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SAQA en NQF word gebruik 
waar dit die meer gebruikte 
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word gebruik om leesbaarheid 
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Vl 

OPSOMMING: In 'n transformerende samelewing waar die klem is op die realisering van 

die individu se potensiaal en erkenning van alle vaardighede teen 'n Nasionale Kwalifikasie 

Raamwerk, verkeer ook die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag in 'n staat van verandering. 

Die diverse menslike hulpbron - burgerlikes en 'n uniformdraende komponent van 

ge'integreerde magte - vereis opleiding om effektiewe verdediging aan Suid-A:frika en sy 

inwoners te bied. Nie net die permanente komponent moet die nodige vaardighede ontwikkel 

nie, maar ook die Deeltydse Mag ('n totaal van meer as 140 000 lede). Hierdie 

opleidingsbehoefte en die krimpende begroting, noop die Weermag om koste-effektiewe 

menslike hulpbronontwikkelingstrategiee toe te pas. Afstandsonderrig, met veral die nuwe 

interaktiewe karakter daarvan, kan 'n lewensvatbare strategie wees. 

'n Vraelystudie na die stand van afstandsonderrig in die Weermag het getoon dat 

afstandsonderrig reeds op beperkte skaal bedryf word, maar met leemtes in die leermateriaal 

en 'n gebrek aan noodsaaklike ondersteuning van die bevelstruktuur. Die skep van 

leerbevorderlike leermateriaal met 'n interaktiewe karakter, soos dit in resente literatuur 

beskryfword en in algemene afstandsonderrig sigbaar is, kan 'n effektiewe didaktiese 

leeroordragstelsel vorm. Van die verskeidenheid nuwe mediategnologiee wat tans in die 

makro-afstandsonderrigomgewing benut word, kan veral rekenaargebaseerde opleiding en 

oplyn-opleiding in die Weermag aangewend word. Gedrukte materiaal sal steeds die basis 



vorm en kan aangevul word met interaktiewe televisie-uitsendings - wat tydens 'n 

loodsaanbieding aan Weermaglede oorweldigend positief ervaar is, om wisselwerking tussen 

die instrukteur en die leerder, en die leerders onderling te verhoog. 

vu 

'n Afstandsonderrigmodel, gerig op die spesifieke situasie van 'n organisasie soos die 

Weermag wat self verantwoordelik is vir die ontwikkeling van sy menslike hulpbron, is 

ontwerp as hoofriglyn vir die ontwikkeling van 'n afstandsonderrigstelsel. Dit beklemtoon die 

basiese opleidingskomponente van die leerder, die instrukteur en die leermateriaal wat gesien 

moet word binne die spesifieke omgewing waarbinne hulle funksioneer. Die essensiele rol van 

die beleidmakende komponent is ook bespreek, aangesien die afstandsonderrigstelsel slegs 

suksesvol bedryf kan word as daar beleid gepromulgeer is wat die afstandsonderrigstelsel 

bemagtig. Ontwikkelingsriglyne en implementerinsgriglyne vir 'n afstandsonderrigstelsel in die 

Weermag sluit ook 'n voorgestelde ontwikkelingsprogram van die 

afstandsonderriginstrukteurs in. 
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SUMMARY 

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF A DISTANCE 

LEARNING SYSTEM AS A FORM OF INDIVIDUALISED TRAINING 

IN THE SOUTH AFRICAN NATIONAL DEFENCE FORCE 

BY 

ANNEMARIE VILJOEN 

DEGREE: DOCTOR EDUCATIONIS 

DEPARTMENT: DIDACTICS 

PROMOTER: PROFESSOR E.O. DE MUNNIK 

Summary : In a transforming society where the emphasis is on realizing the potential of the 

individual and accrediting all competencies against a National Qualifications Framework, the 

South African National Defence Force is also in a state of change. The diverse human 

resources demand training in order to effectively defend South Africa and its inhabitants. 

Competency development is needed by both the permanent component and the Part-time 

Force. This training requirement and the shrinking budget impel the Defence Force to apply 

cost-effective human resource development strategies. Distance learning, especially with its 

new interactive nature, can be a viable strategy. 

A questionnaire study of the status of distance learning in the Defence Force showed that it is 

already practised on a limited scale, but with deficiencies in the learning material and a lack of 

support from the command structure. The creation of interactive learning materials that 

enhance learning as described in current literature and found in general distance learning 

practice, can form an effective didactical learning transfer system. Of the various media 

technologies presently utilised in the macro-distance learning environment, computer-based 

training and on-line training can be applied in the Defence Force. Printed materials forms the 

basis and can be supplemented with interactive television broadcasts - which were 



overwhelmingly positively accepted by Defence Force members during a pilot presentation. -

to improve the interaction between the instructor and learner and between learners. 

A distance learning model focussed on the specific situation of an organisation such as the 

Defence Force, which is responsible for the development of its own human resources, was 

designed as main guideline for the development of a distance learning system. It emphasizes 

the basic components of the learner, the instructor and the learning material that have to be 

seen within the specific environment in which they operate. The essential role of the policy 

making component is discussed, since a distance learning system can only be applied 

successfully if there is promulgated policy to empower the distance learning system. 

Development and implementation guidelines for a distance learning system in the Defence 

Force also include a suggested development program for distance learning instructors. 
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There is no simple theory, one easy solution as to haw man learns or how he can best be 
taught (Kay,1979) 

HOOFSTUKl 

INLEIDING TOT AFSTANDSONDERRIG AS 'N 

OPLEIDINGSTRA TEGIE IN DIE DEPARTEMENT VAN 

VERDEDIGING 

Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW, oftewel die Weermag) het in die afgelope 

dekade te staan gekom voor twee groot uitdagings wat 'n totale paradigmaverskuiwing 

noodsaak. In die eerste plek is daar die verandering in die politieke bestel wat onder andere 

meegebring het <lat die Weermag nou bestaan uit die twee komponente - die Departement van 

Verdediging (DvV, hierna die Departement genoem) en die Sekretariaat van Verdediging (die 

Sekretariaat). In die tweede plek is daar die uitdaging aan opleidingsinstansies soos die 

Weermag om metodes te vind om die individu effektief op te lei. 

In hierdie hoofstuk bespreek die navorser die twee uitdagings waarvoor die Departement te 

staan gekom het, asook die aanloop tot en verloop van die beoogde navorsing wat in hierdie 

proefskrif opgeteken is. Aan die einde van die hoofstuk word 'n oorsig oor die verdere inhoud 

van die studie voorsien. 

1.1 DIE DEPART.EMENT VAN VERDEDIGING EN DIE REGERING SE 

HEROPBOU- EN ONTWIKKELINGSPROGRAM 

Suid-Afrika se regering van die dag het sedert 1994 'n Heropbou- en Ontwikkelingsprogram 

(HOP) voorgestel en begin implementeer. Dit het 'n transformasie in die sekuriteitsdienste van 

die land teweeggebring, wat in Hoofstuk 2 uiteengesit is. Uit die HOP (ANC 1994) is <lit 

duidelik <lat die nuwe regering 'n beleid van handhawing van menseregte sonder diskriminasie 

ondersteun. Die hoof elemente van die HOP wat van belang is vir opleiding in die Departe

ment, is die volgende: 
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• Een van die vyfhoofbeleidsprogramme vereis dat die menslike hulpbronne van Suid

Afrika ontwikkel moet word. 

• Die HOP is 'n mensgesentreerde program wat ontwikkeling deur formele inrigtings 

sowel as in die werkplek vereis. 

• Onderwys en opleiding moet beskikbaar wees aan almal vanaf die wieg tot die graf. 

• Daar moet aan die vrou volle en gelyke regte in alle aspekte van die samelewing gegee 

word. 

• Mense se deelname aan die sarnelewing moet gegrond wees op kennis, vaardigheid en 

kreatiwiteit. 

• Die Weermag moet omvorm word tot 'n effektiewe dienaar van die samelewing met die 

kapasiteit om aan die HOP deel te neem. Dit impliseer 'n wyer opleidingstaak van 

effektiewe lede van die sarnelewing in teenstelling met die suiwer soldaatopleiding wat 

voorheen in die Weermag ondemeem is. 

'n Verdere beleid vir opleiding wat in ooreensternrning met die HOP is, is deur die Nasionale 

Opleidingsraad (NOR) gepubliseer in hul Strategie vir Onderwys en Opleiding (National 

Training Board 1994). Die volgende beginsels hierin vervat is van kardinale belang ook vir 

opleiding in die Departement: 

• Uitkomsgebaseerde opleiding vervang die ou inhoudsgebaseerde opleiding. 

• Brongebaseerde opleiding word voorgestaan. 

• Oordraagbaarheid van bevoegdhede is belangrik. 

• 'n Nasionale Kwalifikasie Raarnwerk (Engels: National Qualification Framework 

(NQF)) wat 'n struktuur van kwalifikasies daarstel waarbinne vaardighede gemeet en 

geakkrediteer kan word, word ontwikkel. 

• 'n Beherende organisasie bekend as die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit, 

oftewel SAQA (South African Qualifications Authority), is deur die regering aangestel. 

• Herbedinking van wat geleer moet word, het gelei tot die definiering van agt leervelde 

in plaas van die bekende skoolvakke, waaronder ingesluit word: 

kommunikasie, geletterdheid en taalleer; syferkennis en wiskunde; menslike en 

sosiale wetenskappe; natuurwetenskappe; kuns en kultuur; ekonorniese en 
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bestuurswetenskappe; lewensorientering en tegnologie. 

• Sekere kernvaardighede wat bemeester moet word ongeag die inhoud, is ge'identifiseer 

as: 

a. die vaardigheid om probleme te identifiseer en op te los, met verantwoordelike 

besluite, wat die resultaat is van kritiese en kreatiewe denke; 

b. die vermoe om effektief as deel van 'n span, groep, organisasie of gemeenskap 

tewerk; 

c. die vermoe om die self en eie aktiwiteite verantwoordelik en effektief te 

organiseer en te bestuur; 

d. die vermoe om informasie te versamel, te analiseer, te organiseer en krities te 

evalueer; 

e. die vermoe om effektief te kommunikeer deur gebruik te maak van visuele, 

wiskundige en I of taalvaardighede, in mondelinge of skriftelike aanbiedinge; 

f die vermoe om wetenskap en tegnologie effektief en krities te gebruik - met die 

nodige verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van 

andere; 

g. die vermoe om begrip van die wereld as 'n stel verwante sisteme te demon

streer, deur die erkenning dat probleemoplossingskontekste nie in isolasie kan 

bestaan nie. 

Die skoolverlater, as deel van die Weermag se opleidingsteikengroep, sal dus in die een-en

twintigste eeu antler, meer self-bemagtigende vaardighede aangeleer het as die vorige en 

huidige skoolverlaters. Die Weermag moet horn derhalwe voorberei hierop en die opleiding 

wat aangebied word, aanpas vir die teikengroep. 

Die Weermag se veranderde rol binne die nuwe politieke bestel het gelei tot transformasie in 

die Departement. Dit stel onder andere die uitdaging dat dit nie meer net uniformdraende 

personeel is wat opgelei moet word nie, maar ook al die burgerlike personeel in die Departe

ment. Die Departement het horn derhalwe verbind tot ondersteuning van die HOP wat deel is 

van die nasionale strategie vir onderwys en opleiding. 
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1.2 DIE INDIVIDU AS BEROEPSMENS 

Die informasie-eeu behoort aan die individu. Wereldwyd onstaan daar tendense wat daarop dui 

<lat die individu die grootste oorweging vir sekere praktyke is, byvoorbeeld ten opsigte van die 

wyse waarop individue hul beroepsloopbaan benader. Dit is selde <lat 'n individu vandag 

opgelei word (of studeer) vir een beroep wat hy vir die res van sy werkende lewe gaan 

beoefen. Dikwels word vir die een beroep voorberei, maar binne 'n kort tyd word daardie 

beroep agtergelaat en beweeg die individu na die volgende. Daar is selfs persone wat weer van 

nuuts af aan beroepsgrade verwerf, byvoorbeeld 'n persoon bekend aan die navorser, wat begin 

het as 'n mediese dokter, die beroep beoefen het, oorgeskakel het na ingenieurswese, die 

beroep vir 'n tyd lank beoefen het en toe verder gaan studeer het in aptekerswese waarin hy 

later 'n doktorsgraad verwerf het. Die persoon het, terwyl hy ter wille van ervaring as apteker 

gepraktiseer het, hoofsaaklik opgetree as lektor en navorser aan verskillende universiteite. Hy 

het afgetree as direkteur van 'n farmakologiese firma, terwyl hy 'n eie bouersfirma bestuur het. 

Veral die modeme vrou is nie meer net gekoppel aan die tradisionele beroepe van verpleegster, 

tikster, onderwyseres ofhuisvrou nie. Sy beweeg dikwels om verskillende redes uit daardie 

veld na die besigheidswereld as skakelbeampte, entrepreneur, sakevrou, of na ander profes

sies. Selfs die tegniese wereld wat tradisioneel as die van die man beskou is, is nie meer vir 

haar vreemd nie. So het die eerste vroulike boordtegnici onlangs by die Suid-A:frikaanse 

Lugmag gespesialiseer. Hierbenewens is daar vroulike vlieeniers wat reeds wereldwyd 

vliegtuie loods. Die kansel behoort ook nie meer uitsluitlik aan die man nie. Selfs binne die 

konserwatiewe drie A:frikaanse gereformeerde en hervormde kerke, staan daar dames aktief in 

die bediening. Daar is selfs dameskapelane, in volle uniform, binne die Departement. 

Ten einde die dames in die beroepswereld te akkommodeer word daar baie aanpassings 

gemaak, selfs op wetgewende vlak, byvoorbeeld die voorsiening vir betaalde kraamverlof Baie 

maatskappye bedryf inteme of eksteme versorgingsentra vir kinders soos creches, kleuterskole 

en naskoolsentra. In die beroepsomgewing is daar ook voorsiening gemaak vir die skep van 

studiegeleenthede vir die werkende, getroude vrou in die vorm van opleiding by die instansie 

binne werksure, of afstandsonderrigkursusse wat die individu tuis kan volg en steeds die 



1-5 

kwalifikasies behaal wat van haar verwag word, om haar werk effektief te kan uitvoer. 

Dit is nie net die vrou wat 'n behoefte het aan bykomende of altematiewe kwalifikasies nie. 

Baie mans beleef ook dat hulle in hierdie veranderende eeu nu we of bykomende kwalifikasies 

moet verwerf Hulle kan nie sonder meer as aktiewe beroepslui uit die mark tree om vir 'n 

tydperk te studeer en dan 'n antler sektor van die arbeidsmark betree nie. Daar is egter wel 

individue wat dit, gewoonlik met die ondersteuning van 'n huweliksmaat, so aandurf 

Van die studies wat ondemeem word, is vir die individu van belang en sy unieke situasie vereis 

dikwels spesiale aandag, nie slegs vanwee die uniekheid van die inhoud wat bemeester moet 

word nie, maar ook omdat die modeme mens aandring op individuele aandag. 

Die individu neig daartoe om studies te ondemeem wat vir horn spesifiek "ontwerp" is. Dit is 

nie alleen ontwerp ten aansien van die inhoud nie, maar ook in terme van die struktuur, tyd en 

oordragstelsel. Die beroepsman wil egter nie noodwendig uit die arbeidsmark tree om die 

studies te ondemeem nie. Hy wil ook nie noodwendig 'n volledige kursus aan 'n universiteit of 

kollege gaan volg nie. Daarom soek hy na wat die beste aan sy persoonlike behoeftes sal 

voldoen, byvoorbeeld 'n gedeelte van 'n universiteitskursus, 'n kursus deur 'n privaatmaat

skappy aangebied, 'n rekenaargebaseerde kursus, of selfstudie deur na te lees oor die onder

werpe wat horn interesseer. Selfs 'n kombinasie van studievelde en -metodes word onderneem. 

Die individu dwing voorsieners van opleiding om te konsentreer op stelsels wat die behoeftes 

van die individu sal bevredig. Die wereldtendense is dan om ge1ndividualiseerde opleidingstel

sels te ontwerp, te ontwikkel en te implementeer. V eral die rekenaar hied nuwe geleenthede 

om die individu sover as moontlik te akkommodeer. 'n Voorbeeld is die PLATO 2000 stelsel 

wat die opleidingsvlak van die individu deur middel van intree-evaluering bepaal en horn direk 

lei na die inhoude op die moeilikheidsgraad waar hy iets nuuts kan leer, sodat die vaardighede 

wat hy reeds bemeester het, nie onnodig herhaal word nie (kyk Spectrum-pamflet). Aan die 

antler kant het die student die geleentheid om die vaardighede wat hy benodig vanaf die laagste 

vlak te bemeester. Die individu vorder teen sy eie tempo en word so opgelei in daardie 

vaardighede waarin sy opleidingsbehoefte gesetel is. 
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Die eis van die informasie-eeu is ook so dat die individu bekwaam sal wees vir die werk wat 

hy verrig en dat die opleiding wat aangebied word, gerig sal wees op dit wat die student in die 

werksituasie met daardie onderrig moet gaan doen - met ander woorde dit is gerig op die uit

komste van die opleiding of die vereistes van die werksituasie. Die beginsels waarop 

gelndividualiseerde onderrigstelsels geskoei is, kan effektief by wyse van afstandsonderrig ten 

uitvoer gebring word. Afstandsonderrig, as een didaktiese opsie word deur verskeie 

opleidinginstansies gelmplementeer ten einde in die individu se behoeftes te voorsien op die 

mees koste-effektiewe wyse. Veral die nuwe tendense van afstandsonderrig wat 'n multi-media 

benadering volg en die tegnologie soos elektroniese kommunikasie benut en mentorstelsels 

voorsien, kom nader aan die ideale gelndividualiseerde stelsel. 

So is daar in die privaatsektor maatskappye soos die College for Open Learning Southern 

Africa1 gestig, wat spesialiseer in die fasilitering van formele instansies se afstandsonderrig

kursusse, en waar hulle ook vaste lesingtye, waar nodig, vir aspekte van die kursusse skedu

leer. Die mees ideale situasie is waar 'n mentor, selfs in afstandsonderrig, op 'n een-tot-een 

basis hulp aan die student verleen op die wyse wat vir die individuele student die beste onder

steuning hied. 

Gelndividualiseerde opleiding word al hoe meer moontlik deur rekenaarsagteware wat meer 

gebruikersvriendelik opgestel word. Die gebruiker kan met die druk van een sleutel 'n hulp- en 

tutorfunksie aktiveer wat aan horn lei ding verskaf terwyl hy besig is met die toepassing van die 

program. Selfs die sagtewarestelsels om onderrigpakkette vir rekenaargebaseerde- en 

rekenaargesteunde opleiding te ontwerp, word soveel makliker dat enige onderriggewer dit 

kan aanwend vir sy kursusse, somtyds met minimale opleiding. Gei'ndividualiseerde stelsels 

soos bevoegdheidgebaseerde gei'ndividualiseerde modulere opleiding (BGMO) is daarop 

gerig om 'n versoening te bewerkstellig tussen die werksituasie se bepaalde vereistes en die 

behoeftes en vaardighede van die individu. Die modulere benadering stel die student daartoe in 

staat om die modules te deurloop soos dit sy eie persoonlike omstandighede pas. Die 

ge'individualiseerdheid is gelee in die feit dat die student die studie teen sy eie tempo en met 

sy eie leerstyl aanpak. Die bevoegdheid is afgelei uit die uiteindelike vaardighede wat van die 

1 http ://www-icdl. open. ac. uk/icdl/database/ africa/southafr/ collopen/inst/index.htm 
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individu vereis word om die spesifieke take uit te voer, ten einde 'n waardevolle produk of 

diens in die organisasie te lewer. Optimalisering kan plaasvind deur dieselfde inhoude by wyse 

van verskillende opleidingsmetodes aan te hied, sodat die student die metode kan kies wat die 

beste aanpas by sy persoonlike leerstyl. 

'n Ideale onderrigstelsel sal dan die beste vennootskap daarstel met die organisasievereistes 

gekoppel aan die mees geskikte oordragstelsel vir die individuele student. Die student wat so 

met die minste inspanning, die maksimum leer in die kortste tyd openbaar, is die mees 

suksesvolle student. 

Die neiging ten opsigte van die opleiding en ontwikkeling van instansies se menslike hulp

bronne is om die werknemers toe te rus met die vaardighede wat hulle nodig het om 'n 

produktiewe uitset te lewer. Om hierdie doelwit te bereik, word ontledings gemaak van die 

vaardighede wat deur die pos vereis word en dit word dan vergelyk met die vaardighede 

waaroor die werknemers beskik en die nodige opleidings- en ontwikkelingsprogram word vir 

elke individu saamgestel. 

Die Weermag staan voor die uitdaging om vir die individu se beroepsbehoeftes voorsiening te 

maak. Nie alleen het die vrou in uniform die Weermag genoop om altematiewe opleiding

stelsels soos afstandsonderrig te benut nie, die professionele man het ook ontwikkeling van 

gei:ndividualiseerde stelsels aangemoedig. Die integrering van die Weermag met die militere 

vleuels van die African National Congress (ANC) en die Pan Africanist Congress (PAC), en die 

weermagte van Transkei, Bophuthatswana, Venda en Ciskei (TBVC-state) vereis ook van die 

W eermag verdere individualisering, aangesien die multikulturele samestelling die homogeniteit 

van die voormalige Suid-Afrikaanse Weermag vervang het. Nuwe benaderings en inhoude vir 

die opleiding van die nuwe Weermag stel eiesoortige eise. 

Soos reeds genoem, het die Weermag horn ook verbind tot die HOP van die Regering. Die 

NOR ondersteun die opleidingseise van Suid-Afrika soos gestel in die HOP. Gevolglik moet 

die Weermag indringend aandag skenk aan die NOR se voorgestelde strategie ten opsigte van 

opleiding. Opleiding moet gerig wees op uitkomste en geskoei wees op die beginsels van 
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bevoegdheidsgebaseerde opleiding. Die individu moet erkenning kry vir sy huidige vaardighede 

en verkree vaardighede moet oordraagbaar wees. Indringende oorweging van ge'individua

liseerde opleiding is dus van kardinale belang. 

Individualisering van opleiding in die vorm van afstandsonderrig vind reeds sedert 1983 in die 

Suid-Afrikaanse Militere Gesondheidsdienste (SAMGD) plaas (Viljoen 1991). Ondersoeke in 

die veld van ge'individualiseerde opleiding word reeds geruime tyd uitgevoer en die belang

rikste resultate tot op datum is die navorsing wat deur Heydenrych in 1993 geboekstaaf is in 

die vorm van 'n doktorale proefskrif by die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA). Hierdie 

navorsing sluit aan by Heydenrych se studie in die sin dat sy afstandsonderrig as 'n vorm van 

geindividualiseerde opleiding beskryfhet - 'n metode wat in hierdie navorsing in diepte 

ondersoek word. 

1.3 AANLEIDING TOT NA VORSING OOR 'N AFSTANDSONDERRIGSTELSEL 

VIR DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE WEERMAG 

Die faktore wat aanleiding gegee het tot die amptelike ondememing van 'n navorsingstaak oor 

afstandsonderrig in die Weermag in 1992, word in hierdie afdeling bespreek. 

1.3.l Tradisionele opleiding in die Weermag 

Tradisioneel bestaan opleiding in die Weermag uit klas-/lesingkameropleiding wat aangevul 

word met die nodige praktiese opleiding in die veld, in die werkswinkel, of waar die praktyk 

dit ookal vereis. Uit die Curriculum vir die kursus in Opvoedkundige Tegnologie Deel 1 (Op 

Teg 1) vir instrukteurs (KOLOT 1994:ii, iii) - wat ten doel het om lede van die Weermag toe 

te rus met die nodige kennis, gesindhede en vaardighede as instrukteurs - kan afgelei word dat 

die mees gebruikte metodes die lesirtg, les, demonstrasie, groepbespreking en man-tot-man 

onderrig is, aangesien instrukteurs in hierdie metodes opleiding ontvang en geevalueer word. 

Die tipe opleiding word ook gewoonlik residensieel deur opleidingseenhede aangebied (Viljoen 

1993: 1,9). Die tydsduur van die kursusse varieer van enkele dae tot elf maande, na gelang van 

die aard en omvang van die kursus. 
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Daar is egter eenhede wat sekere gedeeltes van hulle opleiding by wyse van altematiewe 

metodes aanbied. Sekere basiese opleiding word volgens Merts (Referaat, 1994) suksesvol 

deur rekenaargesteunde onderrig (RGO) aangebied. In ander eenhede word daar van 

afstandsonderrig gebruik gemaak vir bepaalde aspekte van die kursusse (Viljoen 1993:9). 

Gelndividualiseerde onderrig in die Weermag is deur Heydenrych nagevors (1993) en van haar 

kembevindinge word vervolgens in Subafdeling 1.3.2 uitgelig. 

1.3.2 Ondersoek na 'n geindividualiseerde onderrigstelsel vir die Weermag 

Die veranderende omstandighede in die Weermag se samestelling, wat byvoorbeeld nou 'n 

groot dameskomponent, met hulle unieke behoe:ftes, insluit, maar ook die veranderende 

neigings in opleiding wereldwyd wat konsentreer op die individu se behoe:ftes (Heydenrych 

1993 :2) bet gelei tot die ontwikk:eling van meer gelndividualiseerde onderrigmetodes. Die 

neiging om te konsentreer op die individu se behoe:fte kan waarskynlik gekoppel word aan die 

tendense wat deur Tofller (1990) en Naisbitt & Aburdene (1990) gei:dentifiseer is as die triomf 

van die individu, waar die nuwe tegnologie die individu byvoorbeeld daartoe in staat stel om 'n 

groter rol te speel in die bree samelewing. 

Heydenrych het 'n uitgebreide literatuurverkenning ondemeem (1993:3) en tot die volgende 

slotsom gekom : "Afstandsonderrig (wat in 'n mate vir die behoefte van die individu aan 'n 

geindividualiseerde ondetTigbenadering voorsiening maak) is in werklikheid die enigste 

voorbeeld van 'n geindividualiseerde onderrigbenadering wat in Suid-Afrika heelwat aandag 

geniet - daarvan getuig die groot aantal studente wat by afstandsondefTig betrokke is." 

In die Weermag word in 'n mate steeds gebruik gemaak van CRI Development Systems en MT! 

Mannekrag Konsulterende Dienste se ge1ndividualiseerde stelsels, deurdat Weermagpersoneel 

die kursusse bywoon en dit dan toepas in die Weermag. Die gebruik hiervan is egter 'n duur 

aangeleentheid met die gevare van kopieregskending en kontraktuele verpligtinge (Heydenrych 

1993:4). Bepaalde kenmerke eie aan die genoemde ge1ndividualiseerde stelsels het ook 

probleme vir die Weermag se bestaande opleidingsisteem veroorsaak. Enkele van hierdie 

probleme sluit volgens Heydenrych (1993:5,6) die volgende in: 
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• Kriteriumgerigte evaluering kan daartoe lei dat instrukteurs toegeeflik raak wanneer 

hulle 'n student herhaaldelik moet evalueer. 

• Individuele, stil, studieruimtes kom nie algemeen in die groot-lesinglokaal-en-klas

kamermilieu van die Weermag se opleidinginstansies voor nie. 

• Die tradisionele rol van die instrukteur verander na hoofsaaklik die van 'n fasiliteerder 

van leer. 

• 'n Hoe mate van volwassenheid, verantwoordelikheid, selfdissipline, deursettings

vermoe en gewoonlik ook 'n goeie leesvermoe, word van die student vereis. Die Weer

mag is nie tradisioneel hierop ingestel nie. 

• Die grootste probleem is die vrye toetrede en vrye uittredestelsel, waar die student self 

bepaal op watter tydstip hy die opleiding wil aanpak en op watter stadium evaluering 

wat die opleidingsperiode afsluit, kan plaasvind. 

Weens die genoemde probleme het Heydenrych tot die slotsom gekom (1993:6) dat: "die 

ontwerp en ontwikkeling van 'n eie stelsel die moontlikheid skep om 'n eiesoortige stelsel daar 

te stel wat in die SAW se behoeftes kan voorsien. Die probleme met kopieregvereistes en hoe 

uitgawes verbonde aan die geregistreerde stelsels, asook die feit dat heelwat aanpassings 

gemaak sal moet word alvorens die kursusse in die SAW opleidingsmilieu benut kan word, 

behoort uitgeskakel te kan word indien so 'n stelsel ontwikkel word." 

Heydenrych het voortgegaan met die ontwerp van so 'h gelndividualiseerde stelsel vir die 

Weermag waarin die moontlikhede en beperkinge uitgespel is. 'n Ontwerpmodel ( 1993: 117) is 

daargestel en bespreek en word aangehaal in Aanhangsel A van hierdie tesis, maar die omvang 

van die taak het egter meegebring dat die onderskeie stappe nie in diepte aangespreek kon 
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word nie. 

In die lig daarvan <lat twee benaderings, naamlik instellinggesentreerde geindividualiseerde 

onderrig en afstandsonderrig, onderskei is en laasgenoemde reeds in die Weermag bedryf 

word, was die volgende een van haar eerste aanbevelings vir verdere navorsing ( 1993: 162): 

"Omdat afstandsonderrig reeds in geisoleerde gevalle in die SAW bedryf word, sal dit 

nodig wees om die aard en omvang daarvan te bepaal met die oog daarop om die 

bestaande stelsels, indien nodig, aan te pas by 'n geindividualiseerde onderrigstelsel 

waar 'n modulere benadering gevolg word" 

Die navorser het hierby aansluiting gevind na waarnemings wat gemaak is tydens en by haar 

aansluiting by die Afstandsonderrigvleuel van die SAMGD Kollege in 1989. 

1.3.3 ldentifisering van afstandsonderrig as navorsingstema 

Afstandsonderrig is volgens luitenant kolonel Swanepoel in 1983 in die SAMGD gei:mplemen

teer as gevolg van die feit <lat die mediese personeel nie vir lang periodes uit hul mediese poste 

verskoon kon word om militere ontwikkelingskursusse byte woon nie (Viljoen 1991: 1). 

Sander die genoemde kursusse kon die personeel ook nie militere bevordering ontvang nie en 

<lit het finansiele implikasies vir hulle ingehou. Afstandsonderrig is derhalwe as 'n baie 

werkbare alternatiefbeskou en gelmplementeer. 

Die personeel wat afstandsonderrig moes bedryf, was egter nie opgelei in die benadering nie en 

het die saak hanteer met hulp en raad hier en daar en vele ontwikkelingspyne. Die navorser het 

in 1991 (Viljoen 1991: 1) die leemtes in die opleiding en effektiewe aanwending van 

afstandsonderriginstrukteurs geldentifiseer en 'n inposopleidingskursus vir hulle ontwerp. Met 

die verplasing van die navorser weg van die SAMGD Kollege is die kursusontwikkeling egter 

nie verder gevoer nie. By haar aanstelling as navorser by die Weermag se Kollege vir 

Opvoedkundige Tegnologie (KOLOT) het die behoefte aan navorsing van afstandsonderrig as 

verskynsel in die Weermag telkens deurgeskemer in gesprekke met studente op die Opvoed-
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kundige Tegnologie Deel 2 kursus (Op Teg 2) wat opdrag ontvang het om kursusse te skoei 

op 'n afstandsonderrigbenadering (Viljoen 1993: 1 ). Tydens besprekings met die destydse 

vleuelbevelvoerder van die Navorsings- en Ontwikkelingsvleuel (N&O-vleuel) is besluit dat die 

navorser se hooftaak 'n ondersoek na 'n afstandsonderrigsisteem vir die Weermag sal wees. 

Die saak is verder ondersteun deur die standpunt in die SAW KOLOT se bedryfstrategie 

(KOLOT 1990(a):67) dat nuwe stelsels, onder andere afstandsonderrig, ontwikkel moet word. 

Verder vereis die bedryfstrategie : "Die belangrikste riglyne moet wees dat die N&O-vleuel 

die hoogste prioriteit moet gee aan dit wat die gebruiker benodig" (KOLOT 1990(a):59) en 

"Aangesien KOLOT daarop ingestel is om die praktyk van opleiding (of 'opleiding op die 

grond') te verbeter, sal die N&O-vleuel in die meeste gevalle neig om voorkeur te gee aan 

navorsing met 'n praktiese doef' (KOLOT 1990(a):60). Die navorser het hierdie standpunte as 

vertrekpunt geneem en 'n werkmodel saamgestel waarvolgens die navorsing aangepak is. 

1.3.4 Werkmodel vir navorsina oor 'n afstandsonderriesisteem vir die Weermai: 

Die werkmodel, soos voorgestel in Aanhangsel B, is geskoei op literatuurstudie en gesprekke 

met instruksionele personeel in afstandsonderrig. Die drie komponente van 'n afstandsonderrig

situasie, naamlik die student, die instrukteur en die inhoud wat bemeester moet word, se 

gesitueerdheid binne die Weermag se opleidingsmilieu moet aangespreek word. Dit moet ook 

in verband gebring word met die Weermag se opleidingsbehoefte. Dit het telkens geblyk dat 

die implementering van die afstandsonderrigbenadering problematies is en daarom het die 

navorser beplan om ook die bestuurstelsel van 'n afstandsonderrigsisteem aan te spreek. Die 

uitkomste van die navorsing is onder meer ook gerig op ondersteuning van die instruksionele 

personeel wat afstandsonderrig moet bedryf en daarom word gedokumenteerde riglyne en 

moontlike opleidingsgeleenthede vir die instruksionele personeel en bestuurders in afstandson

derrig voorsien. 

Die navorsingsprojek is ingelei met die ondememing van 'n vraelysstudie (Aanhangsels C & 

D) ter vasstelling van waar in die Weermag afstandsonderrig bedryf word en wat die stand 

daarvan is. 'n Voorlopige navorsingsverslag is in die verband saamgestel (Viljoen 1993) en <lit 
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word kortliks in die volgende Subafdeling bespreek. 

1.3.5 Vraelysstudie oor afstandsonderrig in die Weermag 

Bevindinge van die vraelysstudie na die stand van afstandsonderrig in die Weermag, word in 

meer detail in Hoofstuk 3 (pp.3-3 tot 3-23) bespreek, maar is kortliks (Viljoen 1993:17) soos 

volg: 

• Afstandsonderrig word nie op groot skaal in die Weermag bedryf nie - slegs tien 

opleidingseenhede (27,78% van die 36 respondente) het aangedui dat <lit aangewend 

word en een <lat hulle die afstandsonderrrig wat aangewend is, weer gestaak het. Daar 

bestaan egter belangstelling om die benadering wyer toe te pas, soos aangedui deur 

nege verdere respondente ('n verdere 23,68%). In totaal is daar dus 20 uit die 36 

eenhede (55,56%) wat kan baat vind by hierdie navorsing. 

• In die Weermag sal afstandsonderrig waarskynlik altyd slegs 'n komponent van enige 

kursus vorm, aangesien die meeste kursusse vereis dat die studente vir 'n varierende 

periode op 'n sentrale plek byeenkom vir sekere praktiese aspekte van hul opleiding. 

Die vorm van afstandsonderrig sal dus bestaan uit afstandsonderrigfases afgewissel 

deur een of meer residensiele fases. 

• Die sukses van afstandsonderrig in die Weermag sal, soos vir alle ander opleiding, 

afhanklik wees van deeglike ontwerp en behoorlike ontwikkelingswerk. 

Opvolgend tot die vraelysstudie is onderhoude gevoer met die direkteure van opleiding op 

Hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (HSANW) se vlak en op die vlak van 

hoofkwartiere van weermagsdele soos die Leer, Lugmag, Vloot en Militere Gesondheidsdien

ste. Die opleidingseenhede wat afstandsonderrig bedryf, ofbedryfhet, is besoek en onder

houde is gevoer met die instruksionele personeel in beheer van die afstandsonderrig. Die 

gestruktureerde vrae wat aan hierdie persone gestel is, is in Aanhangsels E en F opgeneem. In 

hierdie stadium is die behoeftes wat tydens die onderhoude aan die lig gekom het, van belang 
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en word vervolgens uitgelig. 

1.3.6 Behoeftes eestel deur opleidinespersoneel van die Weermae 

Die direkteure van opleiding is weens hul posisie op beleidmakende vlak oorkoepelend 

geinteresseerd in afstandsonderrig - veral ten opsigte van riglyne vir 'n effektiewe stelsel en 

die moontlikheid van afstandsonderrig vir alle kultuurgroepe. 

Die responderende afstandsonderriginstrukteurs wat op die grond werksaam is, se behoeftes 

is meer praktykgerig van aard. Hulle wil praktiese leiding en ondersteuning ontvang. Aspekte 

wat sterk na vore gekom het, is die behoefte aan: 

• Beleid ter ondersteuning van beide die instrukteur en die student in die 

afstandsonderrigsituasie. 

• Aanpassing van die opleidingbestuurstelsel om vir die vloeibaarheid en buigsaamheid 

van afstandsonderrig voorsiening te maak. 

• 'n Forum vir kommunikasie en opleiding. 

Nie een van die responderende instrukteurs het formele of nie-formele opleiding ten aansien 

van afstandsonderrig ontvang nie. Hulle het almal bloot die opdrag ontvang om die stelsel te 

ontwerp, of is aangestel in poste waar die stelsel reeds bedryf is, en moes maar eenvoudig die 

taak uitvoer. Daar is ook gevalle waar afstandsonderrig gestaak is, aangesien hindernisse in die 

Weermag se opleidingsisteem hulle verhinder het om die taak na behore uit te voer ( eenheid 

01). 

1.4 PROBLEEMSTELLING 

Die hoofprobleem blyk te wees dat die Weermag 'n behoefte bet aan riglyne vir die 

effektiewe implementering van 'n afstandsonderrigstelsel as vorm van geindividuali-
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seerde onderrig. 

'n Ontleding van die hoofprobleem dui op die volgende subprobleme: 

• Die eerste subprobleem blyk 'n gebrek aan 'n ondersteuningstelsel vir instruksionele 

personeel en studente in afstandsonderrig te wees. Daar blyk nie 'n beleid te wees wat 

duidelik uitspel wat die rol, voordele en beperkinge van afstandsonderrig is nie. Dit 

kom voor asof afstandsonderrig as 'n minderwaardige onderrigmetode beskou word en 

dikwels as 'n bykomende taak aan instrukteurs gestel word. Hierdie probleem kan die 

gevolg van onkunde en 'n gebrek aan vaardigheid ten opsigte van afstandsonderrig as 

opleidingsbenadering wees. Die volgende vrae kan na aanleiding hiervan geformuleer 

word: 

a. Hoe sien die huidige afstandsonderrigstelsells in die Weermag daaruit en hoe 

behoort dit te lyk om effektief te funksioneer? 

b. Hoe kan die onkunde wat oor afstandsonderrig bestaan in die Weermag 

opgehef word? 

c. Hoe kan die instruksionele personeel in afstandsonderrig ondersteun word om 

optimaal te funksioneer? 

• Die tweede subprobleem is die behoefte van instrukteurs om te weet hoe om die 

instruksionele oordragstelsel te ontwikkel, sodat dit tot effektiewe leer by die student 

sal lei. Die vrae wat gevolglik gestel word, is: 

a. Watter vereistes word aan die afstandsonderrigleerpakket gestel? 

b. Watter media behoort dee/ te vorm van die leerpakket? 

c. Watter ondersteuning moet die instrukteur aan die student hied? 



Die probleemstelling onderstreep dan die doel van hierdie navorsing wat vervolgens gefor

muleer word. 

1.5 DOEL VAN DIE NA VORSING 

Die doel van die navorsing word geformuleer na aanleiding van die probleemstelling en 

voorsien dan ook 'n bepaalde invalshoek tot die navorsing. 
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Die doel van die navoning is om aan die Weermag riglyne te venkaf ten aansien van die 

ontwikkeling van afstandsonderrigstelsels wat suksesvol geimplementeer kan word. 

Hierdie doe/ omvat die volgende doelwitte: 

• Om vas te stel wat die Weermag se behoefte ten opsigte van die ontwikkeling van 

afstandsonderrigstelsels is. 

• Om 'n teoretiese verkenning uit te voer van afstandsonderrigstelsels ( veral in Afrika en 

die Weermagmilieu), ten einde te bepaal wat die didakties-wetenskaplike grondslag vir 

afstandsonderrig behoort te wees. 

• Om riglyne vir die ontwikkeling van afstandsonderrigstelsels in die Weermag daar te 

stel vir gebruik deur beleidmakers; sisteemontwerpers; instruksionele ontwerpers; 

instruksionele ontwikkelaars en instruksionele evalueerders. In die proses moet aandag 

geskenk word aan 'n filosofie vir afstandsonderrig; die strukturering, organisering, 

beplanning, bestuur, beheer en bemanning van 'n afstandsonderrigstelsel; 'n beskrywing 

van die vereistes van 'n kommunikasiesisteem of inligtingstelsel vir afstandsonderrig; 

die sinvolle implementering van afstandsonderrig en ten slotte 'n model vir afstandson

derrig. 

• Om na aanleiding van die resultate uit hierdie navorsing die raamwerk vir die opleiding 

van afstandsonderriginstrukteurs te ontwerp. Die doel hiermee is om aan 

afstandsonderriginstrukteurs die essensiele opleiding en ondersteuningsforum te hied 
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vir hulle taak in afstandsonderrig. 

Aangesien meer as 'n blote onderrigmetode ter sprake is, word hier beweeg na die veld van 

menslike bulpbronontwikkeling. Die veld van menslike hulpbronontwikkeling omsluit meer 

as net die opleiding van personeel. Dit is 'n organisasie se bestuursverantwoordelikheid om ook 

ontwikkeling van die menslike hulpbron, dit wil se die betrokke personeel, aan te spreek. Die 

ontwikkeling en opleiding van die personeel geskied in ooreenstemming met die organisasie se 

doelwitte. Die organisasie behoort dan oor 'n bepaalde menslike hulpbronontwikkeling

filosofie met bepaalde strategiee te beskik Die navorsingsverslaggewing word derhalwe vanuit 

die oogpunt dat afstandsonderrig 'n menslike hulpbronontwikkelingstrategie is, benader. 

1.6 NA VORSINGSMETODOLOGIE 

Die navorser het na 'n voorlopige literatuurstudie gedurende 1992, die navorsing in 1993 van 

stapel gestuur met 'n vraelysstudie ten einde vas te stel waar en op watter wyse afstandson

derrig in die Weermag bedryfword (Viljoen 1993). Die vraelysstudie het aanleiding gegee tot 

die voer van onderboude met die weermagsdele se direkteure van opleiding en instrukteurs in 

beheer van afstandsonderrig by verskillende opleidingseenhede van die Weermag. Die 

behoeftes aan die navorsing is hieruit geidentifiseer. Bevestigende notas van die onderhoude is 

op aanvraag by die navorser beskikbaar, aangesien die identiteit van die persone wat betrokke 

was vertroulik gehanteer moet word. 

Grondliggend aan die navorsing is verder 'n intensiewe literatuurstudie deurlopend onder

neem om antwoorde op die probleme en subprobleme te soek 'n Wye verskeidenheid 

toepaslike bronne, wat dokumentasie van die Weermag insluit, is benut 

Die navorser se eie ervaring van afstandsonderrig as bestuurder van afstandsonderrigkursusse 

en navorser/instrukteur te KOLOT, <lien aanvullend tot die literatuurstudie. Net so <lien die 

informele gesprekvoering met studente, medenavorsers, instrukteurs, onderrigtegnoloe, 

aanbieders by simposia/konferensies/werkseminare (militer, maar ook veral nie-militer), asook 

akademici betrokke by afstandsonderrig aan universiteite en technikons, ter ondersteuning en 
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bevestiging van die navorser se ervaring en menings, 

Die daarstel van riglyne vir die ontwikkeling van 'n afstandsonderrigstelsel vir die Weermag is 

dus geskoei op die inligting en insigte bekom uit die literatuurstudie, eie ervaring, formele en 

informele gesprekvoering na aanleiding van die probleemstelling wat gegrond is op 'n 

vraelysstudie en onderhoudvoering, 

1. 7 BEGRIPSVERHELDERING 

'n Verskeidenheid begrippe wat in hierdie verslag gebruik word; word vervolgens omskryf ten 

einde die leser op hoogte te bring met die betekenis van die terminologie. 

1.7.1 Afstandsonderrig 

'n Verskeidenheid van definisies vir afstandsonderrig word deur verskillende outeurs verskaf, 

soos Kaye (1989:286) definieer afstandsonderrig as volg: " .. education which either does not 

imply the physical presence of the teacher appointed to dispense it in the place where it is 

received, or in which the teacher is present only on occasions or for selected tasks", Flinck 

(1978:10) definieer afstandsonderrig as: " ... an educational system where the learner works 

alone or in a group - guided by study material arranged by the instructor who is in a location 

apart from the stud.ents, who however have media such as correspondence, telephone, 

television, radio. Distance education may be combined with various forms of face-to-face 

meetings". 

Vir die doel van hierdie navorsing word afstandsonderrig in die Weermag se opleidingsituasie 

gesien as 'n Jase van 'n kursus waar die student teen sy eie tempo, in sy eie tyd, sander die 

teenwoordigheid van 'n instrukteur, 'n leerpakket bestudeer. Die afstandsonderrigfase kan 6f 'n 

residensiele fase voorafgaan, 6f daarop volg, 6f afwisselend met residensiele fases aangebied 

word. Die leerpakket kan bestaan uit slegs leesmateriaal; maar sluit dikwels ook werkopdragte 

en verskeie ander dokumentasie soos studiegidse in, Bykomende media soos klankkassette; 

video's, en RGO-materiaal kan ook ingesluit wees. Persoonlike kontak tussen die instrukteur 
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en student kan by wyse van ongestruktureerde samekomste, groepbesprekings, persoonlike 

onderhoude, telefoniese gesprekke, interaktiewe televisie en elektroniese interaksie geskied, 

1.7.2 lnteraktiewe afstandsonderrig 

'n Verhoogde wisselwerking tussen die instrukteur en die student word in hedendaagse 

afstandsonderrig vereis. Veral die snel-ontwikkelende elektroniese tegnologie en die inska

keling van uitsendings via satelliet en mikrogolf, het nuwe deure vir afstandsonderrig geopen. 

Die nuwe term wat in hierdie verband gebruik word, is dan interaktiewe afstandsonderrig, By 

gebrek aan 'n geskikte definisie uit die literatuur sal die volgende definisie geld vir die studie, 

Jnteraktiewe afstandsonderrig is afstandsonderrig waar die wisselwerking tussen die instruk

teur, student en /eermateriaa/ verhoog word deur die integrering van elektroniese media en/of 

sate//ietlmikrogolf-uitsendings met direkte terugvoer- meganismes tussen die student en 

instrukteur. 

1. 7 .3 Afstandsonderrigstelsel 

'n Stelsel word deur Odendal et a/ (1979: 1072) gedefinieer as: 11 J. Groep dele of dinge wat tot 

'n geheel verb ind is, wat saam 'n geordende, samehangende geheel vorm. 2. Ge heel van feite, 

begrippe, opvattinge, reels, ens. waarna 'n mens hande/; so 'n gehee/ in logiese volgorde 

gerangskik; sisteem. 11 

Die sinonieme begrip sisteem word verder deur Odendal et al (1979:969) beskryf as: 11 1. 

Groep voorwerpe of onderdele wat volgens 'n ordenende beginsel saamwerk; groep feite, 

idees, stellings wat 'n fogies geordende geheel vorm; stelsel. 2. Stelsel van werkwyse. 3. 

Samehangende geheel van eenderse of gelyksoortige eenhede. 11 

Die onderhawige navorsing kan afstandsonderrig nie as 'n ge'isoleerde instruksie-leerhandeling 

bestudeer nie, aangesien die navorsingsbehoefte wyer strek na die tota/e verskynsel van 

afstandsonderrig in die Weermag; met ander woorde dit omsluit die totale daarstellingsme-
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ganisme van afstandsonderrig. Daar word gevolglik verwys na 'n afstandsonde"igstelsel en . 

gekyk na stelselkomponente soos beplanning, organisering, personeelvoorsiening, ontwerp en 

ontwikkeling van kursusse, implementering, evaluering, beheer, kontrole en 

administrering van afstandsonderrig - soos in Diagram 1. 1 voorgestel. 

