksesvol as 

werkgewer of werknemer te kan funksioneer. Tegnologiese -, teken-, 
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toepassings-, ondersoek-, eksperimentele -, wiskundige -, verbale -, 

lees- en studievaardighede is voorbeelde van vaardighede wat die 

sakesektor van die leerlinge kan verlang (vergelyk paragraaf 3.9.2.3). 

Godsdienstige inrigtings kan veral 'n belangrike bydrae tot die morele 

vorming van alle Suid-Afrikaners lewer, deur aspekte soos 

emosionele vraagstukke, 'n verantwoordelikheidsin, 'n gewete, 

toegeneentheid, eerlikheid, integriteit en respek vir lewende dinge aan 

te spreek. Deur bogenoemde aspekte aan te spreek, kan 

godsdienstige inrigtings die behoefte van die gemeenskap en individu 

bepaal en belangrike insette in die Biologiekurrikulum lewer (verwys 

paragraaf 3.9.2.3). 

6.5.4 Aanbevelings vir die opleiding van Biologie-onderwysers in 'n veranderende Suid

Afrika 

Biologie-onderwysers benodig deeglike opleiding en gereelde ondersteuning in hulle werk, 

aangesien daar 'n tekort aan geskikte gekwalifiseerde onderwysers is. Dit is nodig dat 

onderwysers op die hoogte bly met die jongste metodes, inligting, vaardighede en 

veranderinge wat die vakgebied ondergaan. 

Verskeie probleme rakende die opleiding van die Biologie-onderwyser kan beskou word as 

uitvloeisels uit die tyd van veranderinge waarin ons funksioneer. Hoer eise word toenemend 

aan die Biologie-ondewyser gestel. Ten einde hierdie enorme uitdagings die hoof te bied, 

is 'n gekoordineerde en effektiewe onderwyseropleidingstrategie, gesteun deur prinsipiele 

riglyne, noodsaaklik. 

Die volgende aanbevelings kan vir die opleiding van Biologie-onderwysers gemaak word: 

6.5.4.1 'n "Hands-on"-benadering tydens die opleiding van Biologie-onderwysers 

moet gevolg word. Baie Biologie-onderwysers doen nie praktiese werk nie 

omdat daar 'n gebrek aan fasiliteite by die skool bestaan. Die Biologie

onderwyser moet aangemoedig word om alternatiewe vir ontbrekende 

apparaat te gebruik. Die gebruik van innoverende idees moet by die Biologie

onderwyser gekweek word en die opleiding moet dienooreenkomstig daarvoor 

voorsiening maak (vergelyk paragrawe 5.7.3.2 en 5.7.5.3). 
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'n Nasionale kwalifikasiestruktuur vir die opleiding van Biologie-onderwysers 

in die groat aantal opleidingsinrigtings in Suid-Afrika is noodsaaklik om 'n 

eenheid tussen standaard en doelstellings vir verskeie inrigtings te stel 

(vergelyk paragraaf 5.7.2.1). 'n Kwalifikasiestruktuur moet in terme van die 

minimum kriteria en kompetensies wat ontwikkel moet word, uitgedruk word. 

Onderwyseropleidingsprogramme moet opgegradeer word. Voordiens- en 

indiensonderwyseropleiding vereis intensiewe aandag om die tekort aan 

gekwalifiseerde Biologie-onderwysers hok te slaan (vergelyk paragraaf 5.5.3). 

'n Stel norme en standaarde moet dus geskep word wat vir die onderrig van 

Biologie en die opleiding van Biologie-onderwysers geld. Provinsiale 

werkswinkels behoort gehou te word sodat onderwyseropleidingsinrigtings die 

norme-en-standaardedokument van COTEP gesamentlik kan deurwerk. Wat 

kompetensiegerigte onderwysopleiding betref, sal onderwysers gesamentlik 

meer hieromtrent leer (vergelyk paragraaf 5.7.4). 

Tydens 'n uitkomsgebaseerde benadering bied nie net onderwyskolleges en 

universiteite formele onderwys aan nie, maar oak nie-regeringsorganisasies. 

Universiteite, kolleges en nie-regeringsorganisasies moet saamwerk aan die 

opleiding van onderwysers. Uitkomste, soos uiteengesit is volgens die 

Nasionale Kwalifikasieraamwerk, moet gebruik word om onderwysers op te 

lei en te evalueer. Vir elke uitkoms wat Biologie-onderwysers verwesenlik, 

word hule gekrediteer, hetsy deur 'n kollege, 'n universiteit of 'n nie

regeringsorganisasie. Uiteindelik moet alle krediete saamgevoeg word om 

'n bepaalde uitkoms te vorm. Die hoofklem moet op die bevoegdheid wat die 

Biologie-onderwyser moet verwerk, val (vergelyk paragraaf 5.7.3.2). 