Organisasie Opleidingbestuurders 

Beplanning Personeelvoorslening 

Organise ring Leiding 
Opvoed-
kundige ,,,----------~,,, Beheer 
T egno-- Ontwerp en OnlwikkeHng van 
loog KUISU$ 

lmplementering: Kontrole 

L..eergeleenthede 

/ 
Student~ 

Evaluering 

Diagram 1.1 : Afstandsonderrigstelselkomponente 

1. 7.4 Geindividualiseerde onderrig/opleiding 

Heydenrych (1993 :9) se omskrywing van gemdividualiseerde onderrig word aangehaal 

aangesien die onderhawige navorsing direk daarby aansluit: "'n Geindividualiseerde bena

dering word gekenmerk deur die feit dat die onderrig voorsiening maak vir die eienskappe en 

behoeftes van die student as individu (Percival & Ellington 1984:35; Van Niekerk 1991:4; 

Wilson 1987 (b):8). 'n Verdere onderskeidword gemaak tussen geindividualiseerde onderrig 

binne die tradisionele klaskameromgewing (Percival & Ellington 1984:35; Romiszowski 

1984:xi) en onderrigstelsels waar die tradisionele grense afgebreek word in so 'n mate dat 'n 

potensiele student van enige ouderdom en agtergrond op enige plek en in .sy eie tyd kan 

studeer. Die onderrig is dus ontwerp ' .. to provide the student with a highly flexible .system of 

learning which is geared to individual life and learning styles. In such strategies, the teacher 
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and the institution play supportive, rather than central roles' (Percival & Ellington 1984:35) 

'n tipe 'tailormade training' (Wilson I 98 7: (b) I 3). 11 

Gei"ndividualiseerde opleiding is dan 'n opleidingstelsel wat ontwikkel is om op 'n buigsame 

wyse voorsiening te maak vir individuele leerbehoeftes. Die leerder neem hierin self 

verantwoordelikheid vir sy leer. 

1. 7 .5 Fasilitering I Fasiliteerder 

In gei:ndividualiseerde onderrig of opleiding verander die rol van die instrukteur na die van 'n 

fasiliteerder van leer. 

Volgens die Oxford Handy Dictionary (Fowler & Fowler1978:305) is ''facilitate" [to] "make 

easy, promote, (action, result)'', waaruit afgelei kan word dat om te fasiliteer beteken om 'n 

aksie te vereenvoudig en te bevorder. Deurgetrek na die opleidingsituasie, kan fasilitering dan 

die bevordering van leer wees. 'n Fasiliteerder is dan die persoon wat die leer vereenvoudig en 

bevorder. Dit word gedoen deur 'n leersituasie te skep met al die nodige bronne, in 'n 

leerbevorderlike omgewing en met die nodige ondersteuning. 

1. 7 .6 Riglyne 

Odendal et al (1979:903) definieer 'n riglyn as: 112.(fig.) Reel waarvolgens gewerk, gehandel 

moet word. 11 Die Reader's Digest Universal Dictionary (1987:683) het die volgende beskry

wing van 'n "guideline": "2. Usually plural A statement of policy or principles by a person or 

group having authority over an activity. 3. Something serving as an example or source of 

instruction". 

Dit is veral laasgenoemde beskrywings van riglyne as 'n verklaring van beleid of beginsels oor 

'n aktiwiteit en as 'n bron vir instruksie, wat in hierdie navorsing van toepassing is. Verskil

lende riglyne word verskaf aan instruksionele en beleidmakende personeel ten aansien van 

implementering van afstandsonderrig in die Weermag. 
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1. 7. 7 Ontwikkeling 

Ontwikkeling is die handeling of proses van iets ontwikkel (Odendal et al 1979:776), waar 

ontwikkel beskryf word as: "1. Tot voile groei bring. 2. Geleidelik groei, vorm aanneem, 

ontvou, ontstaan. 5. Deur studie vorm, kennis bybring. 6. Tot stand kom; ontstaan." Die 

Reader's Digest Universal Dictionary (1987:426) se omskrywings van "develop/development' 

is: "l. To expand or realise the potentialities of; bring gradually to a fuller, greater or better 

state. 4. To disclose gradually. 5. To bring into being; make active; generate. 6. To make 

more available; put to use." 

In die verband van hierdie navorsing is ontwikkeling gevolglik die totstandbrenging van 

riglyne vir 'n Weermag afstandsonderrigstelsel. 

1. 7 .8 Menslike hulpbronbestuur (MHB) 

Milkovich and Glueck (1985: 18) definieer menslike hulpbronbestuur soos volg: "Person

nel/human resource management is the decisions and activities involving human resources 

that are intended to influence the effectiveness of the employees and the organization", nadat 

hulle die volgende omskrywing ter inleiding gestel het: "Personnel/human resource manage

ment is concerned with the effective management of people at work. It examines what is, what 

can be, and what should be done to make people both more productive and more satisfied 

with their working lives" (Milkovich and Glueck 1985:3). 

Menslike hulpbronbestuur omsluit die totale begrip van die organisasie se benutting, beplan

ning en ontwikkeling van sy menslike hulpbronne. 

1.7.9 Menslike hulpbronontwikkeling (MHO) 

Nadler (soos aangehaal deur in Mulder, Romiszowski, & van der Sijde 1990: 12) definieer 

menslike hulpbronontwikkeling as: " ... organised learning experiences in a definite time period 

to increase the possibility of (a) improving job performance, and (b) growth. .. Training is 



directly related to the present job, education prepares an individual for a different but 

identified job, and development concerns general growth not related to any specific job." 
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Gilley en Eggland (1989: 4) verwys soos volg na die vorm van ontwikkeling: "Development 

of people refers to the advancement of knowledge, skills, and competencies, and the improved 

behavior of people within the organization for both their personal and professional use. This 

reflects a focus on the individual (individual development). It also reflects a philosophical 

commitment to the professional advancement of people within the organization (career 

development). Finally, development of people within the organization is directed at perfor

mance improvement in order that the organization can benefit - greater organizational 

efficiency, more effective competitive practices, and greater profitability (organizational 

development)." Hulle verskaf ook 'n verdere definisie van ontwikkeling in terme van leer : 

"Development: learning that is not job-related, although it may have some impact on a 

present or future job" (Gilley & Eggland 1989:7). 

Menslike hulpbronontwikkeling word dus deur die navorser gebruik viral die aksies wat 'n 

organisasie onderneem om individue die geleentheid te hied om hul vaardighede uit te brei 

ongeag of dit ter wille van die organisasie of die individu alleen is. 

1.7.10 Opleiding 

Pepper (1992:3) definieer opleiding soos volg: "Training is that organised process concerned 

with the acquisition of capability, or the maintenance of existing capability." Gilley en 

Eggland (1989:7) stel dit dat opleiding verband hou met diens in 'n bepaalde pos: "Training: 

learning that is provided in order to improve performance on the present job." 

Opleiding hou dus verband met die spesifieke taakuitvoering. 

1.7.11 Opleiding en ontwikkeling 

Opleiding en ontwikkeling is 'n term wat deur sommige organisasies gebruik word vir die 
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menslike hulpbronontwikkelingfunksie. Dit kan die naam van 'n organisasie (Sentrum vir 

Opleiding en Ontwikkeling , UNISA) wees wat horn bemoei met menslike hulpbron

ontwikkeling, of dit kan vir die beskrywing van die opleidingstaak van sekere persone gebruik 

word. 

Martin Mulder (Mulder, Romiszowski, en van der Sijde 1990:66) stel dit soos volg: "Training 

and development in organizations is provision that is aimed at creating learning processes 

that contribute to the performance of the employees and the organization directly or indi

rectly." 

Mulder gaan voort deur die unieke kenmerke van opleiding en ontwikkeling te noem: 

• Daar is geen regulering deur openbare outoriteite nie. Die eksamineringsinhoude en -

prosedures mag deur sekere eksamineringsliggame beheer word. 

• Opleiding en ontwikkeling is strategiese hulpmiddele vir die organisasie se bestuur. 

• 'n Organisasie se opleiding en ontwikkeling is gerig en spesifiek. Sterk klem word 

geplaas op die spesifieke werksvaardighede. 

• Opleiding en ontwikkeling is 'n belegging vir die organisasie. Bestuur heg waarde aan 

koste-effektiewe opleiding en ontwikkeling wat 'n verhoging in winste meebring. 

• Opleiding en ontwikkeling is bedoel vir volwassenes met hulle eiesoortige leerstyle. 

• Die opleidingspersoneel het verskillende rolle, byvoorbeeld bestuurder, voorsiener, 

ontwerper, ontwikkelaar en navorser. Persone wat die opleidingsfunksie hanteer, moet 

opgelei wees om kwaliteitopleiding en -ontwikkeling te kan fasiliteer. 



1.8 BEPERKINGE EN AANNAMES VAN DIE NA VORSING 

Enkele beperkinge en aannames wat betrekking op hierdie navorsing het, word vervolgens 

uitgelig. 

1.8.1 Beperkinge 
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Afstandsonderrig word wereldwyd toegepas en omvattende navorsing is in hierdie verband 

gedoen wat vir die navorser tot groot hulp in die literatuurverkenning was. In militere verband, 

veral in Suid-Afrika, is daar egter nie veel wetenskaplik-verantwoordbare werke beskikbaar 

me. 

Die volgende beperkinge en voorskrifte is ook in ag geneem by die uitvoering van hierdie 

navorsingstaak: 

• Die Weermag het 'n unieke opleidingsituasie: 

• Die personeel is verplig om kursusse by te woon en toon gevolglik nie nood

wendig die selfgemotiveerde, gedissiplineerde instelling tot die 

afstandsonderrigkursusse wat nodig is om 'n sukses daarvan te maak nie. 

• Daar is 'n geneigdheid om weerstand te hied teen altematiewe opleidings

metodes. 

• Afstandsonderrig is nie geskik vir alle opleiding in die Weermag nie. 

• Die verskillende weermagsdele het verskillende opleidingsbehoeftes. 

• 'n Afstandsonderrigstelsel kan nie in isolasie bestudeer word nie, aangesien daar nie 'n 

enkele instelling of kursus in die Weermag bestaan wat suiwer op afstandsonderrig 

geskoei is nie. 
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• Opleiding in die Weermag moet voorsiening maak vir die integrering van die HOP van 

die nuwe demokratiese Suid-Afrika (HSANW 1994). 

• Die strategiee voorgestel deur die Nasionale Opleidingsraad (NOR) moet ook in ag 

geneem word (HSP/DP0/103/1/B30 November 1994). 

1.8.2 Aannames 

In die Weermag word daar tradisioneel na onmiddellike oplossings vir probleme gesoek en 

teikendatums word daaraan gekoppel. Dit lei dikwels daartoe dat daar nie genoegsame tyd 

toegelaat word vir intensiewe navorsing oor die aangeleentheid nie. Oorhaastige implemen

tering van stelsels kan tot die ondergang van die stelsels lei. So kry goeie, werkbare altema

tiewe nie kans om te oorleef nie. Wanneer die navorser dus vorendag kom met die onderwerp 

van afstandsonderrig as vorm van ge1ndividualiseerde onderrig, word weerstand uit sekere 

geledere ondervind. 

Die volgende aannames kan gevolglik gemaak word by die uitvoering van hierdie navorsings

taak: 

• Afstandsonderrig het beperkte, dog besliste aanwendingspotensiaal in die Weermag, 

soos blyk uit die vraelysstudie en onderhoude; daardeur is aangetoon <lat afstandson

derrig toepassing kan vind in verskillende tipes militere opleiding en in bepaalde 

omstandighede oorweeg kan word. 

• Deeglike navorsing wat kulmineer in wetenskaplik-verantwoorde riglyne moet 

bruikbaar vir elke afstandsonderriginstrukteur en beleidmaker in die Weermag wees. 

1.9 HOOFSTUKBEPLANNING 

In Hoofstuk 1 is 'n uiteensetting van die tendense in die individualisering van opleiding, asook 

die eise vir die implementering van gei"ndividualiseerde onderrig. Afstandsonderrig is bespreek 



1-27 

as vorm van ge'individualiseerde onderrig soos dit aan die lig gekom het in die werk van 

Heydenrych (1993). Die aanleiding tot die navorsing, die navorsingsprobleem en die 

navorsingsmetodologie is ook geskets. Vervolgens word 'n vooruitskouing van die hoofstukke 

wat volg gegee. 

Hoofstuk 2 beskryf die menslike hulpbronbestuur en -ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse 

Nasionale Weermag en bespreek die struktuur, teikengroep, missie, doel, strategie, beleid, 

aard en nuwe uitdagings van die Weermag se menslike hulpbronbestuur en -ontwikkeling. 

Hoofstuk 3 is 'n analise van die behoefte aan afstandsonderrig in die Suid-Afrikaanse Nasio

nale Weermag en beskryf die aard en omvang daarvan. Die vraelysstudie en onderhoudvoering 

wat onderneem is om die stand van afstandsonderrig in die Weermag te bepaal, word in diepte 

bespreek. Die behoefte aan afstandsonderrig word bepaal en 'n ontleding van instruksionele 

materiaal wat vir afstandsonderrig gebruik is, word gedoen. Om laasgenoemde taak uit te voer, 

word die kriteria vir afstandsonderrigleermateriaal bepaal en toegepas op die bestaande 

Weermagafstandsonderrigmateriaal. Die gestruktureerde meningsopname wat gedoen is met 

die interaktiewe televisie-uitsendings van Burgerlike Opvoeding word bespreek en in verband 

gebring met die toepaslikheid van die medium in afstandsonderrig in die Weermag. 

Hoofstuk 4 is hoofsaaklik 'n literatuurstudie wat afstandsonderrig as menslike hulpbronont

wikkelingstrategie beskryf Groot klem word gele op die nuwe ontwikkelinge in afstandson

derrig wat toepassingsmoontlikhede binne die Weermag mag besit. Daar word ook na die 

toepassing van nuwe tendense in die eksterne omgewing van die Weermag gekyk. 

Hoofstuk 5 stel en beskryf riglyne vir die ontwikkeling van 'n afstandsonderrigstelsel as vorm 

van ge'individualiseerde opleiding in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag. Dit fokus op 'n 

afstandsonderrigmodel vir die Weermag waar die leerder, die instrukteur, die leermateriaal en 

die beleidmakers as die hoofkomponente onderskei word. Die volgende aspekte en die 

gepaardgaande beleidsimplikasies is opgeneem in die hoofstuk. 

• Oorwegingsfaktore vir besluitneming oor 'n afstandsonderrigbenadering. 



• Riglyne vir die ontwikkeling van ge'individualiseerde instruksionele materiaal. 

• Riglyne vir die implementering van 'n afstandsonderrigstelsel, in terme van struk

turering, organisering, beplanning, bemanning, bestuur, beheer, instandhouding en 

evaluering. Fases vir die implementering word ook voorgestel. 

• Riglyne vir die ontwikkeling van afstandsonderrigpersoneel met verwysing na 'n 

oordragstelsel en die inhoud daarvan vir afstandsonderriginstrukteurs. 
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Hoofstuk 6 is 'n sintese en evaluering van die navorsing, tesame met 'n verwysing na verdere 

navorsing wat ondemeem kan word. 

1.10 OPSOMMING 

Die wereldtendens om meer aandag te skenk aan die behoeftes van die individu, het gelei tot 

individualisering van opleiding, wat in 'n groot mate die implementering van afstandsonderrig 

impliseer. Ook in die Weermag is dit nodig om aan hierdie vorm van opleiding aandag te 

skenk. Die rasionaal vir hierdie navorsing in die verband is bespreek, terminologie uitgeklaar, 

beperkings en aannames vir die navorsing genoem asook 'n vooruitskouing van die verloop 

van die navorsing. 



HOOFSTUK 2 : MENSLIKE 
HULPBRONBESTUUR EN -
ONTWIKKELING IN DIE SUID

. AFRIKAANSE NASIONALE 
WEERMAG 

2.1 INLEIDING 

2.2 DIE NUWE SUID·AFRIKAANSE 
NASIONALE WEERMAG EN DIE 
DEPARTEMENT VAN 
VERDEDIGING 

2.3 NUWE UITDAGINGS VIR 
MENS LIKE 
HULPBRONONTWIKKELING IN 
DIE SUID·AFRIKAANSE 
NASIONALE WEERMAG 

2.4 NUWE STRUKTUUR VAN 
MENSLIKE HULPBRONBESTUUR 
EN ·ONTWIKKELING IN DIE SUID· 
AFRIKAANSE NASIONALE 
WEERMAG 

.. · 2.5 TRANSFORMASIE VAN DIE 
OPVOEDING·, OPLEIDING· EN 
ONTWIKKELINGSPROSES IN DIE 
WEE RM AG 

2.6 TEIKENGROEP VAN MENSLIKE 
HULPBRONONTWIKKELING IN 
DIE SUID·AFRIKAANSE 
NASIONALE WEERMAG 

2.7 AARD VAN MENSLIKE 
HULPBRONONTWIKKELING IN 
DIE SUID·AFRIKAANSE 
NASIONALE WEERMAG 

2.8 STRATEGIE VIR MENSLIKE 
HULPBRONONTWIKKELING IN 
DIE SUID·AFRIKAANSE 
NASIONALE WEERMAG 

2.9 OPSOMMING 

2·1 

2·3 

2·6 

2·13 

2·15 

2·30 

2·34 

2·37 

2·39 



2-1 

"I am proud to be the head of a military organisation so professional in its conduct and 
which is showing such commitment to democracy" - President Nelson Mandela, 10 May 1995 

(DoD 1996: 1). 

HOOFSTUK2 

MENSLIKE HULPBRONBESTUUR EN -ONTWIKKELING IN DIE 

SUID-AFRIKAANSE NASIONALE WEERMAG 

2.1 INLEIDING 

In 'n groot organisasie soos die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (Weermag) vorm 

menslike hulpbronbestuur en menslike hulpbronontwikkeling 'n groot en belangrike kompo

nent. Weens die eiesoortige aard van die Weermag se taak waarby mense se lewens betrokke 

is, is korrekte en effektiewe opleiding van kardinale belang. Om hierdie rede is daar besondere 

strukture geskep en geniet beleidsbepaling intense aandag. 

Sedert die veranderinge in die politieke bedeling van Suid-A:frika is al die beherende strukture 

van die land in 'n proses van transformasie betrokke - ten einde die doelwitte wat gestel is in 

die regering se Heropbou- en Ontwikkelingsprogram (HOP) te bereik. Transformasie is 'n 

proses van radikale verandering (DoD 1999) en dus moet die Weermag sy strukture, grootte, 

karakter en doktrines aanpas om 'n land betrokke in sosio-ekonomiese heropbou en ontwik

keling, te dien (ANC 1994:124). 

Die transformasie van die Weermag het in 1996 in ems begin (DoD 1997a) na die stigting van 

die Sekretariaat vir Verdediging en die verandering in die hoofstruktuur van die Departement 

van Verdediging. Die hoofkomponente van die Departement is dan die Ministerie van 

Verdediging (Ministerie) wat bestaan uit die Sekretariaat van Verdediging (Sekretariaat), die 

Weermag en Krygkor (DoD 1999, en 1998 Deel 2:53). Die krygstuigverkrygingsmaatskappy, 

Krygkor, is direk aan die minister verantwoordelik. 'n Diagram om die verbande tussen die 

komponente aan te toon word in Diagram 2.1 (p.2-2) voorsien. Bepaalde prosesse vir 

transformasie is ge'inisieer om die verskillende aspekte, insluitende opleiding, aan te spreek. 

Die eerste verslag oor opleiding het in September 1997 (DoD 1997b) verskyn. 



Krygkor 

Suid-Afrikaanse 
Nasionale 
Weermag 

Diagram 2.1 : Komponente van die Departement van Verdediging 

Vooruitskouing van die hoofstuk 
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In hierdie hoofstuk word die Departement se menslikehulbronbestuur en -ontwikkelingsituasie 

geskets om aan die leser 'n beeld te gee van waar en hoe die Departement sy menslike 

hulpbron ontwikkel. Aanvanklik word die nuwe Suid-Afrikaanse Weermag en die Departe

ment van Verdediging wat in 'n transformasiestaat verkeer, geskets en 'n beeld word van die 

oorhoofse struktuur gegee. Daama word die nuwe uitdagi.ngs waarmee die Weermag 

gekonfronteer word, uitgelig. Die nuwe struktuur word teen die agtergrond van die vorige 

bestel geplaas voordat die transformasieproses van die Opvoeding-, Opleiding- en 

Ontwikkelingsproses bespreek word. Die teikengroep word bespreek en 'n aanduiding van die 

aard van weermagopleiding voorsien, voordat die hoofstuk afgesluit word met die strategi.e 

vir die Weermag se menslike hulpbronontwikkeling. 

Twee nasionale bronne bekend as die "South African White Paper on Defence 1996" en die 
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"South African Defence Review 1998" <lien as besondere basis vir hierdie hoofstuk, saarn met 

'n aantal inteme departementele bronne, soos die "Education, Training and Developmenf'1 

werkgroep wat transformasie ten aansien van opleiding hanteer, se verskeie verslae. 

Dit is noodsaaklik om daarop te let <lat die transformasieproses steeds aan die gang is en veral 

gedetailleerde veranderinge steeds in beplanning is. Die basis is egter gele en die navorser het 

besluit om die navorsing voort te sit terwyl die proses nog voortgaan. Baie van die bevindinge 

vanuit die navorsing mag dien as riglyne vir verdere besluitneming op die opleidingsterrein van 

die Weermag. 

2.2 DIE NUWE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE WEERMAG EN DIE 

DEPARTEMENT VAN VERDEDIGING 

Die Weermag is 'n ge'integreerde mag wat ontstaan het op 27 April 1994 uit die eertydse Suid

Afrikaanse Weermag (SAW), die weermagte van die onafhanklike state (Transkei, Bophutha

tswana, Venda en Ciskei), die nie-statutere magte Mkhonto we Sizwe (MK) en die Azanian 

Peoples' Liberation Army (APLA) (HSAW 24 April 1994). In 1998 is die selfbeskermings

eenhede van KwaZulu-Natal (KZSPF) ook bygevoeg. Dit bring 'n diverse groep met diverse 

behoeftes bymekaar vir die nuwe rol van die Weermag. Om so 'n diverse groep saarn te snoer 

tot een effektiewe verdedigingsmag, stel 'n besondere uitdaging aan die opleiers van hierdie 

nuwe Weermag. 

Die Weermag word beheer deur die Minister van Verdediging (DoD 1999). Hy word byge

staan deur die Sekretaris van Verdediging wat raadgewer ten opsigte van beleidsake is, asook 

die Hoof van die Departement en die rekenpligtige amptenaar is. Hiermee word die Weermag 

dan onder burgerlike beheer geplaas soos wat deur die HOP voorgestel is (ANC 1994: 124; 

1 Die sogenaamdeETD werkgroep het gebruik gemaak van die fasiliteite van KOLOT, wat 
die sentrum is vir die opleiding van opleiers in die Weermag en gevolglik oor die nodige 
hulpbronne soos 'n vakbiblioteek en kundige personeel beskik. Verder was die bevelvoerder van 
KOLOT deel van die werkgroep. Die gevolg was dat die menings en vakkundigheid binne 
KOLOT gereeld benut is. Idees is geklankbord en vakkundige insette verkry van lede soos die 
navorser. 
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DoD 1997a). Die Hoof van die Weermag is die Minister se raadgewer in militere aangeleent

hede en voer bevel oor die Weermag. 

Die transformasieproses van die Departement word verdeel in negentien prosesse wat in die 

onderstaande struktuur uiteengesit word (Diagram 2.2, p.2-5, na aanleiding van DoD: Review 

1998 Deel 2:53). Die transformasieproses is 'n totale herbedinking van die Departement in 

terme van struktuur, bestuur, visie, missie, doel en strategie, en al die gepaardgaande aspekte. 

Een van die aspekte wat sal meehelp om die hele die transformasieproses te laat slaag, is op

leiding. Die opleiding van die totale Departement moet dus ook getransformeer word " ... to 

provide adequate, appropriate, affordable and accountable defence for the RSA ... " (DoD 

1999). Die "4A''-benadering, volgens die 1997 jaarverslag (DoD 1997a), stel dit dat die 

Weermag daarna streef om beskryfte kan word as: 

"Adequate", wat impliseer dat strategiese gapings wat deur potensiele aggressors 

uitgebuit kan word, tot hanteerbare risiko' s verminder is. 

"Appropriate", wat impliseer <lat verdediging in ooreenstemming met die aard van die 

waargenome bedreiging, die norme en die aard van ons samelewing, sal plaasvind. 

"Affordable", wat impliseer dat verdediging bekostigbaar is en optimaal binne die 

begroting plaasvind. 

"Accountable", wat impliseer dat verdediging deursigtig plaasvind onder burgerlike 

beheer. 

'n Getransformeerde opleidingsproses sal ook die Weermag se opleidingsbehoefte in hierdie 

terme aanspreek, naamlik om : 

voldoende opleiding te verskaf om die risiko van strategiese gapings te verminder; 

die opleiding in ooreenstemming met die aard van die waargenome bedreiging en 

volgens die norme en aard van die samelewing te laat plaasvind. Dit beteken dat oplei

ding ook ooreenkomstig die tendense van nasionale en intemasional opleidingstan

daarde sal geskied; 
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Diagram 2.2 : Organisasie van die Departement van Verdediging 
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die opleiding so koste-effektief moontlik te bedryf; 

die opleidingsproses deursigtig te maak en ook burgerlike sake aan te spreek. 

Weens die Weermag se rolverandering in vredestyd, binne 'n gemeenskap wat ook in transfor

masie verkeer, is die begroting vir die Departement drasties gesny. Hierdie snitte raak alle 

aspekte van die Departement se funksionering, insluitende opleiding. Gevolglik staan die nuwe 

Departement voor die grootse uitdaging om met meer personeel en minder geld, veranderde en 

effektiewe opleiding te voorsien. 

2.3 NUWE UITDAGINGS VIR MENSLIKE HULPBRONONTWIKKELING IN 

DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE WEERMAG 

Die Weermag is in die afgelope vyfjaar gekonfronteer met 'n aantal groot veranderinge wat 

tot groot paradigmaverskuiwings moet lei waarvan die belangrikste seker die wyse is waarop 

die mag aangewend word nadat die oorlog verby is en 'n tyd van vrede vir Suid-Arika 

aangebreek het. Dit het implikasies soos die verandering in opleidingsinhoude en 

opleidingspraktyk in die Departement. Die verandering in die samestelling van die Weermag na 

'n mag wat uit 'n diverse groep mense bestaan met verskillende opleidingsagtergronde, lei ook 

daartoe dat die opleidingsisteem van die Weermag indringend ondersoek moet word. Van die 

veranderinge wat 'n groot rol speel in die transformasie van die Weermag na 'n effektiewe 

verdedigingsmag vir die nuwe Suid-Afrika, word hier gelys en in die opvolgende paragrawe 

uitgelig: 

die rol van die Weermag in 'n vredestyd, 

die bestaande vaardighede van die gei:ntegreerde mag, 

voorgeskrewe kursusselopleiding vir alle lede van die nuwe gei:ntegreerde Weermag, 

'n groter klem op die opleiding van burgerlikes met die gepaardgaande volwasse 

onderwys en opleiding, 

'n nuwe dienstermynstelsel, en 
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die eise van die regering se HOP. 

2.3.1 Die veranderde rol van die Weermag in vredestyd 

In die eerste plek staan die Weermag nie nou in 'n oorlogsituasie nie. Soos by ander weermagte 

in vredestyd, is aktiwiteite gerig op die opleiding van lede, sodat hulle gereed kan staan om 

enige toekomstige bedreiging vir die land die hoof te bied. In hierdie tyd word die Weermag 

ook die geleentheid gegun om meer vir die samelewing waarbinne hy funksioneer, te doen. 

Gemeenskapsdienste geniet dus in vredestyd groter aandag. Die primere funksie van die 

Weermag is egter steeds om Suid-Afrika te verdedig teen eksterne militere aggressie (DoD: 

White Paper 1998 Deel 1: 16). 

Verder maak die Grondwet daarvoor voorsiening dat die Weermag die volgende sekondere 

funksies mag verrig: 

Om die Republiek se soewereiniteit en gebiedsintegriteit te beskerm. 

Om internasionale verpligtinge na te kom, soos geillustreer tydens operasie BOLEAS 

in Lesotho gedurende 1998 en 1999 (HSANW 1998). 

Om lewens, gesondheid en eiendom te bewaar en gepaard hiermee, noodsaaklike 

dienste te voorsien of te onderhou. 

Om volgens die landswet, wet en orde te handhaafin samewerking met die Suid-Afri

kaanse Polisie Diens (SAPD) waar die SAPD dit nie alleen kan behartig nie. 

Om enige ander departement van die staat te ondersteum met sosio-ekonomiese ophef

fing. 

Die magsamestelling van die Weermag is gevolglik in 'n proses van verandering om van 'n 

groot staandemag komponent wat aangevul was met diensplig-, burgermag- en kommando

komponente, te verander na 'n kleiner voltydse kernkomponent van ongeveer 70 000, wat 

wanneer nodig, uitgebrei kan word deur 'n ondersteunende deeltydse komponent van ongeveer 

69 000 lede (DoD:Review 1998 Deel 2:74, 79). Die deeltydse komponent, bekend as die 

Reserwemag, moet in s6 'n staat van gereedheid wees dat dit effektiefbinne 'n kort tydsbestek 
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gemobiliseer kan word. Dit stel natuurlik bepaalde eise aan die opleiers, aangesien die 

deeltydse komponent bestaan uit lede wat elders in die samelewing ekonomies aktief is en 

daarom nie beskikbaar kan wees vir lang periodes van aaneenlopende opleiding nie. Afstands

onderrig kan vir hierdie Reserwemag 'n oplossing bied om die kontaktyd, wat tyd weg van die 

werksituasie impliseer, tot die minimum te beperk en die Weermag steeds oor kundige reserwe 

lede te laat beskik soos dit in die Amerikaanse Nasionale Wag gedoen word (Slabodkin 1999: 

22). Afstandsonderrig is reeds in die verlede in die Weermag gebruik vir opleiding van die 

deeltydse komponent, soos blyk uit die vraelysstudie van 1993 (Viljoen 1993). 

'n Verdere eis wat deur die veranderde rol van die Weermag gestel word is dat al die 

opleidingskursusse van die Weermag herbedink moet word, om, wat inhoud en vorm betref, 

aan te pas by die nuwe rol en nuwe teikengroep. Met antler woorde, die bestaande kursusse se 

inhoud en die wyse waarop dit aangebied is moet hersien word om inhoude te bevat wat in 

ooreenstemming met die nuwe opleidingsbehoefte is en die aanbiedingswyse moet die 

behoeftes van die diverse leerdergroep aanspreek. 

2.3.2 Bestaande vaardighede van die teikengroep 

Die opleiding waaroor die nuwe lede in die Weermag beskik, is baie divers aangesien die ou 

SAW byvoorbeeld intens opgelei is in konvensionele oorlogvoering, terwyl MK en APLA 

weer gekonsentreer het op guerillaoorlogvoering. Die geletterdheidsvlak van lede varieer ook 

aansienlik, aangesien nie almal die geleentheid gehad het vir formele skoolonderwys nie. Aan 

die antler kant is daar ook heelwat lede met grade en nagraadse kwalifikasies wat nie alleen in 

Suid-Afrika verwerfis nie, maar in 'n verskeidenheid lande soos Brittanje, Amerika, Kanada, 

Noorwee, en lande agter die voormalige ystergordyn. Gevolglik moet weer indringend gekyk 

word na die aard en omvang van weermagopleiding om te verseker dat alle lede oor die nodige 

bevoegdhede beskik om byte dra tot 'n effektiewe weermag. 

Met integrasie is die lid se opleidingsvlak bepaal - veral van lede met reeds behaalde/toege

kende range. Dit het teweeggebring dat lede met redelike senior range (kyk Aanhangsel G vir 

Weermagrange) soos majoor tot brigadier-generaal toegelaat is op kursusse van die Weermag 
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wat vir laer range bedoel is, sodat alle lede die nodige bevoegdhede kan ontwikkel vir die rang 

wat beklee word. Verskeie oorbruggingskursusse is ook ontwerp en aangebied om die ontwik

keling van die nodige kennis en vaardighede te bewerkstellig, byvoorbeeld by die Militere 

Ak:ademie waar kursusse in taalgebruik aangebied is om die studente te help met die voltooiing 

van hul graadkursusse. 

Laer range stel in sekere opsigte 'n groter uitdaging, aangesien hulle skoolvlak dikwels weens 

'n gebrek aan toegang tot skoolopleiding nie na wense is nie. Die Weermag het horn verbind 

tot 'n verskeidenheid van aanvullende opleiding om die agterstand in te haal. 'n Voorbeeld 

hiervan is die instaatstellingsopleiding wat aangebied word by SAS Saldanha, die Vloot se 

opleidingsinstansie vir basiese opleiding wat die nuwe lid orienteer vir 'n vlootloopbaan (Merts 

1996:5). 

2.3.3 Voorgeskrewe opleiding vir alle lede van die Weermag 

Tydens die transformasieproses is daar vanaf topstruktuurvlak met die ontwikkeling van die 

Witskrif vir Verdediging reeds bepaal dat alle lede blootgestel sal word aan aspekte soos: 

lede se grondwetlike reg, 

die intemasionale wet op gewapende konflik, 

kulturele diversiteit, 

gelyke geleenthede, en 

regstellende aksie (DoD: White Paper 1998 Deel 1: 10). 

Verskillende programme is in die proses van ontwerp en ontwikkeling. Sekere aspekte soos 

vervat in die Burgeropvoeding en Kulturele Diversiteit programme word reeds op verskillende 

vlakke tydens militere ontwikkelingskursusse aangebied (Onderhoud: Direkteur Personeel

ontwikkeling), maar nie alle lede van die Weermag sal op hierdie wyse bereik word nie, aange

sien talle lede reeds kursusse soos basiese opleiding en offisiersvorming voltooi het. Indien in 

ag geneem word dat die Weermag tans meer as 90 000 lede het, is dit duidelik dat die omvang 

van die teikengroep 'n besondere uitdaging aan die ontwerpers van die genoemde opleiding 
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stel in terme van die getalle wat bereik moet word. Altematiewe metodes soos Interaktiewe 

Televisie (ITV) word gevolglik oorweeg - byvoorbeeld in 1998 is Burgeropvoeding deur die 

Weermag vanaf die Universiteit van Stellenboch se ITV ateljee na sewe leersentra landwyd 

uitgesaai. Die uitsending is bygewoon deur lede wat nog min of geen blootstelling aan 

Burgeropvoeding gehad het. Uit die projek het geblyk <lat die lede wat deelgeneem het, 

potensiaal in die wyse van aanbieding sien. 'n Verdere beskrywing van hierdie projek word in 

Hoofstuk 3 aangebied. Hierdie is 'n voorbeeld van afstandsonderrig wat 'n oplossing kan hied 

vir die bereiking van die groot getalle wat aan die voorgeskrewe opleiding blootgestel moet 

word. 

2.3.4 Opleiding van burgerlikes en volwasse onderwys en opleiding 

In die verlede is baie aandag geskenk aan die opleiding van die uniformdraende komponent van 

die Departement. Burgerlikes het wel funksionele opleiding soos die vir personeelklerke en 

finansiespersoneel ontvang, maar grootskaalse ontwikkelling is agterwee gelaat. Met die 

uitbreiding van die Departement se burgerlike komponent het doelgerigte opleiding en 

ontwikkeling van hierdie lede noodsaaklik geword. Baie van die burgerlikes <lien reeds in 

bestuurshoedanighede en beklee selfs hoer rangvlakke as uniformdraende personeel. Gevolglik 

word klem gele op bestuursaspekte en is 'n projek in samewerking met die Britse Weermag 

aan die gang (DoD Bulletin 3 Februarie 1998). 

Burgerlike werkers in die Departement wat hoofsaaklik tee maak of skoonmaakdienste en 

tuindienste verskaf, het nie almal geleentheid vir skoolonderwys - of 'n redelike hoe graad 

daarvan - gehad nie. Volwasse onderwys is in die verlede in die Weermag vir hulle aangebied, 

maar op 'n stadium gestaak toe die dienspligstelsel uitgefaseer is, en daar nie meer genoeg 

onderwysers beskikbaar was nie (Louw & Venter 1999:28). Tans is dit onder herstrukturering 

om aan te sluit by die nasionale beleid van die regering ten opsigte volwassenes se ontwikke

ling. 

Die burgerlikes wat betrokke is, is soos die uniformdraende personeel, oor die hele Suid

Afrika versprei en het dieselfde probleme as laasgenoemde om vir lang periodes hulle poste te 
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Die vorige bestel het 'n diensstelsel gehad waar lede vir 'n loopbaan by die Weermag kon 

aansluit en 'n kontrak aangegaan om tot op die ouderdom van 55, 60of65 jaar in <liens van 

die Weermag te bly. Met die rasionalisering van die Weermag in 1993 is persone aanvanklik 

op verpligte diensverlating met skeidingspakkette geplaas, maar sedertdien word lede die 

geleentheid gegun om die Weermag te verlaat deur 'n vrywillige skeidingspakket te aanvaar of 

met vervroegde pensioen af te tree. 

Die diensvoorwaardes van nuwe lede wat toetree tot die Weermag is verander tot 'n meer 

buigsame sisteem. Hulle kan nou vrywillig by die Weermag aansluit vir 'n kontraktydperk van 

twee jaar (korttermyndiens ); hierdie tydperk kan oorweeg word vir verlenging tot 'n 

mediumtermyntydperk van vyf jaar. Daama kan aansoek gedoen word om die dienstydperk te 

verleng. Langtermyndiens is 'n opsie binne die perke wat gestel word vir die grootte van die 

permanente komponent van die nuwe Weermag: " ... a relatively small Regular Force, 

including a civilian component, which is backed up by a sufficiently large Part Time Force" 

(DoD: White Paper 1998 Deel 1:22). Die grootte van hierdie permanente deel van die 

Weermag word gestel op 70 000 lede waarvan ongeveer 23% burgerlik behoort te wees 

volgens die Defence Review (DoD 1998 Deel 2:778). 

Dit is egter so dat die Weermag nie meer soos in die verlede noodwendig 'n enkel loopbaan

opsie vir 'n persoon is nie, aangesien aktiewe diens bepaalde eise stel wat nie vir almal 

moontlik is om tot die ouderdom van 60 of 65 vol te hou nie. Derhalwe sal daar in die 

toekoms in die ontwikkeling van personeel ook aandag geskenk word aan die ontwikkeling 

van oordraagbare vaardighede vir funksionering buite die Weermag, wanneer die lid <liens 

verlaat. Daar word byvoorbeeld vir die diensvrywilligers in die korttermynstelsel kursusse in 

ambagte en basiese lewensvaardighede aangebied. Dames kry ook opleiding in huishouding en 

naaldwerk. Die doel hiervan is om aan die lede opleiding te verskaf in vaardighede wat hulle 
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kan aanwend nadat hulle die Weermag verlaat het by verstryking van hulle dienstermyn (DoD: 

White Paper 1998 Deel 1:23). 

Die medium- en langtermynlede se opleiding en ontwikkeling word ook beplan en uitgevoer in 

ooreenstemming met die vereistes van beide die organisasie en die ontwikkeling van die 

individu. Opleiding in die Weermag is ook in die proses om in ooreenstemming met die 

vereistes van SAQA en die NQF gebring te word. Dit is dan in hierdie konteks dat afstandson

derrig 'n belangrike rol kan speel: waar die organsisasie nie noodwendig die opleiding in 

bevoegdhede voorsien wat sal lei tot 'n kwalifikasie volgens die NQF nie, kan wel aan die lid 

die geleentheid gebied word om die bevoegdhede by wyse van afstandsonderrig te bekom. 

2.3.6 Eise van die regering se Heropbou- en Ontwikkelingsprogram (HOP) 

Die regering se HOP stel bepaalde eise aan die Weermag ten opsigte van sy rol en aanwending. 

Soos die ANC (1994: 120) dit stel : "The defence force and the police and intelligence 

services must be transformed from being agents of oppression into effective servants of the 

community, with the capacity to participate in the RDP. Our society must be thoroughly 

demilitarised and all security forces under clear civilian control. " Die ANC gaan in dieselfde 

dokument op bladsy 124 voort deur te beklemtoon dat die Weermag onder burgerlike beheer 

moet wees. Verder moet die grootte, karakter en doktrine van die Weermag 'n land wat besig 

is met grootskaalse sosio-ekonomiese herkonstruksie en ontwikkeling, ondersteun. Die 

transformasieproses word in ooreenstemming hiermee onderneem, soos die inhoud van die 

"White Paper on Defence" en die "Defence Review" (DoD 1998 Deel 1en2; en DoD 1999) 

getuig. 

Die Weermag het horn ook daartoe verbind om, waar moontlik, ondersteuning aan die HOP te 

voorsien, byvoorbeeld deur lokale beskikbaar te stel vir programme soos die rekenaarlokale te 

SAS Saldanha wat tot die beskikking van die plaaslike skole gestel word vir ontwikkeling van 

vaardighede in die Engelse taal en Wiskunde. 
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2.4 NUWE STRUKTUUR VAN MENSLIKE HULPBRONBESTUUR EN -

ONTWIKKELING IN DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE WEERMAG 

Tot 1997 is menslike hulpbronbestuur en -ontwikkeling in die Weermag bedryf op drie vlakke, 

naamlik op HSANW-vlak, weermagsdeelvlak en eenheidsvlak (Diagram 2.3). 'n Individu in die 

Weermag word op die laagste vlak by sy eenheid bestuur in terme van sy salaris, aanwending 

en logistieke aangeleenthede. Hy is lid van een van die weermagsdele, naamlik die Suid

Afrikaanse Leer (SA Leer, verder na verwys as die Leer), Suid-Afrikaanse Lugmag (SALM, 

verder na verwys as die Lugmag), Suid-Afrikaanse Vloot (SA V, verder na verwys as die 

Vloot), of Suid-Afrikaanse Militere Gesondheidsdiens (SAMGD2
, verder na verwys as die 

Gesondheidsdiens ). Binne die weermagsdeel word sy loopbaan bestuur, wat aangeleenthede 

insluit soos die opleiding wat nodig is, sy bevordering en aanwending met insluiting van 

verplasings. 

Bepaal oorkoepelende beleid & voer opperbevel oor 

lnterp . d, e & gee 
beleid deur na kommandemente en eenhede waaroor hulle toesig hou 

EENHEDE 

Voer ~leid uit en bestuur individuele lede 

Diagram 2.3 : Weermagstruktuur en bevelsverantwoordelikhede voor die transformasie 

2Tevore bekend as die Suid-Afrikaanse Geneeskundige Diens (SAGD). 
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Op HSANW-vlak word die oorkoepelende beleid ten aansien van die bestuur van die Weer

mag se menslike hulpbronne, hul ontwikkeling en die filosofie van opleiding in die Weermag, 

bepaal. Elke weermagsdeel interpreteer en pas hierdie oorkoepelende beleid toe. 

Met die verandering in die struktuur van die Weermag (soos in Diagram 2.2, p.2-5, uiteen

gesit) en transformasie van die Departement word daar ook indringend gekyk na die aard, 

formaat en strukture vir opleiding. Voorheen het die Hoof van Staf Personeel (HSP) op 

HSANW-vlak oorhoofs die opleidingsbeleid bepaal en die aangepaste beleid en die gepaard

gaande ontwerpte opleiding goedgekeur. Daar was 'n Direktoraat Beroepsontwikkeling wat 

hierdie beleid gekoordineer het en met die onderskeie weermagsdele se direkteure van 

opleiding geskakel het. Drie eenhede, by name, die Verdedigingskollege, die Militere Aka

demie en KOLOT wat opleiding aan lede van alle weermagsdele verskaf, het direk aan HSP 

gerapporteer, maar die ander opleidingseenhede in die Weermag het geressorteer onder die 

afsonderlike weermagsdele se direkteure van opleiding. Sommige van hierdie ander 

opleidingseenhede het egter wel verskillende weermagsdele se lede opgelei in funksionele 

aspekte, soos by die Personeeldiensskool waar personeelfunksionarisse en finansiefunksio

narisse opgelei is. Met die transformasieproses is hierdie situasie ondersoek deur 'n Hoof van 

Gesamentlike Opleiding, van wie die posisie nie duidelik bepaal was nie, en nuwe voorstelle is 

ter tafel gele. Dit het daartoe gelei <lat 'n permanente Hoof van Gesamentlike Opleiding 

(HGO) in 1999 aangestel is, wat beheer oor die hele opvoedings-, opleidings- en 

ontwikkelingsfunksie van die Weermag geneem het. Waar HGO in die oorkoepelende bestuur 

van die Departement inpas, was gevolglik nie in 1998 met die ter perse gaan van die brondoku

ment (DoD 1998) vir Diagram 2.2, p.2-5, bekend nie, en HGO is derhalwe nie in die diagram 

aangedui nie. Daar is ook tot op datum nie 'n nuwe struktuur gepubliseer nie. 

Die vorige Hoof van Gesamentlike Opleiding het, met die hulp van 'n projekspan bekend as 

die "ETD" -werkgroep, die transformasieproses van die Departement se opvoeding, opleiding 

en ontwikkeling (kortweg na verwys as opleiding3 
) ondemeem. Hoogtepunte van hulle 

3Die term "opvoeding, opleiding en ontwikkeling" word in hierdie dokument 
· "opleiding" genoem, aangesien die term in hierdie Departement volgens persoonlike 
kommunikasie met die huidige Hoof van Gesamentlike Opleiding (1999), ook opvoeding en 
ontwikkeling impliseer. 
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bevindinge tot dusver, wat betrekking het op die onderhawige navorsing, word in die volgende 

paragraaf uitgelig. 

2.5 TRANSFORMASIE VAN DIE OPVOEDING-, OPLEIDING- EN 

ONTWIKKELINGSPROSES IN DIE WEERMAG 

Die transformasie van die Departement het uiteraard 'n groot invloed op die ontwikkeling van 

sy menslike hulpbron. Daar is gevolglik, parallel aan die totale Departement se transformasie, 

'n menslike hulpbrontransformasieproses. Dit word ondemeem deur 'n spesiaal gevormde 

projekspan, die EJD-werkgroep. 

Aanvanklik is die werkgroeplede op afgedeelde <liens geplaas en het bykans voltyds aan die 

projek gewerk. Na die eerste verslag op 28 Augustus 1997 ter tafel gele is, het die lede 

teruggekeer na hul poste. Sedertdien is die taak aan kleiner werkgroepe gegee wat hoofsaaklik 

op 'n deeltydse basis aan bepaalde aspekte aandag gee. 

Na aanleiding van die ETD-werkgroep se eerste verslag wat op 28 Augustus 1997 (DoD 

l 997b) ter tafel gele is, word die volgende aspekte uitgelig en in die daaropvolgende para

grawe bespreek: 

Die beslissende faktore vir opleiding in die Departement. 

Die huidige opleidingstatus binne die Departement (die sogenaamde "As ls" situasie ). 

Die beoogde status vir opleiding binne die Departement (die sogenaamde "To Be" 

situasie). 

Die opleidingsproses. 

Uit die bespreking van hierdie aspekte, word enkele implikasies vir die implementering van 'n 

afstandsonderrigstelsel getrek. 
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2.5.1 Beslissende faktore vir opleiding in die Departement 

Die Departement se opleidingsproses het ten doel om opleidingsgeleenthede te skep vir al die 

prosesse, soos die voorsiening van personeel, voorbereiding en aanwending van magte, wat 

binne die Departement plaasvind (DoD 1997c:1) en om 'n lerende-organisasiekultuur te skep 

(Generaal Nyanda soos aangehaal in DoD 1999). Die ETD-werkgroep het sekere beslissende 

faktore as uitgangspunt geneem in hul ondersoek na die opleidingsproses van die Weermag. 