Onderwyseropleidingsprogramme moet voorsiening maak vir 'n ekstra jaar 

internskap. Dit beteken dat studente in die eerste jaar van hulle opleiding 

bepaalde uitkomste moet bemeester. Die tweede jaar moet studente voltyds 

by 'n skoal betrokke wees vir praktiese ervaring, ender leiding van 'n mentor, 

waar hulle skoolhouvaardighede kan verwerf. In die derde jaar moet studente 

voltyds terugkeer na die opleidingsinrigting vir akademiese opleiding terwyl 

die vierde jaar uit 'n mengsel van praktiese ervaring en akademiese onderrig 

bestaan. As die Biologie-onderwyser na vier jaar hierdie opleidingskursus 

voltooi het, moet hy/sy in staat wees om Biologie suksesvol te kan onderrig 

(vergelyk paragraaf 5.7.5.3). 
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Formele en informele kursusse is albei ewe belangrik vir die opleiding van die 

Biologie-onderwyser. Opleidingsinstansies moet egter voorsiening maak dat 

studente vergoed word vir 'n informele kursus deur 'n sertifikaat of die kredite

ringstelsel te gebruik as erkenning (5.7.3.2). 

Met die toenemende ekonomiese probleme waarmee Suid-Afrika worstel, 

kan die kwessie van indiensopleiding van Biologie-onderwysers na aanleiding 

van onderhoude met Niebuhr (Hoofdirekteur: Onderwysprogramme: 

Departement van Onderwys op 15 Julie 1996), Poliah (Adjunkdirekteur: 

Onderwysbeleid: Biologie: Departement van Onderwys op 19 Julie 1996) en 

Vermaak (Adjunkdirekteur: Onderwysbeleid: Natuurwetenskap: Departement 

van Onderwys op 5 Julie 1996) gevoer, soos volg aangespreek word: Vier of 

vyf skole moet saamgevoeg word ender leiding van 'n senior Biologie

onderwyser, 'n mentor, wat hierdie skole se Biologie-onderwysers 

voortdurend van raad en idees voorsien. Die voordeel van so 'n mentor sal 

wees dat verskillende Biologie-onderwysers op 'n intieme en vertroulike wyse 

met mekaar deur middel van die mentor in kontak sal kom waar idees 

uitgeruil kan word sonder dat dit die ekonomiese las van Suid-Afrika verder 

gaan benadeel (vergelyk paragraaf 5.7.5.3). 

Tydens indiensopleiding moet die Biologie-onderwyser gereeld werkswinkels, 

simposiums en konferensies bywoon asook vakwetenskaplike tydskrifte 

nalees om op hoogte te bly met die jongste veranderinge, metodes en 

inligting (vergelyk paragraaf 5.6.1). 

Die Biologiekurrikulum vir onderwyseropleidingsinrigtings moet voorsiening 

maak vir die ondersoekende en kritiese vermoens van Biologie-onderwysers 

en die omgang met die realiteite in Suid-Afrikaanse onderwys. Biologie

onderwysers moet in staat wees om hulle kennis prakties te kan toepas of 

met gemeenskapsaangeleenthede te integreer. Om dit te kan doen, moet 

daar 'n verband tussen studiemateriaal en gemeenskapsaangeleenthede 

bestaan (vergelyk paragraaf 6.5.2). 

6.6 Tekortkominge van die studie 

Die studie het die belangrikheid van 'n lewenskunde Biologiekurrikulum vir die sekondere 

skoolfase herbevestig. Daar is egter bepaalde tekortkominge in hierdie studie wat nie 
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doeltreffend aangespreek word nie, naamlik: 

6.6.1 lnteraksie met ander dissiplines 

Weens die omvang van die ondersoek is daar nie deurgaans aangedui hoe die lewenskunde 

kurrikulum met ander dissiplines soos Fisika, Chemie, ensovoorts moet vervleg nie. In die 

verslag word daar egter vermeld hoe hierdie skakeling bewillig moet word en is die rasionaal 

daaragter verduidelik. 

6.6.2 Verhoogde kwalitatiewe ondersoek 

Die enkele onderhoude in die verslag vermeld, is uitgevoer ter ondersteuning of ter 

verwerping van bestaande sieninge en uitgangspunte. Die kwalitatiewe ondersoek kon 

moontlik ook na studente of leerlinge uitgebrei gewees het om hul mening rakende die 

bestaande Biologie-kurrikulum in te win. 

6.6.3 Vertyning van die kurrikulum 

Daar is slegs na bree kurrikulumtemas in die ondersoek verwys. Hierdie is die hooftemas 

wat in die bestaande literatuur ter sprake gekom het en wat in die verslag vervat is. Moontlik 

kon elk van die temas in breere detail bespreek gewees het. 