Die beslissende faktore of determinante waarop opleiding in die Departement gebaseer is, word 

SOOS volg beskryf(DoD 1997b:5 & DoD 1997c:l): 

a. Toekomstige eise aan verdediging binne die industriele en post-industriele era vereis 

geestelik, verstandelik en fisies deeglik voorbereide mense wat voldoende opgevoed, 

effektief opgelei en professioneel tot op 'n hoe vlak ontwikkel is. Die ETD-werkgroep 

stel dit as: "People mentally and physically well prepared, who have mastered the 

tools of their trade and who believe in their doctrine4
, while maintaining the tradi

tional fighting spirit of our South African way, are required" (DoD 1997b:6). 

b. Die Departement moet 'n enkele mag vorm wat oor 'n gebalanseerde reeks vaardighe

de beskik, deur die voltydse, deeltydse en burgerlike komponente naatloos te vermeng. 

Dit moet as 'n koste-effektiewe, modeme oorlogvoeringspan in die een-en-twintigste 

eeu funksioneer, en daarom moet die Departement se opleidingbehoeftes aan spesifieke, 

gemeenskaplike, gesamentlike en gekombineerde opleiding moet bevredig word .. 

c. 'n Gesamentlike en gekombineerde benadering moet in opleiding nagevolg word, ten 

einde te verseker dat suksesvolle gesamentlike en gekombineerde operasies uitgevoer 

sal word. Die konsep van gesamentlike opvoeding, opleiding en ontwikkeling in 'n 

uitkomsgebaseerde raamwerk is essensieel in die vorming van die Departement tot 'n 

effektiewe, samehangende, hoog presterende span en gesamentlike vegsmag. Beide 

individuele en organisasiekapasiteit moet gebou word. 

4 

"Doctrine: what is taught, body of instruction; religious, political, scientific, etc. belief, dogma, 
or tenet" volgens "The Oxford Handy Dictionary" (Fowler & Fowler 1978:248). 
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d. Opleiding in die Departement moet die Nasionale Opleidingstrategie en -sisteem 

navolg. Dit sal besondere geleentheid skep vir onderlinge leer en die akkreditering van 

alle leer binne die Departement 

e. Die Departement moet verander in 'n lerende organisasie. Mense in die Departement 

moet daarin bedrewe raak om met mekaar, met ander departemente en met buitelandse 

vennote saam te werk en saam te leer. "Learning combined with appropriate and 

focussed research and development will ensure innovation and continuous growth and 

improvement" (DoD 1997b:6). 

Met hierdie beslissende faktore as raamwerk, het die ETD-werkgroep vervolgens die huidige 

status van opleiding in die Departement ondersoek, ten einde daarna te bepaal na watter status 

beweeg behoort te word. 

2.5.2 Die huidige opleidingstatus binne die Departement 

Weermagopleiding was lank bekend vir die hoe standaard en intensiewe aard daarvan. Baie 

faktore wat reeds genoem is, soos die veranderde rol van die Weermag, die nuwe geintegreerd

heid, die verandering in opleidingsteorie en -praktyk op nasionale en internasionale vlak, 

afskaling van die permanente magsterkte, en begrotingsnitte, het ingrypende invloed uitgeoefen 

op die opleidingsmilieu. Die huidige stand van die opleidingsituasie is gevolglik nie meer na 

wense nie, soos uitgelig in hoofstuk twee van die ETD-werkgroep se verslag (DoD 1997a:9). 

Slegs die aspekte wat betrekking het op hierdie navorsing, soos opleidingsgeleenthede, 

opleidingspraktisyns, infrastruktuur en fasiliteite, akkreditering, navorsing en ontwikkeling, 

tegnologie, simulasie en oorlogspele, en die gevolgtrekkings wat gemaak is, word uitgelig. 

<D Opleidingsgeleenthede deur middel van kursusse 

Drie van die bevindinge waartoe die ETD werkgroep gekom het deur opleidingsinstansies te 

besoek, waarnemings en ontledings te maak, het implikasies vir 'n afstandsonderrigsisteem, 
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naamlik: 

Daar is dikwels duplisering van kursusse aangesien die vier weermagsdele afsonderlik 

funksioneer, maar soortgelyke opleiding aanbied - byvoorbeeld aspekte van basiese 

opleiding. Daar is min koordinering, wat lei tot onderbenutting van fasiliteite en 

onekonomiese benutting van hulpbronne. Afstandsonderrig kan moontlik vanaf 'n 

gesamentlike opleidingsinstansie gelmplementeer word, om dieselfde opleiding aan al 

die weermagsdele te voorsien, terwyl elke weermagsdeel daardie opleiding wat 

spesifiek aan die betrokke weermagsdeel is, afsonderlik aanbied. Op hierdie wyse kan 

benutting van hulpbronne ook meer ekonomies beplan word en duplisering van 

opleiding uitgeskakel word. 

Koppeling van kursusse aan bevordering bring mee dat die opleiding kwalifikasie-geba

seerd in plaas van uitkomsgebaseerd is. Lede het dikwels die vaardighede wat op die 

kursus aangespreek word, in die werksituasie bemeester lank voordat die "kwalifise

rende" kursus bygewoon word. Dit beteken dat die lid onekonomies aangewend word 

wanneer hy ter wille van die kwalifikasie 'n kursus bywoon waarvan hy die inhoude 

reeds voorheen bemeester het. Waar die inhoude van opleiding van so 'n aard is dat die 

lid dit binne die werksituasie kan bemeester en nie noodwendig op 'n kursus by 'n 

instansie moet gaan nie, is dit waarskylik dat die inhoude ook van so 'n aard is dat dit 

by wyse van afstandsonderrig aangebied kan word. Die instansie wat die opleiding 

normaalweg voorsien, behoort indringend na die opleidingsinhoude te kyk om te bepaal 

of dit nie beter op altematiewe wyses aangebied kan word, wat sal meebring dat die 

leerder die opleiding meer betyds sal ontvang. 

Die meeste kursusse duur te lank vir die Deeltydse Mag wat elders buite die Weermag 

in diens staan. Sommige kursusse wat moduler aangebied word, voorsien wel in 'n 

klein mate in die behoefte. Dit is veral vir hierdie groep wat ~fstandsonderrig 'n 

werkbare altematief vorm, aangesien die lede nie uit hul ekonomies aktiewe omgewing 

geneem word om opleiding te ondergaan nie. Deur gebruik te maak van afstandson

derrig, kan die lede in toepaslike aspekte opleiding ontvang en dan slegs fisies daardie 
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gedeeltes van die kursus wat nie by wyse van afstandsonderrig aangebied kan word nie, 

by 'n opleidingseenheid gaan bywoon. Dit sal die tyd weg van hulle ekonomies aktiewe 

omgewing verminder, maar verseker dat hulle opgelei is om ontplooi te word en aktief 

<liens te verrig soos die operasionele situasie dit vereis. 

Opleidingspraktisyns 

Die ETD-werkgroep het bevind dat daar 'n tekort aan gekwalifiseerde instrukteurs bestaan. 

Die meeste instrukteurs verrig hul taak op uitnemende wyse, maar word negatiefbe'invloed 

deur die kwynende hulpbronne. In die Lugmag bestaan daar byvoorbeeld 'n tekort aan 

vlieginstrukteurs weens die feit dat vlieeniers na hul kontraktermyn verstreke is, nie die kontrak 

hemu nie en die aanloklike aanbiedinge wat vanafburgerlike lugvaart ontvang word, aanneem. 

@ Infrastruktuur en fasiliteite 

Die drasties verminderde begroting vir die Weermag, vanaf 4,5% na 1,5% van die Bruto 

Binnelandse Produk (DoD Bulletin 26 Mei 1998) veroorsaak dat die opleidingsinstansies en -

fasiliteite (soos onder andere KOLOT) wat oor die hele land versprei is, nie na behore in stand 

gehou kan word nie. Dit be'invloed die kwaliteit van die opleiding wat aangebied word. Indien 

afstandsonderrig ge'implementeer word, kan die hoeveelheid opleidingsfasiliteite waarskynlik 

verminder word, wat die las vir onderhoud op die begroting kan verminder. Die fondse wat 

bespaar word, kan dan meer gekonsentreerd gerig word op minder fasiliteite waarvan die 

gehalte verhoog kan word. 

® Akkreditering 

Baie min huidige Weermagkursusse en -kwalifikasies geniet tans akkreditering in die nie

militere milieu, alhoewel persone met bevoegdhede bekom in die Weermag soos instruksionele 

ontwerpers en vlieeniers (DoD 1997b: 10) gesog is in die privaatsektor, soos blyk uit aanstel

lings van voormalige weermaglede. 
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Die huidige nasionale strategie met die aanstelling van die South African Qualifications 

Authority (SAQA) en die instelling van 'n Nasionale Kwalifikasie Raamwerk (NQF) bied aan 

weermaglede die geleentheid om hulle bevoegdhede te meet teen die wat geregistreer is in die 

NQF. Hierdeur kan hulle aansoek doen om erkenning van hulle vaardighede en bepaal waar 

tekortkominge is wat aangevul kan word met verdere opleiding, sodat bepaalde kwalifikasies 

verwerfkan word. Die Weermag het dan ook 'n daadwerklike aksie van stapel gestuur deur 

die stigting van 'n Militere Opleidingsraad (DoD:Review 1998 Deel 2:84) en koordinering met 

verskillende professies en ambagte se opleidingsrade, om alle bevoegdhede wat bekom is deur 

Weermagopleiding, te laat akkrediteer. Teen die agtergrond van die NQF sal die oordraagbare 

kennis en vaardighede sigbaar word en lede wat die Weermag verlaat, makliker erkenning vir 

hulle bevoegdhede in die privaatsektor verkry. Ook vir die wat binne die Weermag werksaam 

is, sal die sigbaarmaking van die status van hulle opleiding tot 'n verhoging in motivering kan 

lei. Dit sal ook duidelik raak waar tekortkominge is en deur die skep van 'n afstandsonderrig

sisteem wat ook die privaatsektor en opleiding deur nie-militere staatsinstansies insluit, kan 

hierdie tekortkominge aangespreek word. 

Navorsing en ontwikkeling (N&O) 

Benewens by KOLOT bestaan navorsing en ontwikkeling wat gerig is op die opleidingsituasie, 

bykans nie. Verder is biblioteek- en informasiedienste onvoldoende in die meeste inrigtings 

(DoD 1997b:l2). 

® Tegnologie, simulasie en oorlogspele 

Die ETD-werkgroep (DoD 1997b: 12, 13) het bevind daar bestaan goeie tegnologie in die 

opleidingsmilieu, maar <lit is ongekoordineerd en dikwels onderbenut. Simulators is baie duur 

en gevolglik slegs by enkele eenhede, soos die Pantserskool, beskikbaar. Oorlogspele onder

steun deur die rekenaar is beskikbaar, maar nie ge"integreerd tussen die weermagsdele en die 

verskillende eenhede nie. Die gevolg is <lat die medium se potensiaal nie ten volle benut word 

me. 
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Hierdie saak benodig indringende ondersoek, aangesien ontwikkelinge in tegnologie een van 

die faktore is wat gelei het tot vemuwing in afstandsonderrigstelsels, soos aangespreek sal 

word in Hoofstuk 4. Weller (1999: 14) neem waar dat tegnologie toenemend deel van 

Weermagstelsels word en dat opleiding hiermee moet tred hou. Aanwending van tegnologie in 

die opleidingsmilieu kan optimaal gebruik word wanneer dit teen die agtergrond van 'n 

afstandsonderrigsisteem geskied. Die kan lei tot meer koste-effektiewe opleiding, soos wat 

deur die Verenigde State van Amerika (VSA) se vloot en Nasionale Wag geillustreer word 

(Kimery 1999a:38-40; Slabodkin 1999:21-25), waar hulle besig is met 'n totale herstruktu

rering van hulle opleiding, deur onder andere nuwe metodologie soos afstandsonderrig aan te 

wend. Kimery haal Zeman aan: "Up until FY 1998, we spent $11 million on training reengine

ring, and we reduced the amount of time it takes to produce sailors by an annual amount of 

$21 million" (Kimery 1999a:38). 

Gevolgtrekkings van die huidige opleidingsituasie 

Die ETD-werkgroep het tot die volgende gevolgtrekkings (DoD 1997b: 13) gekom wat 

relevant vir hierdie navorsing is: 

'n Verskuiwing van kwalifikasiegebaseerde opleiding na uitkomsgebaseerde opleiding 

moet plaasvind om aan te sluit by die Nasionale Opleidingstrategie, om effektiewe 

opleiding te voorsien, en sodat bevoegdhede wat verwerf is tydens opleiding in die 

Weermag erkenning sal geniet. 

Daar moet voorsien word vir kemopleidingsinrigtings met verwante vleuels en 

satellietinstellings, asook sentra van uitnemendheid om die duplisering van programme 

uit te skakel en optimaal gebruik te maak van kundigheid binne die Weermag. Gepaard 

hiermee moet maksimum gebruik gemaak word van gesamentlike oefeninge om die 

Weermag saam te snoer tot 'n effektiewe gevegsmag. 

Posgerigte opleiding moet aangebied word. Dit impliseer dat die burgerlike personeel 

dieselfde opleiding as die uniformdraende personeel moet ondergaan vir die spesifieke 
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pos wat hulle beklee - nie alleen funksionele opleiding nie, maar ook ontwikkeling van 

die persoon, soos bestuursopleiding. 

Opleiding van opleidingspraktisyns (wat alle opleiers insluit) moet plaasvind en dit 

impliseer opleiding van groot getalle leerders. 

Koordinering van opleidingstegnologie moet plaasvind en 'n duidelike beleid moet 

geformuleer word om duplisering en oorvleueling uit te skakel en te sorg dat koste

effektiewe aanwending plaasvind. 

Koordinering van die opleidingsfunksie moet plaasvind om te verseker dat koste-effek

tiewe opleiding plaasvind .. 

Duplisering van opleiding soos by die militere ontwikkelingskursusse, byvoorbeeld 

basiese opleiding, vormingsopleiding en junior bevel- en stafopleiding, moet uitgeskakel 

word. 

Die Deeltydse Mag se besondere opleiding moet aandag geniet. Aandag moet gegee 

word aan 'n modulere benadering, aan buitelandse opleidingsgeleenthede en aan 

tersiere opleiding. 

'n Duidelike beleid moet geformuleer word oor hoe sentrale koordinering van 

simulasieopleiding en rekenaargebaseerde oorlogspele moet plaasvind, ten einde koste 

en algemene effektiwiteit te verhoog. 

2.5.3 Die beoogde status vir opleiding binne die Departement 

Opleiding word beskou as 'n sistematiese en beplande proses om die kennis, vaardighede en 

houding van lede te verander, op s6 'n wyse dat die organisasiedoelwitte bereik word (DoD 

1997b:19). Daarom word die visie, doelwitte, waardes en benadering tot Opleiding in die 

Departement kortliks bespreek. 
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<D Visie vir Opleiding 

"Creating competence for the 21st century" by ensuring "The Education, Training and 

Professional Development Service of the Department of Defence is credible and values 

centred It innovatively creates appropriate, efficient and effective opportunities that are 

accessible and inspiring to our people, achieving competence for mission readiness within an 

environment conducive to progressive learning. " (DoD l 997b: 19). 

Hierdie is die visie waarna die Departement met sy opleiding streef en deur die transformasie

proses moet die strukture, klimaat en omgewing geskep word om aksies te onderneem om die 

visie te laat realiseer. Onderliggend aan hierdie visie, lig die ETD-werkgroep 'n aantal 

visietemas uit wat hier aangeha!U word (DoD 1997b:l9, 18). 

Geloofwaardigheid. Die opleidingsdiens moet betroubaar wees, integrerend en strewe 

om te verbeter, wereldklas standaarde te ontwikkel en internasionaal erken te word. 

Waardegebaseerd. Die opleidingsdiens moet gelewer word binne 'n leerklimaat en die 

raamwerk van die Departement se kultuur waar gemeenskaplike waardes spontaan 

aanvaar word. Kernvaardighede word in lyn gebring met die organisasie se waardes en 

kritieke suksesfaktore. 

Effektief Die uitkoms van die opleidingsdiens is die vaardigheid benodig deur die 

Departement se strategie en behoefte en die vereistes wat bepaal is. 

Mensgerig. Leerders moet gemotiveer word en gemobiliseer word om geleenthede aan 

te gryp en spontaan by te dra tot die skepping van 'n ware leerkultuur, deur volle 

deelname van alle rolspelers, met inagneming van die individu en intellektuele stimula-

Ste. 

Progressief Opleidingsdienste moet voortdurend verbeter word deur die toepassing 

van innovasie,.gerigte navorsing, vergelyking met internasionale opleidingsinstansies, 
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prestasie-evaluering en verantwoordelike bevraagtekening van die status quo. 

Toeganklik, Opleiding moet geredelik beskikbaar wees aan alle potensiele leerders en 

kliente in terme van formaat, tyd, ruimte, en bekostigbaarheid. Toepaslike geleenthede 

moet suksesvol bemark word. 

Geskik. Opleidingsmetodes, tegnieke en bronne moet in ooreenstemming wees met die 

beleid en met beste intemasionale praktyke, gerig op, en toepaslik vir relevante teiken

groepe en situasies, om sodoende klienttevredenheid te verseker. 

Doeltreffend. Die toepassing van die proses moet die mees effektiewe opleiding 

voorsien, teen die laagste koste, wat die ekonomiese gebruik van hulpbronne sal 

verseker. 

Deeglike ontwikkeling van 'n afstandsonderrigsisteem kan meehelp tot die bereiking van die 

Departement se visie om 'n bevoegde Weermag daar te stel vir die een-en-twintigste eeu. 

Hierdie navorsing poog dan ook om mee te help tot die bereiking van hierdie visie deur die 

daarstelling van riglyne vir 'n afstandsonderrigstelsel. 

Uit die visie is die doel met opleiding in die Departement geformuleer en <lit word in die 

volgende paragraaf weergegee. 

Doel van die opleidingstrategie 

Die ETD-werkgroep stel <lit dat die Opleidingstrategie in die Departement ten doel het om 'n 

totale opvoeding-, opleiding- en professionele ontwikkelingsdiens te fewer vir die Departe

ment van Verdediging (DoD 1997b:20). 

Die doelwitte wat hieruit voortvloei, is (DoD 1997b:20, 21): 

Opleidingsgeleenthede moet ten volle benut word. 
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Alle opleidingsgeleenthede moet op wetenskaplike, instruksionele ontwerp gebaseer 

wees en gelntegreer word met doktrine en leermateriaal. 

Die bepaalde klientbehoefte moet ten volle bevredig word deur opleidingsgeleenthede. 

Opleidingshulpbronne moet volledig benut word. 

Opleidingsgeleenthede moet aangebied word deur bevoegde opleidingspraktisyns. 

Die opleidingsisteem moet versoenbaar wees met die beginsels vir die beste opleidings

praktyk soos wat dit intemasionaal beoefen word. 

Oorkoepelende residensiele opleiding moet verminder word met 20%, wat 'n besparing 

meebring in kostes aan reis- en verblyfuitgawes, asook in manure weg van die werksit

uas1e. 

Geskikte eksteme bronne van opleidingsgeleenthede moet benut word. 

Toepaslike akkreditering moet bestaan. 

Ten einde hierdie doelwitte te bereik, is daar bepaalde waardes geldentifiseer en teen die agter

grond hiervan moet die opleiding plaasvind. Hierdie waardes word in die volgende paragraaf 

weergegee. 

@ Waardes onderliggend aan die opleidingsomgewing 

Die waardes waama Opleiding in die Departement streef, (DoD 1997b:21,22) 1s om: 

opleiding doelgerig te ontwikkel, gefokus op die klient, wat die behoeftes van die 

individu, die span en die Departement insluit; 
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die optimum omstandighede te skep waarin die leerders kan ontwikkel; 

die leerders te inspireer om verantwoordelikheid te aanvaar vir die ontwikkeling van 

bevoegdhede, deur ten volle gebruik te maak van die optimum omstandighede wat vir 

hulle geskep word; 

rekening te hou met die intellektuele vermoens, leerstyle, tempo van leer en 

persoonlikheidskenmerke van die individu en om leer tot die maksimum potensiaal aan 

te moedig; 

'n volwasse benadering te handhaafwaarbinne die individu selfkan aktualiseer binne of 

buite die konteks van groepwisselwerking en samewerking; 

die individu te lei om die Departement se kultuur, waardes en doktrine 'n wesenlike 

deel van sy erkende houding tot die lewe te maak; 

die teorie, praktyk en werksituasie ten volle in die leer te integreer; 

voortdurend die doelwitte, proses en produk van opleiding te evalueer en 

'n opleidingsisteem te onderhou wat intemasionale erkenning geniet en ooreenstem met 

nasionale beleid. 

Hierdie waardesisteem, tesame met die visie en doel van opleiding in die Departement verg dat 

'n bepaalde benadering tot opleiding gevolg word, soos wat vervolgens uiteengesit word. 

© Benadering tot opleiding 

In die Departement vind opleiding binne 'n sisteembenadering plaas, wat beteken dat die 

verskillende fasette van opleiding (soos die leerder, fasiliteerder, leeromgewing, leerinhoud, 
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media, metodes, fasiliteite, beleid, klient, ensovoorts) all es verskillende komponente van die 

sisteem vorm wat mekaar beinvloed, onderling athanklik van mekaar is en in wisselwerking 

verkeer om 'n bepaalde uitset, gewoonlik die doel, te lewer. Opleiding in die Departement is 

daarom gerig op effektiewe doelbereiking deur bevoegde individue en spanne. Dit is derhalwe 

belangrik dat toepaslike, toeganklike geleenthede geskep moet word waardeur individue en 

spanne hulle bevoegdheid kan verhoog. Die E7D-werkgroep stel dit so: "ETD in the Depart

ment of Defence function as 'n system within the national and military development environ

ments. Those with authority to present ETD opportunities within the DoD strive to usher the 

learner bodies to develop the required competence, through scientifically designed learning 

experiences, based on accepted EID principles, with competent and inspired facilitators, 

sound financial support, appropriate facilities and equipment, within the framework of 

accepted values which give expression to the DoD culture" (DoD 1997b:23). 

Die benadering is gerig op die individualisering van opleidingsgeleenthede, sonder om die doel 

van die organisasie uit die oog te verloor. Aile moontlike hulpbronne, soos tegnologies 

voortreflike media, altematiewe metodes en bevoegde fasiliteerders, moet leerders begelei tot 

effektiewe lede binne die Departementele sisteem. 

Binne die sisteem is daar dan verskillende prosesse aan die gang en die opleidingsproses is een 

van die prosesse wat binne die Department moet plaasvind, ten einde 'n effektiewe Weermag 

daar te stel. Die opleidingsproses word vervolgens bespreek. 

2.5.4 Die opleidingsproses 

Inherent aan enige sisteem, is die uitvoering van prosesse. In die proses staan 'n bepaalde aksie 

ofverwerking van 'n fenomeen, sentraal tussen die invoer en die produk (ofuitset) wat 

gelewer word soos gelllustreer in Diagram 2.4, p.2-28. Dit word van buite bei:nvloed deur 

bepaalde faktore wat dit kan teewerk of daartoe in staat stel om die proses te laat plaasvind. In 

die Departement is die opleidingsfunksie een so 'n proses wat in 'n aantal verdere prosesse 

ingedeel kan word. Die sub-prosesse word weer verder in prosesse onderverdeel, totdat die 

laaste taak as proses uitgevoer word. 
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Diagram 2.4 : Basiese komponente van 'n proses 

Die hoofprosesse binne die opleidingsproses is: 

Behoeftebepaling. 

Ontwikkeling van opleidingsgeleenthede. 

Aanbieding van opleidingsgeleenthede. 

Evaluering van die opleidingsisteem. 

Die gedetailleerde afbreek van hierdie proses staan buite die omvang van hierdie dokument, 

aangesien slegs die hoofkomponente hier van belang is om die agtergrond waarteen afstands

onderrig mag plaasvind, te skets. Daar word gevolglik op hierdie stadium gekyk na enkele 

implikasies vir afstandsonderrig in die Departement. 

2.5.5 Enkele implikasies vir die implementering van afstandsonderrig in die Departe

ment 

Teen die agtergrond van dit wat gevisualiseer word met opleiding in die Departement, en die 

huidige beperkinge wat bestaan in W eermagopleiding, kan afstandsonderrig volgens die 

navorser ' n bepaalde rol speel in opleiding binne die Departement, indien in ag geneem word 

dat afstandsonderrig: 
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'n gei:ndividualiseerde benadering is; 

leerders die geleentbeid hied tot selfaktualisering teen eie tempo; 

bepaalde kostebesparings moontlik maak; 

leerders toelaat om binne bulle tuisomgewing te leer, wat veral vir die opleiding by die 

Deeltydse Mag en vermindering van residensiele opleidingstyd, 'n oorwegingsfaktor is; 

nuwe ontwikkelinge in tegnologie aanwend om baie van die gei:soleerdbeid van die 

leerders te oorbrug; en 

'n werkbare altematief is by die opleiding van groot getalle leerders. 

Aangesien die funksionering in spanverband 'n groot vereiste binne die Departement is, sal dit 

uiteraard nie altyd moontlik wees om in alle opleidingsgeleentbede suiwer van afstandsonderrig 

alleen gebruik te maak nie. So sal die beplanning van 'n aanvalsoefening wel deur middel van 

afstandsonderrigmedia soos rekenaars en simulasies gedoen kan word, maar die fisiese uit

voering van die plan sal waarskynlik gesamentlik op een plek moet plaasvind, sodat die deel

nemers fisies in werklike tyd die effek van besluite wat geneem word, in 'n bepaalde omgewing 

kan ervaar en waameem. Die bantering van oorlogsvoertuie, -vaartuie en -vliegtuie kan wel 

nageboots word, maar om die werklike fisiese effek te bepaal, vereis dat dit in 'n gesamentlike 

maneuver benut moet word om 'n bepaalde doel te bereik. So is dit ook moontlik om baie van 

die aspekte van vlieg in 'n simulator en selfs met rekenaarspeletjies in die leerder se buis, te 

illustreer en aan te leer, maar dit is alleen die werklike bantering van 'n vliegtuig in die lug wat 

die leerder kan lei tot bemeestering van die vliegkuns. 

Met die vermoens van veral e-pos en die Internet oflntranet, wat in Hoofstuk 4 bespreek 

word, is dit natuurlik moontlik om take in spanverband uit te voer wat vantevore in die vorm 

van kleingroepwerk (sindikaatwerk) gedoen is. Dit is dus moontlik vir verskillende lede van die 

span om in aparte geografiese gebiede en selfs op verskillende tye (asinkronies) aan dieselfde 
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taak te werk. Die moontlikhede wat deur afstandsonderrig gebied word en die implikasies 

daarvan vir die Departement word, in meer detail in onderskeidelik Hoofstukke 4 en 5 

bespreek. Daar word met die oog daarop, vervolgens 'n beskrywing van die Departement se 

menslike hulpbron gegee. 

2.6 TEIKENGROEP VAN MENSLIKE HULPBRONONTWIKKELING IN DIE 

SUID-AFRIKAANSE NASIONALE WEERMAG 

Die teikengroep van menslike hulpbronontwikkeling in die Weermag is baie divers. In die 

verlede was daar 'n duidelike staandemagkomponent van lede wat permanente aanstelling in die 

Weermag gehad het. Hulle ontwikkeling was oor 'n aantal jare versprei, hierargies gestruktu

reerd en gekoppel aan hul loopbane. Hulle het hoofsaaklik bestaan uit blanke mans. Mettertyd 

is sekere eenhede gestig wat hoofsaaklik saamgestel was uit Indier-, Kleurling- of Swart lede. 

Binne die groepe wat opgelei is, was die lede ongeveer van dieselfde ouderdom, binne 

dieselfde ranggroep, van een hoofkultuur en behorende tot een geslag. Die eerste groot veran

dering het gekom toe staandemagdames saam met mans in een groep gelyktydig opleiding 

ontvang het. Die veranderinge wat aangebring moes word, was hoofsaaklik in terme van die 

benadering tot die studente, byvoorbeeld in die wyse waarop lede aangespreek is, die tipe 

oefeninge wat uitgevoer is, die tipe voorbeelde wat gebruik is, die organisering van veldoplei

ding en die beskikbaarstelling van fasiliteite soos aparte akkommodasie. 

Die grootste verandering het gekom na die vorming van die Regering van Nasionale Eenheid. 

Dit het meegebring dat 'n gei:ntegreerde Weermag gevorm is uit die ou SAW, die weermagte 

van die TBVC state, MK, APLA en later ook die KZSPF. 'n Hoofsaaklik swart komponent, 

wat voorheen opleiding ondergaan het van uiteenlopende aard, op verskillende vlakke en op 

verskillende plekke in die wereld is by die Weermag gevoeg. Die skoolvlak en akademiese vlak 

van hierdie nuwe lede varieer grootliks. Hulle sosiale kultuur en godsdienstige oortuiginge is 

ook divers. Merts (1994 en 1996:29) noem dat binne 'n enkele groep wat gesamentlike 

opleiding ontvang, daar 11 moedertale gebesig word, hulle behoort aan 45 kerklike denomina

sies, en mans en vroue is uit al vier die hoofrasse. Polities is daar 'n groot verskeidenheid van 

partye waaraan die lede mag behoort, soos wat dit elke landsburger se vrye reg is. In die 
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Weermag word egter 'n nie-politiese houding voorgestaan en word van elke lid verwag om in 

die uitvoering van sy take, die algemene regering van die dag te ondersteun. Hy is egter in die 

eerste plek getrou aan die <liens wat hy verrig vir die Suid-Afrikaanse gemeenskap en nie aan 

'n politieke party nie. 

Die teikengroep word beskryf soos dit tans daar uitsien en soos daar verwag word dat dit sal 

verander, aangesien die Weermag steeds in transformasie verkeer en opleiding nie gestaak 

word totdat die proses afgehandel is nie. 

Die Weermag het op 1April1998 bestaan uit die groepe soos in Tabel 2.1, 2.2 en 2.3 uiteen

gesit (DoD: Review 1998 Deel 2:70, 71). 

Tabel 2.1: Huidige samestelling van die ge'integreerde Weermag 

GEiNTEGREERDE UNIFORMDRAEND BURGERLIK TOTAAL 

KOMPONENT 

SAW 39077 53,15% 17976 90,80% 

TBVC 6453 8,78% 790 3,99% 

MK 11727 15,95% 11 0,06% 

APLA 4901 6,67% 1 0,01% 

KZSPF 1788 2,43% 0 0,00% 

Nuwe aanstellings sedert 9580 13,03% 1020 5,15% 

1994, SANW 

Totaal 73526 19798 93324 

Tabel 2.2: Huidige rassesamestelling van die Weermag 

RAS 

Blank 28181 30,20% 

Kleurling 11336 12,15% 

In di er 979 1,05% 

Swart (African) 52828 56,61% 
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Tabel 2.3: Huidige samestelling van die geslagte in die Weermag 

GESLAG 

Manlik 75310 80,70% 

Vroulik 18014 19,30% 

Dit is duidelik dat die teikengroep groot en divers is, aangesien hulle vanuit die bree bevolking 

kom en gevolglik selfs binne een ras 'n verskeidenheid kulture saambring, byvoorbeeld : onder 

die blankes is daar die van Afrikaanse, Engelse, maar ook Duitse, Griekse en Portugese 

herkoms. 

Die uitgebeelde getalle moet egter tydens die transformasieproses verminder van die bestaande 

93 324 na ongeveer 70 000 om aan te pas by die Departement se magsontwerp en die aantal 

persone wat nodig is om die toegekende funksies uit te voer (DoD: Review 1998 Deel 2:76). 

Die samestelling moet ook deur regstellende aksie verteenwoordigend van die Suid-Afrikaanse 

bevolking gemaak word (DoD: Review 1998 Deel 2:79; DoD 1999). Die geprojekteerde 

samestelling na finale integrasie (DoD: Review 1998 Deel 2:78), word in Tabel 2.4 uiteengesit. 

Tabel 2.4: Geprojekteerde samestelling van die Weermag na transformasie 

GEiNTEGREERDE KOMPONENT BEOOGDE AANTAL LEDE 

SAW (uniformdraend) 23905 34,15% 

SAW (burgerlik) 15351 21,93% 

SANW (uniformdraende nuwe aanstellings) 6489 9,27% 

SANW (burgerlike nuwe aanstellings) 791 1,13% 

TBVC (uniformdraend) 7042 10,06% 

TBVC (burgerlik) 854 1,22% 

MK 9898 14,14% 

APLA 3850 5,50% 

KZSPF 1820 2,60% 

Totaal 70000 

Selfs met die verkleinde Weermag is die groot getalle leerders wat geakkommodeer moet 

word, 'n uitdaging in terme van die hoeveelheid leerders wat opgelei moet word deur die 
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beperkte aantal opleiers wat beskikbaar is, en die verskeidenheid vakrigtings waarin opleiding 

voorsien moet word (DoD 1997b:10). Afgesien van die aanvanklike opleiding wat voorsien 

word, is daar al die funksionele en ontwikkelingsopleiding wat op bepaalde tye deur die lede 

benodig word. Daar is ook voortdurend opleiding wat ondemeem word bloot om op hoogte 

van sake te bly. Die Departement streef daama om 'n lerende organisasie (DoD 1999) te word 

wat die gemeenskap se "Lifelong Learning'- konsep ondersteun (ANC 1994:8). 

Aanvullend tot die permanente deel van die Departement, is daar ook die deeltydse komponent 

wat gereeld opgelei moet word, sodat hulle op kort kennisgewing gereed sal wees om saam 

met/ of selfstandig te ontplooi te word in die uitvoering van die Weermag se taak. Die voltydse 

en deeltydse komponente van die Weermag word opgelei en aangewend as een mag. Daar 

word beraam dat ongeveer 52 545 lede in die deeltydse komponent dien (DoD: Review 1998 

Deel 2:74), maar dat hierdie komponent uitgebrei behoort te word na ongeveer 69 000 om aan 

die magsontwerp se vereistes te voldoen (DoD 1999). Die periode wat hierdie lede per jaar in 

<liens spandeer, word onderhandel tussen die Departement en die individu op grond van die lid 

se beskikbaarheid (wat gewoonlik bepaal word deur sy werkverpligtinge en sosiale verpligtinge 

binne sy gemeenskap) (DoD: Review 1998 Deel 2:75) en die individu kan kies uit een van vier 

moontlikhede, naamlik: 

21 - 30 dae per jaar of langer, 

12 - 20 dae per jaar, 

7 - 13 dae per jaar, 

1 - 6 dae per jaar. 

Hierdie periodes gee 'n aanduiding van die hoeveelheid tyd wat die lede ook beskikbaar is vir 

opleiding - dit is duidelik dat sommige maar enkele dae per jaar beskikbaar is en die behoefte is 

dat die Reserwe Mag gereed moet wees vir ontplooiing saam met die Staande Mag, wanneer 

benodig. Daar mag geen verskil wees in die standaard van die Reserwe Mag en die Staande 

Mag se opleiding nie, aangesien hulle, wanneer saam ontplooi, as een mag moet optree (DoD: 

Review 1998 Deel 2:74). Opleiding van die deeltydse komponent is dus 'n besondere uitda

ging, aangesien hulle nie oor lang periodes van hul daaglikse werk kan weg wees om 

weermagopleiding te ondergaan nie. Daar moet dus juis in hierdie geval gekyk word na 
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modulere opleiding, met 'n sterk gei:ndividualiseerde en afstandsonderrigkarakter. 

Uit bogenoemde en Tabelle 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 is dit duidelik dat die teikengroep en die 

opleiding wat vereis word, baie divers is. Elke individu se saak moet beoordeel word en die 

noodsaaklike opvoeding, opleiding en ontwikkeling moet bepaal word. Dit dui daarop dat 'n 

groot mate van individualisering van opleiding noodsaaklik is. Individualisering kan op 'n 

verskeidenheid van maniere aangepak word, soos deur die toepassing van 'n modulere 

benadering met afstandsonderrig as hoofbenadering, of instellinggesentreerde individuele 

metodes, soos individueel voorgeskrewe onderrig, bevoegdheidgebaseerde onderrig, die 

oudiotutotriaal of selfstudie (Heydenrych 1993 :4 7). 

Die Weermag se opleidingskader staan dus voor groot uitdagings ten aansien van die opleiding 

van die lede van die nuwe Weermag. 

Opsommend bestaan die groot teikengroep dan uit lede van al die bevolkingsgroepe, beide 

mans en vroue, uniforrndraend en burgerlik, en hulle is voltyds of deeltyds in <liens. Hulle 

benodig voortdurend 'n groot verskeidenheid opleiding, wat waarskynlik gedeeltelik deur 

middel van afstandsonderrig hanteer kan word. Die aard van die weermagopleiding word 

vervolgens kortliks bespreek. 

2.7 AARD VAN MENSLIKE HULPBRONONTWIKKELING IN DIE SUID-AFRI

KAANSE NASIONALE WEERMAG 

Tradisioneel onderskei die Weermag tussen militere ontwikkeling en funksionele opleiding. 

Militere ontwikkeling word gesien as die kursusse en leergeleenthede wat geskep is om die 

individu toe te rus met die kennis, gesindhede en vaardigheid om as 'n lid van die Weermag te 

funksioneer. Daar word onderskei tussen induksie of orientering by spesifieke eenhede en 

militere ontwikkeling. By die eenheid is die lid touwys gemaak ten opsigte van die eenheid se 

funksionering, soos tye vir werk, tee, ete, parades en ander eenheidsroetine, reels, regulasies en 

gebruike. Militere ontwikkeling is kursusse soos offisiersvorming, basiese opleiding en die 
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verskillende stafdienskursusse wat ten doel het om die lid se kennis van die bree weermag

milieu uit te bou en om die lid se leierseienskappe te ontwikkel. Die lid word dus inderdaad 

toegerus met die kennis, gesindhede en vaardighede wat hy benodig om effektief as lid van die 

Weermag te funksioneer. 

Funksionele opleiding hou verband met die dagtaak wat die lid verrig. Indien hy byvoorbeeld 

aangewend word as 'n personeeloffisier, sal sy funksionele opleiding kursusse in personeelwerk 

behels. Die vlieenier ondergaan vlieeniersopleiding. Die hondehanteerder leer hoe om honde op 

te lei om spesifieke take uit te voer. Die infanteris word opgelei om die spesifieke toerusting 

tot sy beskikking te benut op die wyse wat nodig is om die gemeenskap teen militere bedrei

gings te beskerm. So het elke aanwending in die Weermag ook sy eie funksionele opleidingsbe

hoeftes. 

Die affektiewe sy van opleiding verg baie aandag, aangesien die soldaat sekere take moet 

verrig wat strydig met menswees is. Hy moet byvoorbeeld opgelei word om antler mense dood 

te maak, ten einde sy eie te kan beskerm. Dit verg besondere ingesteldhede en die ontwikkeling 

van 'n fyn oordeelsvermoe by elke soldaat. In die ontwerp van opleidingsgeleenthede moet die 

instruksionele ontwerper dan besondere aandag aan die affektiewe sy van die opleiding gee. 

Die Departement het horn ook verbind tot die opvoedkundige dimensie van menslike 

hulpbronontwikkeling, soos weerspieel in die term Education, Training and Development wat 

aan die werkgroep gegee is wat na die ontwikkeling van die menslike hulpbron tydens die 

transformasieproses kyk en soos uiteengesit in die Defence Review (DoD:Review 1998 Deel 

2:84). Dit beteken dat daar ook voorsiening gemaak moet word dat die Departement se lede 

geleentheid gegun word om binne die nasionale opvoedingstelsel opwaartse mobiliteit te 

verwerf, met ander woorde om die "skoolkwalifikasies" te verwerf wat moontlik is en om 

naskoolse kwalifikasies aan tersiere inrigtings te verwerf volgens die individu en die organisasie 

se behoefte. 

In die Weermag word daar tans meer as 2 000 formele kursusse per jaar aangebied (DoD: 

Review 1998 Deel 2:84). Die aard van die inhoude van hierdie kursusse is divers. So is daar 



kursusse wat gerig is op die uitvoering van 'n spesifieke taak, byvoorbeeld om kos voor te 

berei (met ander woorde funksioneel), en ander wat weer gerig is op die vorming van die 

individu as 'n lid van die Weermag, byvoorbeeld offisiersvorming - met ander woorde die 

opvoedkundige dimensie. 
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Bestuursopleiding speel ook 'n belangrike rol in die Weermag. Dit word in toenemende mate 

op verskillende vlakke aangespreek, vanaf die laagste rang tot die hoogste rang wat opleiding 

ondergaan. 'n Resente studie is deur Jooste (1998) onderneem om die ontwikkeling van leiers 

binne die transformerende Departement op 'n wetenskaplik verantwoordbare basis te plaas. 

Gebruik van nuwe tegnologie word voortdurend aangespreek op kursusse wat aangepas of 

herontwerp word, byvoorbeeld in die opleiding van stafdienslede waar rekenaargebaseerde 

oorlogspele gebruik word. Rekenaargeletterdheid word verwerf deur kursusse te volg wat deur 

privaatmaatskappye, byvoorbeeld Infoplan, aangebied word, sowel as deur eenhede wat oor 

die rekenaarvermoe beskik, byvoorbeeld Personeeldiensskool. Verder word lede in die 

opleiding van opleiers by KOLOT aangemoedig om meer gebruik te maak van alternatiewe 

metodes, wat die gebruik van media soos rekenaars, interaktiewe televisie en die Internet 

insluit (KOLOT 1999a). Opleiding van opleidingspraktisyns in die ontwerp, ontwikkeling en 

aanbieding van opleidingsgeleenthede is baie belangrik en daar sal 'n inrigting soos KOLOT 'n 

kardinale rol speel, aangesien opleiding van die opleiers hul hooftaak is. 

Uit die transformasie van die Departement (DoD:Review 1998 Deel 2:86) is daar ook 'n 

behoefte aan burgeropvoeding geidentifiseer, wat onder andere die bestaan van kulturele 

diversiteit, die soldaat se rol in gewapende konflik, militere professionaliteit en militer

burgerlike verhoudings aanspreek. So ook is gelyke geleenthede en regstellende aksie aspekte 

waarin die Departement se werknemers 'n opleidingsbehoefte openbaar. 

Die diversiteit van die opleiding wat verskaf word en die heterogeniteit van die teikengroep, 

stel bepaalde uitdagings aan menslike hulpbronontwikkeling in die Weermag, om byvoorbeeld 

die nodige kursusinhoude te ontwerp en ontwikkel, die nodige kundige fasiliteerders op te lei 

en die individuele leerder in die aanbieding van die opleiding te ondersteun. Die aspekte wat in 



opleiding aandag moet geniet, soos die genoem tot dusver, behoort vervat te word in 'n 

opleidingstrategie en word vervolgens bespreek. 
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2.8 STRA TEGIE VIR MENSLIKE HULPBRONONTWIKKELING IN DIE SUID

AFRIKAANSE NASIONALE WEERMAG 

'n Strategie stel die raamwerk waarbinne 'n organisasie of 'n element daarvan funksioneer. So 

moet die Departement 'n strategie formuleer vir die ontwikkeling van sy menslike hulpbron. 

Hierdie strategie word dan gegee aan die verskillende stafafdelings verantwoordelik vir oplei

ding, wat dit vir hulle spesifieke afdelings verfyn, en dan deurgee aan die eenhede verantwoor

delik vir die opleiding. Die eenhede verfyn die afdeling se strategie tot uitvoerbare taktiek. 

Uitkomste en doelwitte word vir elke opleidingsprogram geformuleer en vervat in 'n curricu

lum, wat weer deur die stafafdelings goedgekeur word vir aanbieding aan die leerders. 

Die Departement is steeds in 'n proses van transformasie en 'n vaste, duidelik geformuleerde 

dokument wat die opleidingstrategie uitspel is nog nie beskikbaar nie, maar die tendense wat 

daarin sal voorkom, is reeds deur die Witskrif vir Verdediging en die Defence Review (DoD 

1998) uiteengesit. Hierdie riglyne is ook sigbaar in die werk gedoen deur die ETD-werkgroep 

(DoD 1997b & c). 

Die volgende riglyne vir opleiding word in die Defence Review (DoD:Review 1998 Deel 

2:83) voorsien, en word ook gereflekteer in die riglyne wat na vore kom in die ETD-werk

groep se verslag ten opsigte die beslissende faktore (DoD 1997b: 5), die visie (DoD 1997b: 19, 

18), die doel (DoD 1997b:20), die waardes (DoD 1997b)21,22) en die benadering (DoD 

1997b: 23) van opleiding: 

Opleiding sal waar prakties moontlik, bevoegdheidgebaseerd wees in soverre dit 

prakties moontlik is byvoorbeeld in die opleiding van projekoffisiere wat gerig is op die 

taak om projekte binne die Weermag betyds en volgens skedule af te handel. 

Die opleiding sal ontwerp word ooreenkomstig die nasionale opleidingstrategie wat 
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erkenning vir alle bevoegdhede sal verseker. 

Die opleiding moet opvoedkundig tegnologies behoorlik ontwerp word en ontwikkel 

word binne 'n sisteembenadering, met toepassing van die beginsels van individualisering 

en volwasse opleiding binne 'n omgewing wat leer bevorder. Dit beteken ook dat 

opleiding in die Weermag sal gebaseer wees op duidelik gei'dentifiseerde opleidingsbe

hoeftes, gekoppel aan werk- ofinternasionale standaarde. Die media en metodologie 

wat deel vorm van die ontwerp, moet ook die beste wees wat optimale leergeleenthede 

ondersteun. 

Opleiding sal gebruik word om die individu se werkvermoe te verbeter en nie as 'n 

dissiplinere maatstaf nie. 

Opleiding in die Weermag sal die waardigheid van die individu erken en uitgevoer word 

in 'n omgewing wat leer vergemaklik. 

Alie opleiding sal periodiek hersien word om dit meer koste-effektief te maak, terwyl 

standaarde behou of verbeter word. Moontlikhede sluit die saamvoeging van 

opleidingsfasiliteite, voorsiening van opleiding op 'n agentebasis, ofvoorsiening van 

algemene opleiding by gesamentlike skole, in. 

Verder stel die Defence Review (DoD:Review 1998 Deel 2:83) dit dat die benadering tot oplei

ding aan elke individu 'n gelyke geleentheid sal hied om tot die maksimum vlak te vorder binne 

sy vermoe en dat die behaalde bevoegdhede in die NQF gereflekteer en sodoende deur SAQA 

geakkrediteer sal word. 

Die opleidingstrategie, in sy geheel gesien, vir die Departement moet daarvoor voorsiening 

maak dat al die nodige stappe gedoen sal word om te sorg dat die Departement beskik oor 'n 

effektiewe menslike hulpbron wat as een span die rol van die Weermag binne 'n demokrasie 

kan uitvoer. Sodanige strategie laat ook ruimte vir die implementering van afstandsonderrig 

wat koste-effektiewe alternatiewe skep en gesamentlike opleiding oor 'n groot geografiese 



gebied moontlik maak. Verdere toepassingsmoontlikhede word in Hoofstuk 5 van hierdie 

dokument bespreek. 

2.9 OPSOMMING 
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In hierdie hoofstuk is 'n oorsig geskets van die menslike hulpbronbestuur en -ontwikkeling wat 

binne die Departement plaasvind. 'n Oorsig van die samestellling en doel van die Departement 

en die Weermag is gegee. Nuwe uitdagings waarmee die Departement gekonfronteer word, is : 

naamlik die rol van die Weermag in vredestyd, die bestaande vaardighede van 'n gei:ntegreerde 

mag, kursusse wat voorgeskryfword uit nasionale belang, 'n groter klem op die opleiding van 

burgerlikes, 'n nuwe dienstermynstelsel en die eise van die regering se heropbou en -

ontwikkelingsprogram is kortliks bespreek. 

Daar is uitgelig dat menslike hulpbronbestuur en -ontwikkeling 'n primere plek beklee in die 

funksionering van die Weermag. Die hele Departement - en so ook die opleiding wat deur die 

Departement aangebied word - is in 'n staat van transformasie. 'n Spesiale werkgroep, die 

ETD- werkgroep, ondemeem tans die opleidingstransformasietaak en word gelei deur die Hoof 

van Gesamentlike Opleiding. Die werksaamhede van hierdie werkgroep is bespreek in terme 

van die faktore waarteen hulle ondersoek geloods is, hul bevindinge ten aansien van die huidige 

status wat opleiding in die weermag verkeer, die status wat daarvoor beoog word en die 

benadering tot opleiding wat gevolg behoort te word. Die visie wat deur die ETD- werkgroep 

gestel is om 'n bevoegde weermag vir die een-en-twintigste eeu daar te stel, is bespreek. Dit 

sal bereik word deur al die strukture in plek te stel, opleidingontwerp en -ontwikkeling te 

ondemeem wat die individu in ag neem en die bevoegdhede te akkrediteer by SAQA. 

Die teikengroep van opleiding en so ook die opleiding wat aangebied word, is as divers 

beskryf Soos al die ander prosesse wat binne die Departement plaasvind, is menslike 

hulpbronontwikkeling ook in 'n staat van transformasie en min vaste riglyne is tans beskikbaar. 

'n Opleidingstrategie is teen die agtergrond van die riglyne vir opleiding gestel in die Defence 

Review, geformuleer en die kem wat na vore kom, is dat die opleiding koste-effektief moet 

wees, die individu in ag moet neem en moet lei tot 'n effektiewe Weermag binne 'n demo-
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krasie. 

Daar is duidelik 'n rnoontlike aanwending van afstandsonderrig as 'n vorm van gei:ndividuali

seerde opleiding wat streef na 'n parate Departernent en die behoefte aan afstandsonderrig 

word in Hoofstuk 3 ondersoek deur rniddel van vraelysstudies. 



" 

HOOFSTUK 3 : ANALISE VAN 
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Distance education touches every facet of an educational organization, not just teaching 
(Holloway & Ohler 1995:290) 

HOOFSTUK3 

ANALISE VAN DIE BEHOEFTE AAN AFSTANDSONDERRIG IN DIE 

SUID-AFRIKAANSE NASIONALE WEERMAG : AARD EN OMV ANG 

3.1 INLEIDING 

• Grondliggend aan die navorsing oor 'n afstandsonderrigstelsel vir die Suid-Afrikaanse 

Nasionale Weermag (die Weermag), is die vraag of daar enigsins 'n behoefte bestaan 

aan afstandsonderrig in die organisasie. Om hierdie vraag te beantwoord, is die 

navorsing ingelei deur 'n vraelysstudie wat aan al die opleidingseenhede in die 

Weermag gestuur is. Die doel van die vraelysstudie was tweerlei, naamlik, om eerstens 

te bepaal waar in die Weermag enige vorm van afstandsonderrig ge'implementeer word 

en tweedens om te bepaal of daar 'n behoefte aan afstandsonderrig in die Weermag 

bestaan. Die vraelysstudie het slegs beskrywende data opgelewer en is gevolglik 

opgevolg deur onderhoude wat gevoer is met: 

die Weermag se direkteure van opleiding (Aanhangsel E) en 

afstandsonderriginstrukteurs wat in die vraelysstudie aangedui het dat hulle 

afstandsonderrig implementeer het of op een of ander stadium van die 

opleidingsmetode gebruik gemaak het (Aanhangsel F). 

Tien uit die 36 eenhede (27,78%) wat bruikbare response gelewer het op die vraelys 

( Aanhangsel D ), het aangetoon dat afstandsonderrig gebruik word, of gebruik is. 

'n Verdere nege eenhede oorweeg afstandsonderrig vir sekere van die kursusse. Daar is 

dus uit die 36 eenhede wat gerespondeer het, 19 eenhede wat 'n belang het by 

afstandsonderrig. Dit verteenwoordig 35,8% van die 53 opleidingseenhede in die 

Weermag. 'n Aanname word hieruit gemaak dat daar genoeg belangstelling in die 

Weermag is om 'n ondersoek na afstandsonderrig te regverdig. Die resultate van die 
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vraelysstudie word in Afdelings 3.2 en 3.3 bespreek. 

• Die navorser is ten twede ook van mening dat, afgesien van die probleme en 

tekortkominge wat deur die afstandsonderriginstrukteurs uitgewys is, die instruksionele 

materiaal wat aan die studente voorsien is, nie gebruikersvriendelik en geskik vir die 

onderrigmetode is nie. Om hierdie rede is 'n ontleding van die instruksionele materiaal 

wat voorsien is, ondemeem. Ten einde die instruksionele materiaal (wat hoofsaaklik uit 

gedrukte materiaal bestaan) te beoordeel, is literatuur oor die onderwerp ontleed. 

Hieruit is 'n kontrolelys saamgestel om 'n vergelykende studie van die materiaal 

moontlik te maak. Kortliks is die bevinding dat die materiaal te kort skiet in 

gebruikerstoeganklikheid en gevolglik nie leervriendelik is nie. 'n Bespreking van 

hierdie ontleding word in Afdeling 3. 4 ingesluit. 

• Derdens het tydens die navorsing die geleentheid na vore gekom om 'n vraelysstudie te 

ondemeem ten aansien van die weermaglede se mening oor die aanwending van 

interaktiewe televisie (ITV). Die geleentheid was 'n aanbod vanaf die Universiteit van 

Stellenbosch (in samewerking met LogTek) aan die Weermag om, as 'n loodsprojek, 

ses ure gratis uitsaaityd te gebruik om 'n onderwerp van eie keuse, landswyd uit te saai 

na die bestaande ontvangsentra. Tydens hierdie geleentheid is 'n vraelysstudie 

ondemeem om te bepaal wat die weermaglede se mening ten aansien van die medium 

is. Die resultate was oorweldigend positief en ten gunste van die implementering van 

ITV in die Weermag en 'n bespreking van hierdie studie word in Afdeling 3.5 

aangebied. 

Vooruitskouing van die hoofstuk 

Hierdie hoofstuk word in vyf dele aangebied, naamlik: 

'n bespreking van die vraelysstudie oor die stand van afstandsonderrig in die Weermag 

- Afdeling 3.2; 

'n bespreking van die gestruktureerde onderhoude gevoer met die Weermag se 

direkteure van opleiding en die afstandsonderriginstrukteurs - Afdeling 3.3; 
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'n ontleding van die instruksionele materiaal wat deur afstandsonderriginstrukteurs in 

die Weermag aan die navorser voorsien is - Afdeling 3 .4; 

die meningsopnamevraelysstudie oor die aanwending van ITV in die Weermag -

Afdeling 3. 5; en 

die gevolgtrekkings wat dui op 'n behoefte aan afstandsonderrig in die Weermag -

Afdeling 3.6. 

3.2 VRAELYSSTUDIE OOR DIE STAND VAN AFSTANDSONDERRIG IN DIE 

SUID-AFRIKAANSE NASIONALE WEERMAG 

3.2.1 Doel van die afstandsonderrigvraelysstudie 

Die vraelysstudie is ondemeem om 'n beginpunt te vestig vir die navorsing. Dit was onbekend 

aan die navorser - buiten dit wat uit persoonlike ervaring bekend is - waar en op watter wyse 

afstandsonderrig in die Weermag aangewend word. Die vraelysstudie moes ook aandui of daar 

enigsins 'n behoefte aan afstandsonderrig in die Weermag bestaan. 

Die doel van die vraelyssstudie was dus om te bepaal waar en op watter wyse word 

afstandsonderrig in die Weermag aangewend word en om hieruit afleidings te maak oor 

die Weermag se behoefte aan afstandsonderrig. 

3.2.2 Metode van die afstandsonderrigvraelysstudie 

Die vraelys is opgestel in samewerking met Professor E.O. de Munnik van UNISA en die 

Militere Psigologiese Instituut (MPI), om die volgende aspekte te dek ('n volledige vraelys 

word voorsien in Aanhangsel C) : 

Aantal kursusse wat aangebied word en getal studente wat opgelei is in die vorige vyf 

jaar (1988 - 1992), om 'n idee te vorm van die omvang van die vorm van opleiding in 

die Weermag. 

Gedeeltes van die kursus wat deur middel van afstandsonderrig aangebied word. 



3-4 

Kursusinhoud se verdeling in persentasie teorie teenoor persentasie prakties om te 

bepaal in watter verhouding teoretiese teenoor praktiese inhoude in afstandsonderrig 

gebruik word, en dan moontlik 'n korrelasie te tref om aan te dui watter gedeeltes wat 

tans konvensioneel aangebied word, moontlik na afstandsonderrig oorgeskakel kan 

word. 

Gedeeltes van die kursusse wat deur die instruksionele personeel oorweeg mag word 

vir aanbieding deur middel van afstandsonderrig. 

Bepaling van die aard van afstandsonderrig wat reeds in gebruik is. 

Aard van residensiele fases wat reeds aan afstandsonderrig gekoppel is. 

Klassifisering van die kursusse in funksionele, ontwikkelings- of professionele kursusse 

om te bepaal wat die aard van weermagkursusse is. 

Samestelling van die handleidings en precis vir afstandsonderrig. 

Integrering van 'n verskeidenheid van media in afstandsonderrig. 

Administrering van afstandsonderrigkursusse. 

Die vraelys is vergesel van 'n dekbrief (Aanhangsel C) en 'n terminologielys om die doel van 

die vraelysstudie te verduidelik, samewerking te versoek en die terminologie wat in die vraelys 

gebruik is, te verklaar. 

Die hele Weermag se opleidingseenhede is as universum geneem. Omdat daar 53 eenhede 

volgens die weermagadreslys was wat opleiding aanbied, het die navorser besluit om geen 

steekproef te trek nie, ten einde alle moontlike eenhede te betrek wat moontlik 'n belang by 

afstandsonderrig mag he. Die vraelys is derhalwe aan al 53 die opleidingseenhede gestuur. 

3.2.3 Operasionalisering van die afstandsonderrigvraelysstudie 

Die vraelys is opgestel in ooreenstemming met die doel daarvan en na raadpleging van outeurs 

soos Zemke en Kramlinger (1982), Smit, Van der Burgh en Ebersohn1
, Wolmarans en Eksteen 

(1987) en navorsers soos Professor E.O. de Munnik van UNISA, bedryfsielkundiges van MPI 

en lede van KOLOT. Die aanvanklike konsepvraelys is verskeie kere ondersoek deur UNISA, 

1Publikasiedatum onbekend 
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MPI en KOLOT, waama dit telkens aangepas is totdat dit voorgele is aan tipiese lede van die 

teikengroep. Finale verfyning is aangebring en die vraelys is versprei na opleidingseenhede in 

die Weermag. Die presiese verloop is aangeteken in die voorlopige verslag (Viljoen 1993). 

Die resultate is vervat in 'n spreistaatformaat om 'n geheelbeeld daarvan te voorsien en 

ingesluit as Aanhangsel D. Dieselfde kodes as wat aanvanklik deur MPI gebruik is, is in die 

spreistaat gebruik in Kol om 3. 

Sekere aannames in verband met die studie is gemaak en bepaalde beperkinge het na vore 

gekom, soos in die volgende paragraaf verduidelik word. 

3.2.4 Aannames en beperkinge van die afstandsonderrigyraelysstudie 

Aannames 

Daar is aangeneem dat beperkte inligting uit hierdie vraelys na vore sal kom, aangesien dit 'n 

verkenning van die terrein vorm en slegs beskrywende data van die bedryf en behoefte aan 

afstandsonderrig versoek is. Dit het wel voldoende informasie verskaf om 'n basis vir die 

navorsing te voorsien. 

Beperkinge 

Die volgende beperkinge is ondervind: 

Die tydstip waarop die vraelys uitgestuur is in Maart/ April, was nie ideaal nie aangesien 

baie respondente met verlof was. Die teikendatum is uitgestel op verskeie respondente 

se versoek. Die navorser het gewag vir die maksimum terugvoer voordat die vraelyste 

vir verwerking na MPI gestuur is. 

'n K wantitatiewe ontleding is deur die navorser self ondemeem, sonder die gebruik van 

die Statistical Package for the Social Sciences (SPSSX)- stelsel wat deur MPI in 
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gebruik is. 

Die aard van die data uit die vraelys laat min statistiese verwerking toe, aangesien dit 

hoofsaaklik beskrywend van aard is. 

3.2.5 Resultate van die afstandsonderrigvraelysstudie 

Van die 53 vraelyste wat uitgestuur is, is 39 terug ontvang, dus 'n respons van 73,58%. Drie 

van die vraelyste moes negeer word, aangesien: 

Een vraelys deur die poskantoor teruggestuur is weens die feit dat die respondent van 

adres verander het en die nuwe adres onbekend was. 

Twee vraelyste glad nie voltooi is nie, aangesien die respondente bloot aangedui het 

dat hulle nie afstandsonderrig aanbied nie en dus van mening was dat die vraelys nie op 

hulle van toepassing is nie. 

Een van die 36 vraelyste wat gebruik kon word, het slegs 'n respons op vraag vier gelewer, 

maar die vraelys is tog ingesluit in die studie aangesien 'n respons wel gelewer is. Daar word 

dus voortaan wanneer na die respondente verwys word, verwys na hierdie 36 response wat 

bruikbaar was. Die resultate ( opgesom in Aanhangsel D ), word vervolgens kortliks bespreek. 

Vraag 1 Eenheid 

Vraag 1 het verband gehou met die naam van die eenheid en word as kodes (per toegekende 

nommer) in die resultate aangedui. Nadat al die response (39) ontvang is, is die drie wat 

negeer moes word, weggelaat en 'n nommer aan elk van die oorblywendes op lukrake wyse 

van 01tot36, toegeken. 
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Vraag2 Aantal kursusse wat deur die eenheid aangebied word per jaar. 

Die vraag is deur 32 ( 60,37%) respondente beantwoord en hulle het 'n totaal van 997 

kursusse aangedui. Die aantal kursusse per eenheid het gevarieer van vier tot 123. Wanneer 

hierdie gegewens vergelyk word met Vraag 7, blyk dit dat van die kursusse meer as een keer 

per jaar aangebied word. 

Vraag 3 Werklike getal studente oor die afgelope vyfjaar deur die eenheid opgelei. 

Die werklike aantal studente wat van 1988 tot 1992 deur die eenhede opgelei is, varieer baie -

tussen 'n minimum van 33 en 'n maksimum van 4725. Aangesien die eenhede nie almal die 

vraag volledig beantwoord het nie, is verdere interpretasie bemoeilik. 

Dit kom voor asof sommige eenhede, soos Eenheid 20, 'n redelike konstante aantal studente 

per jaar opgelei het terwyl antler, soos eenhede 01 en 09, weer 'n toename getoon het. By 

sommige eenhede was daar 'n afuame, terwyl antler merkbare toe- en afnames getoon het. In 

geheel gesien was daar 'n toename in die aantal studente wat opgelei is vanaf 1988 (25864) tot 

1991 (33797), waama 'n afname in 1992 (30985) gevolg het. 

Vraag4 Word enige van die kursusse (of gedeeltes van die kursusse) deur middel van 

afstandsonderrig aangebied? 

Tien uit die 36 respondente (27,78%) het aangetoon dat hulle afstandsonderrig aanwend vir 

sommige of gedeeltes van die eenheid se kursusse. Alhoewel dit 'n redelike persentasie van die 

respondente is, is dit slegs 18,56% van die totale aantal opleidingseenhede. Uit persoonlike 

kommunikasie weet die navorser egter ook van ten minste een antler eenheid wat 

afstandsonderrig gedeeltelik implementeer, wat nie op die vraelys gerespondeer het nie. Die 

navorser neem dus die vrymoedigheid om te stel dat 20, 75% van die Weermageenhede 'n 

belang by hierdie navorsing oor afstandsonderrig het, gegrond op die feit dat hulle tans 

gebruik maak of gemaak het van afstandsonderrig in die tydperk 1988 tot 1992. 
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Vraag5 Watter persentasie van die kursusse is op die konvensionele lf)!Se aangebied? 

Alhoewel almal nie die vraag beantwoord het nie, blyk dit dat die meeste (55,56%) 

respondente se kursusse deurgaans konvensioneel benader is. 'n Konvensionele benadering 

beteken dat die opleiding hoofsaaklik klaskamergebaseerd is, op die tradisionele wyse van 

hoofsaaklik lesings en lesse hanteer word en waar nodig kulmineer in praktiese oefeninge. 

Van die eenhede wat wel afstandsonderrig germplementeer het (Tabel 3.1), het een eenheid 

(nommer 02) van 1988 tot 1991 afstandsonderrig benut vir 10 % van die aanbiedings en in 

1992 die kursusse 100% konvensioneel aangebied het. Twee eenhede (nommers 30 en 33) het 

in 1992 met afstandsonderrig op 'n klein skaal, van drie en een persent onderskeidelik, begin. 

Beide hierdie kursusse is gespesialiseerde, funksionele kursusse wat aan 'n beperkte aantal lede 

gebied word. Eenhede 10 en 16 wend afstandsond~rrig sedert 1991 aan, en eenhede 07 en 15 

sedert 1990. Twee eenhede (01 en 08) hied afstandsonderrig reeds vir ten minste die afgelope 

vyfjaar aan. (Gegewens van voor 1988 is nie vir hierdie studie gevra nie.) 

Tabel 3.1 : Persentasie van kursusinhoude aangebied deur afstandsonderrig 

PERSENTASIE AFSTANDSONDERRIG AFGELEI UIT DIE ROU DATA VIR VRAAG 5 

EenheidNo 01 02 07 08 10 15 16 30 33 

1988 10% 10% 68% 

1989 10% 68% 

1990 10% 50% 68% 93,5% 

1991 10% 50% 68% 1% 93,5% 10% 

1992 50% 68% 1% 93,5% 25% 3% 1% 

Uit Tabel 3.1 is dit duidelik dat die mate waartoe afstandsonderrig aangebied word, varieer 

van een persent van die inhoude van die kursusse tot 93,5%. Hierdie verskynsel kan 

waarskynlik toegeskryf word aan die hoofsaaklik teoretiese aard van die inhoud, soos dit blyk 

uit die oorwegend gedrukte leermateriaal wat in afstandsonderrig gebruik word ( vergelyk vrae 

14 tot 17, pp. 3-14 tot 3-16, en Aanhangsel H). 

Uit die beperkte informasie beskikbaar, is die enigste tendens dat meer eenhede gedurende die 
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negentigjare afstandsonderrig gebruik het as in die laat tagtigerjare. Daar blyk dus 'n toename 

in die aanwending van afstandsonderrig te wees. 

Vraag6 Is enige van di.e kursusse voorheen deur middel van afstandsonderrig 

aangebied en weer later vervang deur di.t op die konvensionele ltpSe aan te 

bied? 

Slegs een uit 34 respondente het aangetoon dat hulle die gebruik van afstandsonderrig vir 

sekere kursusse gestaak het. 'n Verdere bespreking van die aangeleentheid sal in Vrae 20 tot 

23 gevoer word. Sedert die vraelysstudie gedoen is, het verskeie antler eenhede dit onder die 

navorser se aandag gebring dat afstandsonderrig gestaak is vanuit die bevelvoerderskantoor. 

Uit die gesprekke het dit geblyk dat geen sinvolle wetenskaplik-gefundeerde redes wat 

gebaseer is op aanvaarde navorsingspraktyk van ontleding en motivering, aangevoer is vir die 

staking van afstandsonderrig nie. 

Vraag 7 Noem die kursusse wat op die konvensionele ltpSe aangebied word en 

klassifiseer hulle aan di.e hand van die label wat 1 = funksioneel, 2 = 

militere ontwikkeling, 3 = professioneel is. 

Die vraag is deur 3 5 respondente beantwoord. Redelik volledige antwoorde ten opsigte van 

die name van die kursusse is verskaf Die navorser het egter meer belang by die aantal en aard 

van die kursusse as by die spesifieke benaming van die kursus aangesien die name bloot 

gebruik is om die aard te verifieer. Derhalwe is met MPI ooreengekom om die aantal kursusse 

te kodeer, in plaas daarvan om die kodering per kursus te doen. Daar is gevolglik 'n verdere 

veranderlike, naamlik "aantal konvensionele kursusse", by die vraelys gevoeg. Die 

koderingsnaam daarvoor is "KONV AANT". Die veranderlike is bepaal deur die aantal 

kursusse wat gelys is, bymekaar te tel. 

Die klassifisering van kursusse asfunksioneel, militere ontwikkeling enprofessioneel is daarop 

gebaseer dat lede van die Weermag aan die een kant vir hul spesifieke taak toegerus word en 

aan die antler kant toegerus word om binne die algemene Weermagmilieu te funksioneer. 
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Opleiding vir die spesifieke taak, byvoorbeeld om 'n personeelklerk te wees, staan bekend as 

funksionele opleiding en word deur die Weermag self aangebied, terwyl lede wat in 

professies soos die van 'n mediese dokter staan, deur tersiere instansies soos universiteite 

prof essioneel opgelei en geakkrediteer word. Ongeag die funksionele taak, mo et die lede ook 

as personeel van die Weermag as 'n spesifieke instansie gevorm word en word daarvoor 

toegerus deur militere ontwikkelingskursusse, soos offisiersvorming en opleiding in junior 

bevel- en stafdienste. Dit blyk uit die response dat die meeste 372 uit 499 (74,5%) kursusse 

wat aangebied word, funksioneel van aard is. Daar is egter kursusse, soos Vorming, wat 

eerder as militere ontwikkeling beskou word, wat deur sommige respondente asfunksioneel 

aangetoon word. (Die navorser het egter nie die data aangepas om by eie siening te pas nie.) 

Drie eenhede toon 'n totaal van ses kursusse as professioneel aan. Vyf van die genoemde 

kursusse kan eerder as funksioneel geklassifiseer word wanneer na die name daarvan gekyk 

word, soos "instructor's course, aircraft corosion treatment, navigation instructor, pilot 

conversion". Slegs een van die kursusse wat deur die respondente as professioneel beskryf is, 

naamlik : " senior com pilot licence", voldoen volgens definisie aan die vereistes vir 'n 

professionele kursus, naamlik dat dit deur 'n opleidingsinstansie geakkrediteer word en 

registrasie deur 'n professionele liggaam vereis. Die navorser het die saak met 'n vlieenier en 

onderrig-tegnoloog (kolonel Parkins2
) geklaar. 

Vraag 8 

Vraag9 

Watter persentasie van die inhoud in paragraaf 7 genoem, is teorie? en 

Watter persentasie van die kursusinhoud wat in paragraaf 7 genoem is, is 

prakties? 

Al die kursusse blyk 'n teoriegedeelte te bevat. In een geval het die respondent deur 'n byskrif 

aangedui dat die kursus/ se uitsluitlik teorie bevat. 

Vir die twee vrae is daar in die vraelys (Aanhangsel C) 'n tabel voorsien waarin die respondent 

volgens intervalle kon aantoon watter gedeeltes van die kursusse respektiewelik teoreties of 

prakties van aard is. Tabel 3.2 verduidelik die frekwensie waarin respondente aangetoon het 

2 Bevelvoerder KOLOT 1992 - 1994 
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hoe die hoeveelheid teorie verdeel is teenoor die hoeveelheid prakties. Vergelykenderwys toon 

die resultate nie, soos verwag sou word, dat wanneer die persentasie teorie van die kursus by 

die persentasie prakties getel word, 'n antwoord van 100% verkry word nie. Dit kan daaraan 

toegeskryfword dat kursusse gewoonlik militer-regimentele aspekte soos sport- en 

appelparades insluit. Die verskynsel dat meer as 50% van die kursustyd aan nie-kursusinhoud

aspekte bestee word, plaas 'n vraagteken oor die verantwoordelike en ekonomiese gebruik van 

opleidingstyd. 

Tabel 3.2: 

REEKS 

<20% 

21-40 % 

41 -60 % 

61- 80 % 

>81 % 

Totaal 

Vraag 10 

Gemiddelde frekwensies van verdeling van al die 

kursusse in teorie teenoor prakties 

TE ORIE PRAK.TIES 
FREKWENSIE FREKWENSIE 

2,8 3,5 

7,0 5,0 

6,6 8,0 

4,6 5,2 

3 2,6 

24 24,3 

Sou u 'n afstandsonderrigbenadering vir enige van die kursusse in 

paragraaf '73 of gedeeltes daarvan oorweeg? 

Die respondente het aangetoon dat hulle vir die meeste (314 uit 400 response; 78,5%) 

kursusse nie 'n afstandsonderrigbenadering oorweeg nie. Vir 53 (13,25%) kursusse word 

afstandsonderrig moontlik oorweeg en vir 33 (8,25%) kursusse word dit beslis oorweeg. 'n 

Totaal van 86 (21,5%) kursusse kan dus moontlik na afstandsonderrig oorgeskakel word. Die 

feite dui daarop dat daar 'n groter aanwendingsmoontlikheid vir afstandsonderrig is, as wat 

tans in gebruik is. 

3Paragraaf 7 van die vraelys - kyk Aanhangsel D 



3-12 

Vir 50 van die kursusse waarvoor afstandsonderrig moontlik gebruik kan word, word net die 

teoriegedeelte vir afstandsonderrig oorweeg, terwyl dit in drie gevalle ook vir die praktiese 

gedeelte oorweeg word. In 17 gevalle bestaan die mening dat die totale kursus by wyse van 

afstandsonderrig aangebied kan word. 

Daar kan uit bogemelde gegewens reeds voorlopig afgelei word dat die potensiaal vir die 

aanwending van afstandsonderrig op groter skaal we/ in die Weermag bestaan. 

Vraag 11 Noem die kursusse wat met behulp van afstandsonderrig aangebied word en 

klassifiseer hulle aan die hand van die tabel waar 1 = funksioneel, 2 = 

militere ontwikkeling, 3 = professioneel is. 

'n Bykomende veranderlike, naamlik die aantal afstandsonderrigkursusse (gekodeer as 

"AFSAANT"), is deur die kodeerder bygevoeg, sodat dit vergelyk kan word met die aantal 

konvensionele kursusse wat aangebied word. In totaal word daar 499 (Vraag 7) konvensionele 

kursusse teenoor 18 afstandsonderrigkursusse deur die respondente aangebied. Dit verteen

woordig 'n persentasie van 96,52% konvensioneel teenoor 3,48% afstandsonderrig. 

Dertien uit die 18 (72,22%) kursusse wat by wyse van afstandsonderrig aangebied word, word 

asfunksioneel beskou. Van hierdie kursusse is gekoppel aan 'n spesifieke pos, byvoorbeeld die 

NDP Basiese Sjefkursus. Van die kursusse, soos die by Eenheid 01, word as beidejunksioneel 

en militere ontwikkeling aangedui, alhoewel die naam Junior Bevel en Staf en Vorming daarop 

dui dat dit militere ontwikkeling is. Ses van die kursusse, byvoorbeeld die Gesamentlike 

Stafkursus, is militere ontwikkeling. Een kursus word as professioneel beskou. Dit is 'n 

verpligte kursus vir Weermagvlieeniers en word deur Departement Burgerlike Lugvaart 

aangebied en geevalueer. Die Suid-Afrikaanse Lugmag (SALM) bied 'n teoretiese gedeelte 

hiervan by wyse van afstandsonderrig aan. Die res van die kursus word residensieel aangebied 

ter voorbereiding vir die burgerlike eksamen. 

Uit die gegewens is afgelei: Die voorbeelde van afstandsonderrig word hoofsaaklik gebruik 

vir die voorbereiding van die lid vir spesifieke junksionele take. Hierdie aspek is belangrik, 



aangesien dit dui op opleiding wat waarskynlik by die werkplek kan plaasvind binne 'n 

afstandsonderrigsisteem. 

Vraag 12 Wat is die aard van die onderskeie kursusse? 

3-13 

In vergelyking met Vraag 11 lyk dit asof die respondente nie hierdie vraag volledig voltooi het 

nie, aangesien daar in sekere gevalle in totaal meer kursusse in Vraag 11 aangedui word as in 

Vraag 12. In een geval (Eenheid 01) word aangedui dat die kursusse in geheel by wyse van 

afstandsonderrig aangebied word. Dieselfde respondent weerspreek haarself egter deur aan te 

toon dat die twee kursusse ook 'n residensiele fase bevat. Die meeste [13 uit 16 (81,25%)] van 

die kursusse word saamgestel uit 'n afstandsonderrig- en 'n residensiele fase. 

'n Aanname kan gemaak word dat afstandsonderrig in die meeste gevalle in die Weermag ook 

gekoppel sal wees aan 'n residensiele Jase. 

Vraag 13 Wat behels die aangesig-tot-aangesig kontak waar dit wel voorkom? 

Die aangesig-tot-aangesig kontak wat tussen afstandsonderriginstrukteurs en -studente 

bestaan, is hoofsaaklik groepbesprekings en informele gesprekke (sewe uit agt response: 

87,5%). Lesings (ses response) word as die tweede mees gebruikte vorm van aangesig-tot

aangesig kontak gelys. Enkele gevalle van simposia, seminare en werkseminare word aange

toon. 

Ander vorme van aangesig-tot-aangesig kontak word deur twee respondente aangetoon as: 

* Sindikate. Eenheid 08 het aangetoon dat hulle leerders in sindikate bymekaar kom. 'n 

Aanbeveling van die navorser, na aanleiding van gesprekke met verskeie persone, is dat 

studente aangemoedig kan word om meer in groepverband saam te werk. Dit dien as 

motivering en skakel die gevoel van isolasie uit. Die vorming van formele sindikate kan 

goed funksioneer indien die lede van die sindikaat geredelik met mekaar kontak het. 

Uit die aard van afstandsonderrig is dit egter nie altyd so moontlik nie, aangesien daar 



3-14 

'n klein getal studente kan wees wat oor 'n wye geografiese gebied versprei is4
. 

* Besoeke. Eenheid 33 bring besoeke aan die leerders. Uit eie ervaring van die 

navorser by die SAMGD Kollege, asook uit literatuur (Aanhangsel N, Erdos 

(1967:80)) blyk die algemene gebruik in afstandsonderrigsituasies te wees om besoeke 

aan studente te bring. Selfs in afgelee gebiede soos die platteland van Lesotho, gaan 

dosente na hulle studente vir kontaksessies. In persoonlike kommunikasie met 

afstandsonderriginstrukteurs blyk dit <lat die besoeke 'n belangrike rol speel in die 

binding tussen die instrukteur en die studente. 

* Gassprekers. Eenheid 33 maak gebruik van gassprekers - veral deskundiges - tydens 

werkseminare waar daar 'n hoe mate van interaksie tussen die student, die aanbieder en 

die instruksionele materiaal is. 

Die navorser beveel aan <lat die gebruik van seminare, simposiums en werkseminare moontlik 

meer aangemoedig kan word, aangesien <lit waardevolle kontaksessies kan wees waar sinvol 

oor inhoude gekommunikeer kan word met kundiges. Daarom moet die instrukteurs en 

instruksionele ontwerpers meer ingelig word oor die gebruik van hierdie metodes in 'n 

afstandsonderrigsisteem. 

Vraag 14 Wat behels die residensielefase? 

Agt uit die 10 response toon <lat praktiese oefeninge gedurende die residensiele fase aangebied 

word, en nege uit die 10 <lat pratykgerigte vakke aangebied word. Eenhede het ook aangetoon 

<lat lesings, leeswerk, 'n praktiese eksamen en eksamen (in twee gevalle) tydens die residen

siele fase plaasvind. Hieruit blyk <lit <lat afstandsonderrig gewoonlik aan 'n residensiele Jase 

wat hoofsaaklik prakties van aard is, gekoppel word. 

4Interaktiewe media soos die Internet en telefoonkonferensies kan hier bruikbare 
oplossings hied soos deur Babayco (1999) aanbeveel word. 
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Vraag 15 Waaruit bestaan die afstandsonderrig instruksionele materiaal? 

Die 10 respondente se antwoorde word opgesom in Tabel 3.3, p 3-15. Hieruit blyk <lat in die 

meeste gevalle (60% en 80% onderskeidelik), precis5 en handleidings spesiaal vir die 

afstandsonderriginhoud opgestel word. Slegs drie eenhede stel nie spesiaal precis en handlei

dings saam vir afstandsonderrig nie. In watter mate hierdie materiaal gebruikersvriendelik is en 

leer bevorder, sal in Afdeling 3.3 beskryfword. 

Tabel 3.3 : Aard van die gedrukte instruksionele materiaal 

GEDRUKTE INSTRUKSIONELE MATERIAAL Frekwensie Ja Frekwensie Nee 

Precis dieselfde as residensieel 6 2 

Precis spesiaal vir afstandsonderrig opgestel 8 1 

Handleiding dieselfde as residensieel 6 3 

Handleiding spesiaal vir afstandsonderrig opgestel 6 2 

Doelwitleerplan/Curriculum 8 2 

Werkopdragte 8 1 

Studiegids 7 1 

Boeke 1 

Riglyne 1 

Taakboek 1 

Vraag 16 Beskik die precis/handleidings oor die volgende : verskillende leereenhede, 

duidelike instruksies, doelwitte, evalueringsbesonderhede, inleiding, 

instruksionele inhoude, aktiwiteite, afsluiting, diagramme, sketse (foto's), 

kleurdrukwerk? 

Die precis of handleidings beskik in die meerderheid gevalle (70% tot 90%) oor die volgende: 

duidelike instruksies, doelwitte en die gebruiklike vorm vir leergerigte kommunikasie : 'n 

5'n Precis is 'n dokument wat opgestel word as 'n verkorte weergawe van 'n ander lywige 
dokument (Reels vir Militere Skryfwyse HSA W 1993) 
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inleiding, die instruksionele inhoud en 'n afsluiting. 

Aspekte wat leer bevorder kom na die navorser se mening nie genoegsaam voor nie. In 

gevalle waar die instruksionele materiaal nie vir aspekte soos die verdeling van die inhoud in 

leereenhede (40%), aktiwiteite (50%), diagramme (60%) en sketse (50%) voorsiening maak 

nie, beteken <lit <lat die student waarskynlik gekonfronteer is met 'n massa teks wat hyself 

moet verwerk en visualiseer. Die navorser is van mening dat die belangrikheid van aktiwiteite 

wat die student help om die nodige bevoegdhede te ontwikkel, deur die riglyne wat uit hierdie 

navorsing vloei, aan die instruksionele ontwikkelaars uitgewys moet word. So behoort hulle 

ook ingelig te word aangaande die rol van beeldmateriaal en die aanbieding van inhoude in 

leereenhede in afstandsonderrig, aangesien die instruksionele materiaal die rol van die 

klassikale instrukteur oorneem. 

Die lae voorkoms van kleurdrukwerk ( slegs 10%) hou verband met die koste verbonde aan 

kleurdrukwerk en fondse vir groot hoeveelhede kleurdrukwerk is gewoonlik nie in die 

Weermag beskikbaar nie. Die gevalle waar dit wel voorkom, is die studentegetal op die kursus 

minder as 10 (onderhoud met instrukteur van Eenheid 33). 

Evalueringsbesonderhede word slegs deur 60% van die respondente voorsien. Evalu

eringsbesonderhede hang nou saam met die leeruitkomste/doelwitbereiking wat verwag word, 

en sigbaarmaking hiervan met die aanvang van studie word in uitkomsgebaseerde opleiding 

beklemtoon (Malan 1997: 31 ). 

Vraag 17 · Word enige van die volgende media by die afstandsonderrig ingesluit : 

radio-uitsendings, televisie-uitsendings, rekenaarpakkette (sagteware), 

SANW rekenaarnetwerk, spesiale rekenaarmodems, video's, klankskyfie

reekse, modelle, klankbande, telefoonkonferensies, ander wat gespesifiseer 

moetword? 

Min mediaverskeidenheid word saam met die instruksionele materiaal (in Vraag 15 beskryf), 

gebruik. So word televisie-/ en radio-uitsendings glad nie gebruik nie. Klankskyfiereekse word 
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deur een instansie benut. Een eenheid (nommer 33) gebruik rekenaarpakkette, die 

Weermagrekenaametwerk, spesiale rekenaarmodems, video's, klankbande, modelle en 

telefoonkonferensies. Die eenheid maak dus gebruik van 'n multimediabenadering vir die 

minder as 10 studente wat hy deur die kursus oplei. Tydens 'n persoonlike gesprek het die 

instrukteur daarop gewys dat al die media self vervaardig word op klein skaal en op die mees 

ekonomiese manier tot hul beskikking. 

Uit waamemings deur die navorser blyk dat moontlike redes waarom so min antler media 

(benewens die gedrukte materiaal) benut word, die volgende kan wees: 

Gebrek aan fondse vir die vervaardiging van media soos video's. 

Gebrek aan fondse vir die voorsiening van kopiee aan elke student. 

Gebrek aan kennis van die vervaardiging en aanwending van antler media. 

Die studente beskik nie oor die fasiliteite om die media te benut nie. 

Die vak leen homself nie tot die gebruik van antler media nie. 

Onkundigheid in die tegnologie wat aangewend kan word. 

Hierdie navorsing behoort te lei tot moontlike oplossings vir hierdie tekortkominge. 

Vraag 18 Wie administreer6 die afstandsonderrigkursusse? 

Die afstandsonderrigkursusse word meesal (80%) deur die eenheid se opleidingsvleuel bedryf 

6Met "administreer" word hier verwys na die totale hantering van die 
afstandsonderrigstelsel by die afsonderlike Weermageenhede. Elkeen van die eenhede funksioneer 
selfstandig. Waar daar nie groot getalle studente betrokke is nie, word die registrasiefunksie deur 
die instrukteur self hanteer. Dit is slegs by groter eenhede soos Eenheid 01 waar 'n kl erk spesifiek 
toegeken is om die afstandsonderrigadministrasie te hanteer. 
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Dit sal dan waarskynlik 'n bykomende taak tot die instrukteurs se konvensionele instruk

teursrol wees. Twee eenhede (01 en 07) het 'n afstandsonderrigvleuel. Eenheid 33 dui aan dat 

die kursusoffisier die afstandsonderrig bedryf Hierdie eenheid bied slegs een gespesialiseerde 

kursus aan vir 'n klein groepie studente by wyse van afstandsonderrig, en dit is skynbaar nie 

die kursusoffisier se enigste taak nie. Aangesien die instrukteurs in baie gevalle, soos hier en in 

persoonlike gesprekke na vore kom, afstandsonderrig as 'n bykomende taak bedryf, word 

negatiewe gevoelens soos oorwerktheid en 'n fiustrasie om die afstandsonderrig na behore te 

bedryf, dikwels ervaar en sal moontlike oplossings hiervoor gevind moet word. 

Een eenheid se afstandsonderrig word deur die opleidingsvleuel in samewerking met 'n 

afstandsonderrigvleuel en 'n navorsings- en ontwikkelingsvleuel (N&O) bedryf In hierdie geval 

is daar 'n samewerkingsooreenkoms tussen die vleuels waar die fasilitering en verantwoorde

likheid vir die kursusse in die afstandsonderrigvleuel gesetel is. Die opleidingsvleuel voorsien 

kundige hulp in die samestelling van leermateriaal en voorligtings, terwyl die N&O-vleuel 

evaluering van die kursusse doen. 

Vraag 19 Is daar enige and.er metodes of benaderings by die afstandsonderrig gei"nte

greer, byvoorbeeld 'n modulere benadering of geindividualiseerde 

onderrigsisteem? 

Drie eenhede (01, 07 en 33) kombineer die afstandsonderrigbenadering met 'n modulere 

benadering, waarvan die laaste twee die student die keuse gee om te besluit wanneer hy watter 

modules wil afhandel. By Eenheid 07 is daar egter 'n tydsbeperking dat al die modules binne 

twee jaar afgehandel moet wees. Eenheid 33 werk meer gelndividualiseerd, in die sin dat die 

student se afhandeling van modules aan homself oorgelaat is, aangesien individue se 

werksomstandighede baie verskillend is. 

Eenheid 19 wend taakboekopleiding aan binne die werksituasie waar die toesighouer en 

student by elke suksesvol voltooide taak teken, as bewys van die afhandeling daarvan. 
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Noem die kursusse wat met behulp van afstandsonde"ig aangebied was en 

later verander is, en klassifiseer hulle aan die hand van die tabel waar 1 = 

funksioneel, 2 = militere ontwikkeling, 3 = professioneel, 4 = geheel 

afstandsonderrig, 5= afstandsonderrig met aangesig-tot-aangesig kontak, 6 

= afstandsonderrig met 'n residensii!le fase is. 

Slegs een Eenheid (01) het tydens die uitvoering van die vraelysstudie, aangedui dat hulle 

voorheen afstandsonderrig aangebied het, wat weer gestaak is. Die kursus was 'n kombinasie 

van mi/itere ontwikkeling enfunksioneie opleiding. Die respondent dui aan dat dit in geheel 

deur afstandsonderrig aangebied is, maar ook aan 'n residensiele fase gekoppel was. 

Vraag 21 Noem die redes waarom die afstandsonderrig gestaak is? 

Die redes waarom die afstandsonderrig by Eenheid 01 gestaak is, is volgens die respondent die 

volgende: 

Kursusse was te groot en instrukteurs nie voldoende om die besoeke, onderhoude en 

motivering te hanteer nie. 

Studente was nie gemotiveerd om deur middel van afstandsonderrig opgelei te word 

rue. 

Bevelvoerders van eenhede was nie betrokke by die opleiding van hulle lede nie. 

Afstandsonderrig was nie 'n geskikte metode vir die teikengroep nie. 

Kommentaar oor die redes vir die staking van afstandsonderrig in Vraag 21 gerappor

teer 

Uit die antwoorde en opmerkings ten aansien van die staking van 'n kursus wat vantevore deur 

middel van afstandsonderrig aangebied is, blyk dit dat die instruksionele ontwerp en ontwik-
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keling van hierdie opleiding nie na behore uitgevoer is nie. 'n Gebrekkige analise van die 

teikengroep, die situasie en gevolglik ook die opleidingsbehoefte, kan tot die mislukking van 

enige kursus lei, aangesien die ontwikkeling wat leer by die spesifieke studente sal bevorder, 

dan ook nie na behore gedoen kan word nie. Uit persoonlike ervaring van die navorser by die 

besondere eenheid, kan ook gestel word dat die besluit om die afstandsonderrig te staak, nie 

op wetenskaplik-gefundeerde navorsing gebaseer is nie. Dit is 'n verdere rede waarom hierdie 

navorsing afstandsonderrig in die regte lig by instruksionele personeel in die Weermag moet 

plaas, ten einde afstandsonderrig optimaal te benut binne al die eenhede in die organisasie. 

Die opmerkings oor bevelvoerders se onbetrokkenheid moet in 'n emstige lig beskou word, 

aangesien afstandsonderrig 'n sisteem is waar elke party wat belang by die student het, 'n 

integrale rol vervul om die leer uiteindelik te bevorder. Die lid se bevelvoerder speel 'n 

belangrike rol in die skep van 'n omgewing waarbinne die student ondersteun moet word om 

te leer en sodoende kursusse suksesvol te voltooi. Dit is tot voordeel van die bevelstruktuur, 

aangesien die kursusse effektiewe werkuitvoering van die lid bevorder binne die konteks van 

die eenheid en die organisasie. 

Vraag22 Waaruit het die afstandsonderrig se instruksionele materiaal bestaan? 

Die instruksionele materiaal wat vir hierdie kursusse gebruik is, het bestaan uit precis wat 

spesiaal vir afstandsonderrig opgestel is, 'n doelwitleerplan, werkopdragte en 'n studiegids. 

Vraag23 Was enige van die volgende media by die afstandsonderrig ingesluit : radio

uitsendings, televisie-uitsendings, rekenaarpakkette (sagteware), SANW 

rekenaarnetwerk, spesiale rekenaarmodems, video's, klankskyfiereekse, 

modelle, klankbande, telefoonkonferensies, ander wat gespesifiseer moet 

word? 

Geen bykomende media is by die geskrewe instruksionele materiaal gebruik nie. Die respon

dent dui wel aan dat groepbesprekings deel was van die afstandsonderrig. 
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3.2.6 Bevindinge van die afstandsonderrigvraelysstudie 

Die resultate dui daarop dat afstandsonderrig in 'n klein mate (20, 75%: Vraag 4), maar wel 

toenemend (Vraag 5) in die Weermag aangewend word. Daar bestaan duidelik belangstelling 

om afstandsonderrig moontlik uit te brei, soos blyk uit die response op Vraag 10. 

Waar die afstandsonderrig voorkom, word dit hoofsaaklik vir funksionele opleiding en militere 

ontwikkeling gebruik, sodat die lid toegerus word vir sy spesifieke taak binne die Weermag 

(Vraag 11 ). Die kursusse bestaan uit beide afstandsonderrig en residensiele fases, waarvan 

laasgenoemde hoofsaaklik praktykgerig is, terwyl die teorie hoofsaaklik tydens afstands

onderrig aandag geniet (Vrae 12, 13, en 14). Die instruksionele materiaal is hoofsaaklik 

gedrukte, papiergebaseerde materiaal wat in enkele gevalle gei"llustreerd is en selde deur ander 

media ondersteun word (Vrae15, 16, en 17). Die kommunikasie word wel versterk deur 

persoonlike kontak in die vorm van besoeke deur die instrukteur aan die student en omgekeer; 

die betrek van kundige personeel uit die student se werkomgewing, en die organisering van 

groepbesprekings en lesings (Vraag 13). 

Van die inligting wat deur die respondente verskaf is, vereis egter nadere toeligting wat later in 

die opvolgonderhoude hanteer is en in Afdeling 3.3, p 3-24, gerapporteer word. 

3.2. 7 Toepassing van die resultate in die praktyk 

Die vraelys het die opleidingseenhede wat afstandsonderrig implementeer, gei'dentifiseer. Die 

navorser kon dus met hierdie eenhede kontak maak om die situasie ter plaatse te ondersoek. 

Die eenhede wat belangstel om afstandsonderrig aan te wend, is ook gei'dentifiseer en kon 

gevolglik ook gekontak word. Voorligting oor afstandsonderrig behoort aan hierdie eenhede 

gegee te word ten einde hulle besluite ten aansien van die metode te fasiliteer. 
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3.2.8 Opsomming in terme van probleemstelling 

Die vraelysstudie is ondemeem om te bepaal waar in die Weermag afstandsonderrig ge'imple

menteer word en of daar 'n behoefte aan afstandsonderrig is. Die vraelysstudie het in sy doel 

geslaag, aangesien die navorser daaruit kon bepaal <lat daar 10 eenhede in die Weermag is 

waar afstandsonderrig in 1993 aangewend is. Verder het 19 eenhede aangedui dat hulle 

afstandsonderrig sal/kan oorweeg in die aanbieding van hul kursusse. Daar is dus 'n ge'identifi

seerde totaal van 29 eenhede (54,72% van al die opleidingseenhede) wat belang by die 

implementering van afstandsonderrig het. Vanuit hierdie basis kan die navorser die afleiding 

maak <lat daar wel 'n behoefte aan afstandsonderrig in die Weermag bestaan. Verder is uit die 

vraelysstudie die belanghebbende eenhede ge'identifiseer en daar is bepaal <lat riglyne vir 'n 

afstandsonderrigstelsel vir die Weermag noodsaaklik is. 

3.2.9 Gevolgtrekkings 

• Alhoewel afstandsonderrig nie op groot skaal tans in die Weermag aangewend word 

nie, bestaan die potensiaal om <lit uit te brei. Waarskynlik sal die integrering van nuwer 

tegnologie en die vestiging van groter kundigheid op die gebied van afstandsonderrig, 

'n verdere toename in die implementering van die metode teweegbring. 