6. 7 Toekomstige navorsing 

Hierdie navorsing het die leemtes in die huidige Biologiekurrikulum en onderwysopleidings

programme blootgele, waaruit moontlike studieterreine vir toekomstige navorsing 

ge"identifiseer kan word. Die volgende verdien melding: 

Die integrering van verskeie navorsers se bevindinge ten opsigte van die onderrig 

van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum in die sekondere skoolfase moet ondersoek 

word, sodat 'n relevante Biologiekurrikulum vir die senior sekondere leerling 

daargestel kan word. 

Dit is nodig om deur verdere navorsing die kurrikuluminhoud, onderrigstrategiee en 

leergeleenthede, sowel as die gesindhede wat leerlinge moet verwerf te gaan 

bepaal. Deurlopende navorsingsprojekte is nodig sodat natuurwetenskaplike en 

tegnologiese veranderinge en die vereistes van die gemeenskap aaneenlopend in 'n 
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lewenskunde Biologiekurrikulum ge'inkorporeer kan word. 

Navorsing om 'n nasionale kwalifikasiestruktuur vir die opleiding van Biologie

onderwysers in die groot aantal opleidingsinrigtings in Suid-Afrika daar te stel, is 

noodsaaklik om 'n eenheid tussen standaard en doelstellings vir verskeie inrigtings 

te stel. 

Die besondere taak van die gemeenskap (wat ouers, die sakesektor en gods

dienstige inrigtings insluit) om 'n bydrae tot die suksesvolle implementering van 'n 

lewenskunde Biologiekurrikulum te lewer, verg verdere navorsing. 

6.8 Samevatting 

Die toenemende tegnologiese en wetenskaplike ontwikkeling wat die wereld ondergaan, 

veroorsaak baie krisisse. Die mens gebruik die wetenskap en tegnologie om sy eie welstand 

te verbeter, maar verwag ook dat die wetenskap en die tegnologie oplossings vir die talryke 

sosiale probleme wat as gevolg van die snelle tegnologiese ontwikkelinge ontstaan, moet 

bied. Hierdie verwagtinge dui op die wetenskaplike ongeletterdheid van die mens. 'n 

Lewenskundige Biologiekurrikulum moet dus saamgestel word wat voorsiening vir die 

ontwikkeling van wetenskaplike geletterde leerlinge maak. 

Namate veroudering plaasvind, vind die Biologie-onderwyser dit egter moeilik om by 

vernuwings aan te pas. Verskeie vernuwingsvoorstelle is deur die BSCS-program, die 

Nuffieldprojek, STS en die 2061-projek voorgestel, maar tot dusver is min veranderinge in 

die Biologiekurrikulum aangebring. Die opleiding, ervaring en professionaliteit van die 

Biologie-onderwyser is egter van deurslaggewende belang om vernuwende idees in die 

praktyk te kan implementeer. 

Die Biologie-onderwyser moet bemagtig word om nie die Biologiekurrikulum te beskou as 'n 

resep waarvan nie afgewyk mag word nie, maar eerder as 'n geleentheid om te 

eksperimenteer en die leergebeure steeds betekenisvol en relevant te maak. Met die oog 

op die implementering van 'n lewenskundige Biologiekurrikulum moet Biologie-onderwysers 

die nodige opleiding ontvang om verskillende metodes suksesvol tydens die leergebeure te 

kan toepas. Die konstruktivistiese onderrigbenadering speel hier 'n belangrike rol om 

bestaande konsepte van leerlinge na meer wetenskaplik-georienteerde konsepte te 

konstrueer. Hierdie konstruktivistiese benadering word ondersteun deur 'n prosesbenadering 

waar bepaalde vaardighede by leer1inge ontwikkel word wat hulle in staat stel om belangrike 
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besluite rakende die oplossing van probleme te kan neem en lewenslank te kan leer. 

Die eise van die tyd toon aan dat daar 'n behoefte aan onderrigmetodes is wat gerig is op 

selfontdekking, selfondersoek en probleemoplossing. Verskillende strategiee en onderrig

metodes soos metaleer, ontdekkende onderrig, reflektiewe onderrig, besprekings en debatte, 

simulasies, demonstrasies, probleemoplossings en kooperatiewe leer kan aangewend word 

om leerlinge aktief by leergebeure betrokke te kry. Dit is dus noodsaaklik dat Biologie

onderwysers die nodige opleiding in die verskillende onderrigstrategiee en metodes sal 

ontvang. 

'n Gekoordineerde en effektiewe onderwysopleidingstrategie, gesteun deur prinsipiele riglyne, 

is nodig om aan die toenemende hoer eise wat aan die Biologie-onderwyser gestel word, te 

kan voldoen. 'n Duidelik-uitgestippelde, eenvormige en werkbare opleidingsbeleid is 

noodsaaklik om die toekoms aan te durf. 
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