• Die vraelysstudie het aangetoon <lat verdere navorsing nodig was om 'n beter beeld te 

verkry van waar die probleme van afstandsonderrig in die Weermag gesetel is. Dit het 

aanleiding gegee tot die persoonlike gestruktureerde onderhoude met die afstandson

derriginstrukteurs. Die aard van die instruksionele materiaal vereis ook 'n ondersoek 

ten einde te bepaal of <lit leerbevorderlik is. 

• In die Weermag sal afstandsonderrig waarskynlik altyd aan 'n residensiele fase gekop

pel word weens die feit <lat die verdedigingstaak 'n praktiese taak is waarvoor fisiese 

oefeninge en spanwerk noodsaaklik is. Die kombinasie van konvensionele opleiding en 

afstandsonderrig moet professioneel bepaal en beplan word. 
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• Dit is nodig om die skakeling tussen afstandsonderrig en antler gei:ndividualiseerde 

opleidingsmetodes, soos bevoegdheidsgebaseerde modulere opleiding, ook te onder

soek. Die sukses van afstandsonderrig in die Weermag sal, soos vir alle antler op

leiding, afhanklik wees van 'n deeglike ontwerp en die behoorlike ontwikkeling van 'n 

didaktiese oordragstelsel. 

• Die afstandsonderrig, soos dit tans in die Weermag bedryf word, het riglyne nodig vir 

optimale aanwending. 

3.2.10 Aanbevelings nit die afstandsonderrigyraelysstudie 

• Die vraelysstudie het aangetoon dat die volgende stap in die navorsing die voer van 

onderhoude vereis - onderhoude met die afstandsonderriginstrukteurs by die eenhede 

waar afstandsonderrig reeds aangewend is. Dit was ook noodsaaklik om onderhoude te 

voer met die hoofde van opleiding in die Weermag, aangesien hulle 'n aanduiding kan 

gee aangaande die lewensvatbaarheid van afstandsonderrig in die organisasie. 

• Wyer begronding van afstandsonderrig, veral ten opsigte van 'n werkbare stelsel, moet 

deur literatuurstudie bekom word en dan spesifiek aangepas word vir die Weermagsitu

as1e. 

• Afstandsonderrig kan 'n belangrike altematiewe opleidingsbenadering in die Weermag 

word. Dit sal, weens die eie aard van die Weermag se opleiding wat hoofsaaklik 

spangeorienteerd is, nie die konvensionele opleiding in totaliteit vervang nie, maar kan 

'n meer effektiewe opleidingsisteem ondersteun. 

3.2.11 Slotopmerking oor die afstandsonderrigyraelysstudie 

Die vraelysstudie is egter nie as voldoende beskou nie en is opgevolg met gestruktureerde 

onderhoude en 'n ontleding van die instruksionele materiaal wat voorsien is. Hierdie twee 

ondememings word in die volgende twee afdelings bespreek. 
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3.3 GESTRUKTUREERDE ONDERHOUDE GEVOER MET PERSONEEL 

BETROKKE BY AFSTANDSONDERRIG (WEERMAGDIREKTEURE VAN 

OPLEIDING EN AFSTANDSONDERRIGINSTRUKTEURS) 

3.3.1 Doel van onderhoude 

Die navorser het na aanleiding van die vraelysstudie waar die eenhede wat reeds afstands

onderrig aanwend, gei:dentifiseer is, gestruktureerde onderhoude ontwerp en met die betrokke 

personeel by die eenhede onderhoude gevoer ten einde verdere informasie ten aansien van die 

bedryf van afstandsonderrig in die Weermag te bekom. Voordat hierdie ondememing aangepak 

is, het die navorser afsonderlike onderhoude met die direkteure van opleiding in die Weermag 

gevoer om hulle mening ten aansien van afstandsonderrig te bepaal. Die personeel bepaal die 

opleidingsbeleid en speel dus 'n belangrike rol in die lewensvatbarheid van 'n afstandsonderrig

stelsel binne die Weermag. In hierdie afdeling sal hierdie twee ondememings dan afsonderlik 

bespreek word aangesien die samestelling van die gestruktureerde onderhoude vir die twee 

groepe verskil het. 

3.3.2 Onderhoude met direkteure van opleiding 

• Strukturering van onderhoude met direkteure van opleiding 

Die onderhoude is gestruktureer sodat gestandaardiseerde vrae aan die verskillende direkteure 

gestel kon word en om die navorser daartoe in staat te stel om 'n vergelyking tussen die 

antwoorde te kan tref. Die onderhoude is so gestruktureer dat die navorser 'n beeld kon vorm 

van die direkteurs se mening oor afstandsonderrig binne die Weermag. Die spesifieke vrae is 

geformuleer uit gesprekke met die bevelvoerder en navorsingspersoneel van KOLOT en gemik 

op die inset wat vanaf die direkteure verkry kan word in die lig van hulle oorkoepelende 

betrokkenheid by beleidsake en oorhoofse verantwoordelikheid vir opleiding binne die 

Weermag en die spesifieke Weermagsdele. 

Die vrae wat aan hulle gestel is, word aangegee in Aanhangsel E. Dit kom kortliks neer op: 
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of afstandsonderrig 'n plek binne die Weermag en betrokke Weermagsdeel het en wat 

die rol daarvan kan wees; 

hoe die afstandsonderrig tradisionele uitgangspunte ten opsigte van opleiding be'in

vloed; 

hoe die "swart student7" in afstandsonderrig gesien word, na aanleiding daarvan dat die 

diversiteit van die weermagteikengroep raakgesien is en daar voorberei moes word vir 

die bantering van diverse kultuurgroepe. Hierdie onderhoude is gevoer v66r die inte

grering van die TBVC weermagte, MK, APLA en KZSPF; 

die aspekte wat die direkteur aangespreek sou wou sien binne hierdie navorsing. 

• Operasionalisering van onderhoude met direkteure van opleiding 

Die direkteure van opleiding is bepaalde aanstellings, naamlik Direkteur Professionele 

Ontwikkeling (op die vlak van Hoof van die Weermag), Direkteur Opleiding Leer, Direkteur 

Opleiding Vloot, Direkteur Opleiding Lugmag en Direkteur Opleiding Gesondheidsdienste. 

Die tydsduur van die onderhoude was weens hulle programme gewoonlik beperk tot een uur. 

Die onderhoude is ingelei met 'n verduideliking van die navorsing wat ondemeem word en 'n 

verduidelik van die doel van die betrokke onderhoud, naamlik om die direkteur se mening oor 

afstandsonderrig te bekom. Die volgorde van die vrae en spesifieke bewoording is aangepas 

om binne die vloei van die gesprek te pas. Die direkteure kon vrylik en vertroulik hul opinies 

lug. Vertroulike informasie so ingewin, is volgens Weermagbeleid nie genotuleer nie. Die 

volledige notas wat gemaak is tydens die onderhoude, is by die navorser beskikbaar en die 

resultate word vervolgens bespreek. 

7:Die onderhoude is gedurende 1993 en vroeg 1994 gevoer voor die tot standkoming van 
die ge'integreerde Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en dit was vir die topbestuur van die 
Weermag op daardie stadium van kardinale belang om voorsiening te maak vir die nuwe, 
uitgebreide, diverse teikengroep van die Weermag wat opgelei moet word. 
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3.3.3 Resultate van onderhoude met direkteure van opleiding 

• Al vyf direkteure meen dat afstandsonderrig 'n plek in die Weermag het. Dit is 

byvoorbeeld, volgens die Leer se direkteur, vervat in die opleidingsfilosofie van die 

Leer en word in al die Weermagsdele aangewend. 

• Die besondere waarde van afstandsonderrig is die buigsaamheid daarvan, wat lede wat 

in 'n voltydse beroep staan en heelwat verpligtinge tuis het, soos deeltydse-maglede en 

die vrou (die SAM GD bestaan uit meer as 50% dames), kan akkommodeer deur aan 

hulle die geleentheid te hied om kursusse te voltooi soos tyd <lit toelaat en selfs binne 

die werksituasie. 

• Die rol van afstandsonderrig word gesien as 'n metode om opleiding meer koste

effektief te bedryf, veral waar die inhoude geskik is vir hierdie metodes, soos in 

verskeie teoretiese gedeeltes, tegnologie- gebaseerde opleiding en voorstudies vir 

bepaalde kursusse. Die residensiele tyd kan dus verminder word tot die minimum wat 

noodsaaklik is om die nodige praktiese vaardighede en vormingsontwikkeling te laat 

realiseer. Op hierdie wyse word die gepaardgaande duur reis- en verblyfuitgawes 

(R&V) verminder. Die tradisionele siening dat een van die doelwitte met opleidingjuis 

is om die lid uit sy werksomstandighede te neem, het volgens verskeie van die direk

teure 'n onbekostigbare saak geword, want nie alleen is die R& V hoog waar dit vir een 

student meer as Rl2 420 (bereken teen huidige dagtoelae en verblyfkoste) vir 'n nege 

maande kursus beloop, nie, maar die lang tye uit die werksituasie werk onprodukti

witeit in die hand. Daar is gewoonlik nie genoeg personeel om die wat op kursus is se 

werk na behore te doen nie en die werk word gewoonlik agterwee gelaat totdat die 

betrokke student terug is. Vertragings bring derhalwe ook koste-implikasies mee. 

• Aan die ander kant is <lit ook so <lat staandemaglede dikwels in beheerposisies is waar 

hul bevelsverpligtinge nie maklik voorsiening kan maak vir die tyd benodig vir studies 

rue. 
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• Dit is ook so dat die wisselwerking tussen studente uit verskillende eenhede, uit die 

onderskeie Weermagsdele en uit verskillende kulture tydens konvensionele en 

hoofsaaklik residensiele kursusse - belangrik is om die regte gesindhede en 'n 

weermagkultuur te vorm vir effektiewe funksionering binne die Weermag. 

• Dit is belangrik dat 'n versoening tussen al die vereistes van die organisasie in terme 

van opleiding en die ekonomiese implikasies daarvan moet plaasvind. Die finansiele sy 

van afstandsonderrig moet dus ook aandag geniet om 'n aanduiding te kan gee of dit 

werklik 'n koste-effektiewe altematief sal wees. 

• Die bestaande konvensionele opleidingstelsels maak nie daarvoor voorsiening dat 

studente die geleentheid gegun word om onder opleiding te wees totdat die inhoude 

bemeester is en die verwagte bevoegdhede verwerf is nie. 

• Herhaling van opleiding en veral van eksamens is binne hierdie bestel 'n probleem. 

Daar is egter die mening dat meer beweeg moet word na bevoegdheidsgebaseerde 

opleiding waar die lid die geleentheid gegun word om sy volle potensiaal te ontwikkel 

en dat sy eie tempo van leer in ag geneem word. 'n Voorbeeld wat genoem is, is 'n 

geleentheid waar personeelklerke 'n kursus meegemaak het wat ontwerp is volgens die 

"Criterion Referenced Instruction (CR!)" -stelsel, waar studente op hulle eie tyd die 

inhoude bemeester. Die kursustyd wat bepaal is, was 15 dae; die "swakste" student het 

dit binne 12,5 dae voltooi en die beste student binne vyf dae (Onderhoud : Kaptein 

(SAV) J.P.C. van der Westhuizen 1993). 

• Studente moet vir alle suksesvol-voltooide gedeeltes erkenning kry en daar moet nie 

van 'n student wat 'n gedeelte van 'n kursus gedruip het, verwag word om die hele 

kursus te herhaal nie. Sommige direkteure is van mening dat 'n afsnypunt in die aantal 

kere wat 'n student evaluerings mag herhaal, gestel moet word, terwyl antler van 

mening is dat dit onbeperk moet wees. 'n Bevoegdheidsgebaseerde benadering het in 'n 

konvensionele situasie die beperking dat beperkte bronne in terme van instrukteurs 

beskikbaar is. Dit is juis waar afstandsonderrig van besondere waarde kan wees, veral 
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waar die inhoude in sinvolle modules verdeel word en moduler aangebied word. 

• Die vraag oor die swart student8 is gevra, omdat daar 'n wesenlike behoefte is om die 

diversiteit van die weermagteikengroep te akkommodeer in opleiding. Die direkteure 

het daarop gewys dat hierdie aspek in meer diepte ondersoek moet word. Dit is 'n 

bevestiging van die mening by KOLOT navorsers dat multikulturele opleiding nagevors 

moet word, sodat almal binne die weermagsopleidingsmilieu daarby kan baat. Hierdie 

veld is so omvangryk dat die navorser dit nie verder in hierdie navorsingstaak aan

spreek nie en ook omdat dit in 'n afsonderlike navorsingstaak opgeneem word by 

KOLOT. 

• Een probleem wat genoem is, is die feit dat werkopdragte wat tydens die 

afstandsonderrigfase gegee is, maklik gekopieer word van die een kursusaanbieding na 

'n ander, met die gevolg dat die geldigheid daarvan en die betroubaarheid van die 

studenteresponse bevraagteken word. Die behoefte is uitgespreek dat die aangeleent

heid van evaluering ook deel van hierdie navorsing moet wees en riglyne voorsien veral 

ten aansien van kriteriumtoetse. Aspekte van evaluering in afstandsonderrig sal wel in 

hierdie navorsing hanteer word. 

• Die mening is ook gelug dat 'n gesindheidsverandering in die Weermag nodig is om die 

afstandsonderrig te laat slaag en dat instruksionele personeel opgelei moet word om dit 

effektief aan te wend. In die Weermag is eksperimentering met altematiewe opleidings

metodes soos afstandsonderrig, nie gevestigde praktyk nie en om dit te implementeer 

moet die lid vroeg in sy ontwikkeling blootstelling aan hierdie metodes ondervind. 'n 

Voorbeeld bestaan in die Vloot, waar nuwe lede reeds tydens basiese opleiding bloot

gestel word aan gei:ndividualiseerde rekenaargebaseerde opleiding. 

• Ander behoeftes wat deur die direkteure uitgespreek is as moontlike take vir hierdie 

navorsing, is soos volg: 

8Kyk na voetnota 7, p. 3-25. 
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'n Ondersoek na die verband tussen produktiwiteit en afstandsonderrig en die 

werklike voordele daarvan. 

Riglyne vir 'n effektiewe stelsel met inbegrip van die struktuur, bestuur en 

bemanning van 'n afstandsonderrigsisteem; gebruikersvriendelike opleiding; die 

ontwikkeling van instruksionele materiaal; 'n afstandsonderrigfilosofie; en 'n 

mentor-/tutorstelsel. 

Rekenaargebaseerde opleiding. 

• 'n Laaste opmerking is <lat afstandsonderrig 'n belangrike rol kan speel in die selfont

wikkelingsdoelwitte wat deur 'n loopbaankanaal gekontroleer word. 

3.3.4 Bevindinge van onderhoude met direkteure van opleiding 

Uit die onderhoude is <lit duidelik <lat die Weermag se direkteure van opleiding 'n plek enrol 

vir afstandsonderrig in die Weermag sien wat verdere ondersoek nodig het. Die onderhoude 

het verder aangedui <lat so 'n stelsel nie sonder meer ingestel kan word nie en <lat 'n proses van 

infasering waarskynlik gewens is. 

3.3.5 Gevolgtrekkings en aanbevelings uit onderhoude met direkteure van opleiding 

Die gevolgtrekking waartoe die navorser kom uit hierdie onderhoude met die direkteure, is dat 

afstandsonderrig 'n lewensvatbare altematiefvir opleiding in die Weermag is en <lat <lit nie 

konvensionele opleiding sal vervang nie, maar eerder daarby aansluit waar dit geskik is. Die 

aanbeveling uit die ondememing is <lat 'n behoorlike, koste-effektiewe afstandsonderrigstelsel 

nagevors en vir goedkeuring en implementering voorgele sal moet word. 
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3.3 .. 6 Onderhoude met afstandsonderriginstrukteurs 

• Strukturering van onderhoude met afstandsonderriginstrukteurs 

Die onderhoude vir die afstandsonderrig instrukteurs ( verder na verwys as instrukteurs) is 

gestruktureer, sodat dieselfde vrae aan elk van die eenhede gestel word. Die vrae is opgestel 

om eerstens te bepaal hoe die spesifieke instrukteur die afstandsonderrig hanteer; tweedens, 

hoe suksesvol die afstandsonderrig gesien word vanuit 'n instrukteursoogpunt; en derdens, 

watter aspekte van afstandsonderrig na die instrukteur se mening deur die navorser ondersoek 

moet word. Die vrae, wat voorsien is in Aanhangsel F, is gegroepeer onder die volgende 

indelings: 

a. Algemeen : Instrukteurs is versoek om die redes vir afstandsonderrig, die voordele en 

nadele daarvan en die tydsduur daarvan te bespreek. 

b. Administrasie: Aspekte soos nominasies, registrasie, kommunikasie en die personeel 

wat betrokke is, is bespreek. 

c. Instruksionele materiaal: Die aard van die instruksionele materiaal is bespreek en 

daar is 'n versoek aan die instrukteurs gerig om van hierdie materiaal, vir didaktiese 

ontleding, beskikbaar te stel aan die navorser. 

d. Wisselwerking met die student : Die instrukteurs is uitgevra oor die wyse waarop die 

student georienteer word. Die kwessie van spanwerk in die betrokke opleiding is 

bespreek en hoe dit in die afstandsonderrigsituasie hanteer word. Verder is die instruk

teurs uitgevra oor die geografiese verspreiding van studente en die probleme wat hulle 

in die afstandsonderrigsituasie ondervind. 

e. Die instrukteur : Daar is 'n bespreking gevoer oor die instrukteur se opleiding vir die 

afstandsonderrigtaak, die probleme wat hulle ervaar en hoe hulle die rol van die 

instrukteur sien. Die instrukteurs is gevra ofhulle 'n behoefte aan opleiding vir die 
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afstandsonderrigtaak het en wat hulle verwagtinge met betrekking tot die navorsing is. 

'n Verdere doel met die onderhoude was om 'n persoonlike kontak te bewerkstellig tussen die 

navorser en die instrukteurs wat die afstandsonderrig bedryf. Die doel hiermee was om 'n 

beeld te vorm van die behoefte aan 'n afstandsonderrigstelsel vir die Weermag soos instruk

teurs dit waarneem. 

• Operasionalisering van onderhoude met afstandsonderriginstrukteurs 

Die gestruktureerde onderhoudsvrae is geklankbord met die bevelvoerder en navorsers van 

KOLOT om te verseker dat die aspekte nodig vir die navorsing, gedek word. Die eenhede wat 

uit die vraelysstudie geldentifiseer is as aanbieders van afstandsonderrig, is gekontak om vas te 

stel wie die verantwoordelike instrukteurs is, sodat onderhoude met hulle gevoer kon word. 

Afsprake is gereel en onderhoude is by verskeie geleenthede in Kaapstad, Simonstad en 

Saldanha gevoer. Daar is met persone in nege eenhede onderhoude gevoer. In sommige 

gevalle was die onderhoud met 'n enkele persoon en in antler gevalle het twee tot drie persone 

wat betrokke was, gesamentlik die onderhoud toegestaan. 

Die gestruktureerde onderhoudvraelys is gebruik tydens die onderhoude en soos in die geval 

van die Direkteure van Opleiding, is die spesifieke bewoording en volgorde aangepas volgens 

die vloei van die gesprek. Goeie samewerking is verkry en waardevolle insette vir hierdie 

navorsing is gelewer. Die resultate is in tabelvorm verwerk sodat 'n vergelykende studie van 

die antwoorde gemaak kon word. Die resultate word vervolgens bespreek. 

3.3. 7 Resultate van onderhoude met afstandsonderriginstrukteurs 

Die resultate van die onderhoude met die afstandsonderriginstrukteurs word vervolgens onder 

die volgende hoofde bespreek: 

• 

• 

Redes waarom afstandsonderrig geimplementeer word 

V oordele van afstandsonderrig 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Nadele van afstandsonderrig 

Die verskil in tydsduur in aanbieding van 'n konvensionele kursus teenoor 'n 

afstandsonderrigkursus 

Nominasie en registrasie van studente vir Weemagkursusse 

Verspreiding van instruksionele materiaal en hantering van korrespondensie 

Organisatoriese struktuur vir afstandsonderrigpersoneel 

Administratiewe probleme 

Verantwoordelikheid vir ontwerp en ontwikkeling van instruksionele materiaal 

Orientasie van die student ten aansien van die afstandsonderrigkursus 

Die rekenaar as skakel met die student 

Spanwerk 

Geografiese verspreiding van studente 

Probleme wat die studente ondervind 

Probleme wat die instrukteur ondervind 

Die instrukteur se opleiding vir die afstandsonderrigtaak 

Roi van die instrukteur in afstandsonderrig teenoor konvensionele opleiding 

Kenmerke van die afstandsonderriginstrukteur 

Verwagte uitkomste van hierdie navorsingsprojek 

Opmerking oar die resultate 

Red.es waarom afstandsonderrig gei"mplementeer word 

Daar is verskeie redes aangevoer waarom afst~dsonderrig geimplementeer is, naamlik: 

a. Opleiding van deeltydse lede en dienspligtiges 

Eenhede 02, 16 en 19 het aangedui <lat hulle nie van 'n bestaande konvensionele kursus 

oorgeskakel het na afstandsonderrig nie, maar vir 'n bepaalde teikengroep, naamlik deeltydse

maglede (burgermag) en nasionale dienspligtiges van wie die dienspligtyd verkort is, die 

afstandsonderrigkursusse ontwerp het om in hulle spesifieke opleidingsbehoeftes te voorsien. 

By die deeltydsemaglede gaan dit daaroor dat hulle voltyds in die land se ekonomiese sektor 
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betrokke is en nie lang tye op militere kampe kan gaan om die nodige opleiding te ontvang vir 

hulle militere taak en bevordering nie. Deeltydsemaglede dra volle verantwoordelikheid vir die 

taak waarvoor hulle ontplooi word, net soos hulle staandemag ewekniee. Dit is daarom 

essensieel dat hulle goed opgelei sal wees om te eniger tyd die taak uit te voer waarvoor hulle 

benodig word in die verdediging van Suid-Afrika. 

Die dienspligtiges van die eenhede was sjefs wat so spoedig moontlik opleiding moes voltooi, 

sodat hulle by die eenhede aangewend kon word. Die oplossing hiervoor is gevind in 'n 

residensiele fase wat slegs vier weke duur waarin teoretiese aspekte, soos die samestelling van 

voedselsoorte, hanteer word, gevolg deur uitplasing na die kombuise waar hulle die prakties in 

die werksituasie bemeester aan die hand van taakboekopleiding. Hierdie afstandsonderrigfase 

is dan vyf weke lank. Die tydbesparing wat in terme van residensiele opleiding gewen is, was 

ongeveer drie weke - die oorspronklike aanvangsopleiding van sjefs synde twaalf tot dertien 

weke te wees. 

b. Voorbereiding vir residensiele fase 

Drie eenhede (07, 08 en 15) hied afstandsonderrig aan as 'n voorbereiding (voorstudie) vir die 

residensiele fase. Hierdeur word die tyd wat residensieel aan teoretiese aspekte bestee sou 

word, verminder. Die voorbereidende fase het byvoorbeeld ten doel om te verseker dat al die 

studente met toetrede tot die residensiele fase blootstelling gehad het aan dieselfde termino

logie, begrippe, beginsels en vertroud is met die aard van die kursus wat hulle volg. Volgens 

die instrukteur van Eenheid 08 is die voorstudiefase ook belangrik "to broaden minds" en om 

hierdie seniorlede, in die ranggroep kolonel tot brigadier-generaal, van die Weermag vertroud 

te maak met die werking van die kollege voordat die residensiele fase 'n aanvang neem. 

c. Opleiding van gespesialiseerde personeel 

Eenheid 01 is verantwoordelik vir al die mediese personeel in die Weermag se militere 

ontwikkeling wat lei tot hulle bevordering in die Weermag. Hierdie mediese personeel kan nie 

vir periodes van nege maande uit hulle mediese poste onttrek word om die bevorderingskur-
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susse te doen nie. Afstandsonderrig stel hulle daartoe in staat om die nodige militere 

ontwikkelingskwalifikasies teen eie tempo te behaal. Eenheid 33 het'n soortgelyke probleem, 

waar lede weens die gespesialiseerdheid van hul taak nie hulle poste kan verlaat om vir 'n lang 

periode op kursusse te gaan nie. Hier is die instrukteurs betrokke by funksionele opleiding en 

afstandonderrig het ook aan hulle die geleentheid gebied om die nodige personeel op te lei. By 

die laaste Eenheid (30) gaan dit ook om spesifieke taakopleiding wat nie kostedoeltreffend 

deur 'n buite-instansie gedoen kan word nie. Die eenheid hanteer die teoretiese gedeelte in 'n 

voorstudie-fase by wyse van afstandsonderrig, gevolg deur 'n relatiefkort (vyfweke) residens

iele fase ter voorbereiding van die studente vir die eksamen wat steeds deur die buite-instansie, 

Burgerlugvaart, hanteer word. 

3.3.7.2 Voordele van afstandsonderrig 

Volgens die instrukteurs by vier eenhede is die hoofvoordeel dat opleiding wat nie sou kon 

plaasvind nie, nou wel geskied, aangesien dit by wyse van afstandsonderrig vir die lede 

moontlik gemaak is. By drie eenhede le die hoofvoordeel in die voorbereiding van die studente 

vir die residensiele fase. Die besparing van opleidingstyd tydens die residensiele fase word ook 

genoem. Dit hou natuurlik finansiele besparings ook in, hoewel nie een van die eenhede dit 

pertinent genoem het nie. Ander voordele wat genoem is, is dat die studente geakkommodeer 

word binne hulle tuisomgewing, dat studente se betrokkenheid by die opleiding bevorder word 

en dat verskillende eksamensentra beskikbaar gestel word vir evaluering tydens en aan die 

einde van die opleiding. 

3.3.7.3 Nadele van afstandsonderrig 

'n Verskeidenheid nadele is deur die instrukteurs genoem en word hieronder gelys: 

Werksdruk en werkslading bemoeilik studente se studieprogram om opdragte betyds 

uit te voer en in te handig. 

Die posstelsel laat posstukke verlore gaan en vertraag word, sodat studente die 
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dokumentasie nie betyds ontvang of werkopdragte kan inhandig nie. Somtyds is die 

poskanale baie lank waar dit tussen die instrukteur en student via 'n verskeidenheid 

antler punte moet gaan voordat dit mekaar bereik. 

Persoonlike kontak raak verlore. Groepskohesie word nie gevestig nie en veral in die 

mediese dienste, waar die lede by antler weermagsdeeleenhede werksaam is, word 'n 

SAMGD-identiteit nie gevestig nie. 

Sommige studente wat in groepverband saamwerk aan opdragte, misbruik die geleent

heid en ry op antler studente se rug in die uitvoering van take. In aansluiting hierby, is 

die moontlikheid dat bedrog met werkopdragte kan plaasvind. Sommige studente moes 

ook meer as 400 kilometer ry om by studiegroepe uit te kom. 

MILKW AL - die rekenaarstelsel waarop kursusadministrasie in die Weermag gedoen 

word en die enigste erkende kanaal vir kursusskedulering en rekordhouding van 

studentprestasie - is 'n probleem, weens sy onbuigsaamheid om afstandsonderrig wat 

oor 'n lang tyd mag plaasvind, te akkommodeer. Daar word ook probleme ondervind 

met die tydige nominasies van studente vir kursusse op die stelsel. 

Afstandsonderrig plaas 'n las op die instrukteur wat alleen al die kursusadministrasie, 

die voorbereiding en verspreiding van studiemateriaal en die opleidingstaak moet 

hanteer. 

Personeeltekorte veroorsaak dat die beskikbare instrukteurs 'n groter werkslas moet 

hanteer as wanneer die eenheid ten volle beman is. 

Gebrekkige samewerking van studente se eenhede en kommandemente waar toesig

houers en bevelspersoneel moet help met die bantering van die afstandsonderrig

student, word ervaar. 

Waar afstandsonderrig 'n bo-en-behalwe taak is en die instrukteur ook antler opleiding 
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moet hanteer, kan die afstandsonderrigproses afgeskeep word. Aansluitend hierby, is 

die opmerking dat afstandsonderrig in 'n minder emstige lig gesien word as konvensio

nele opleiding deur die bevelstruktuur en kollegas van die afstandsonderriginstrukteur. 

Ontwikkeling en verspreiding van dokumentasie soos leermateriaal en gereelde studie

briewe neem baie tyd in beslag en is duur, maar dit moet opgeweeg word teen die 

koste van R& V wat bespaar word tydens afstandsonderrig. 

Uit hierdie lys blyk dit dat nadele soos ondervind deur die instrukteurs hoofsaaklik te make het 

met stelselprobleme. Hierdie probleme kan waarskynlik opgelos word deur veranderinge in die 

opleidingsbeleid, wat sal lei tot ondersteuning van die afstandsonderrigstelsel en deur die 

inskakeling van interaktiewe mediategnologie wat die afstand tussen leerders verminder en 

vinniger is as die posstelsel. 

3.3.7.4 Die verskil in tydsduur in die aanbiedi.ng van 'n konvensionele kursus 

teenoor 'n afstandsonderrigkursus 

Die tydsduur van 'n kursus het, soos blyk uit die vorige drie paragrawe, 'n invloed op die feit 

of 'n student die kursus bywoon, of nie. Afstandsonderrigstudies word hoofsaaklik na-uurs 

beoefen en kan gevolglik langer duur as studies wat residensieel ondemeem word. In die lig 

hiervan is die kommentaar wat vanaf die instrukteurs bekom is, in Tabel 3.4, p.3-37, opgesom 

ten einde die informasie te kan vergelyk. Die tweede kolom dui die tydsduur van die verskil

lende fases van die kursus aan. In die derde kolom word kommentaar gelewer oor die tydsduur 

se voor- of nadeel vir die betrokke eenheid. 

Die tydsduur van die afstandsonderrigfases en residensiele fases verskil van eenheid tot eenheid 

soos aangedui in Tabel 3.4. Dit blyk dat afstandsonderrig wel die totale tydsduur van 'n kursus 

kan verleng, maar dat dit nie so belangrik is as die feit dat opleiding wat andersins nie sou 

plaasvind nie wel deur afstandsonderrig gehanteer kan word en dat die residensiele fases 

verkort kan word. In een geval is die opleidingstyd verkort deur die implementering van 

afstandsonderrig, met die gevolg dat opgeleide lede vroeer aangewend kon word in die 
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werksplek. 

Tabel 3.4 Tydsduur van afstandsonderrigfases teenoor residensiele fases 

EENHEID TYDSDUUR KOMMENTAAR 

01 Duur van vonningkursus: 24 weke afstandson- Die afstandsonderrig neem langer, 
derrig, vier weke residensieel en een week eksa- maar opleiding wat nie sou kon plaas-
men, teenoor ses tot 12 weke konvensioneel. vind nie, word wel uitgevoer. 

07 Twaalf maande toegelaat vir afstandsonderrig plus Die residensiele fase is korter en meer 
24 weke residensieel, teenoor 43 weke konvensio- kursusse kan per jaar aangebied word 
neel. om meer studente op te lei. 

08 Afstandonderrig 16 tot 24 weke: residensieel 19 Voorstudie is belangrik om die stu-
weke. dent voor te berei vir die residensiele 

fase. 

15 Afstandsonderrig vier weke: residensieel vier weke Voorstudie is nodig om die student 
voor te berei vir die residensiele fase. 

16 Residensieel venninder van 12 weke tot drie tot Studente kan opleiding ondergaan 
vierweke. wat andersins nie moontlik sou wees 

nie. 

19 Afstandsonderrig vyf weke: residensieel vier weke Opleidingstyd is venninder en die 
- totale kursus dus 9 weke, teenoor 12 tot 13 weke studente kan vinniger na die werks-
konvensioneel. plek gestuur word - die lede kan nie 

aangewend word voordat die oplei-
ding plaasgevind het nie. 

30 Afstandsonderrig drie weke: residensieel vyf weke, Opleidingstyd venninder en student 
plus een week eksamenvoorbereiding (totaal nege slegs ses weke uit werkplek 
weke) teenoor voltydse kursus by Burgerlugvaart 
van nege tot sestien weke. 

33 Afstandsonderrig 120 weke toegelaat maar studen- Afstandsonderrig langer, maar lede 
te kan vroeer klaarmaak, teenoor 36 weke word nie uit die werksituasie ver-
konvensioneel. wyder nie en opgeleide lede wat uit 

diens tree, word vervang met nuut 
opgeleide persone 

3.3.7.5 Nominasie en registrasie van studente vir Weermagkursusse 

Nominasie en registrasie van studente vir alle kursusse word gewoonlik via die MILKW AL

stelsel hanteer, alhoewel die weermagsdeel vooraf keuring kan doen van die kandidate. 

Verkryging van spesifieke persoonlike besonderhede van die studente word deur die instruk

teurs verkry vanaf die studente wanneer hulle 6f 'n residensiele periode (induksie, voorligtings

week, residensiele fase) aan die begin van die kursus bywoon, 6f persoonlik materiaal afhaal, 



3-38 

6f per brief wanneer die materiaal aan hulle gestuur word. Gewoonlik word daar dan soos by 

eenhede 01en16 vir elke student 'n leer deur die instrukteur geopen, waarin alle kommuni

kasies aangeteken word. 

3.3.7.6 Verspreiding van instruksionele materiaal en bantering van ko"espondensie 

Die instruksionele materiaal word 6f persoonlik aan die studente gel ewer tydens residensiele 

periodes met die aanvang van die kursus, 6f wanneer hulle dit persoonlik afhaal by die 

opleidingseenheid. Andersins word dit per pos hanteer. 

Korrespondensie word verskillend by die eenhede gehanteer, soos deur 'n toegekende 

administratiewe persoon by Eenheid 01, hand-tot-hand oordrag tydens besoeke by eenhede 07 

en 08, en deur die gewone poskanale by die ander eenhede. Die posstelsel is weer gemeld as 'n 

probleem aangesien posstukke verlore gaan en/oflank neem om afgelewer te word. 

3.3.7.7 Organisatoriese struktuur vir afstandsonderrigpersoneel 

Die organisatoriese strukture en personeel verskil van eenheid tot eenheid (Tabel 3.5, p.3-39) 

met 'n variasie van toegekende vleuels vir afstandsonderrig met sewe personeellede, tot 

gevalle van een verantwoordelike persoon en vakspesialiste wat ook residensiele opleiding 

hanteer. Die rangstruktuur wissel van adjudant offisier tot kolonel met 'n bootsman in een 

geval as tegniese hulp en siviele administratiewe dames in twee gevalle. Dit blyk dat daar ten 

minste aan een persoon die hoofverantwoordelikheid opgedra word om die afstandsonderrig te 

koordineer en dat daar dan gebruik gemaak word van vakspesialiste en/of instrukteurs om te 

help met verskillende vlakke van verantwoordelikheid soos die samestelling van instruksionele 

materiaal, opstel van werkopdragte en evaluering. 
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Tabel 3.5 Organisasie van afstandsonderrigpersoneel 

EENHEID SE AFSTANDSONDERRIG BEMANNING9 

01 Vleuelbevelvoerder (It kol), instrukteurs, (2 maj; 3 lt/kapt), administratiewe burgerlike persoon 

02 Instrukteurs verantwoordelik vir residensiele kursusse hanteer dieselfde vakke vir afstandsonder-
rig 

07 Snr KS9 vir afstandsonderrig (It kol), 3 residensiele KSe 

08 Snr KS vir die Vloot (kapt (SA V)), administratiewe burgerlike; ander KSe help met evaluering 

15 Vleuel administratiewe o:ffisier; residensiele instrukteurs 

16 1 maj en 1 deeltydse kapt 

19 Opleidingbeplanningso:ffisier, bevelvoerder en tweede-in-bevel van opleiding by die opleidings-

eenheid, bied saam met die Stafo:ffisier vir Spyseniering by kommandemente (AOl tot maj) waar 
die student werksaam is, die opleiding aan 

30 Vakspesialiste wat residensiele opleiding hanteer 
( o:ffisiere) 

33 1 kdr, 1 bootsman 

3.3.7.8 Administratiewe probleme 

Die probleme wat verskeie instrukteurs met die administrasie ondervind, is posstukke wat 

wegraak, hoe werkslading wanneer die afstandsonderrig 'n bykomende taak is en laat nomina

sies van studente, wat meebring dat leermateriaal op 'n laat stadium aan hierdie studente 

voorsien word. Dit lei weer daartoe dat studente moontlik nie die eerste teikendatum vir 'n 

werkopdrag kan nakom nie. 'n Besondere probleem vir Eenheid 19 is dat taakboeke nie 

teruggestuur word, sodat die evaluering van die studente afgehandel en hulle kwalifikasies 

toegeken kan word nie. Eenheid 30 ondervind die probleem dat die eksamenfooie van R450 

aan Burgerlugvaart betaal moet word, voordat die instrukteur kan vasstel dat die student sal 

slaag. Eenheid 33 noem ook dat die taak te groot vir slegs twee persone is, en dat vervoer en 

fondse beperk is. 

Eenhede 01 en 07 noem dat hulle min probleme met die administrasie ondervind - waarskynlik 

9Rangafkortings in lys van afkortings in Aanhangsel T. "KS" is die afkorting vir kontrole
staf wat die verantwoordelike persone vir opleiding by 'n Weermagkollege is. 
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omdat eersgenoemde lank reeds afstandsonderrig bedryf en laasgenoemde baie staatmaak op 

persoonlike oordrag van kommunikasie wanneer die studente hulle besoek of telefonies skakel 

tydens die afstandsonderrigfase. 

3.3.7.9 Verantwoordelikheid vir ontwerp en ontwikkeling van instruksionele mate

riaal 

Die instruksionele materiaal word in meeste gevalle ontwerp en ontwikkel deur vakspesialiste 

wat dikwels die instrukteurs self is. Van die instruksionele materiaal soos studiegidse en 

handleidings, is aan die navorser voorsien en sal in meer detail in die volgende afdeling 

(Afdeling 3.4) bespreek word. 

3.3.7.10 Orientasie van die student ten aansien van die afstandsonderrigkursus 

Wanneer die studente met die aanvang van die kursus 'n residensiele fase by die opleidingseen

heid bywoon, word die afstandsonderrig se instruksionele materiaal en voorligting aangaande 

die afstandsonderrigfase aan die studente gelewer. Die residensiele fases word deur die 

verskillende eenhede 'n voorligtingsweek of 'n induksieweek of 'n werksessie genoem. Waar 

daar nie 'n residensiele periode met die aanvang van die kursus is nie, word die voorligting 

persoonlik aan die studente gegee wanneer hulle die leermateriaal by die eenheid afhaal soos by 

Eenheid 07, of <lit word per brief saam met die studiemateriaal aan die studente versend. 

3.3.7.11 Die rekenaar as skakel met die student 

Die rekenaar word gesien as 'n ideaal om te gebruik in die kommunikasie met studente, maar 

tans is rekenaars nie toeganklik vir alle studente nie. Daar is egter 'n behoefte dat rekenaars 

beskikbaar gemaak moet word as hulpmiddel in afstandsonderrig. Eenheid 19 is die enigste 

wat meen <lat die rekenaar nie 'n skakel tussen die student en die instrukteur kan vorm nie 

omdat die afstandsonderrigfase praktiese werk in 'n kombuis behels. 
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3.3.7.12 Spanwerk 

Die instrukteurs se reaksies verteenwoordig 'n kontinuum tussen twee uiterstes - dat spanwerk 

100% figureer in die een spesifieke geval, tot waar dit geen rol speel in antler spesifieke 

opleiding nie. Tussenin word genoem dat spanwerk aangemoedig word tydens die afstandson

derrig bloot ter motivering en as informele hulp vir die studente onderling. 

Aangesien spanwerk in die residensiele fases belangrik is en daar gewoonlik in sindikate 

gewerk word, word die vorming van studiegroepe sover moontlik tydens die afstandsonderrig

fase aangemoedig. Eenheid 07 het take in die afstandsonderrig fase ook as sindikaatwerk 

opgedra, maar het probleme ondervind met lede wat nie bymekaar kan uitkom om die take te 

verrig nie, en met lede wat min bydraes lewer en voordeel trek uit die antler lede se werk om 

krediete te bekom. Om hierdie rede is die sindikaatwerk vir evaluering verander in individuele 

take, maar informele studiegroepe word steeds aangemoedig. Die slotsom is dus dat by sekere 

opleiding soos stafdiensopleiding, spanwerk van groot belang is, maar dat dit in die huidige 

afstandsonderrigsituasie moeilik uitvoerbaar is, aangesien lede nie fisies by mekaar kan aansluit 

om die take gesamentlik uit te voer nie. 

3.3.7.13 Geografiese verspreiding van studente 

Die studente is landwyd versprei by alle Weermageenhede. Uitsonderings is senior offisiere 

wat betrokke is by opleiding by Eenheid 08 en vlootpersoneel. Eersgenoemde is hoofsaalik in 

die Gauteng-gebied, terwyl die vlootstudente hoofsaaklik in die hawestede is en dan natuurlik, 

seewyd voorkom. Eenheid 30 het selfs studente in die buiteland. Die wye verspreiding van die 

studente het implikasies vir die kommunikasie wat gevoer word tussen die opleidingseenheid 

en die leerders. Waar die studente gekonsentreerd voorkom is dit makliker om persoonlik met 

die studente in verbinding te tree deur byvoorbeeld byeenkomste te reel. In die geval waar 

studente in die buiteland verkeer, moet kommunikasie waarskynlik deur Afdeling Inligting en 

die diplomatieke kanale geskied, wat 'n meer gekompliseerde kommunikasie en administra

tiewe stelsel impliseer. 
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3.3.7.14 Probleme wat die studente ondervind 

Die instrukteurs het genoem dat die hoofldagte van die studente die gebrek aan tyd om die 

studies te ondemeem, is. Omdat dit afstandsonderrig is, word hulle nie maklik onthef van hulle 

take binne hulle werksituasie nie. Sommige bevelvoerders verleen wel ondersteuning aan die 

studente, maar baie beleef 'n gebrek aan ondersteuning. Van die antler probleme wat geopper 

is, is soos volg: 

Werksomstandighede soos stakings en onrussituasies meng in met die opleidingspro

gram. 

Die nodige reels vir militere skryfwyse is nie op standaard nie, wat beteken dat die 

leerders nie op die korrekte militere wyse hulle opdragte uitvoer nie. 

Die taalgebruik in sekere voorgeskrewe werke is te moeilik vir die student. Dit word 

hanteer deur die bronne te verwerk tot precis ('n opsomming van die oorspronklike 

werk in makliker leesbare styl, ongeveer een derde van die lengte van die oorspronklike 

werk). 

Ladings van opdragte weerspieel nie die uitsette wat van die student verwag word nie. 

Die hoeveelheid werk teenoor die hoeveelheid punte wat toegeken word moet in 'n 

realistiese verhouding wees. 

Instrukteurs is nie altyd beskikbaar wanneer die leerders nodig het om met hulle te 

kommunikeer, nie. 

Terugvoer neem te lank omdat die posstelsel 'n langsame stelsel is. Dit kan soms tot 

meer as ses weke duur vandat die studente hulle take pos totdat die terugvoer hulle 

bereik. 

Beskikbaarheid van navorsingsbronne is nie altyd na wense nie, aangesien 
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navorsingsbiblioteke nie oral beskikbaar is nie. 

Van hierdie probleme word reeds deur die individuele eenhede aangespreek maar sommige 

daarvan soos die evaluering van werkopdragte en voorsiening van ondersteuningsbronne 

behoort ook in hierdie navorsing aandag te geniet. 

3.3.7.15 Probleme wat die instrukteur ondervind 

Instrukteurs 01 en 07 is van mening <lat daar nie voldoende kontak met die studente is nie. Die 

posstelsel wat nie effektief is nie word weer opgehaal, asook die besnoeiing van fondse. Tyd is 

ook 'n beperkende faktor met betrekking tot administrasie wat nie bygehou kan word nie, as 

gevolg van groot getalle studente wat gereeld skakel, terugvoer wat sloer en studente wat nie 

teikendatums nakom nie. Eenheid 02 ervaar min probleme en Eenheid 08 ervaar geen proble

me nie. 

3.3.7.16 Die instrukteur se opleiding vir die afstandsonderrigtaak 

Slegs drie van die nege insrukteurs met wie onderhoude gevoer is, het 'n mate van opleiding in 

afstandsonderrig ontvang deur die Opvoedkundige Tegnologie Deel 2 kursus (Op Teg 2) wat 

afstandsonderrig as 'n opleidingsmetode behandel. Die ander instrukteurs het geen opleiding 

ontvang om afstandsonderrig te hanteer nie en het die vaardighede om <lit te hanteer, ontwik

kel deur middel van selfstudie, eie ervaring van afstandsonderrig of as onderwyser, deur 

logiese beredenering, en deur raadpleging met instansies soos UNISA en ander Weermageen

hede wat afstandsonderrig bedryf Die instrukteur by Eenheid 01 ( waar afstandsonderrig reeds 

vir jare gevestig was) is in staat om afstandsonderrig by die eenheid te bedryf as gevolg van die 

inposopleiding wat sy by haar eenheid gekry het asook die instruksionele ontwerpkursus van 

KOLOT (Op Teg 2) waar daar 'n handleiding oor afstandsonderrig gebruik word. 

Die betrokke afstandsonderriginstrukteurs was dus dikwels in 'n situasie waar hulle aan die 

diep kant van die dam ingegooi is en hulle moes maar leer swem. Dit is seker om hierdie rede 

<lat op die vraag of daar 'n behoefte is aan 'n kursus ofwerkseminaar oor afstandsonderrig, die 
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meeste van hulle bevestigend geantwoord het. Die behoefte is ook uitgespreek dat daar 'n 

forum moet wees waar instrukteurs bymekaar kan kom om praktiese probleme te bespreek. 'n 

Handleiding oor afstandsonderrig kan ook handig wees. 'n Ander lid het voorgestel dat die 

handleiding moontlik in die vorm van 'n probleemgids kan wees waarin raad gegee word oor 

hoe om sekere sake te hanteer. Die voorgestelde uitkoms van hierdie navorsing, naamlik 

riglyne oor 'n afstandsonderrigstelsel vir die Weermag in die vorm van dokumente en die 

voorsiening van opleidingsgeleenthede soos kursusse ofwerkseminare, word dus hier as 'n 

behoefte bevestig. 

3.3.7.17 Roi van die instrukteur in afstandsonderrig teenoor konvensionele opleiding 

Slegs Eenheid 08 is van mening dat daar geen verskil is tussen die instrukteur in afstandsonder

rig en die in konvensionele opleiding nie. Dit is moontlik weens die feit dat hulle gemoeid is 

met geselekteerde senior lede (kolonel tot generaal) wat reeds in senior poste is waar hulle 

baie verantwoordelikhede dra en ook hoogsvolwasse is. Hulle is dus minder afhanklik van die 

instrukteurs. Dieselfde instrukteurs is ook die wat die residensiele fase hanteer en is binne 

dieselfde ranggroep, of net een vlak hoer, as die studente. Studente en instrukteurs is ook 

dikwels bekend aan mekaar uit die verloop van hul loopbane. Daar is dus 'n gemakliker 

hantering van die afstandsonderrigsituasie. 

Die antler eenhede noem dat die verskil gelee is in, wat oorkoepelend genoem kan word, die 

ondersteuning van die student (24 uur per dag volgens Eenheid 33). So noem Eenheid 15 dat 

die instrukteur'n vaderlike posisie moet inneem, aangesien die student in totaliteit na die 

opleidingsituasie kom en graag ook oor persoonlike ervaringe praat - veral waar dit 'n invloed 

op die studies het. Daar moet raad gegee word wat wissel van persoonlike probleemoplossing 

tot probleme met studiemetodes. Die instrukteur moet veral meer hydra tot die motivering van 

die student in die afstandsonderrigsituasie as in die konvensionele situasie, aangesien die 

afstandsonderrigstudent nie die bemoedigende ondersteuning van 'n groep het, wat saam met 

horn in 'n klas sit soos in konvensionele opleiding nie. Die student moet aangemoedig word 

om die kursus te voltooi. In hierdie situasie moet die instrukteur ook meer tegemoetkomend 

optree en begrip vir omstandighede toon. Die interpersoonlike skakeling is belangrik en dit 
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moet op 'n meer informele wyse as in die konvensionele situasie geskied. 

Daar word meer organisering, byvoorbeeld in terme van beheer oor die vloei van kommunika

sie en verspreiding van leermateriaal, vereis as in die konvensionele situasie. Ander media, soos 

studiebriewe, word in kommunikasie met die studente vereis. Hierdie kommunikasievorm moet 

weldeurdag en ondubbelsinnig wees. Alle aksies moet gereeld opgevolg word om seker te 

maak dat die nodige aktiwiteite plaasvind en probleme uitgeskakel word. Eenheid 19 noem dit 

'n monitor:funksie. Studiemateriaal moet gereeld opgedateer word. Daar mag dus meer werk 

verbonde wees aan die afstandsonderrigbenadering as aan konvensionele opleiding, aangesien 

instruksie in afstandsonderrig plaasvind in die vorm van leermateriaal, wat van hoe gehalte 

moet wees, en waar doelbewus gereelde skakeling met individuele studente beplan moet word. 

3.3.7.18 Kenmerke van die afstandsonderriginstrukteur 

Tydens die onderhoude het die instrukteurs gemeld dat die afstandsonderrigbenadering van die 

instrukteur vereis om die volgende eienskappe te openbaar: 

tegemoetkomendheid, 

toegewydheid, 

simpatie, sensitiwiteit jeens studentbehoeftes, 

'n navorsingsingesteldheid, 

'n gewilligheid om opleiding gebonde aan 'n lessenaar te bedryf, 

vermoe om self inisiatief te neem, 

vermoe om tyd optimaal te benut, 

goeie skakelvermoe, 

'n ondersteunende persoonlikheid, 

deursettingsvermoe, 

geduld, 

professionaliteit, en 

goeie kommunikasievermoe. 

Die persone waarmee onderhoude gevoer is, is van mening dat die vereistes wat hier volg, 



3-46 

gestel moet word aan instrukteurs wat in afstandsonderrig aangestel word. Die afstandson

derriginstrukteur moet beskik oor Op Teg 1 en 2 kwalifikasies of opleidingsagtergrond en 'n 

goeie instrukteur wees, met 'n goeie taalvermoe en verkieslik, rekenaargeletterd, sodat hy 

effektiewe leermateriaal kan opstel. Hy moet ook 'n goeie kommunikeerder wees wat oor 

mensekennis beskik om effektief met die leerders te skakel. Vakkundigheid word veral deur 

eenhede 30 en 16 gespesifiseer as 'n vereiste vir die afstandsonderriginstrukteur sodat hy die 

leerder ook op die bepaalde vakgebied kan ondersteun in sy studies. 

Hierdie kenmerke en vereistes word weer later in Hoofstuk 4 van hierdie navorsing in verband 

gebring met die vereistes wat aan instrukteurs in afstandsonderrig gestel word. 

3.3.7.19 Venvagte uitkomste van hierdie navorsingsprojek 

Die algemene verwagting van die instrukteurs was dat die navorser riglyne moet voorsien vir 

die verantwoordbare bedryf van afstandsonderrig in die Weermag en noem spesifiek dat sake 

soos media, praktiese riglyne vir afstandsonderrigbeleid, evaluering en ondersteuningstelsels, 

aangespreek moet word. Ten aansien van media verwag hulle dat daar riglyne voorsien moet 

word oor hoe dit aangewend moet word, hoe die ontwikkeling moet plaasvind en waar 

moontlik, hoeveel die verskillende media sal kos. Sover dit praktiese riglyne vir afstandsonder

rigbeleid aangaan, wil die instrukteurs praktiese riglyne ontvang oor studieverlof en finansiele 

vergoeding vir afstandsonderrigstudente, aangesien ander studente dagtoelae vir residensiele 

bywoning van kursusse ontvang. Verder het hulle versoek dat die MILKW AL-stelsel aangepas 

moet word vir die administrasie van afstandsonderrig. Die ondersteuningstelsel moet nie alleen 

'n effektiewe administratiewe steunstelsel voorstel nie, maar ook riglyne verskaf vir die 

betrokkenheid van die bevelstruktuur by afstandsonderrig. Ondersoek na evaluering in 

afstandsonderrig is vir die instrukteurs belangrik omdat hulle onseker is oor hoe om die 

geldigheid en betroubaarheid van die evalueringstelsels te waarborg. Hierdie verwagtinge van 

die instrukteurs is sover moontlik in hierdie navorsing aangespreek en kulmineer in die 

voorgestelde afstandsonderrigstelsel vir die W eermag in Hoofstuk 5. 
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3.3.7.20 Opmerking oor die resultate 

Die insette wat van die instrukteurs verkry is, is waardevol en beklemtoon die belangrikheid 

van hierdie navorsing. Die algemene gevoel wat deur die navorser waargeneem is, is <lat die 

instrukteurs ten spyte van probleme en frustrasies in die bedryf van die afstandsonderrig, 

positief is oor die benadering en groot waarde heg aan die besondere verhouding wat in baie 

gevalle met die studente opgebou word (veral by die hantering van deeltydse maglede soos by 

eenhede 02, 15 en 16). 'n Bespreking van die bevindinge word vervolgens voorsien. 

3.3.8 Bevindinge van onderhoude met afstandsonderriginstrukteurs 

• Die instrukteurs in afstandsonderrig ervaar positiewe en negatiewe momente in die 

bedryf daarvan. Die positiewe momente het te make met die feit <lat opleiding na die 

studente geneem word binne die omstandighede waarin hulle verkeer. Dit hied hulle 

opleidingsgeleenthede wat andersins nie moontlik is nie. Die negatiewe momente het te 

make met stelselprobleme, soos die nominering van studente en die gebrekkige posstel

sel wat kommunikasie belemmer. 

• Die wyse waarop die verskillende eenhede afstandsonderrig bedryf kan praktiese 

riglyne verskafvir 'n algemene stelsel. 

• Die afsonderlike instrukteurs is nie noodwendig bewus van die bedryf van afstandson

derrig elders in die Weermag nie en onderlinge kommunikasie kom dus nie algemeen 

voor nie. 

• Die instrukteurs het 'n behoefte aan leiding, hetsy in die vorm van kursusse, werksemi

nare, besprekingsforums of dokumentasie, in die uitvoering van afstandsonderrig. 

3.3.9 Opsomming van gestruktureerde onderhoude 

Die onderhoude het getoon <lat, ten spyte daarvan <lat afstandsonderrig reeds by tien eenhede 
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in die Weermag bedryfword, daar nie 'n gemeenskaplike beleid bestaan wat die bedryfvan 

afstandsonderrig in die Weermag rig nie. Probeer-en-tref aksies word uitgevoer en onder

steuning vanuit die bevelskader en lede buite die afstandsonderrig blyk gebrekkig te wees. 

Verder is daar 'n behoefte dat afstandsonderrig wetenskaplik-verantwoordbaar aangewend 

moet word, met leerdergerigte ontwerp en ontwikkeling van die leermateriaal, sodat dit 

gevestig sal word as 'n koste-effektiewe altematiefin die Weermag se opleidingsmilieu. 

3.3.10 Gevolgtrekkings en aanbevelings uit onderhoude met afstandsonderriginstruk

teurs 

Die belangrikste gevolgtrekking waartoe gekom word, is dat hierdie navorsing noodsaaklik is 

om die instrukteur in afstandsonderrig te ondersteun. Daar word dus aanbeveel dat die 

navorser die informasie wat bekom is, integreer in die ontwerp en ontwikkeling van 'n 

afstandsonderrigstelsel vir die Weermag. In die lig daarvan dat die instruksionele materiaal die 

kem van die didaktiese oordragstelsel vorm, word die materiaal wat ten tyde van die navorsing 

in gebruik was, vervolgens ontleed. 

3.4 ONTLEDING VAN INSTRUKSIONELE MATERIAAL WAT VIR 

AFSTANDSONDERRIG GEBRUIK IS EN WORD 

3.4.1 Inleiding 

Instruksionele materiaal in afstandsonderrig is gewoonlik van 'n self-instruksionele aard en 

papiergebaseerd (Holmberg 1989a:4; Kaye 1989:288; Bernier 199610
; Babayco 199911

), met 

ander woorde gedrukte dokumentasie. Dit het ten doel om as oordragmeganisme in die 

opleidingsituasie te <lien waar die instrukteur en student van mekaar verwyderd is. Die 

instruksionele materiaal neem die plek van die instrukteur in. Dit het, afgesien van begeleiding 

van die student se leer, die funksie om 'n verhouding te stig tussen die instrukteur en die 

10http://www.statcan.ca/english/ads/1 l-008-XIE/diseden.htm 

11http://www.otan.dni.us/cdlp/distance/delivery.html 
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student (Erdos 1967:18,20; Holmberg 1989a:42-51). Die samestelling van die instruksionele 

materiaal is derhalwe van kardinale belang vir die sukses van 'n afstandsonderrigkursus. 

Die navorser is as gevolg van haar ondervinding van militere afstandsonderrig, van mening <lat 

die instruksionele materiaal wat vir afstandsonderrig in die Weermag gebruik word, nie 

gebruikersvriendelik is nie. Hierdeur word afstandsonderrig deur studente en kollegas, dikwels 

as "moeilik" en "nie geskik vir militere opleiding nie" beskou. Om hierdie mening te onder

steun of te weerle, het die navorser tydens die onderhoudvoering met instrukteurs in 

afstandsonderrig, versoek dat voorbeelde van die instruksionele materiaal in gebruik, voorsien 

word vir ontleding. So het die verskillende afstandsonderriginstellings dan voorbeelde van die 

instruksionele materiaal aan die navorser voorsien. Hierdie materiaal het bestaan uit die 

handleidings wat aan die studente gestuur word. Studiegidse en studiebriewe is ook voorsien. 

'n Opsomming van die instruksionele materiaal wat deur die verskillende eenhede voorsien is, 

word in Aanhangsel H gegee. 

Ten einde 'n vergelykbare studie van die materiaal te ondemeem, het die navorser 'n kontrole

lys (Aanhangsel J) as ontledingsinstrument opgestel, aan die hand waarvan die onderskeie 

instruksionele materiaal items ontleed is. Die kontrolelys is opgestel vanuit bestudering van die 

literatuur12 en toepassing van eie ervaring en idees oor hoe die instruksionele materiaal behoort 

te lyk. 

3.4.2 'n Instrument vir ontleding van die instruksionele materiaal 

Om die ontledingsinstrument op te stel het die navorser gekyk na watter tipes dokumentasie in 

afstandsonderrig gebruik word, 'n literatuurstudie ondemeem om die kriteria vir die beoor

deling van instruksionele materiaal in afstandsonderrig te bepaal en het dan daaruit 'n 

kontrolelys saamgestel. 

12Verskeie dokumente is bestudeer en die informasie gei"ntegreer. Erdos (1967) lewer baie 
waardevolle basiese riglyne vir gedrukte materiaal. By die geskikte gedeeltes in die teks word na 
die verskillende outeurs verwys. 
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Verskeie tipes dokumente kan aan afstandsonderrigstudente voorsien word soos bepaal deur 

die aard, inhoud, ontwerp en ontwikkeling van die kursus. In die verskillende afstandson

derriginstellings word een of meer van die volgende dokumente aan studente voorsien: 

Studiegidse is dokumente wat spesifiek opgestel word om aan die student riglyne te 

voorsien ten aansien van die betrokke leerinhoud. Greyling (1993:203) verwys daarna 

as die studiehandleiding wat ten doel het om op 'n gepersonaliseerde en gei:ndividu

aliseerde wyse, steun aan studente te verleen deur integrerende en aanvullende leiding 

tot leerinhoud te verskaf Dit mag omvattend wees deur al die kursusinhoude in te sluit 

en sodoende die hoofbron van die instruksionele materiaal te vorm. Dit staan in Engels 

bekend as "self-contained courses" (Erdos 1967:3). Aan die ander kant van die skaal 

kan die studiegids ook bloot die raamwerk van opdragte en instruksies bevat wat die 

student se aanwending van antler bronne soos handleidings, handboeke, voorgeskrewe 

boeke, artikels, videoprogramme, klankkassette, ITV uitsendings en rekenaar-geba

seerde opleidingspakkette (RGO-pakkette ), rig deur byvoorbeeld vrae en oefeninge. 

Tussen hierdie twee pole is 'n kombinasie van opdragte en voorligting vervat in die 

studiegidse wat saam met die ander media gebruik word. 

Studiebriewe is'n belangrike kommunikasieskakel tussen die instrukteur en student, 

aangesien dit gebruik word om riglyne bykomend tot die studiegids te voorsien aan die 

spesifieke student op 'n gegewe tyd. Daarin kommunikeer die instrukteur informasie, 

soos verwelkomings, relevante nuuswaardige gebeure, veranderings en opdaterings van 

instruksionele materiaal, en terugvoer oor werkopdragte. Waar 'n spesifieke studiegids 

gewoonlik eenmalig tydens die kursus aan die student voorsien word, word studie

briewe gereeld en soos dit nodig blyk te wees aan studente voorsien. In die elektroniese 

wereld word hierdie :funksie deur e-pos, bulletinborde en kletsprogramme oorgeneem. 

Handleidings en handboeke is publikasies wat spesifiek oor 'n vakgebied of aspek 
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van 'n vakgebied geskryfword. Die doel daarvan is die daarstelling van 'n informasie

bron of verwysingsbron en <lit gee dikwels praktiese riglyne vir uitvoering binne die 

spesifieke vakgebied. Dit is nie noodwendig daarop ingestel om leer by die student te 

bevorder nie - <lit is eerder 'n verwysingsdokument. 

Voorgeskrewe en aanbevole boeke is publikasies wat oor spesifieke onderwerpe 

handel, maar nie noodwendig in totaliteit die vakgebied wat vir die student van belang 

is, dek nie. Dit kan ook baie meer informasie bevat as wat die student nodig het. Dit 

word in afstandsonderrig gebruik as verwysingsbronne en die aanwending daarvan 

word deur 'n studiegids gerig en vergemaklik. 'n Voorgeskrewe boek of publikasie kan 

egter ook gebruik word as die gronddokument waarop die kursus, met alle gidse en 

studiebriewe, gebaseer is. 

Tydskrifartikels en leesbundels is bykomende bronne wat aan die student voorsien 

word vir verwysingdoeleindes. Leesbundels word saamgestel met die nodige toestem

ming van die kopiereghouer, vir studente wat nie geredelike toegang tot biblioteke het 

waar tydskrifartikels en soortgelyke dokumente geberg word nie. Dit vergemaklik ook 

die tydige beskikbaarheid van die informasie aan groot groepe studente by een inrigting 

waar almal die beperkte aantal uitgawes van een dokument gelyktydig wil bestudeer. 

Die instrukteur het, tensy hy self 'n boek of artikel skryf, geen beheer oor die inhoud van 

handleidings, handboeke, antler boeke en artikels nie. Hy kan wel die dokument beoordeel om 

die waarde vir die betrokke opleiding te bepaal en besluit om <lit by die instruksionele materiaal 

in te sluit. Hy het dan die keuse om <lit net so te gebruik met behulp van 'n studiegids, of om 

<lit te verwerk as deel van die studiegids. Vir hierdie navorsing is <lit belangrik om te bepaal 

wat die kriteria is waaraan die materiaal moet voldoen wat aan die student voorsien word as 

oordragmedium van die inhoude wat bemeester moet word. Uit bogenoemde is <lit dan die 

kriteria wat aan 'n studiegids/studiehandleiding gestel word, maar vir kontinutteit in hierdie 

dokument sal daar voortdurend verwys word na die instruksionele materiaal wat ten doel het 

om leer by die student te stimuleer. 
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Kriteria vir die samestelling van instruksionele materiaal in afstandson

derrig 

Verskeie outeurs en publikasies soos Erdos (1967), Greyling (1993), Holmberg (1989a; b), 

Hom (1995), KOLOT (1990b), Race (1994), Rowntree (1994) en Silber en Stelnicki (1987) 

voorsien riglyne vir die samestelling van studiegidse en handleidings vir afstandsonderrigstu

dente. Erdos (1967:14) stel dit reeds in die sestigerjare, soos ook latere outeurs byvoorbeeld 

Holmberg (1989a:63), dat die essensiele kenmerke van instruksionele materiaal is om: 

die student se leer te begelei en te fasiliteer; 

aan die student te verduidelik watter bevoegdhede deur die leergeleentheid verwerf kan 

word, deur duidelike uitkomste en doelwitte te voorsien; 

die inhoude oor te dra deur 'n leerpakket; 

die student te ondersteun in die assimilering van kennis en vaardighede; 

oefeninge te voorsien wat die student se begrip en bemeestering van vaardighede toets 

en sodoende horn te motiveer en of verdere leemood te beklemtoon; 

leeroordag te bevorder. 

Die doel van die instruksionele materiaal is kortom om die student te help om te leer. Ten 

einde hierdie doel te kan bereik, moet die instrukteur noukeurig aandag skenk aan die ontwik

keling van die instruksionele materiaal. Uit die literatuur is verskeie kriteria gehaal waaraan 

die finale produk wat vir die student aangebied word, behoort te voldoen en dit word onder 

die volgende hoofde bespreek: 

Formaat - wat die tipe dokument en basiese struktuur insluit. 

Styl en trant van die kommunikasie. 

Fisiese voorkoms van die dokument. 

Leerbevorderlike rigtingwysers. 

Samestelling van leereenhede. 

Integrasie met bykomende media. 
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Formaat 

In enige didaktiese situasie bestaan die kommunikasie uit drie hoofgedeeltes, naamlik 'n 

inleiding, die hoofdeel van inhoudsontsluiting en die slotgedeelte. Hierdie basiese formaat 

word toegepas op die dokument as geheel en op elke afsonderlike leereenheid. 'n Voorstelling 

hiervan word in Tabel 3.6 gegee. 

Tabel 3.6: Basiese uitleg vir "leereenhede" met moontlike komponente 

HOO FD EEL MOONTLIKE KOMPONENTE OPMERKINGS 

Inleiding Identifiserende komponente Byvoorbeeld: Inleiding tot Op Teg 
Leereenheid 1 
De:finiering van Oo Teg 

Uitkomste en doelwitte 

Evalueringsbesonderhede 

Belangstellingsprikkeling 

Aansluiting by vorige leereenheid So ook by student se ervaringsbesit 

Oorsig van leereenheid 'n Vooruitskouing van die inhoud 

Leervolgorde Voorgestelde volgorde vir hantering van inhoude 

Bykomende bronne Voorgeskryf en aanbeveel, waar toepaslik 

Riglyne vir gebruik van die Veral belangrik waar dit dien om verskillende 
instruksionele materiaal media te integreer, of prakties geoefen word 

Voortoets Waar toepaslik 

Ontsluiting van Gegroepeerde informasie-een- Elke informasie-eenheid behoort van 'n opskrif 
nuwe inhoude hede voorsien te wees 

Illustrasies Foto's, sketse, diagramme, kaarte, grafieke, tabel-
le, soos van toepassing 

Relevante voorbeelde Ter aansluiting by studente se ervaringsbesit en 
toeligting van inhoud 

Relevante oefeninge So gereeld as moontlik om studentdeelname aan 
(selfaktiwiteite) temoedig 

Terugvoer op selfaktiwiteite 

Slot Opsomming I samevatting Sluit moontlik verdere voorbeelde in 

Geintegreerde oefening Toepassing van nuwe inhoude in die praktyk 

Vooruitskouing na volgende 
leereenheid 

Werkopdrag Indien van toepassing 
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• Die inleiding 

Die doel met die inleiding is om die student te orienteer ten aansien van die inhoud, sy 

belangstelling te prikkel en 'n vooruitskouing van die inhoud wat volg, te gee. By 'n 

studiegids/studiehandleiding is die eerste leereenheid ofhoofstuk 'n inleiding tot die totale 

dokument en daarin word aandag gegee aan die uitleg van verdere hoofstukke en leereenhede, 

asook die gebruik van die dokument, watter bykomende media en bronne betrokke is, en hoe 

die student die inhoude behoort te benader (met ander woorde riglyne word gegee ten opsigte 

van die bestudering van die inhoude). 

'n Leereenheid word ingelei met identifiserende data soos die titel van die vak, die onderwerp 

waaroor die leereenheid handel en 'n nommer vir die leereenheid. Hom (1995:3-B-13) beveel 

aan <lat die titel van 'n onderwerp wat oor 'n aantal bladsye versprei is, op elke opeenvolgende 

bladsy bo-aan herhaal word met die woord ''vervolg" agtema en onderaan die bladsye 

aangedui word <lat <lit op die volgende bladsy vervolg. Hy meen <lat <lit die onderwerp 

sodoende afbaken en die student dan 'n duidelike beeld vorm van waarmee hy besig is. 

Die volgorde waarin die volgende komponente (uitkomste en doelwitte, evalueringsbesonder

hede, inleiding tot die leereenheid, belangstellingsprikkeling, aansluiting by die leerder se 

ervaringsbesit, 'n oorsig van die inhoud, die voorgestelde leervolgorde, bykomende bronne 

en 'n voortoets) wat in die inleiding kan voorkom, gegee word, is lukraak en sal in die 

instruksionele materiaal geplaas word ooreenkomstig die ontwikkelaar se voorkeure, die 

teikengroep en die aard van die vak. 

Die voorsiening van die uitkomste en verbandhoudende doelwitte van die leereenheid is van 

kardinale belang vir die student, aangesien <lit aan horn stel watter bevoegdhede hy in die leer 

van die inhoude kan bemeester. Dit voorsien aan horn die doel om betrokke te raak by die 

inhoud. Gepaardgaande hiermee is die voorsiening van evalueringsbesonderhede, aangesien 

<lit dan vir die student duidelik is op watter wyse en aan die hand van welke kriteria hy bewys 

moet lewer van die leer wat plaasgevind het. 
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'n Inleiding tot die leereenheid se inhoud behoort 'n belangstellingsprikkeling in te sluit, soos 

wat in die klassikale situasie gebruik word om die student se aandag te trek na die betrokke 

onderwerp. Daar moet ook aangesluit word by die vorige leereenheid en die student se 

ervaringsbesit om te help dat die student die betrokke leereenheid met sy kognitiewe struktuur 

integreer. 

'n Oorsig van die inhoud wat gaan volg, dien as vooruitorganiseerder en kan in verskillende 

vorme gestel word, byvoorbeeld as 'n diagram oflys van inhoude (ofte wel, die bestek van die 

leereenheid). Dit help mee dat die student homself orienteer ten opsigte van die inhoud. 

'n Voorgestelde leervolgorde (in Engels bekend as die "learning map" ofvolgens Rowntree 'n 

"route map" ( 1994: 124)) kan vir die student as riglyn dien van die volgorde waarin hy die 

inhoude kan hanteer. In 'n afstandsonderrigsituasie en veral waar 'n buigsame leerbenadering 

gevolg word, kan die student natuurlik self oor die volgorde besluit. Dit is egter van groot 

waarde vir die student wat nog athanklik is en nie veel van 'n betrokke onderwerp weet nie, 

om leiding vanaf die instrukteur te ontvang. Hiermee saam hang die kwessie van voorgestelde 

studiemetodes (Erdos 1967:17) wat voorsien kan word. Dit is nie noodwendig so dat die 

student die studiemetodes sal volg nie, aangesien die volwasse student dikwels reeds oor sy eie 

gevestigde studiemetodes beskik, maar hy kan die voorgestelde studiemetodes oorweeg as 

altematief tot dit wat hy reeds toepas. 

W aar daar bykomende bronne is wat saam met die studiegids gebruik moet word, moet die 

verwysings na hierdie bronne duidelik wees. Vir publikasies moet byvoorbeeld die volledige 

verwysing na die outeur, titel, jaartal, uitgawe, uitgewer en die plek waar die bron beskikbaar 

is, voorsien word. Indien 'n spesifieke persoon geraadpleeg moet word, soos in die geval van 

mentors en tutors, moet volledige besonderhede voorsien word van waar en hoe hierdie 

persone gekontak kan word. So moet daar ooreenkomstig die aard van die bykomende bron 

vir die student duidelike riglyne gegee word oor die verkryging en benutting van die bron. Dit 

is veral belangrik waar verskillende media geintegreer moet word om die studie te kan onder

neem. 
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Die instruksionele ontwerper kan ook besluit om 'n voortoets in te sluit, om aan die student die 

geleentheid te bied om leemtes in sy kennis van die besondere leerinhoud te bepaal. Dit kan 

aan horn die motivering bied om die leerinhoud te bemeester. 

Hierdie inleidende gedeelte is 'n voorbereiding vir die hoofgedeelte van die leereenheid, wat 

ten doel het om nuwe leer te laat plaasvind. 

• Ontsluiting van nuwe inhoude 

Die nuwe inhoude word verdeel in kleiner, hanteerbare eenhede van informasie ("chunks" 

genoem deur Hom (1995) en Rowntree (1994)) wat uit vyftot nege stukkies informasie 

bestaan en oor een hoofgedagte handel, aangesien <lit volgens navorsing die hoeveelheid 

informasie is wat die mens die beste op een slag kan verwerk (Hom 1995:3-A-2; en 3-B-3). 

Hom beveel verder aan dat elke eenheid van informasie van 'n opskrif voorsien word, sodat <lit 

maklik onderskei kan word van antler eenhede. 

Sover moontlik moet toepaslike illustrasies soos foto's, sketse, diagramme, kaarte, grafieke of 

tabelle, ingesluit word om die inhoud meer aanskoulik te maak. Die illustrasies moet ook 

ge'integreerd met die teks wees - met antler woorde die teks en illustrasie handel oor dieselfde 

saak en kom verkieslik op dieselfde of teenoorstaande bladsye voor sodat die student nie nodig 

het om heen en weer te blaai nie (Erdos 1967:21). Die terminologie in die illustrasie en die 

terminologie in die teks wat <lit ondersteun, moet dieselfde wees. Daar moet geen onverklaarde 

terminologie in die illustrasie voorkom nie. Die illustrasie behoort die essensie uit te lig en 

eenvoudig te wees, sodat die belangrike detail nie verberg word nie om sodoende die doel van 

die illustrasie, naamlik om leer by die student te vergemaklik, te bereik. 

In die aanbieding van die nuwe inhoud is <lit goed om voortdurend aan te sluit by die student 

se ervaringsbesit, aangesien assimilasie makliker plaasvind wanneer daar verbindinge met die 

bestaande kognitiewe struktuur is. Illustrasie van die nuwe inhoude aan die hand van relevante 

voorbeelde, waarby die student aansluiting kan vind, vorm deel hiervan. 
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By die ontsluiting van die nuwe inhoude is dit belangrik om gereeld relevante oefeninge in te 

sluit, want daardeur raak die student selfbetrokke by die leerinhoud (Rowntree 1994:102). 

Terugvoer oor hierdie oefeninge moet so gou moontlik voorsien word om leer te bekragtig of 

te remedieer, soos Race (1994 :44; 4 5) dit stel: "So any good learning activity will be one 

where it is possible to learn by doing, and it will also be possible to learn by getting feedback 

on what has been done. In short, the most important parts of any open learning package are 

those that learners t}Q, not just read ... I've stressed that learners need feedback to help them 

feel good about what they have just learned successfully - and to help them find out what they 

have not yet learned successfully. " 

Die terugvoer kan binne dieselfde dokument of apart voorsien word, maar behoort nie op 

dieselfde bladsy as die oefening gelewer te word nie. Terugvoer oor oefeninge wat ingehandig 

word vir evaluering, gaan uiteraard terug na die student nadat die evaluering plaasgevind het. 

Dit kan dan 6f as individuele terugvoer gegee word (wat aanbeveel word aangesien die student 

oor sy eie werk terugvoer kry), 6f as gesamentlike terugvoer in 'n algemene studiebrief aan die 

studente as 'n groep voorsien word - in welke geval dit meer algemene terugvoer is en nie 

noodwendig van toepassing op die individuele student is nie. 

Die hantering en omvang van die ontsluiting van die nuwe inhoude is gebaseer op die aard van 

die uitkoms van die leereenheid, die inhoude wat betrokke is en die spesifieke teikengroep. Dit 

mag dus wees dat dieselfde inhoud op verskillende wyses aan verskillende groepe gebied sal 

word. 

Aan die einde van die nuwe inhoude volg die slotgedeelte, wat dien om die leereenheid af te 

rond. 

• Slotgedeelte 

Die slot is belangrik om al die inhoude wat in die verskillende informasie-eenhede aangebied is, 

byeen te trek en die verwantskappe aan te dui. Dit is dus 'n samevatting wat versterk kan 

word met ander relevante voorbeelde en 'n geintegreerde oefening waarin al die nuwe 
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inhoude toegepas word - veral toepassing in die praktyk/werksplek. Die slot gee gewoonlik 

ook 'n vooruitskouing van die volgende leereenheid. Dit mag werkopdragte insluit wat vir 

evaluering ingedien moet word. Dit is die a:fronding van die leereenheid tot 'n geheel (van 

inleiding tot einde). 

Binne hierdie basiese formaat van die instruksionele materiaal, word daar 'n bepaalde trant en 

styl gehandhaaf asook 'n visuele voorkoms wat sal hydra tot die skep van 'n gebruikersvrien

delike en leerbevorderlike dokument. Riglyne in die verband word vervolgens gegee. 

Styl en trant 

Holmberg (1989a:43) verwys daama <lat 'n didaktiese gesprek in die instruksionele materiaal 

met die student gevoer word. Om die regte verhouding met die student te skep waarin 

laasgenoemde voel <lat hy belangrik is en <lat die instrukteur wat horn ook uiteindelik gaan 

evalueer vir suksesvolle leer, vir horn omgee, is <lit nodig dat die styl persoonlik, eenvoudig en 

direk moet wees. 'n Vriendelike, informele, persoonlike, warm en bemoedigende trant spreek 

direk tot die student en help om 'n vertrouensverhouding te skep. Die aanspreekvorme "ek, jy, 

ons" lei daartoe <lat die inhoud in alledaagse terme en op 'n geselstrant oorgedra word. Race 

(1994: 110, 111) en Rowntree (1994:141) beveel aan <lat die sogenaamde aangepaste ''fog 

index13
" toegepas word om te bepaal of die teks leervriendelik is. Die leesbaarheidsvlak is 

volgens Race wel 'n instrument wat gekritiseer word, maar tog bruikbaar is om te bepaal op 

watter vlak daar geskryf word. Dit bepaal die sogenaamde lees-ouderdom ("reading age") van 

die geskrewe stuk deur 'n teksblok van een honderd woorde te neem uit elke dokument wat 

nuwe inhoud aan die student ontsluit. Die aantal woorde met meer as drie lettergrepe word 

getel en dan by die gemiddelde aantal woorde per sin getel. Hierdie getal word vermenigvuldig 

met vier en gedeel deur tien. Daarby word vyf getel om die finale waarde te voorsien. Indien 

die waarde wat bereken word, meer as 20 is, is dit geskik vir meer ervare en belese 

(hoogsgeletterde) persone, en sal ander persone probleme ondervind om die teks te verstaan -

hulle sal dit waarskynlik meer as een keer moet lees om 'n begrip van die boodskap te vorm. 

Indien die waarde minder as 20 is, behoort die meeste mense dit makliker te kan lees. Race 

13Deur die navorser vertaal as die "leesbaarheidsvlaR'. 
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(1994:111) stel voor dat, om 'n veralgemeende lees-ouderdom van die teikengroep te bepaal, 

'n ontleding van die koerante en tydskrifte wat hulle waarskynlik lees, gedoen moet word. Hy 

is van mening dat selfs die meer gesofistikeerde koerante selde 'n waarde van meer as 15 toon. 

Korter sinne en minder lang woorde verhoog die leesbaarheid van 'n geskrewe stuk en 

waarskynlik ook die logiese vloei van gedagtes. 

Die teks moet fogies uiteengesit wees, met antler woorde, gedagtes moet inmekaarvloei en 

afsonderlike begrippe moet in afsonderlike informasie-eenhede of paragrawe behandel word. 

Dit geld ook vir die fisiese uitleg van die teks en hoe dit vertoon. 

Fisiese voorkoms van die instruksionele materiaal 

Die fisiese voorkoms van die instruksionele materiaal moet die student uitnooi om homself 

daarmee te bemoei. So behoort die buiteblaaie duursaam te wees, aangesien die student dit 

waarskynlik dikwels gaan gebruik. Dit behoort oor 'n aantreklike voorkoms te beskik, asook 

oor duidelike identifikasiebesonderhede. 

Die teks moet in 'n duidelike leesbare skriftipe en lettergrootte wees om lees te vergemaklik. 

Die spasiering van reels kan leesbaarheid verhoog deur 'n meer oop voorkoms te handhaaf, 

veral waar daar nie meer as 60 tot 70 karakters in 'n lang reel gebruik word nie (Rowntree 

1994: 132). Daar behoort gewaak te word teen die "swartmaak" van teks deur te veel woorde 

en kompakte spasiering van reels en karakters. Voorsiening van "witspasie" en bree kantlyne 

verhoog ook leervriendelikheid, aangesien die teks nie so omvangryk lyk dat dit ontmoedigend 

is nie. Witspasie laat ook ruimte vir studente om aantekeninge te maak in die teks waar dit van 

belang is. Dit verhoog die bruikbaarheid van die dokument vir die student en laat horn voel dat 

hy deur die verpersoonliking daarvan eienaarsreg bekom. 

Die teksuitleg word verder gebruikervriendelik en leerbevorderlik deur die toevoeging van 

leerbevorderlike rigtingwysers soos hieronder verduidelik . 
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Leerbevordelike rigtingwysers 

Rowntree ( 1994: 125) praat van "signposts" wat verbaal of grafies kan wees om die materiaal 

toeganklik te maak vir die student, terwyl Holmberg (1989a:54) verwys na Ausubel se 

vooruitorganiseerders, wat die aandag rig op 'n spesifieke aspek. Die doel van hierdie 

rigtingwysers is om leer vir die student te vergemaklik deur: 

aan te toon wat ingesluit is in die materiaal; 

verwantskappe aan te toon; en 

die student daartoe in staat te stel om <lit waarna hy soek, te vind. 

Verskillende vorme van rigtingwysers kan gebruik word, soos 

'n diagram wat 'n oorsig van die inhoude gee; 

'n bree kantlyn waarbinne opskrifte vir die ooreenstemmende tekseenheid gegee word; 

klein sketsies of simbole - in rekenaartaal ikone - wat spesifieke aspekte aandui, soos 'n 

selfaktiwiteit, 'n verdere bron wat geraadpleeg moet word en 'n antler medium soos 'n 

klankkasset of video; 

afgebakende teksgedeeltes wat aangedui word met bloklyne of ingekleurde gedeeltes. 

Voorbeelde word in Aanhangsel I voorsien. Hierdie rigtingwysers hou natuurlik verband met 

die verdeling van die leerinhoud in verskillende informasie-eenhede en gepaardgaande 

aktiwiteite. 

Verdeling van die inhoud in leereenhede 

Outeurs soos Hom (1995), Race (1994) en Rowntree (1994), is dit eens dat die inhoude van 

die kursus verdeel moet word in klein hanteerbare leereenhede om aan te pas by die tydperk 

wat 'n student kan aandag gee aan die leerinhoud. Die aandag van die student word verder 

behou deur die afwisseling van aktiwiteite en media. 
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Integrasie met bykomende media 

Al is die instruksionele materiaal in afstandsonderrig hoofsaaklik papiergebaseerd, beteken dit 

nie dat antler media soos die rekenaar, radio, klankkasset, video, interaktiewe televisie en selfs 

uitsaaitelevisie, nie daarmee saam gebruik kan word nie. Dit is belangrik dat die verskillende 

instruksionele media bymekaar aansluit en mekaar aanvul, en dat die geskrewe woord gebruik 

word om die integrasie van die antler media te rig en te vergemaklik. 

Aangesien geen van die genoemde media, behalwe die geskrewe woord, deur die instrukteurs 

aan die navorser voorsien is nie, word hier volstaan met die bespreking van die integrasie 

daarvan. Die aangeleentheid sal weer later in hierdie proefskrif aandag geniet wanneer riglyne 

vir die implementering van 'n afstandsonderrigstelsel in die Weermag bespreek word in 

Hoofstuk 5. 

Uit hierdie beskrywing van die kriteria vir instruksionele materiaal in terme van die formaat 

van instruksionele materiaal, die styl en trant daarvan, fisiese voorkoms van gedrukte mate

riaal, leerbevordelike rigtingwysers, verdeling in leereenhede en integrasie van bykomende 

media, kan 'n lys van kriteria opgestel word soos in Tabel 3. 7 voorsien word. Hierdie kriteria 

is verwerk na 'n instrument om die instruksionele materiaal wat deur die instrukteurs voorsien 

is, te ontleed en te beoordeel. 

Tabel 3.7: Kriteria vir geskrewe instruksionele materiaal 

ASPEKVAN KRITERIUM 
INSTRUKSIONELE 
MATERIAAL 

Formaat Die inhoude van die kursus is verdeel in kort hanteerbare leereenhede. 

Daar is duidelik identifiserende komponente. 

Uitkomste en doelwitte word gegee. 

Evalueringsbesonderhede word gegee. 

Daar is 'n belangstellingsprikkeling. 

Daar word in die inleiding aangesluit by die student se ervaringsbesit. 

'n Oorsig van die leerinhoud word gegee. 
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Daar is 'n voorgestelde leervolgorde. 

Bykomende bronne word aangetoon. 

Daar is riglyne vir die gebruik van die instruksionele materiaal. 

'n Toepaslike voortoets is ingesluit. 

Die inhoud is gegroepeer in klein eenhede van informasie of aktiwiteite. 

Daar is geskikte illustrasies. 

Relevante voorbeelde word gebruik. 

Relevante oefeninge (selfaktiwiteite) word gegee. 

Daar is terugvoer oor oefeninge (selfaktiwiteite). 

'n Opsomming/samevatting van die leereenheid word gegee. 

'n Gerntegreerde oefening word gegee. 

Daar is'n vooruitskouing na die volgende eenheid. 

'n Werkopdrag word gegee. 

Styl entrant van kommuni- Die skryfstyl is persoonlik. 
kasie 

Die skryfstyl is eenvoudig. 

Die skryfstyl is direk sonder 'n groot omhaal van woorde. 

Die skryftrant is vriendelik. 

Die skryftrant is informeel. 

Die skryftrant is warm en bemoedigend. 

Die ''fog index" oftewel leesbaarheidsvlak is bepaal. 

Die teks is logies uiteengesit . 

Fisiese voorkoms van die Die buiteblaaie en bindwerk van die dokument is duursaam. 
dokument 

Die dokument beskik oor 'n aantreklike voorkoms. 

Die identifikasiebesonderhede is duidelik. 

Die skriftipe en lettergrootte is duidelik leesbaar. 

Leesbaarheid is verhoog deur die spasiering van die reels. 

Daar is voldoende witspasie en die kantlyne op die bladsye is breed genoeg 
om leer te bevorder. 

Leerbevorderlike rigtingwy- 'n Oorsig van die inhoude word gegee deur byvoorbeeld 'n diagram, of 'n 
sers breinkaart of 'n lys van inhoude. 

Bree kantlyne met opskrifte vir die informasie-eenhede is voorsien. 

Klein sketsies of simbole wat spesifieke aspekte aandui, is ingesluit. 

Teksgedeeltes is afgebaken. 



Bykomende media Bykomende media word geintegreer. 

3.4.2.3 Vorm van die instrument (kontrolelys) en 'n beskrywing van die 

ontledingstegniek/metode 
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Ten einde 'n vergelykende studie te vergemaklik het die navorser die kriteria, wat aan die lig 

gekom het uit die literatuurstudie, verwerk tot die kontrolelys (soos voorsien in Tabel 3.7), 

wat ook as beoordelingsinstrument gebruik kan word. Elkeen van die dokumente wat van 

sewe eenhede ontvang is, is ontleed aan die hand van die kontrolelys. Die verskillende eenhede 

is met mekaar vergelyk deur die gegewens in 'n tabel aan te dui. Aangesien die dokumente 

uniek was aan elke eenheid is statistiese verwerking moeilik en word 'n meer kwalitatiewe 

vergelyking aangebied. 

Die leesbaarheidsvlak is volgens Race ( 1994: 111) se metode bepaal deur dit toe te pas op die 

eerste deel van teks wat nuwe inhoude aan studente ontsluit en is dus in sommige gevalle soos 

by Eenheid 02, uit die studiegids geneem en in antler gevalle soos by Eenheid 07, uit leesbun

dels. In Aanhangsel J word hierdie waardes aangetoon, tesame met die spesifieke dokument 

wat gebruik is in die ontleding. 

Die resultate en gevolgtrekkings van hierdie vergelykende ontleding van die dokumentasie en 

studiemateriaal, word vervolgens bespreek. 

3.4.3 Resultaat van die Ontleding 

Die klein aantal eenhede wat betrokke is, maak 'n vergelykende studie baie moeilik, aangesien 

elkeen unieke dokumentasie voorsien het. Die verskillende eenhede gee ook aan soortgelyke 

dokumente verskillende name, byvoorbeeld Eenheid 33 noem 'n dokument wat aan die student 

rigting en leiding gee ten aansien van die studies, 'n "bystandsdokument", terwyl 'n soortge

lyke dokument van Eenheid 02 as "studieskemas" bekendstaan en deur Eenheid 08 'n "studie

gids" genoem word. Die navorser het na die aard van die dokumente gekyk en dit daarvolgens 

gekategoriseer en ontleed. 
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By nie een van die eenhede is daar werklik 'n enkele dokument wat al die aspekte van die 

kursusinhoud bevat nie. Dit is gewoonlik 'n kombinasie van dokumente soos 'n studiebrief, 

studiegids, 'n curriculum en 'n handleiding of aanbevole werke wat gesamentlik die leerpakket 

uitmaak. 

3.4.3.1 Voorkoms van die dokumente 

Fisiese voorkoms. Min van die dokumente beskik werklik oor 'n aantreklike voorkoms wat die 

studente uitnooi om <lit oop te maak en daarmee gemoeid te raak. Alhoewel eenhede 01 en 07 

kleur op die buiteblaaie gebruik het, is <lit 'n skaars kommoditeit in die Weermag weens 

finansiele beperkinge. Die kleurgebruik by hierdie twee eenhede was om die embleme van die 

eenhede aan te dui en <lit skep wel 'n netjiese indruk, maar toon in geen opsigte die aard van 

die inhoud van die dokument aan nie. Oor die algemeen het die inhoud van die dokumente 'n 

netjiese voorkoms, wat toegeskryfkan word aan reels vir militere skryfwyse (HSAW 1993) 

wat bepaal <lat opskri:fte volgens 'n sekere formaat gebruik word en alle paragrawe genommer 

lS. 

Met die uitsondering van twee dokumente is die dokumente duidelik identifiseerbaar en is 

informasie-eenhede binne die dokument ook maklik uitkenbaar. 

Leesbaarheid. Die inhoude van die dokumente is gewoonlik in leesbare lettertipe en 

lettergrootte, aangesien standaard-tikskrif gebruik is met enkel spasiering en een-en- 'n-half 

tot twee sentimeter kantlyne. Daar is egter dokumente wat effens kleiner skrif gebruik het. 

Die leesbaarheidsvlak dui aan <lat die meeste dokumente gerig is op 'n hoer geletterdheids

vlak. Die laagste waarde is 19,4. Hoe geskik hierdie waardes vir die teikengroep is, is nie in 

hierdie navorsing bepaal nie, alhoewel die waarde van 28,2 vir Eenheid 08 waarskynlik 

aanvaarbaar is, aangesien die teikengroep die mees senior range in die Weermag (kolonelle en 

brigadier-generaals) verteenwoordig. Die hoe waarde wat vir Eenheid 30 bereken is, kan 

daaraan toegeskryfword <lat die enigste teks wat ontleed kon word, bestaan het uit 'n lys van 

inhoude wat verwys na 'n handleiding wat nie aan die navorser voorsien is nie. In die doku-



ment was daar geen volledige sinne nie en die meeste van die terminologie was drie- of 

meerlettergrepige woorde. 

Afwisseling van teks. Die teks in die dokumente word deur vyf eenhede afgewissel met 

illustrasies in die vorm van tabelle en diagramme, alhoewel <lit nie dikwels voorkom nie. 
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Leerbevorderlike rigtingwysers. Daar is geen leerbevorderlike rigtingwysers in die dokumente 

aangebring nie. Die teks is wel by drie eenhede (01, 02, 07) in genommerde paragrawe met 

paragraafopskrifte gerangskik, wat die teks in 'n mate afbaken en struktuur gee. 

3.4.3.2 Uitleg van die dokumente 

Verdeling en aanbieding van die inhoude. Die dokumente toon wel 'n verdeling in 'n 

inleidende gedeelte en 'n ontsluiting van nuwe inhoude. Daar is egter nie by alle dokumente 'n 

slotgedeelte nie en gevolglik eindig die onderwerpe stomp, sonder opsomming of 'n vooruit

skouing na die volgende gedeelte. 

Geeneen van die dokumente is verdeel in leereenhede as sodanig nie. Dit is wel volgens onder

werpe gerangskik en die onderwerpe word gewoonlik as aparte hoofstukke hanteer. Die teks 

is verdeel in paragrawe wat dikwels van opskrifte voorsien is, soos voorgeskryf in militere 

skryfwyse. Die doelwitte en evalueringsbesonderhede word wel in die een of antler van die 

dokumente voorsien, maar 'n oorsig van die inhoude is dikwels beperk tot 'n inhoudsopgawe 

of 'n lys van die bestek van die dokument of gedeelte daarvan. Aangesien die dokumente nie in 

leereenhede georganiseer is nie, word daar selde 'n belangstellingsprikkeling voorsien, of 

aangesluit by die studente se ervaringsbesit. 

Daar is by sommige eenhede (01, 02, 07, 08 en 30) riglyne vir die gebruik van die instruksio

nele materiaal, maar slegs twee eenhede (19 en 33) voorsien 'n voorgestelde leervolgorde by 

implikasie deur 'n blokprogram14
. Waar bykomende bronne gebruik word, word <lit wel in een 

14Term gebruik in die Weermag om die program waarvolgens aanbiedings tydens kursusse 
geskied, aan te dui. 
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of meer van die afsonderlike eenhede se dokumente aangetoon, tesame met aanwysings oor 

hoe die verskillende bronne met mekaar ge'integreer behoort te word. Daar is egter min antler 

media behalwe die verskillende dokumentasie, gebruik. 

Die onsluiting-van-nuwe-inhoude deel is verdeel in onderwerpe en soms voorsien van 

relevante voorbeelde, maar gewoonlik beperk tot 'n kemagtige bespreking van die begrippe. 

Daar word nie relevante oefeninge binne die teks voorsien nie, alhoewel dit vergesel mag wees 

van 'n aparte werkopdrag-dokument wat die inhoude sistematies mag dek. Die werkopdragte 

word nie self nagesien nie en daaroor is dus geen terugvoer binne die dokumentasie wat voor

sien is nie. Die werkopdragte moet teruggestuur word aan die instrukteurs wat dit nasien en 

dan terugvoer aan die studente voorsien. 

Skofstyl en skoftrant. Waar die skryftrant vriendelik en persoonlik was (gewoonlik in die 

dokumente wat aan die student rigting verleen het met betrekking tot die studie ), was dit tog 

redelikformeel aangesien die aanspreekvorm "u" was en nie "ek, jy, ons" nie. Die skryfstyl 

was direk gerig op die inhoud en sonder 'n wye omhaal van woorde. In die meeste gevalle ( 6 

uit 7) was die skryfstyl eenvoudig. Slegs in Eenheid 08 se studiegids en werkopdrag is die 

studente met warmte en bemoediging aangespreek. 

3.4.3.3 Leemtes in die dokumente 

Dit is duidelik uit die vorige twee paragrawe dat die instruksionele materiaal wat deur die 

instrukteurs voorsien is as voorbeelde van materiaal wat in afstandsonderrig in die Weermag 

gebruik is, te kort skiet aan leervriendelikheid soos voorgestel in die literatuurstudie deur 

outeurs soos Erdos (1967), Greyling (1993), Holmberg (1989a), Hom (1995), Race (1994), 

Rowntree (1994) en Silber en Stelnicki (1987) en deur eie waameming, in die volgende 

opsigte: 

Die instruksionele materiaal is nie benader in die lig daarvan dat dit die instrukteur 

moet verteenwoordig waar die student daarmee gemoeid raak nie. Dit is gevolglik nie 

in leereenhede verdeel en geskryf asof die instrukteur besig is met 'n aanbieding nie. 



3.4.3.4 

Die inhoude vorm nie 'n afgeronde geheel nie. 

Die inhoude is nie verdeel in afgebakende informasie-eenhede wat enkel begrippe 

aanspreek nie. 

3-67 

Daar is nie relevante oefeninge wat die student lei tot selfaktiwiteit anders as om te lees 

terwyl hy besig is met die instruksionele materiaal nie. Daar is dus min sprake van 

interaktiewe, instruksionele materiaal. 

Die voorkoms van die materiaal is nie leerbevorderlik gemaak deur die gebruik van 

rigtingwysers en geskikte hoeveelhede witspasie nie. 

Min illustrasies word gebruik, wat in die eerste plek afwisseling van die teks sou kon 

voorsien en sodoende motivering in die hand werk; en in die tweede plek die teks op 'n 

ander wyse sou kon voorstel wat die verskillende leerstyle van die studente aanspreek. 

Die leesbaarheidsvlak van die inhoud is redelik hoog en <lit is nie duidelik of <lit geskik 

is vir die studente, of nie. 

Voorgestelde veranderinge aan die dokumente 

In kort word daar voorgestel <lat die leemtes, soos in die vorige paragraaf beskryf, in die 

instruksionele materiaal verander word ooreenkomstig die kriteria wat beskryf is, ten einde 

meer leervriendelik daaruit te sien. 

3.4.3.5 Samevatting van die resultate van die ontleding van die instruksionele 

materiaal 

Die instruksionele materiaal is nie in leereenhede saamgestel nie en skiet gevolglik tekort aan 

aspekte soos: 



'n belangstellingsprikkeling en aansluiting by die studente se ervaringsbesit in die 

inleiding; 

insluiting van selfaktiwiteite met die nodige terugvoer daarop; en 
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'n afgeronde geheel deur die insluiting van 'n samevattende slotgedeelte wat ook 'n 

vooruitskouing na die volgende eenheid voorsien. 

Die leervriendelikheid is beperk deur: 

'n onpersoonlike skryfstyl en -trant; 

'n gebrek aan rigtingwysers; 

die hoe leesbaarheidsvlak; 

min afwisseling in die vorm van illustrasies en selfaktiwiteite anders as lees; 

nie-verdeling van die teks in afgebakende informasie-eenhede; en 

voorsiening van voldoende witspasie wat ook aan die student die geleentheid hied om 

die dokument te "verpersoonlik" deur sy eie aantekeninge daarin aan te bring ( een 

eenheid vereis selfs dat die handleiding ongeskonde teruggehandig moet word). 

Die materiaal sluit wel altyd doelwitte en evalueringsbesonderhede in, wat dit vir die student 

duidelik maak wat van horn verwag word by voltooiing van die kursus. Daar is 'n neiging om 

materiaal te voorsien in die vorm van studiebriewe en studiegidse wat die student meer leiding 

gee in die benadering en hantering van die instruksionele materiaal en wat in gevalle soos die 

van Eenheid 07 poog om die leerervaring vir die student aangenaam te maak. 
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3.4.4 Gevolgtrekkinge ten opsigte van die instruksionele materiaal 

Gedrukte materiaal is tans die hoofwyse van oordrag van instruksionele inhoude. Die doku

mente is waarskynlik met moeite opgestel sonder dat die instrukteurs veel leiding of opleiding 

gehad het oor hoe om dit te doen. In die lig daarvan kan die leemtes in die instruksionele 

materiaal verstaan word. Daar moet ook in gedagte gehou word dat die instruksionele 

materiaal een aspek van die afstandsonderriggebeure is en dat die ondersteunende sisteem ook 

in ag geneem moet word soos geillustreer deur Eenheid 02 waar die studente gereeld vir 

tutoriale15 byeenkom na elke onderwerp wat by wyse van afstandsonderrig bestudeer is. 

Tydens die tutoriaal word toetse afgeneem en die materiaal verder toegelig. 

Die belangrikste gevolgtrekking bly egter dat die instruksionele materiaal tekort skiet in 

gebruikersvriendelikheid en gevolglik ook leervriendelikheid en dit het dus baie aandag nodig. 

3.4.5 Aanbevelinge ten opsigte van die instruksionele materiaal 

Daar word aanbeveel dat die instrukteurs opgelei word in die samestelling van instruksionele 

materiaal wat in afstandsonderrig gebruik gaan word. Saam hiermee moet voorligting aange

bied word in die gebruik van antler media wat gei:ntegreerd met die geskrewe instruksionele 

materiaal gei:mplementeer kan word. Een van die altematiewe media is interaktiewe televisie, 

wat in die volgende afdeling bespreek word. 

3.5 MENINGSOPNAME OOR DIE IMPLEMENTERING VAN INTERAKTIEWE 

TELEVISIE (ITV) IN DIE WEERMAG ('n VRAELYSSTUDIE) 

3.5.1 Agtergrond van die ITV-vraelysstudie 

In 1998 het KOLOT 'n uitnodiging van die Universiteit van Stellenbosch en 'n private 

maatskappy, LogTek, ontvang om van ses ure gratis uitsaaityd gebruik te maak in 'n loods-

15'n Tutoriaal in hierdie sin beteken 'n geleentheid waar die instrukteur en leerders 
bymekaar kom en gesprekke voer oor die leerinhoud en die gepaardgaande leeraktiwiteite. 
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projek om te bepaal of die Weermag ITV kan benut. Die twee instansies beskik gesamentlik 

oor 'n ITV uitsaai-eenheid gebaseer op satellietuitsending van eenrigtingvideo-tweerigting

klank, as 'n vorm van interaktiewe afstandsonderrig by die Universiteit van Stellenbosch, met 

'n groeiende aantal ontvangsentra wat deur die land versprei is. Die Weermag het die uitno

diging aanvaar, want nie alleen sou die loodsprojek aan die Weermag die geleentheid hied om 

die metode waar te neem nie, maar ook om dit binne die Weermagomgewing te ervaar met die 

aanbieding van inhoude van die Weermag se eie keuse en met Weermaglede wat deelneem. 

Die inhoud wat geselekteer is, was vier hoofstukke van die Burgeropvoedingkursus (Civic 

Education) wat aan al die Weermaglede aangebied moet word (volgens Direktoraat Personeel

ontwikkeling; Moremi 1999:39). 'n Boodskap is aan al die weermagsdele gestuur om lede van 

die ranggroep korporaal tot adjudant-offisier en tweede luitenant tot majoor, asook burgerlike 

personeel, te nomineer vir die kursus wat na sewe sentra, naamlik Stellenbosch, Port Elizabeth, 

Nelspruit, Durban, Bloemfontein, Bellville en Midrand uitgesaai is. 'n Totaal van 170 sitplekke 

was beskikbaar, maar 'n onbekende aantal (waarvan 124 lede die vraelys voltooi het) bet die 

loodsuitsending uiteindelik bygewoon. Die loodsprojek het 'n tweeledige doel gehad naamlik, 

om in die eerste plek die geleentheid te gebruik om lede wat nie andersins die Burgeropvoed

ingprogram sou deurmaak nie, die geleentheid te hied om blootgestel te word daaraan, en 

tweedens om die weermaglede se mening aangaande die medium te bepaal. Om laasgenoemde 

doel te bereik, is aan die navorser die opdrag gegee om 'n vraelysstudie te ondemeem tydens 

die uitsending. Die taak om die aanbieding waar te neem het op die skouers van kommandeur 

Chris Merts geval, aangesien hy reeds betrokke was by Burgeropvoeding, deur die program 

aan te pas vir die lede wat basiese opleiding te Saldanha ondergaan. 'n Handleiding vir die 

onderwerp was reeds saamgestel op 'n meer leervriendelike wyse, aangesien die oorspronklike 

bronmateriaal wat deur vakkundiges aan tersiere inrigtings opgestel is, baie vakwetenskaplik 

is, en nie toeganklik vir die teikengroep was nie. Daar is aanvaar dat hierdie dokument geskik 

sou wees vir al die lede wat aan die ITV-projek deelgeneem het, aangesien die doel 'n 

algemene blootstelling aan die vakgebied was en almal lede behoort te wees wat nie vantevore 

met die vakinhoud gemoeid was nie. Die brondokument is ongeveer twee weke voor die tyd 

aan die weermagsdele voorsien om te versprei na die genomineerde lede. Ongelukkig het 

sommige dit eers die dag waarop die uitsendings 'n aanvang geneem het ontvang, en het dit 
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dus nie voorafkon bestudeer nie. 'n Soortgelyke situasie het vir die vraelys, wat ook 'n 

gedeelte met informasie oor ITV bevat het, gegeld. Die informasie- en vraelysdokument het 

aan die deelnemers verduidelik wat van hulle verwag sou word en hoe die stelsel werk. 

Daar was bepaalde beperkinge in hierdie loodsprojek met betrekking tot die tydsbeperkinge 

waaronder die projek aangepak moes word. Die datums van uitsendings was vasgestel en die 

projekspan moes daarby aanpas. Die aanbieder en die navorser het die opdrag ontvang toe 

beide reeds met opleidings- en instruksionele ontwerpprojekte besig was, wat nie gestaak kon 

word om volle aandag aan die ITV-projek te verleen nie. Dit het beteken dat die projek nie 

behoorlik teen die agtergrond van 'n afstandsonderrigsisteem ontwikkel kon word nie, en geen 

kontak vooraf of daarna met die lede moontlik was nie. Die totale opleidingsgeleentheid was 

die ses ure van uitsaaityd. Die feit dat koordinering nie deur die projekoffisiere hanteer is nie, 

maar deur 'n hoofkwartier, het ook sekere beperkinge ingehou ten opsigte van 'n lang 

kommunikasiekanaal en geen direkte kontak met die deelnemers nie. Geen evaluering van 

leersukses is ondemeem nie, behalwe die algemene vrae tydens die uitsaaityd. Verder was die 

response ook nie van al die deelnemers verkry nie, aangesien persoonlik waargeneem is dat 

baie meer lede bygewoon het as wat op die rekenaarstelsel geregistreer het waardeur hulle 

toegang verkry tot respondering. 

Die deelnemers het aktief deelgeneem en die leergeleentheid aangenaam gevind, soos uit die 

response op die vraelysstudie blyk. Die vraelysstudie word vervolgens bespreek. 

3.5.2 Ontwikkeling van die ITV-vraelys 

Die doel van die vraelys was om die leerders in die Weermag se opinie oor die gebruik van 

ITV te bepaal. Die uiteindelike vraag was ofhulle dit graag in die Weermag gennplementeer 

sou wou sien en waar dit toepasbaar sou wees. Die navorser het, in die lig van hierdie doel en 

gebaseer op die kenmerke en essensiele werking van ITV en erkende opleidingspraktyk, en na 

raadpleging van literatuur oor vraelyste (Carter & Williamson 1996; Taylor 1992; Wolmarans 

& Eksteen 1987), die vraelys opgestel onder die volgende hoofde: 
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hoe die deelnemer die geleentheid ervaar het; 

vrae rak:ende die leermateriaal; 

vrae rakende die uitkoms van die sessies; en 

vrae rak:ende die toepassing van ITV in die Departement van Verdediging. 

Die vraelys is vir kommentaar gegee aan die bevelvoerder KO LOT, die Direktoraat Personeel

ontwikkeling (hoofkwartier wat die opdrag gegee het), professor E.O. de Munnik van UNISA 

en die navorsers by KO LOT. Voorgestelde verfynings is aangebring en die finale dokument 

(Aanhangsel K) is versprei. 

3.5.3 Operasionalisering van die ITV-vraelys 

Alhoewel die deelnemers die vraelys reeds by aanvang van die uitsending gehad het, is hulle 

gevra om dit eers na afloop van al die uitsendings te voltooi. Die aanbieder het hulle herinner 

aan die voltooing van die vraelys, maar aangesien al die uitsaaityd opgeneem is deur die 

aanbieding van die inhoude, was daar nie tyd beskikbaar om die vraelys met die deelnemers te 

bespreek nie en moes hulle dit voltooi na aanleiding van die geskrewe versoek. Al die 

voltooide vraelyste is aan die navorser terugbesorg, wat die verwerking daarvan hanteer het. 'n 

Voorlopige verslag en artikel is daaroor geskryfvir militere publikasie (Van der Walt 1999), 

en gedetailleerde verslaggewing vind in hierdie dokument plaas. 

Die response vanaf die deelnemers is in spreistaatformaat aangeteken en vandaar verwerk. Die 

response en volledige roudatatabel is by die navorser beskikbaar. 'n Opsomming van die 

response is in hierdie dokument voorsien as Aanhangsel L. 

3.5.4 Resultaat van die ITV-vraelys 

Die response was oorweldigend positief ten gunste van implementering van ITV in die 
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departement. Die resultate word per onderwerp gegroepeer en vervolgens bespreek. 

• Sig- en hoorbaarheid van televisiebeeld (Vrae 1, 2, en 3) 

Die studente kon die skerm en die beelde daarop duidelik sien, behalwe op die eerste dag by 

Bloemfontein waar die monitor op tafelhoogte geplaas was, wat die sigbaarheid daarvan vir 

sommige studente agter in die klas bemoeilik het. Hierdie probleem is vanaf die tweede 

uitsending verbeter. In Bellville was die grootte van die skerm in verhouding tot die grootte 

van die groep ook nie geskik nie en dit was ook vir sommige deelnemers agter in die klas nie 

heeltemal duidelik nie, weens die afstand en nie weens die kwaliteit van die beeld nie. Die 

klank was helder, behalwe wanneer die studente vrae aan die aanbieder gestel het. Weens 'n 

huidige beperking van die stelsel wat gebruik is, word die monitorklank van die sentrum van 

waar die vraag gestel word, verdoof om weerklank uit te skakel. Indien die vraagsteller dan nie 

duidelik genoeg praat sodat die studente in dieselfde lokaal kan hoor nie, is dit 'n probleem 

wat opgelos moet word. Die aanbieder het aangepas deur die vrae wat gestel is, te herhaal. 

• Interaksie (Vrae 4, 5, 6, 7, 8, en 16) 

Die interaksie was goed en die studente, behalwe een persoon, het dit maklik gevind om die 

kommunikasiestelsel wat in 'n telefooninstrument gesetel was, te gebruik. Daar moet gemeld 

word dat nie al die studente op die stelsel geregistreer16 het nie, wat 'n aanduiding kan wees 

dat hulle moontlik probleme ondervind het met die stelsel wat nie ge'identifiseer is nie. Uit die 

response op hierdie vraelys in vergelyking met die teenwoordigheidsregister, is dit duidelik dat 

meer as 124 persone bygewoon het, terwyl slegs 69 op die stelsel geregistreer het. Dit is nodig 

dat bepaal word waarom, aangesien dit 'n invloed op die sukses van ITV as opleidingsmedium 

mag uitoefen. Moontlike redes kan wees dat die studente bang is dat hulle 'n vraag oor die lug 

gevra sal word, of dat hulle sku is vir die sisteem. Dit was 'n onvoorsiene faktor en kan in die 

16Registrasie op die stelsel behels dat die studente 'n unieke kode op die 
telefooninstrument invoer, wat op die rekenaarstelsel in die uitsaai-ateljee registreer. Die aksie 
aktiveer die databasis van die ITV-stelsel, wat gebruik word om rekord te hou van die studente 
se deelname aan die uitsendings. Dit kan ook rekordhou van die studentresponse op vrae en 
sodoende gebruik word om evalueringsverslae op te stel. 
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toekoms uitgeskakel word deur registrasie aan te moedig deur dit te koppel aan 'n evaluering

en akkrediteringstelsel. 

Elkeen van die studente het die vermoe gehad om willekeurig vrae te vra en kommentaar oor 

die lug te lewer. Dit het beteken dat dit maklik was om die aanbieder te konfronteer met irrele

vante vrae. Dit het tot frustrasie by die antler studente gelei, aangesien waardevolle 

aanbiedingstyd verlore gegaan het. Die aanbieder het vinnig agtergekom uit watter oord 

irrelevante vrae kom en dit subtiel hanteer om by die onderwerp te bly. Twee respondente het 

gemeld dat hulle nie die geleentheid gegun was om vrae te vra nie.Dit was waarskynlik aan die 

einde van die uitsendings toe die tyd verstreke was en verdere vrae nie ontvang kon word nie. 

Dit was uiteraard nie moontlik dat elke student in die beskikbare tyd, persoonlik 'n vraag op 

die stelsel kon stel nie, maar hulle het almal gelyke geleentheid gehad om nie-verbaal te reageer 

deur die kommunikasiestelsel. Uit die kommentaar en uit waamemings was dit duidelik dat 

studente tydens die uitsendings onderling met mekaar gekommunikeer het oor die onderwerp 

ter tafel. 

Veertien persent van die studente was nie heeltemal tevrede met die beantwoording van hulle 

vrae nie en 7,26% meen dat hul vrae nie stiptelik beantwoord is nie. Daar is 'n verskeidenheid 

redes hiervoor, wat varieer van vrae wat irrelevant was en waaraan gevolglik nie baie tyd 

bestee is nie, tot indringende vrae wat die aanbieder nie kon beantwoord nie, aangesien hy me 

'n vakspesialis is nie. Daar is voorgestel dat laasgenoemde probleem in die toekoms uitgeska

kel sal word deur 'n paneel deskundiges beskikbaar te he, 6fbinne die ateljee, 6fby 'n telefoon 

wat aan die stelsel gekoppel is, vanwaar deelgeneem kan word. Gedurende die vloei van die 

aanbieding is dit nie altyd moontlik om, sodra 'n persoon 'n vraag wil vra, die geleentheid 

daarvoor te bied nie, soos dit in die konvensionele klaskamer gebeur. 

• Studente se belewing van die interaktiewe vermoe (Vrae 10, 11, 12, 13, 14 en 15) 

Die meerderheid studente (92,74%) het betrokke en dee[ van die leergeleentheid gevoel as 

gevolg van die interaktiewe sisteem. Min was beangs en het bedreig gevoel, alhoewel 'n 

merkbare aantal senuweeagtig was. Laasgenoemde kon verwag word, aangesien die ITV-
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sisteem 'n nuwe ervaring binne 'n onbekende omgewing was. 

Sommige studente (10,8%) het geisoleerd gevoel. Daar moet na hierdie faktor in meer diepte 

ondersoek ingestel word, aangesien ITV juis 'n metode is om die isolasie van die afstands

onderrigstudent te verminder. 

Daar was studente wat 'n mate van verveeldheidbeleefhet, alhoewel dit nie was om die 

verwagte redes, soos dat die aanbieder vir te lang periodes praat sonder om gebruik te maak 

van afwisselende media nie, of dat daar net verwag word om na die monitor te staar nie, of dat 

die inhoud vervelig was nie. Die verveeldheid is hoofsaaklik (15 response uit 28) toegeskryf 

aan die feit dat irrelevante vrae gevra is, of dat die vrae wat gevra is die studente nie aange

gaan het nie. Ben student het gemeld dat die paste stadig is en 'n ander een dat die paste 

vinnig is. Ben het gemeen dat die tydsverloop wat dit neem vandat 'n persoon praat, totdat dit 

deur die ander gehoor word oor die stelsel, te lank is - ongeveer vier tot ses sekondes. Twee 

respondente het hul verveeldheid toegeskryf daaraan dat daar geen interaksie tussen die 

betrokkenes is rue. Drie het gemeen die aanbieder was nie by magte om die vrae te beant

woord nie en dat iemand gekry moet word wat die vrae kan hanteer. Die meeste was egter nie 

verveeld nie en een het selfs geskryf: "no ways". 

Aan die ander kant het die aanbieding die meeste studente se aandag getrek weens 'n wye 

spektrum van redes, soos dat dit die aanbieder was wat dit interessant gemaak het, dat die 

vakinhoud interessant was, dat daar te eniger tyd met die aanbieder gekommunikeer kon word, 

en dat ITV 'n interessante nuwe onderrigmedium is (Aanhangsel L, kodes 56 tot 60). Van die 

bykomende redes wat gemeld is, is dat ITV gesien word as die leermetode vir die toekoms en 

dat dit 'n nuwe ervaring is. 

• Teenwoordigheid van 'n vakkundige fasiliteerder (Vrae 18 en 19) 

Meer as twee derdes van die studente voel dat 'n vakkundige fasiliteerder teenwoordig 

behoort te wees tydens en na die uitsending (67,74% en 72,58% onderskeidelik) en dit is ook 

weer opgehaal in die algemene kommentaar wat deur studente gelewer is. Na die navorser se 



mening behoort hierdie aspek in die praktyk aandag te geniet en sal dit saamhang met die 

teikengroep se behoeftes en die beskikbaarheid van vakkundiges. 

• Leermateriaal (Vrae, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31) 
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Meeste van die studente (88, 71 % ) het die studiemateriaal vooraf ontvang, alhoewel sommige 

dit eers die dag met die aanvang van die uitsendings ontvang het. In die toekoms moet 

verseker word dat al die studente die leermateriaal en al die relevante informasie betyds 

ontvang, aangesien die meeste aangedui het dat dit belangrik is om die leermaterial vooraf te 

bestudeer ter voorbereiding vir die aanbieding, sodat sinvolle vrae tydens die uitsendings gevra 

kan word. Indien die studente voorbereid na die uitsendings gaan, kan die beste gebruik 

gemaak word van die interaktiewe karakter van ITV, deurdat die aanbieder kan konsentreer op 

interaksie met die studente deur vraagstelling en bespreking oor die kern- en probleemaspekte 

van die onderwerp, in plaas daarvan om tyd te bestee aan die oordrag van nuwe materiaal. Op 

hierdie wyse sal die studente meer betrokke wees by die gebeure en is dit leerbevorderlik. Die 

meeste respondente het ook aangedui dat die leermateriaal van waarde was tydens die 

aanbieding deurdat dit die aanbieding ondersteun en daarop uitbrei. Verder maak die geskrewe 

woord wat gelees word saam met die uitsending waartydens daar gehoor, gesien, gepraat en 

waarskynlik kort aantekeninge gemaak word, voorsiening vir die verskillende leerstyle van 

studente. 

Min het die leermateriaal van geen waarde geag nie of dit onbelangrik gevind nie(2,42% en 

3,23% onderskeidelik). 'n Groter aantal (25,81%) het dit onnodig gevind om die leermateriaal 

vooraf te bestudeer, aangesien hulle van mening was dat dit die aanbieding vervelig en 

oorbodig sal maak. In hierdie geval is die waarneming waarskynlik geldig, aangesien die 

leergeleentheid nie ontwerp was om te konsentreer op die interaksie met die studente nie, maar 

eerder op die aanbieding van die inhoude weens die tydsbeperkinge soos bespreek in Subaf

deling 3.5.1. 

Daar is redelik verskil oor die aard van die illustrasies in die leermateriaal en dit wat in die 

aanbieding gebruik word. 'n Persentasie van 58,06% voel dat die illustrasies in die leermate-
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riaal en die in die aanbieding dieselfde moet wees en die res meen dat dit nie dieselfde moet 

wees nie. Die redes is velerlei, soos aan die een kant dat dit onnodig is en dat die interessant

heid van die gebeeldsende illustrasies verminder as dit vooraf reeds in die leermateriaal gesien 

is, en aan die antler kant dat dit die aanbieding sal ondersteun en die vloei daarvan vergemaklik 

indien dit dieselfde is. Die navorser meen dat dit sal afhang van die aard van die illustrasies, 

byvoorbeeld wanneer die illustrasies 'n integrale deel van die inhoudontsluiting is, sal dit 

waarskynlik moet ooreenstem en wanneer dit nie essensieel is aan die oordra van die inhoud 

nie, en meer van estetiese en belangstellingswaarde is, die illustrasies verskillend kan wees op 

die skerm en in die instruksionele materiaal. 

Alhoewel die meeste respondente (93,55%) duidelikheid gehad het oor die uitkomste en 

doelwitte wat bereik moes word en dat dit belangrik is om dit voorafte ontvang (81,45%) 

sodat hulle weet wat van hulle verwag word, is sommige (13,71%) van mening dat dit nie 

belangrik is om dit vooraf te ontvang nie, aangesien dit byvoorbeeld duidelik is tydens die 

aanbieding. Tydens die aanbieding het die inhoud van die leermateriaal en die van die aanbie

ding ooreengekom en 90,32% van die respondente is daarvan oortuig dat die doelwitte gedek 

lS. 

• Inhoud (Vrae 17 en 32) 

Die meeste respondente (98,39%) het aangetoon dat die inhoud maklik verstaanbaar was, ten 

spyte daarvan dat dit nuut was vir 22,58% van hulle. Dit is vanselfsprekend dat dit maklik sou 

wees vir die res vir wie die inhoud gedeeltelik nuwe of reeds bekende inhoude bevat het. Slegs 

twee persone het dit moeilik gevind om die inhoude te verstaan en aangesien die vraelyste 

anoniem voltooi is, is dit nie moontlik om die persone te identifiseer, sodat verdere informasie 

bekom kon word, nie. Dit beklemtoon die belangrikheid daarvan om te verseker dat alle 

studente registreer en dat daar gereeld deur, byvoorbeeld 'n meningsopname tydens die 

aanbieding (wat bloot 'n aanduiding deur die telefoon is), bepaal word of al die studente die 

vloei van die inhoudoordrag volg. Fasiliteerders by die ontvangsentra sal 'n belangrike bydrae 

kan maak in hierdie verband. Dit moet dus in die ontwerp van die leergeleenthede aangespreek 

word. 
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• Mening oor die uitkoms van die leergeleentheid (Vrae 33 en 34) 

Ten spyte daarvan dat die inhoud aan die meerderheid (78,22%) gedeeltelik often volle 

bekend was, het 94,35% van die respondente gemeen dat hulle nuwe insigte bekom het in 

Burgeropvoeding. Die mate waartoe nuwe insigte bruikbaar is, blyk daaruit dat 63, 71 % weet 

waaroor gepraat word wanneer die onderwerp ter sprake kom, 60, 48% meen hulle kan ander 

daarvan vertel en 27,42% dat hulle aan ander lede instruksie oor die onderwerp kan gee. 'n 

Groot persentasie (44,35%) was geprikkel om meer uit te vind oor die onderwerp. Alhoewel 

21,77% aangedui het dat hulle op 'n verdere wyse bemagtig is deur die leergeleentheid, het 

hulle in hul geskrewe kommentaar bevestig dat hulle 'n beter kennis van die onderwerp bekom 

het asook wat hulle burgerlike regte is. Twee het gemeen dat hulle dit nou kan toepas. 

• Mening oor ITV as 'n vorm van interaktiewe afstandsonderrig (Vrae 20, 35, 36 

en37) 

Twee persone het nie van die ITV-metode gehou nie ofbeskou dit nie as 'n goeie metode nie, 

aangesien die aanbieder nie al die vrae kon beantwoord nie. Die meerderheid sien dit egter as 

'n bruikbare metode, veral indien die negatiewe faktore, soos studente wat aan die slaap raak 

en irrelevante vrae wat gevra word, uitgeskakel word. Baie response (31) verwys na die koste

effektiwiteit van die stelsel, veral met betreking tot besparing op reis- en verblyfkoste en die 

opleidingstyd. Een persoon verwys direk daarna dat baie kursusse in die Weermag verkort kan 

word deur implementering van hierdie metode. Die respondente sien ook die voordeel daarin 

dat 'n groot aantal studente oor 'n wye geografiese verspreiding gelyktydig bereik kan word 

deur enkele vakkundiges. Die feit dat lede ook nie hul tuisomgewings hoef te verlaat nie, word 

as 'n voordeel aangedui. Die interaksie wat tydens die aanbieding met lede uit verskillende 

omgewings plaasvind, is ook deur sewe respondente aangehaal as stimulerend. Daar word 

veral daarop gewys dat die uitruiling van idees en die geleentheid om ander se standpunte aan 

te hoor, van groot waarde is. 

'n Belangrike aspek wat deur die respondente genoem word, is dat die metode leerbevordelik 

is. Dit is anders, nuut, interessant, opwindend en stimulerend, en dit bevorder motivering. Die 



stelsel word as maklik verstaanbaar en eenvoudig om te gebruik, beskou. Die feit dat hulle 

betrokke is by die gebeure en ook tegelyk kan lees en hoor, is ook opgehaal, asook <lat 

kommunikasie deur die metode verhoog word. 
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• Toepassingsmoontlikhede vir ITV in die Departement van Verdediging (Vrae 35, 

36 en 37 en algemene kommentaar) 

Die meerderheid (79,03%) van die respondente meen <lat ITV beslis 'n toekomsgerigte en 

tegnologiegebaseerde metode is vir opleiding wat wyer en spoedig in die Weermag 

ge1mplementeer moet word. Hulle meen ook <lit is 'n interessante wyse van aanbieding wat 

beslis koste-effektiewe opleiding in die hand sal werk. Die verskeidenheid kursusse waar ITV 

volgens hulle gebruik kan word, word in Aanhangsel M voorsien. Baie respondente het 

aangetoon <lat <lit vir meer senior kursusse en teoriegedeeltes van kursusse geskik sal wees. 

Die respondente sien <lit beslis as 'n metode om Burgeropvoeding oor te dra. 

'n Verdere toepassingsmoontlikheid is ongetwyfeld die direkte en onmiddellike kommunikasie 

van gebeure in die Weermag om te verseker <lat lede betyds en direk deur selfs Senior 

personeel soos Hoof van die Weermag toegespreek kan word. 

3.5.5 Gevolgtrekkings uit die ITV-vraelys 

Interaktiewe televisie is oorweldigend positief deur die deelnemers ervaar en moet beslis as 'n 

altematiewe metode in Weermagopleiding oorweeg word. Die beperkende faktore is beskik

bare finansies en effektiewe ontwerp en ontwikkeling van die leergeleenthede. 

3.5.6 Aanbevelings uit die ITV-vraelys 

Uit die resultaat van die ITV-loodsprojek beveel die navorser aan dat: 

die Departement ondersoek instel na die vestiging van die nodige infrastruktuur om 'n 

ITV-vermoe in die Departement te skep; 
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die gebuik van ITV as 'n afstandsonderrigtegniek beslis oorweeg word; 

die navorser die nodige instruksionele ontwerp en ontwikkeling onderneem om opleiers 

en besluitnemers in die Departement op te lei in die toepasbaarheid en gebruik van 

ITV. 

Uit hierdie ITV-vraelysstudie is dit duidelik dat daar 'n behoefte bestaan om afstandsonderrig 

in die Weermag op 'n verantwoordbare wyse te implementeer, ten einde die studente se 

behoefte aan opleiding binne hul tuisomgewings moontlik te maak en om in die Weermag se 

behoefte aan koste-effektiewe opleiding met betrekking tot finansiele en tydbesparings vir 

noodsaaklike opleiding, te voldoen. 

3.6 BEHOEFTE AAN AFSTANDSONDERRIG IN DIE SUID-AFRJKAANSE 

NASIONALE WEERMAG- 'n SAMEVATTENDE STANDPUNT 

W anneer die bevindinge uit die studies in hierdie hoofstuk beskryf en die bevindinge van 

Hoofstuk 2, met mekaar in verband gebring word, dan blyk dit dat afstandsonderrig beslis 'n 

altematiefin die Weermag is om die groot opleidingsbehoefte aan te spreek. Met die transfor

masie van die Departement en die veranderde rol van die Weermag moet daar baie opleiding 

plaasvind vir bykans die totale magsterkte van die Weermag. Die afstandsonderrig wat tans en 

in die verlede voorsien is, soos bepaal in die afstandsonderrigvraelysstudie en die daaropvol

gende onderhoude, het baie tekortkominge wat aangespreek behoort te word, soos die 

ondersteuning van die instrukteurs in die ontwerp, ontwikkeling en instandhouding van 

afstandsonderrigprogramme. Die media wat in die verlede gebruik is, is hoofsaaklik 

papiergebaseerd en het vele leemtes hoofsaaklik in die wyse waarop dit aangebied word. Die 

integrering van ander media is moeilik weens finansiele beperkinge en gebrekkige ervaring in 

die ontwikkeling daarvan. Daar is 'n behoefte aan motiverende leiding en ondersteuning. 

Interaktiewe televisie kan ook 'n oplossing hied om van die leemtes van die vorige 

afstandsonderrigstelsels aan te spreek, soos blyk uit die menings van die respondente op die 

ITV-vraelysstudie. Die navorser is egter nie daarvan oortuig dat dit die enigste oplossing is nie 

en die literatuurstudie om resente praktyke in afstandsonderrig uit te lig, soos aangebied in 
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Hoofstuk 4, is dus van groot belang. 

3. 7 OPSOMMING 

Daar is 'n behoefte aan die implementering van afstandsonderrig as 'n opleidingsbenadering in 

die Weermag, soos blyk uit die gevalle waar dit reeds aangewend is en die aantal instellings 

wat aangedui het dat hulle dit moontlik as benadering sal oorweeg. 

Daar is wel probleme ondervind met die implementering van die benadering, te wete: 

Die posstelsel laat veel te wense oor, aangesien dit langsaam is en belangrike posstukke 

verlore gaan. 

Daar is 'n gebrek aan ondersteuning van die bevelstruktuur by die betrokke eenhede 

aan beide die instrukteurs en die studente wat betrokke is by afstandsonderrig, aange

sien die aanbieding en meemaak van afstandsonderrig as bykomende take beskou word. 

Die instrukteurs het geen ofbaie min opleiding in die bedryfvan afstandsonderrig wat 

die implementering daarvan op 'n probeer-en-trefbasis plaas. 

Die afstandsonderrigmateriaal is nie volgens die kriteria wat aan die leermateriaal wat 

in afstandsonderrig gebruik word, saamgestel nie. 

Min media behalwe die geskrewe woord word gebruik. 

Afstandsonderrig blyk egter steeds 'n altematiewe benadering te wees, veral in die lig van die 

moontlikhede wat deur die ontwikkeling van die tegnologie daargestel word. Dit is essensieel 

dat 'n wetenskaplik-gefundeerde ontwerp van 'n totale afstandsonderrigstrategie en die 

gevolglike implementering van 'n omvattende afstandsonderrigstelsel (al is dit slegs vir 

gedeeltelike aanwending) uitgevoer word, ten einde afstandsonderrig suksesvol te implemen

teer as benadering en metode in die ontwikkeling van die Weermag se menslike hulpbron. 
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In Hoofstuk 4 word in die literatuur gesoek na moontlike oplossings vir die problematiek van 

afstandsonderrig in die Weermag en in Hoofstuk 5 word riglyne voorsien vir die beplanning, 

ontwerp, ontwikkeling en implementering van afstandsonderrig as vorm van ge'individuali

seerde opleiding binne die Weermag se menslike hulpbron ontwikkelingsprogram. 
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"Distance education methods ... can liberate the student from constraints of space, time, 
and age" (A.R. Kaye 1989:286) 

HOOFSTUK4 

AFSTANDSONDERRIG AS MENSLIKE 

HULPBRONONTWIKKELINGSTRATEGIE -TEORIE EN PRAKTYK 

4.1 INLEIDING TOT AFSTANDSONDERRIG AS MENSLIKE 

HULPBRONONTWIKKELINGSTRATEGIE 

'n Menslike hulpbronontwikkelingstrategie kan 'n verskeidenheid van benaderings en meto

des vir opleiding van personeel insluit. Afstandsonderrig is maar een hiervan. Dit word in die 

huidige tegnologiese klimaat baie belnvloed deur die snelle verandering wat in die elektronie

se wereld plaasvind (Maxcy, Fossey & Maxcy 1994; Dean 1994). Die rekenaar en ontwikke

linge in die kommunikasietegnologiee stel afstandsonderrigstelsels daartoe in staat om die 

wisselwerking tussen die student en dosent, en studente onderling te vergemaklik en lei 

daartoe dat meer organisasies afstandsonderrig implementeer. Die wisselwerking word 

voorgestel in Diagram 4 .1. 

Tegnologiese ontwikkelinge 

Afstandsonderrig 

Menslike hulpbron
ontwikkeling-strategie 

Diagram 4.1 : Wisselwerking tussen tegnologiese 
ontwikkelinge, afstandsonderrig en die 
organisasie se menslike 
hulpbronontwikkelingstrategie 
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4.1.1 Menslike hulpbronontwikkeling-strategie, afstandsonderrig en nuwe ontwikke
linge in Opvoedkundige Tegnologie 

Afstandsonderrig, wat gesien word as 'n vorm van gei:ndividualiseerde opleiding waar die 

instrukteur en die student geskei word in tyd en ruimte, is deur verskeie outeurs beskryf en 

gedefinieer (Greyling 1993 :38; Holmbergl989a en b; McDonald 1993 :80-88; Neil 1981 :34-

38). Van die grootste besware teen afstandsonderrig is eerstens dat die studente isolasie 

ervaar, tweedens dat die kommunikasie tussen die instrukteur en student swak is, en derdens 

dat persoonlike kontak ontbreek (Wolcott 1995:40). Verskeie ontwikkelinge in die denke en 

implementering van afstandsonderrig het in ongeveer die laaste tien jaar geskied (Milheim 

1991 : 51 ; Minoli 1996). Die subsisteme van 'n afstandsonderrigstelsel, naamlik die student, 

die instrukteur, die inhoud en die media ofkommunikasiewyse(s) is steeds teenwoordig 

(Diagram 4.2). 

MEDIAVIR 

I 
N 
H 
0 
u 
D 

Diagram 4.2 : Subsisteme van 'n afstandsonderrigstelsel 

Die wyse waarop hierdie vier subsisteme met mekaar in wisselwerking staan, is bei:nvloed 

deur die toepassing van leerdergerigte denkrigtings en mediaontwikkelinge. Laasgenoemde 

het die grootste verandering teweeggebring in die oordragstelsel van die afstandsonderrig

inhoud. Nuwe ontwikkelinge in tegnologie, wat gepaard gaan met die vermoens van 

rekenaarstelsels en uitsaaidienste, bring die afstandsonderriginstrukteur en -student nader aan 

mekaar. Kontak is meer direk. Visuele kontak is selfs moontlik waar die nodige kameras 
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teenwoordig is en so word baie van die "afstand" verminder, kommunikasiegeleenthede 

verbeter en dit is moontlik om die student beter ondersteuning te hied. Vinniger omkeertyd 

in terugvoer is moontlik, aangesien die kommunikasie deur middel van elektroniese stelsels 

nie van die gewone posstelsel afhanklik is nie. Beter didaktiese oordragstelsels wat geken

merk word deur vinnige omkeertyd ( reaksies tussen leerder en instrukteur in byvoorbeeld 

oplyn-opleiding) kan ook ontwikkel word. 

Integrering van die nuwe tegnologie in afstandsonderrig het selfs die vermoe om die student 

voor te berei op, of op datum te hou met die realisme van die tegnologiese omgewing waarin 

hy funksioneer in die huidige informasie-eeu. So beskik baie huishoudings oor nie alleen 

radio's en televisiestelle nie, maar raak die persoonlike rekenaar toenemend deel van die 

alledaagse huishouding. Toegang tot die Internet groei daagliks. Deur van hierdie media in 

opleiding in te span, spreek die opleidingvoorsiener direk tot die leerder binne sy leefwereld. 

Afstandsonderrigstrategiee sluit reeds geruime tyd videobande, klankkassette, radio-uitsen

dings, televisie-uitsending, telefoonkonferensies en videokonferensies, suksesvol as media en 

metodes in. Van hierdie metodes was vroeer redelik duur of nie effektief aangewend nie. 'n 

Groot tekortkoming was steeds interaktiwiteit tussen die instrukteur en die student. 

Nuwe deure is geopen deur die ontwikkeling van die kompakte skyf wat deur die rekenaar se 

kompakte skyfaandrywer, die geleentheid skep vir die gebruiker om 'n groot hoeveelheid 

informasie na willekeur te raadpleeg. Volledige ensiklopediee word byvoorbeeld op 'n enkele 

kompakte skyf gestoor. Dit is gewoonlik in hiperteksformaat, wat beteken dat die gebruiker 

gewoonlik deur die klik van 'n muisknoppie gelei word na verdere informasie wat horn 

interesseer en die inhoud hoef nie hierargies en opvolgend gelees te word nie. In gedrukte 

publikasies sou die gebruiker geblaai het na verdere verwysings of antler bronne geraadpleeg 

het, maar met die elektroniese materiaal (byvoorbeeld kompakte skyf) is dit soveel makliker, 

aangesien die rekenaar, wanneer die muisknoppie gedruk word, "blaai" na die gewenste 

informasie wat in 'n antler deel van dieselfde dokument of in 'n totaal antler dokument kan 

wees. Netso het die gebruiker die vermoe om na willekeur die videobeelde te besigtig wat op 

laserskywe gestoor word. Elke beeld word geenkodeer en kan dus spesifiek opgeroep word. 
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Meer interaktiwiteit tussen die student en die materiaal, oftewel inhoud, het moontlik geword 

weens hierdie vermoe om self te bepaal watter inhoud volgende ondersoek gaan word en die 

rekenaar reageer op keuses wat die gebruiker uitoefen. 

Selfs televisie-uitsendings het 'n interaktiewe karakter verkry. Eenrigtingbeeld en 

tweerigtingklank word bewerkstellig deur middel van telefoonlyne. In sekere gevalle word 'n 

tweerigtingbeeld ook verkry deur die implementering van videokameras, waar sommige van 

laasgenoemde baie klein kan wees. Die aanbieder en die kykers kan mekaar dus sien en hoor, 

terwyl direkte verbindings bewerkstellig word. Die direkte wisselwerking bring so 'n meer 

persoonlike karakter na die afstandsonderrigsituasie. 

Van die mees resente ontwikkelinge is oplyn-opleiding. Die rekenaars van die instrukteur en 

die studente is deur modems gekoppel. Die kommunikasie geskied direk, elektronies, en 

sodoende word individualisering weer verhoog, aangesien die kommunikasie aangepas word 

by die behoefte van die individu. 

Menslike hulpbronontwikkeling het dus 'n groter oordragbasis verkry wat tot effektiewe 

ontwikkeling van die organisasie se belangrikste bron, die mens, kan lei. 

4.1.2 Optimalisering van die leergeleentheid 

Die skepping van die leergeleentheid het sentraal in opleiding geword. Dit gaan daaroor dat 

optimale leer by die student gestimuleer moet word. Deur gebruik te maak van 'n verskeiden

heid media en verskillende strategiee waaruit die student die beste vir homself kan kies, word 

individualisering geoptimaliseer. Hoe nader die instruksie aan die student se persoonlike 

behoeftes en styl van leer kom, hoe meer geoptimaliseerd behoort leer plaas te vind. 

4.1.3 Oorsig van die hoofstuk 

Die nuwe neigings in afstandsonderrig word bespreek in Afdeling 4.2, waar gekyk word 

na die huidige samestelling van 'n afstandsonderrigsisteem, dit wil se die sagte- en harde 



4-5 

kant van opvoedkundige tegnologie, naamlik die nuwe denkrigtinge asook die ontwikkeling 

van nuwe media-tegnologie wat interaktiwiteit verhoog. 

Die makro-omgewing word oorhoofs in Afdeling 4.3 beskryf, met verwysing na die akade

miese instellinge (formele instellings) soos universiteite, asook die wyer werkgewersom

gewing soos in die verdedigingsmilieu (nie-formele instellings) se gebruik van afstandson

derrig in hul menslike hulpbronontwikkelingstrategie. 

Afdeling 4 .4 is 'n kort verwysing na die mikro-omgewing van die Weermag in terme van die 

stand van afstandsonderrig in die Weermag en die moontlikhede wat die nuwe tegnologie vir 

opleiding in die Weermag hied. 

4.2 NUWE NEIGINGS IN AFSTANDSONDERRIG 

Dit blyk dat afstandsonderrig gegroei het uit 'n papiergebaseerde, korrespondensie styl 

onderrigstrategie wat bepaal dat die instrukteur opdragte gee en die studente dit uitvoer, met 

min aangesig-tot-aangesig wisselwerking, tot 'n meer studentgerigte, interaktiewe strategie. 

Daar word meer aandag gegee aan die student se behoefte ten opsigte van die vermindering 

van die geisoleerdheid en sy behoefte aan persoonlike aandag deur die aanwending van 

interaktiewe kommunikasiemedia. Die leermateriaal word ook meer gebruikersvriendelik 

aangebied deur byvoorbeeld voomaamstyl te gebruik om die onpersoonlike akademiese styl, 

waar in die derde persoon geskryf word, meer persoonlik te maak. Verandering in die 

aanbieding van die materiaal ten opsigte van uitleg en die byvoeging van illustrasies, maak 

bestudering daarvan meer interessant en toeganklik (vergelyk Afdeling 3.4 p.3-47), ten einde 

leervriendelikheid te bevorder. 

In hierdie afdeling word daar dan in meer besonderhede gekyk na hoe afstandsonderrig tans 

daar uitsien, soos uit hoofsaaklik literatuurstudies en praktiese ervaring van die navorser 

blyk. 
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4.2.1 Literatuuroorsig van resente teoriee oor afstandsonderrig 

'n Groot aantal geskrifte bestaan oor afstandsonderrig, soos die navorser gevind het tydens 

verskeie literatuursoektogte tydens die navorsing. Die navorser beskryf hier 'n basiese 

afstandsonderrigsisteem na aanleiding van praktiese ervaring in die Weermag en raadpleging 

van 'n groot aantal bronne1
. Al die bronne wat gelees is word nie noodwendig hier by naam 

aangehaal nie, maar elkeen het meegehelp tot die vorming van die konsep van afstandsonder

rig as 'n deel van 'n menslike hulpbronontwikkelingstrategie. 

Die literatuuroorsig word bespreek onder die volgende hoofde: 

Afstandsonderrig as 'n sisteem. 

Die afstandsonderrigstudent/leerder. 

Die afstandsonderriginstrukteur(fasiliteerder). 

Die afstandsonderriginhoud 

Die afstandsonderrigmedia en metodes (kommunikasie in afstandsonderrig). 

Gedrukte materiaal in afstandsonderrig. 

Die afstandsonderrig-ondersteuningsubsisteem. 

Kostefaktore in afstandsonderrig. 

Oorwegingsfaktore vir afstandsonderrig as 'n menslike hulpbronontwikkelingstrate

gie. 

Instruksionele ontwerp in afstandsonderrig. 

(l) Afstandsonderrig as 'n sisteem 

In Hoofstuk 1 is Odendal et al (1979:696) se woordverklaring van 'n sisteem aangehaal as 

'n "groep voorwerpe of onderdele wat volgens 'n ordenende beginsel saamwerk; groep 

feite, idees, stellings wat 'n fogies geordende geheel vorm; stelsel." In die vakgebied van 

Opvoedkundige Tegnologie is een van die kernkonsepte die van 'n sisteembenadering tot 

1Adey(1990), Barache (1988), Bouwer(1984, 1986, 1988, 1989), Calitz (1989), Camstra 
(1989), Dean (1994), Kotze (1990), Leonard (1996), Rowntree (1991), Wiechers (1990), 
Williams (1990), en andere waarna in die proefskrifverwys word. 
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opleiding, waarin beklemtoon word dat die opleidingsituasie uit verskillende komponente of 

subsisteme bestaan wat in wisselwerking met mekaar is. Die sisteem word beinvloed deur 

verskeie inteme en eksteme faktore, bestaan verder uit prosesse wat by mekaar aansluit as 

invoer, uitset, versterkende ofbeperkende faktore en het in die opleidingsituasie gewoonlik 

'n oop sisteemgrens (van Niekerk 1996:44), wat beteken dat dit aanpasbaar is by invloede uit 

die sisteemomgewing en op sy beurt weer 'n invloed uitoefen op die sisteemomgewing 

(vergelyk werke van Anglin 1995; Royal Air Force 1987; Van Niekerk 1996). 

Die sentrale komponente van die afstandsonderrigsisteem is soos in enige opleidingsituasie 

die leerder, die opleier, die inhoud en die wyse waarop, of die medium waardeur dit aange

bied word (vergelyk Diagramme 4.2 en 4.3; asook Hoofstuk 1, Subafdeling 1.7.3). Tog 

geskied die afstandsonderrig binne 'n bepaalde omgewing. In die tradisionele residensiele 

situasie is die omgewing gewoonlik beperk tot die bepaalde inrigting en sy fisiese omgewing. 

In die afstandsonderrigsituasie word die omgewing uitgebrei na die leerder se woon- en 

werksomgewing (kortweg tuisomgewing genoem). Die instansie kan ook sy fisiese omge

wing uitbrei na leersentra lands- of wereldwyd. Die personeel betrokke by die afstandson

derrig kan dan uitgebrei word na fasiliteerders, tutors of mentors betrokke by die verskil

lende leersentra of selfs binne die werksituasie. W aar die afstandsonderrig aangebied word in 

'n geslote organisasie soos die Weermag kan die toesighouers, hoofde en medewerkers van 

lede wat in opleiding is, selfbinne die werksomgewing optree as mentors en fasiliteerders 

van leer. 

In die afstandsonderrigsituasie word in 'n groter mate gebruik gemaak van 

ondersteuningspersoneel wat help met die ontwikkeling, duplisering, verpakking en versprei

ding van leerpakkette. Daar is ook 'n besliste administratiewe funksie waardeur die studente 

geadministreer word, soos registrasie en rekordhouding van alle kommunikasie wat plaas

vind. 

Dit is gevolglik duidelik dat die afstandsonderrigsisteem uit 'n aantal subsisteme (vergelyk 

Diagram 4.3, p.4-8) bestaan wat saamwerk om leergeleenthede aan die student te hied en sy 

leer te vergemaklik. Hierdie sisteem word ook verder deur 'n aantal faktore be1nvloed, soos 
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die koste daaraan verbonde, beleidsvoorskrifte ter ondersteuning van die afstandsonderrig, 

vestiging van die ondersteuningsisteem, en ontwikkelinge in die Opvoedkundige Tegnologie. 

STUDENT OMGEWING : 
WERKENHUIS 

MEDIA VIR KOMMUNIKASIE 

OPLEIDINGSOMGEWING 

Diagram 4.3: Afstandsonderrigsisteem 

Die afstandsonderrigstudent 

Dit is moeilik om die afstandsonderrigstudent te tipeer aangesien afstandsonderrig as modus 

vir leer gekies word deur 'n heterogene groep, vir 'n verskeidenheid van redes en op 

verskillende tye van hulle lewe. Verskeie outeurs soos Bernier (1996), Heydenrych (1993), 

Holmberg (1989), Kaye (1989), Nopachai & Zhang (1999), Schwier (1995) en Simonson 

( 1995) beskryf die afstandsonderrigstudent direk of minder direk deur na hulle kenmerke, 

profiel, behoeftes ofvereistes vir afstandsonderrig te verwys. Tog is daar gemeenskaplike 

aspekte wat deur die meeste outeurs opgehaal word en dit word vervolgens bespreek. 
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Diverse groep leerders 

Die diversiteit van die groep is daarin gelee dat die leerders uit verskillende demografiese 

omgewings kom. 'n Afstandsonderrigsituasie is juis geskik vir persone uit verskillende 

ouderdomsgroepe, kulturele, sosiale en ekonomiese agtergronde om deel te neem aan 

dieselfde opleidingsprogram. Die een gemeenskaplike doel van elkeen is om iets nuuts te 

leer, hoewel die beweegredes daarvoor verskillend kan wees soos vir bevordering in die 

werksomgewing, verwerwing van die bevoegdhede nodig vir 'n spesifieke taak, verwerwing 

van bepaalde kwalifikasies, of algemene verbreding van vaardighede. 

Uit 'n analise van afstandsonderriginstellings blyk dit dat die ouderdom van afstandonderrig

studente varieer van ongeveer tien/elfjaar (graad ses) tot hoogvolwassenes. Tog noteer die 

meeste skrywers dat die afstandsonderrigstudent gewoonlik ouer is as die tipiese kollege

student (ongeveer 17 tot 24). Kanadese statistiek vir 1993 (Bernier 19962
) dui egter aan dat 

die meeste afstandsonderrigstudente (58%) tot die ouderdomsgroep van 17 tot 34 behoort. 

In Suid-Afrika mag die ouderdomsgroep ook meer in hierdie kategorie val indien in ag 

geneem word dat residensiele universiteite toenemend afstandsonderrig implementeer op 

voorgraadse vlak. Kaye (1989:287) het afstandsonderrigstudente se ouderdomsgroep 

aangegee as tussen 20 en 40 jaar. Hierdie boonste grens sal waarskynlik ook aanskuif namate 

die konsep van lewenslange leer toegepas word. Lewenslange leer word toenemend belang

rik in ons snel veranderende samelewing waar mense voortdurend nuwe vaardighede benodig 

om hul dagtaak te verrig. 

Daar kan tans aangeneem word dat die meeste afstandsonderrigstudente reeds volwasse is, 

soos blyk uit die literatuurstudie en analise van afstandsonderriginstellings (Aanhangsel N). 

Hieruit kan ook aanvaar word dat die studente reeds hulle eie leerstyle en studiemetodes 

ontwikkel het, wat hydra tot die heterogeniteit van die afstandsonderrigstudente. (Lees ook 

die volgende paragraaf oor volwasse leerders hiermee saam.) 

In die Suid-Afrikaanse konteks is daar nie alleen verteenwoordigers uit vier hoofrasgroepe 

2http ://www.statcan.ca/english/ ads/11-008-XIE/ diseden.htm 
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nie, maar ook van 'n groot verskeidenheid geloofsgroepe, met verskillende taalvoorkeure (elf 

amptelike tale) en diverse lewenspatrone. So is daar volgens die Sentrale Statistiekdiens3 

55,4% persone in die Suid-Afrikaanse bevolking wat in stedelike gebiede woon en 44.6% in 

nie-stedelike omgewings wat informele nedersettings insluit. Laasgenoemde is dikwels aan 

die rand van stedelike gebiede en kan dus in 'n mate aansluit by stedelike lewenspatrone. 

Enigeen van hierdie diverse groep kan deel vorm van die afstandsonderrigsisteem. Gevolglik 

moet die instruksionele ontwerper van so'n sisteem, die lewenspatrone wat kenmerkend is 

van die teikengroep, soos tyd van die dag en wyse van vervoer na en van die werk wat 'n 

invloed uitoefen op die geleenthede vir studie, in ag neem by veral die omvang en aard van 

leergeleenthede. 

Volwasse leerders 

Die volwasse leerder kom na die afstandsonderrigsituasie met 'n ryk ervaringsbesit (Knowles 

1995:2) en 'n spesi.fieke doel om te bereik. Daar is dus 'n ryk bron waaruit geput kan word 

vir die opleidingsituasie waarin beide die leerder en instrukteur wedersyds by mekaar kan 

aansluit om die leerdoel te bereik. Die doel spruit uit 'n leerbehoefte wat binne die leefwereld 

van die volwassene ontstaan. Dikwels is die leerdoel taakgeorienteerd en gekoppel aan 'n 

bepaalde probleem. Die volwasse leerder stel nie belang in inhoud wat vir horn onbenullig of 

irrelevant is nie, aangesien hy 'n bepaalde probleem wil oplos. As volwasse leerder neem die 

student ook medeverantwoordelikheid vir die leer wat plaasvind. 

Selfgerigtheid 

Die volwasse leerder, in veral die afstandsonderrigsituasie, is selfgerig. Dit beteken dat hy 

self verantwoordelikheid vir leer neem en oor sterk inteme motiveerders beskik soos 

selfwaarde, erkenning deur die portuurgroep, beter kwaliteit van lewe, en selfaktualisering 

(vergelyk Knowles 1990:2,3 en Burge & Frewin 1989:260). 

3http ://www.statssa.gov.za/SABrief/table3 .htm 
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Hiermee saam hang waarskynlik die kenmerke wat deur Nopachai & Zhang4 (1999) gemeld 

word, naamlik : onafhanklikheid, gedrewenheid, selfmotivering, outonomie, aanpasbaarheid 

en toegewydheid. 

Studente wat deeltyds studeer, werkend is en familieverpligtinge bet 

Outeurs soos Babayco (1999), Bernier (1996), Heydenrych (1993), Kaye (1989), KOLOT 

(1990b), Nopachai & Zhang (1999), en die van Niagara College (1998) stel dit dat die 

afstandsonderrigstudent gewoonlik reeds werkend is en deeltyds studeer. Hy het bepaalde 

familie- en sosiale verpligtinge. Hierdie faktore kan die student se studies belemmer veral ten 

opsigte van die beskikbare tyd vir studies. Indien die student nie privaatruimte vir studeer het 

nie, kan studies aan huis ook dikwels versteur word deur antler huislede se bedrywighede. 

Bernier5 (1996) dui aan dat 45% van die studente in 1993 te besig was by die werk, of 

familieverpligtinge gehad het wat hulle studies belemmer het. Verder meld Bernier5 (1996) 

dat 33% ook aangetoon het dat hulle nie ondersteuning van hulle werkgewer gehad het nie. 

Die afstandsonderrigstudent het dus in die huis- en werkomgewing, waar die meeste van die 

studies plaasvind, bepaalde beperkinge wat in ag geneem moet word met die beplanning van 

die leerprogramme. 

Geisoleerdheid 

Die grootste probleem wat in afstandsonderrig vir die leerder bestaan, is die kwessie van 

ge'isoleerdheid. In wese is afstandsonderrig 'n situasie waar die leerder en instrukteur van 

mekaar geskei is en min of geen aangesig-tot-aangesig kontak plaasvind nie. Die leerders is 

ook van mekaar geskei en dit bring mee dat die leerders kan ervaar dat hulle nie aan 'n groep 

behoort nie, wat vir die student groot emosionele en studieprobleme teweeg kan bring. Die 

ge'isoleerdheid word veral ervaar waar daar sommige leerders is wat gereeld in groepe byme-

4http://www.acal.etl.vt.edu/dl/Profile.htm 

5http ://www.statcan.ca/ english/ ads/11-008-XIE/Images/ graph3. gif 
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kaar kom weens die feit <lat hulle naby mekaar woon, terwyl antler geen medeleerder in 

dieselfde omgewing het nie en grootliks op homself aangewese is ( opmerkings deur 'n 

afstandsonderrigstudent). Wolcott (1995:40) verwys na die groter interpersoonlike afstand 

wat <lit vir die student moeilik maak om met die groep te identifiseer en kommunikasie 

verhinder. Nuwer afstandsonderrigmetodes spreek juis hierdie element aan en poog om die 

geisoleerdheid te verminder. Deur beter en vinniger kommunikasie te bewerkstellig soos deur 

e-pos en ITV, voel die leerder nie so op sy eie gelaat nie. Met hierdie media kan hy ook in 

kontak tree met vakspesialiste wat andersins nie vir horn toeganklik is nie. Die groot 

oplewing in afstandsonderrig kan waarskynlik tot 'n groot mate toegeskryfword aan die 

vermindering van geisoleerdheid deur interaktiewe media en metodes. 

Vaardighede benodig deur die afstandsonderrigstudent 

Kaye (1989:287) dui aan <lat die leerder in afstandsonderrig oor sekere vaardighede moet 

beskik. Dit wat hy noem is geintegreer met Nopachai & Zhang6 (1999) se profiel van die 

afstandsonderrigleerder en eise wat in die nuwe afstandsonderrigsituasie aan die leerder 

gestel word. Die vaardighede wat gemeld word, is: 

+ Die leerder moet persoonlike doelwitte kan stel in terme van wat geleer moet word, 

op watter wyse en wanneer. Hy moet dus kan beplan. Hy moet ook moontlike 

probleme kan voorsien en voorkomend optree of wee daar rondom beplan. 

+ Die leerder moet die selfvertroue ontwikkel <lat hy suksesvol kan wees deur te besef 

<lat hy hoofsaaklik op sy eie studeer. Soos wat die leerder kursusse slaag, ontwikkel 

hy selfvertroue. 

+ Die leerder moet studievaardighede ontwikkel wat leer by wyse van afstandsonderrig 

sal bevorder, soos om werkopdragte te interpreteer en dienooreenkomstig uit te voer; 

selfinstruksie, gedrukte of elektroniese materiaal te lees, te ontleed en te verwerk; te 

luister en te kyk na oudiovisuele materiaal op videoband, rekenaar, oftelevisie en <lit 

6http://www.acal.etl.vt.edu/dl/Profile.htm 
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+ Die leerder moet goeie kommunikasievaardighede ontwikkel deur byvoorbeeld 

bereid te wees om kontak te inisieer en geduldig te wees. Die gebruik van die 

telefoon, aangesig-tot-aangesig geleenthede, interaktiewe geleenthede soos per ITV, 

videokonferensies, e-pos, en elektroniese geselsstasies/bulletinborde behoort 

doelgerig, bepland en in 'n vriendelike omgewing te geskied. Dit is bevorderlik vir 

leer indien die leerder aanklank vind by die instrukteurs, medestudente en die 

tegnologie wat gebruik word. 

+ Ondememingsgees en oordeelkundige gebruik van bronne is ook vaardighede wat 

met groot vrug aangewend kan word in die afstandsonderrigsituasie. 

'n Psigologiese klimaat vir volwasse leer 

Knowles (1990:6,7) noem die belangrikheid van die skep van die regte psigologiese klimaat 

om leer te bevorder en meld die volgende aspekte wat aandag moet geniet: 

+ 'n Klimaat van wedersydse respek, om die leerder ontvanklik te maak vir leer. 

+ 'n Klimaat van samewerking, sodat die ryk ervaringsvelde van die leerders en 

fasiliteerders ontgin kan word. 

+ 'n Klimaat van wedersydse vertroue, aangesien die mens makliker leer van iemand 

wat hy vertrou eerder as van iemand wat hy nie vertrou nie. 

+ 'n Klimaat van ondersteuning, waar die leerder bewus is daarvan <lat die instrukteur 

daar is om te help en nie om te veroordeel nie. 
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+ 'n Klimaat van openheid en outentiekheid, sodat leerders gewillig sal wees om te deel 

in die leergebeure. 

+ 'n Klimaat van plesier, sodat leer een van die aangenaamste en bevredigendste 

ervarings kan word. 

+ 'n Klimaat van menslikheid, aangesien mense makliker leer wanneer hulle ervaar dat 

hulle menslik behandel word. (Dit is 'n aspek wat maklik in die militer oor die hoof 

gesien is. In die verlede het soldate soms gevoel hulle is deel van die oorlogmasjien 

en bloot 'n nommer.) 

Die militere afstandsonderrigstudent 

Die militere student toon dieselfde heterogeniteit en volwasse leerderkenmerke soos 'n ryk 

ervaringsbesit, taakgeorienteerdheid en selfgerigtheid wat in die afstandsonderrigstudent 

buite die militer gevind word (Heydenrych 1990 en 1993; KOLOT 1990b). 'n Verdere 

ontleding van die teikengroep vir afstandsonderrig binne die department is in Hoofstuk 2 

gelewer. 

® Die afstandsonderriginstrukteur (fasiliteerder) 

In die afstandsonderrigsituasie verander die tradisionele rol van die instrukteur vanaf die van 

'n aanbieder van instruksie na die van 'n fasiliteerder van leer. Die leergeleenthede wat hy 

ontwikkel gaan nie persoonlik voorgedra word nie, maar op altematiewe wyses tot beskik

king van die leerder gestel word, wat daarmee op sy eie wyse en in sy eie tyd verkeer. Die 

leergeleenthede word voorsien in die vorm van leerpakkette wat gewoonlik bestaan uit 

geskrewe en gelllustreerde materiaal wat 6f op papier gedruk, 6f in elektroniese formaat, 6f 

op klank- ofvideokassette voorsien word. Die leerpakket kan ook uit 'n kombinasie van 

media bestaan na gelang die spesifieke aard van die leerinhoud. 

Bepaalde eise word gevolglik aan die afstandsonderriginstrukteur gestel in terme van 
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byvoorbeeld sy benadering tot die leerder, wat nie noodwendig ooreenstem met die van die 

tradisionele instrukteur nie. 

• Hy moet eerstens aansluit by die bepaalde behoeftes van die volwasse 

afstandsonderrigleerder. Die andragogiese proses word gekenmerk deur 'n ontspan

ne, vertrouende, informele, warm atmosfeer wat klem le op samewerking en 

ondersteuning (McConnell 1988:65, verwysend na Knowles). Hierdie kenmerke lei 

daartoe dat die instrukteur van sy tradisionele outoritere posisie moet beweeg na 'n 

plek langs die leerder. Daar behoort 'n optimale verhouding van gedeelde 

verantwoordelikhede tussen die instrukteur en die leerder geskep te word (Tough 

1989:434). Met antler woorde die leerder neem meer verantwoordelikheid in die 

opleidingsproses en hy het 'n groter inspraak in die gebeure. So behoort die leerder 

betrek te word in die totale ontwerpproses by byvoorbeeld die opleidingsbehoeftebe

paling en die beplanning van die leeroordagstelsel of opleidingstrategie (Harris 

1988:48). 

• Tweedens moet die afstandsonderriginstrukteur in hierdie gebeure as 'n empatiese 

begeleier toesien dat die leerder voorsien word van leermateriaal en dat'n effektiewe 

administratiewe stelsel in werking is. 

Die rol van die afstandsonderriginstrukteur kan dus in wese in twee hoofkomponente verdeel 

word, naamlik asfasiliteerder van leer en as bestuurder van die afstandsonderrigproses. 

Leerfasiliteerder 

Die afstandsonderriginstrukteur as leerfasiliteerder begelei die leerder op 'n meer emosionele 

vlak deur sensitief te wees vir sy besondere situasie en behoeftes. So moet die afstands

onderriginstrukteur volgens Boud (1989:407) minder afsydig wees en meer die rol van 

berader aanneem. Hierdie ondersteunende funksie van die instrukteur is ook deur verskeie 

antler outeurs soos Greyling (1993) en Babayco (1999) aangespreek. Die bewerkstelliging 

van 'n meer persoonlike verhouding met die studente vind op verskillende wyses plaas in die 
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afstandsonderrigsituasie. Die eerste kontak vind plaas in die brosjures of antler wyses van 

kommunikasie soos 'n webbladsy waar die voomemende leerder informasie bekom oor die 

leerprogramme wat beskikbaar is. Hierdie eerste kontak moet reeds vriendelik en uitnodi

gend wees. Die spesifieke instrukteur-leerderkontak vind plaas deur die leerpakket (met 

inbegrip van die aangesig-tot-aangesig geleenthede) wat voorsien word. Dit is derhalwe van 

kardinale belang dat die leermateriaal ook vriendelik en tegemoetkomend saamgestel moet 

word. Hierin is die rol van die instrukteur as voorsiener van die leerinhoud ook duidelik: dit 

moet op professionele wyse geskied wat by die leerder vertroue sal inboesem dat die 

materiaal gesaghebbend is en dat dit deur 'n empatiese persoon opgestel is. 

Die afstandsonderriginstrukteur moet die kommunikasievaardigheid bemeester om die 

leermateriaal in 'n leervriendelike formaat7 te voorsien. Verder moet hy ook die 

interpersoonlike vaardighede van berader, mentor, afrigter, fasiliteerder en samewerker 8 

ontwikkel. 

Prosesbestuurder 

Die afstandsonderriginstrukteur as prosesbestuurder is egter ook daarvoor verantwoordelik 

om toe te sien dat alle aspekte van die afstandsonderriggebeure waaroor hy beheer het, so 

vlot moontlik verloop. Hy moet vooruit beplan vir moontlike probleme en sover moontlik 

voorsiening maak in die ontwerpproses dat hierdie voorsiene probleme aangespreek word 

voordat dit opduik. Die instrukteur organiseer en bestuur derhalwe die leeromgewing 

(Martin 1994:51; Boud, 1989:407) deur aktiwiteite soos: 

+ die voorbereiding, voorsiening en verspreiding van leermateriaal; 

+ organisering van interaktiewe geleenthede soos aangesig-tot-aangesig geleenthede, of 

elektroniese en satellietkonferensies (waar dit gebruik word) ten opsigte van tyd, plek 

7K yk ook Hoofstuk 3, Afdeling 3 .4. 

8Babayco (1999), Boud (1989), Dorrell (1993), Greyling (1993), Krendl, Warren& Reid 
(1997), Martin (1994), Nopachai & Zhang (1999) 
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en fasiliteite; 

+ reel van toegang tot en samewerking met ander leerbronne soos biblioteke, leersen

tra, fasiliteerders, mediategnoloe, vakkundiges (intern en ekstem) van die werkomge

wing, tutors en toesighouers; 

+ voorbereiding van 'n meganisme om terugvoer in die kortste moontlike tyd te lewer; 

+ akkreditering van die inhoud met die gepaardgaande assessering en evaluering, sodat 

die leerders geakkrediteerde krediete kan ontvang vir die leer wat plaasgevind het; 

+ 'n registrasiestelsel om rekord te hou van alle korrespondensie soos navrae en 

werkopdragte van leerders; 

+ befondsing. 

Vaardighede benodig deur die instrukteur 

Uit die vorige twee paragrawe kan afgelei word dat die afstandsonderriginstrukteur ter 

opsomming die volgende vaardighede aan die dag behoort te le: 

+ Fasilitering met die gepaardgaande beradings-, afrigtings-, mentor- en samewerkings

vaardighede om die leerder te ondersteun in die leersituasie. 

+ Kommunikasievaardighede in persoonlike kontak, hetsy direk of deur middel van 

media soos die telefoon, televisie, rekenaar of gedrukte materiaal. 

+ Instruksionele ontwerp- en ontwikkelingsvaardighede met die nodige vakkennis, of 

met die bystand van vakspesialiste, om die leerprogram daar te stel. 
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+ Organisatoriese en bestuursvaardighede om die afstandsonderrigproses vlot te laat 

verloop. 

+ Onderhandelingsvaardighede om samewerking tussen alle betrokkenes soos organisa

siebestuurders, toesighouers, hulppersoneel en leerders te verseker. Hierdie vaardig

hede is ook noodsaaklik om die nodige befondsing te bekom. 

Die instrukteur en die leerder is in 'n groot mate aan mekaar gekoppel deur die leerinhoud. 

Die rol van die inhoud in afstandsonderrig word vervolgens bespreek. 

Die afstandsonderriginhoud 

Die doel van die leer wat moet plaasvind, bepaal die inhoud wat ter sprake is. Dit bestaan uit 

feite en informasie, maar bevat ook 'n groot komponent van vaardigheidsontwikkeling. Aan

gesien hoofsaaklik volwasse leerders in afstandsonderrig betrokke is, kies hulle nie alleen die 

inhoud soos vakke nie, maar behoort hulle ook 'n groter inspraak in die aard en omvang van 

die leerinhoud binne die vak te he, deurdat hulle betrek word by die bepaling van die 

opleidingsbehoefte, die formulering van die uitkomste en doelwitte en ontwerp van die 

leerplanne (Knowles 1995:5; Burge en Frewin 1989:261; McConnell 1988:65; Krendl, 

Warren & Reid 1997: 107). Dit kan daartoe lei dat leerprogramme wat herhaaldelik aange

bied word, van een groep leerders na 'n ander kan verskil, aangesien verskillende leerders 

betrokke is en daar gevolglik verskillende sienings bestaan oor wat in die leerprogram hoort. 

Die afstandsonderriginhoud kan dus volgens Krendl, Warren & Reid (1997:107) meer 

vloeibaar wees. 

'n Groot verskeidenheid vakke word tans in die afstandsonderrigleerprogramme aangetret9, 

soos aangedui in Tabel 4.1, p.4-19. 

9 Aanhangsel N, Universiteit van Pretoria, UNISA, Vista Universiteit, Potchefstroom 
Universiteit, Technikon Suid-Afrika, Marshall 1998, Cherry 1999. 
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Tabel 4.1 : Verskeidenheid inhoude aangetrefin afstandsonderrigkursusse 

FORMELEONDERWYSVAKKE NIE-FORMELE EN INFORMELE ONDERWYS 
EN OPLEIDINGV AKKE 

skoolvakke vanaf graad ses tot graad 12; bestuursopleiding; 
basiese volwasse onderwys en opleiding; personeelbestuur; 
tegniese kursusse; militere opleiding byvoorbeeld siviele ingenieurs-
onderwyseropleiding; wese, vliegtuigonderhoud, regstellende indiensne-
rekenmeestervakke; ming, en kommoditeitverkryging; 
Bybelkunde; tekenaar- en ontwerpvakke; 
teologie; arbeidsverhoudinge en arbeidswetgewing; 
mediese terreine; bankwese; 
universitere graad- en diplomakursusse byvoor- bemarking; 
beeld tale, sosiale wetenskappe, politieke boubedryf; 
wetenskappe, musiek, voedselwetenskappe, stoffering; 
tandheelkunde en besigheidsadministrasie slotmakery; 

horlosiemakery; 
fotografie; 
kruiemedisyne en gesondheid; 
doeane en aksyns; 
landbou; 
gimnasium persoonlike afrigters; 

versekeringswese, ensomeer 

Daar bestaan die algemene persepsie, soos blyk uit persoonlike kommunikasie met talle 

weermaglede, dat afstandsonderrig slegs geskik is vir teoretiese gedeeltes van kursusse -

waarskynlik omdat dit relatief maklik is om teorie in gedrukte formaat te voorsien. Dit blyk 

egter dat daar wel praktiese vakke deur middel van afstandsonderrig aangebied word, soos in 

die geval van Eenheid 19 (Hoofstuk 3, Afdeling 3-2), en na aanleiding van Aanhangsel N wat 

instansies aandui soos Technisa, Monitor International School, Leisure Study Group, 

Institute of Building, Health and Fitness Professionals Association en Milwaukee Interna

tional Colleges. Al hierdie instansies toon dat gedrukte materiaal ook met praktiese oefeninge 

aan die leerders voorsien word. Sommige instansies, soos die Health and Fitness Profession

als Association, dui aan dat die leerder onder toesig van 'n persoonlike, opgeleide mentor die 

kursus se praktiese gedeelte moet hanteer. In die geval van die Leisure Group en Monitor 

International School word die toerusting wat nodig is vir die praktiese werk, as deel van die 

leerpakket voorsien. 

In die lig daarvan dat die inhoude wat by afstandsonderrig betrokke is, so 'n groot variasie 

toon, is dit moeilik om veralgemenings te maak en volstaan die navorser met die volgende 

opmerkings oor die seleksie, didaktiese aanbieding, doel en ontwerp van inhoude: 
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+ Aile inhoude behoort ondersoek te word vir moontlike aanbieding deur middel van 

afstandsonderrig wanneer koste-effektiewe opleiding vir volwassenes beoog word. 

+ Greyling (1993:201, 151) benadruk dat die didaktiese beginsels, soos individualise

ring, bemeestering, selfwerksaamheid, geheelsiening, motivering, belewing, sosialise

ring, evaluering, doelgerigtheid en planmatigheid, nie by die aanbieding van die 

leerinhoud uit die oog verloor mag word nie. 

+ Die inhoude behoort sinvolle leer te ondersteun deur byvoorbeeld die volgende kwa

liteite van sinvolle leer te beklemtoon (Jonassen 1995:60, 61; Martin 1994:53) : 

aktiewe prosessering van informasie; konstruktiewe integrering van nuwe inhoude 

by die bestaande kognitiewe struktuur van die leerder; samewerking tussen die 

instrukteur en die leerders en die leerders onderling; intensionele (ge-wil-de) strewe 

na doelwitbereiking; dialogiese proses binne 'n kennisbouende gemeenskap; 

gekontekstualiseerde leertake binne sinvolle werklikheid of gesimuleerde, 

probleemgebaseerde leeromgewing; reflektering ten opsigte van wat en hoe geleer is 

+ Behoorlike ontwerp (om die inhoude te bepaal) en ontwikkeling (om die leeroordrag

stel daar te stel) moet plaasvind soos in enige tradisionele opleidingsituasie (Martin 

1994:52, 54). 

Die inhoude vorm die basis van die kommunikasie tussen die instrukteur en die leerder, maar 

<lit kan nie realiseer sonder om deur 'n medium en op 'n bepaalde wyse (metode) oorgedra te 

word nie (kyk weer Diagram 4.2, p.4-2). Die rol van toepaslike media en effektiewe metodes 

in afstandsonderrig word vervolgens bespreek. 
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Die Afstandsonderrigmedia en metodes (kommunikasie in afstandsonderrig) 

Uit die navorsing oor die verlede van afstandsonderrig blyk dit dat die mees algemene 

metode die sogenaamde korrespondensie-opleiding is waar die gedrukte woord die hoofme

dium was. Alie kommunikasie vind deur middel van die geskrewe/gedrukte woord soos 

studiebriewe, studiegidse en handleidings plaas. Enkele antler media soos die telefoon, 

klankskyfiereekse, klankkassette en video's is ook gebruik. Tans is die ontwikkeling in 

mediategnologie van so 'n aard dat die afstandsonderriginstrukteur haas nie meer 'n 

verantwoordbare stelsel daar kan stel sonder om die interaktiewe vermoens van die rekenaar 

en die stelsels wat daarmee saam ontwikkel het, te oorweeg vir integrasie in sy oordragstelsel 

nie. Aangesien die nuwe ontwikkelinge op mediategnologiegebied so 'n groot rol kan speel 

in die nuwe benadering tot afstandsonderrig, word dit in 'n aparte Subafdeling (4.2.4, p.4-

49) aangespreek. 

Dit dien egter gemeld te word dat daar besin moet word oor die rol van die mediategnologie. 

Volgens Jonassen (1995:62) speel tegnologie die rolle van: 

Gebruiksinstrument. Die mens se funksionaliteit word deur die tegnologie verhoog, 

deur horn daartoe in staat te stel om kommunikasie te skep deur die gebruik van 

rekenaar-tegnologie soos woordverwerking en om hulpbronne te bestuur deur die 

gebruik van databasisse en spreistate. 

Intellektuele vennoot. Die tegnologie voorsien nie alleen 'n bron van informasie nie, 

maar lei en rig die leerder se kritiese denkprosesse. "They are knowledge construc

tion and facilitation tools that necessarily engage critical thinking and can be 

applied to a variety of subject matter domains" (Jonassen 1995: 62). 

Konteks. Die tegnologie stel sinvolle realistiese probleme, situasies en kontekste 

voor; verteenwoordig gelowe, perspektiewe, argumente en stories van andere; 

definieer 'n hanteerbare probleemarea vir leerderdenke en ondersteun redevoering 

tussen kennisbouende gemeenskappe van leerders: " ... means creating and represent-
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ing contexts and situations from which learners can problem solve and construct 

knowledge" (Jonassen 1995:62). 

Die mees produktiewe en sinvolle gebruik van tegnologie, volgens Jonassen (1995:62), is 

wanneer <lit leerders betrek by: 

• kennisvorming in plaas van die weergee van informasie; 

• gesprekvoering in plaas van die ontvangs van inhoud; 

• formulering in plaas van die herhaling van inhoud; 

• samewerking in plaas van kompetisie; en 

• nadenke in plaas van voorskrywing. 

Dit is belangrik om nie die tegnologie aan te wend bloot omdat <lit bestaan nie, maar om <lit 

in die regte verhouding tot die doel en inhoud van die leer te plaas, sodat optimale leer binne 

die bepaalde situasie kan plaasvind. 

Daar is ook nie een enkele medium wat geskik is vir alle leersituasies nie. Gewoonlik word 'n 

kombinasie van media gebruik in 'n sogenaamde multimediabenadering. Vir elke leerdoelwit 

wat bereik wil word, moet die beste kombinasie geselekteer word. In die seleksie sal ken

merke soos die aard van die doelwit, die aard van die leerinhoud, die betrokke 

teikengroepkenmerke en die beskikbaarheid10 van die media in ag geneem word en 'n 

werkbare kombinasie saamgestel word. Die inhoud en die media waardeur <lit oorgedra 

word, word dan as leerpakket aan die leerders voorsien. 

Die gedrukte woord bly steeds die basis van die afstandsonderrigleerpakket alhoewel <lit nie 

noodwendig in papierformaat aan die leerders voorsien hoefword nie. Gedrukte leermate

riaal is tans egter steeds die mees gebruikte vorm soos blyk uit die ontleding van die 

afstandonderiginstellings (Aanhangsel N). Dit is derhalwe nodig om aandag te skenk aan 'n 

aantal aspekte wat verband hou met die gedrukte materiaal wat in afstandsonderrig gebruik 

1°Beskikbaarheid in hierdie konteks sluit alle faktore in, soos die nodige fondse, die 
toeganklikheid vir die leerders tot die media, die vermoe van die ontwerpers en ontwikkelaars om 
die leermateriaal te produseer, die vermoe van die instrukteur en die leerders om die mediate 
benut sodat die leerinhoud en doel van die leer nie verlore gaan in die medium nie. 
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word. 

Gedrukte materiaal in afstandsonderrig 

Gedrukte materiaal, soos reeds herhaaldelik genoem, vorm die basis van die kommunikasie 

tussen die instrukteur en die leerder. In die afstandsonderrig didaktiese situasie verteen

woordig dit die instrukteur waar die leerder met die leerinhoud omgaan. Holmberg 

(1989a:43) beklemtoon die didaktiese gesprek wat met die leerders gevoer word. Soos 

gesprekvoering in die klassikale situasie voorkom, behoort dit oorgedra te word na die 

afstandsonderrigsituasie om die persoonlike verhoudingstigting tussen die instrukteur en die 

leerders te behou, sodat motivering en leer bevorder kan word. Die materiaal moet aan 

sekere kriteria voldoen om die inhoud sodanig aan die leerder te kommunikeer dat leer sal 

plaasvind. Indien die materiaal nie aan hierdie kriteria voldoen nie, moet dit verander word 

sodat dit geskik is vir die afstandsonderrigsituasie. 

Kriteria vir gedrukte leermateriaal in afstandsonderrig 

Die gedrukte leermateriaal behoort volgens Holmberg (1989a:44) die volgende kwaliteite 

van 'n didaktiese gesprek te openbaar: 

• Toeganklike aanbieding van die leermateriaal, wat slaan op algemene taalgebruik, 

maklike leesbaarheid en matige digtheid van die informasie. 

• Duidelike advies en voorstelle aan die leerder ten aansien van wat gedoen of vermy 

behoort te word en wat belangrik is. 

• Uitnodiging om gedagtes uit te ruil en oordeel uit te oefen oor wat aanvaar of 

verwerp moet word in die leermateriaal/inhoud. 

• 'n Poging om die leerder emosioneel te betrek sodat hy 'n persoonlike belang by die 

inhoud en die probleme sal ontwikkel. (Hier word ook aangesluit by die toepassing 
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van die totaliteitsbeginsel in terme daarvan dat die leerder in totaliteit betrokke is by 

die leergebeure, en dat eensydige beklemtoning van die kognitiewe nie behoort plaas 

te vind nie.) 

• 'n Persoonlike skryfstyl behoort gehandhaaf te word sodat die leerder ervaar dat hy 

direk aangespreek word (ook deur antler outeurs soos Rowntree (1994) voorge

staan). 

• 'n Duidelike afbakening van oorgang tussen temas. 

Wade (1995:27) stel dit dat alle hoe-impak leerinstrumente, insluitende gedrukte materiaal, 

vyfkenmerke bevat ten einde leer te bevorder. Die kenmerke toon die volgende kwaliteite: 

• Sigbaarheid, wat daarop dui dat die materiaal maklik leesbaar moet wees. 

• Eenvoud, wat dui op maklik hanteerbare inhoud van beperkte omvang met 

kembegrippe duidelik beklemtoon. 

• Akkuraatheid, wat vereis dat die inhoud resent, feitelik, behoorlik gestruktureerd en 

volledig sal wees. Aspekte soos geen spel- of tikfoute, goeie taalgebruik en korrekte 

verwysings is in gedrukte materiaal van kardinale belang. Waar regstellings voorkom, 

is dit konsekwent deurgaans in alle materiaal aangebring. 

• Interessantheid, wat weerspieel word nie net in die aard van die inhoud nie, maar ook 

in die ontwerp, uitleg, kleurgebruik en grafika wat leer bevorder. 

• Praktykgerigtheid, wat uitgedruk word in terme van maklike verstaanbaarheid van die 

materiaal en wat vereis dat dit aansluit by en toepaslik is in die ervaringsveld van die 

leerder, in s6 'n mate dat hy daarmee kan identifiseer, met antler woorde dat dit vir 

horn toepassingswaarde het. 
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In die bestudering van die verskillende outeurs se werk blyk die kemvereiste van die 

gedrukte materiaal leerbevorderlikheid te wees. Die voorstelle wat deur die outeurs gemaak 

word oor die uitleg, voorkoms en samestelling van die leermateriaal het dan juis 

leerbevorderlikheid ten doel. Hierdie aspek is reeds deur die navorser aangespreek in 

Subafdeling 3.4.2, p.3-48 en opgesom in Tabel 3.7, p.3-60, waar gekyk is na die kriteria 

waaraan afstandsonderrigleermateriaal moet voldoen. Die kriteria word weer hier gelys: 

• Die inhoude van die kursus is verdeel in klein hanteerbare leereenhede. 

• Daar is duidelik identifiserende komponente. 

• Uitkomste en doelwitte word gegee. 

• Evalueringsbesonderhede word gegee. 

• Daar is 'n belangstellingsprikkeling. 

• Daar word in die inleiding aangesluit by die student se ervaringsbesit. 

• 'n Oorsig van die leerinhoud word gegee. 

• Daar is 'n voorgestelde leervolgorde. 

• Bykomende bronne word aangetoon. 

• Daar is riglyne vir die gebruik van die instruksionele materiaal. 

• Die een of ander vorm van 'n toepaslike voortoets is ingesluit. 

• Die inhoud is gegroepeer in klein eenhede van informasie of aktiwiteite. 

• Daar is geskikte illustrasies. 

• Relevante voorbeelde word gebruik. 

• Relevante oefeninge (selfaktiwiteite) word gegee. 

• Daar is terugvoer op oefeninge (selfaktiwiteite). 

• 'n Opsomminglsamevatting van die leereenheid word gegee. 

• 'n Geintegreerde oefening word gegee. 

• Daar is 'n vooruitskouing na die volgende eenheid 

• 'n Werkopdrag word gegee. 

• Die skryfstyl is persoonlik. 

• Die skryfstyl is eenvoudig. 

• Die skryfstyl is direk, sonder 'n groot omhaal van woorde. 

• Die skryftrant is vriendelik. 
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• Die skryftrant is informeel. 

• Die skryftrant is warm en bemoedigend. 

• Die leesbaarheidsvlak is bepaal. 

• Die teks is fogies uiteengesit . 

• Die buiteblaaie en bindwerk van die dokument is duursaam. 

• Die dokument beskik oor 'n aantreklike voorkoms. 

• Die identi.fikasiebesonderhede is duidelik. 

• Die skriftipe en lettergrootte is duidelik leesbaar. 

• Leesbaarheid is verhoog deur die spasiering van die reels. 

• Daar is voldoende witspasie en die kantlyne op elke bladsy is breed genoeg om leer 

te bevorder. 

• 'n Oorsig van die inhoude word gegee deur byvoorbeeld 'n diagram, breinkaart of 

'n lys van die inhoude. 

• Bree kantlyne met opskrifte vir die informasie-eenhede is voorsien. 

• Klein sketsies of simbole wat spesi.fieke aspekte aandui, is ingesluit. 

• Teksgedeeltes is afgebaken. 

• Bykomende media soos klank- of video-opnames, rekenaarpakkette en radio- of 

televisieuitsendings word geintegreer met die aanbieding van die inhoud 

Vir nuwe afstandsonderrigsituasies is daar dikwels reeds bestaande leermateriaal wat 

voorheen in die klassikale opleidingsituasies gebruik is. Die vraag wat ontstaan is of daardie 

materiaal dan totaal onbruikbaar is. Die antwoord sal gevind word wanneer die materiaal 

gemeet word aan die kriteria wat hierbo gestel is vir afstandsonderrigleermateriaal en 

wanneer die ontwerper van die nuwe afstandsonderrigleerprogram deur die ontwikkeling

stappe11 gaan om die leergeleenthede te skep. Wanneer die bestaande materiaal wel gebruik 

kan word vir afstandsonderrig, moet bepaal word of dit net soos dit is, geskik is vir 

afstandsonderrig en of dit omgeskakel moet word na 'n formaat wat leerbevorderlik sal 

wees vir die leerder in die afstandsonderrigsituasie. 

11Volgens die KOLOT-model (Aanhangsel 0) vir instruksionele ontwerp is die 
ontwikkelingstappe: ontleding van die doelwitte, leerinhoudbepaling, leervolgordebepaling, 
metodeseleksie, mediaseleksie en ontwikkeling van instruksionele planne. 
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Omskakeling van bestaande materiaal na afstandsonderrigmateriaal 

Rowntree (1994:77-82), Melton (1990:183-195) en Race (1994:37-42) gee riglyne vir die 

omskakeling van bestaande materiaal na leermateriaal wat geskik is vir afstandsonderrig. 

Aanvanklik word die bestaande materiaal, hetsy of dit deur die betrokke instrukteur self 

ontwikkel is ofkommersieel beskikbaar is, ondersoek om te bepaal of dit: 

• geskik is vir die betrokke leerders, 

• die bepaalde leerbehoeftes en doelwitte sal bevredig, 

• al die nodige, relevante inhoude bevat, en 

• in 'n aanvaarbare formaat aangebied word. 

Hierdie aksie vind plaas deur die leermateriaal te analiseer, dit te klankbord met kollegas en 

dit op klein skaal te loods met tipiese lede van die teikengroep. 

Vervolgens word bepaal of die materiaal in sy bestaande formaat net so aanvaar en ge'imple

menteer kan word, of dit omskakeling nodig het en of totaal nuwe materiaal ontwikkel moet 

word. Vir laasgenoemde besluit moet ook bepaal word of die instrukteur oor die nodige tyd 

en vermoens (hetsy self of in die vorm van mede-ontwikkelaar/s) beskik om die nuutskepping 

van die leermateriaal uit te voer. Volgens Race (1994:38) word ontwikkelaars betaal op 'n 

basis van tien ure ontwikkelling vir een uur leertyd, maar dit kan in praktyk tot 'n honderd 

uur neem om een uur leertyd te ontwikkel. 

Wanneer die materiaal net omgeskakel kan word, word derdens besluit of die aanpassing 

klein, matig of groot is (Melton 1990: 189). Klein aanpassings sal nodig wees wanneer die 

bestaande leermateriaal reeds goed gestruktureerd is en aangebied word volgens die leerder 

se behoefte; waarskynlik sal slegs die redigering van die teks en moontlike verbetering aan 

die voorkoms (aanbieding) benodig word. Waar die materiaal logies en goed georganiseerd 

is, is matige aanpassings in die vorm van byvoegings soos 'n bruikbare inleiding, doelwitte, 

opsommings, aktiwiteite, selftoetse, terugvoer en riglyne vir studie, waarskynlik al wat nodig 
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is. lndien die inhoud egter verwarrend vir die leerders is, is groot aanpassings nodig soos dit 

deur die kriteria vir gedrukte leermateriaal voorgestel word. 'n Besluitnemingsdiagram wat 

gebruik kan word in hierdie proses, word as Aanhangsel P ingesluit. 

Die beginsels vir die daarstelling van leervriendelike leermateriaal wat geld vir gedrukte, 

papiergebaseerde leermateriaal is ook geldig wanneer leermateriaal elektronies ontwikkel 

word. Die kenmerke van die elektroniese platform moet egter ook in ag geneem word en sal 

byvoorbeeld aspekte soos skermuitleg insluit wat nie presies dieselfde as vir papiergeba

seerde materiaal is nie. Hierdie aspekte geniet aandag in Subafdeling 4.2.4, p.4-56. 

Die ontwikkeling, reprodusering en verspreiding van leermateriaal word gewoonlik deur 'n 

span hanteer wat die instruksionele ontwerper en kundiges soos grafiese kunstenaars, 

rekenaarkundiges, fotograwe, videoproduksiespanne, redigeerders, tiksters, reprograwe en 

administratiewe personeel insluit. Hulle vorm deel van die ondersteuningsubsisteem van die 

afstandsonderrigstelsel wat vervolgens uiteengesit word. 

Die afstandsonderrigondersteuningsubsisteem 

Die afstandsonderrigstelsel het 'n ondersteuningsubsisteem nodig wat onontbeerlik is vir die 

suksesvolle funksionering daarvan. Die span wat verantwoordelik is vir die leermateriaal, 

soos genoem in die vorige paragraaf, is een komponent van die ondersteuningsubsisteem wie 

se take opvallend is in die direkte voorsiening van die leermateriaal. Daar is egter ook die 

tegniese ondersteuning wat verseker dat die aanwending van tegnologie vlot verloop. Spit

zer (1998:52) vestig die aandag op die menslike sy van die ondersteuningsubsisteem wat, 

volgens horn, nie die aandag kry wat dit verdien nie. Hy is van mening dat die mislukking van 

afstandsonderrigstelsels toe te skryf is aan die verwaarlosing van die menslike aspek van die 

stelsel. Weens die verleidelike aard daarvan, kry tegnologie dikwels die meeste aandag ten 

koste van die boodskap en konteks van die leerprogram. Volgens horn behoort die onder

steuningsubsisteem meer aandag aan die klient te gee, soos in die bemarkingswereld wat 

klientgerig is. In die opleidingsituasie is die klient die leerder en hy moet dus die fokus van 

die ondersteuningsubsisteem wees. Dit is ook in ooreenstemming met die wereldtendens om 
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opleiding meer leerdergerig te bedryf Dit beteken dat die leerder ook geken word in die 

ontwerp en bestuur van die opleiding deur byvoorbeeld by horn persoonlik vas te stel wat sy 

behoeftes in terme van die totale opleidingsituasie is. 

Spitzer (1998:54) noem verder dat die instrukteur se behoeftes ook oor die hoof gesien word 

en daar dus nie vasgestel word wat sy behoeftes in die afstandsonderrigsituasie is nie. Dit is 

'n aspek wat ook na vore gekom het in die ondersoek na die stand van afstandsonderrig in 

die Weermag ( kyk Subafdeling 3.3), waar die instrukteurs aangedui het dat die 

afstandsonderrigpraktyk as bykomend tot hulle normale werkstake beskou word en hulle dan 

nie die ondersteuning van bevelvoerders en kollegas geniet nie. 

Die menslike sy van die ondersteuning aan die leerder 

Die menslike ondersteuning wat die leerders verlang, word deur outeurs soos Babayco 

(1999), Greyling (1993), Holmberg (1989a), Kaye (1989), Nopachai & Zhang (1999) en 

Spitzer (1998), bespreek. Die aspekte wat hulle noem, kan soos volg opgesom word: 

• Persoonlike kontak en wisselwerking is nodig met die instrukteur en leerders onder

ling, maar ook met streekskoordineerders, tutors en leersentrumfasiliteerders. 

• Intensiewe kommunikasie is nodig, al geskied dit elektronies of telefonies. Dit moet 

gereeld plaasvind en dien as motivering. 

• Terugvoer is veral van groot belang. 'n Afstandsleerder het, meer nog as die 

kontakstudent, nodig om spoedig terugvoer te kry op take wat uitgevoer is. Die 

ander aspek is ook flinke terugvoer op administratiewe navrae soos die samestelling 

van kursusse, stand van finansiele verpligtinge en teikendatums vir opdragte, toetse 

en eksamens. 

• Die leerder moet gelei word om vertroud te raak met die media wat gebruik word, 

veral met nuwe rekenaartegnologie en opleidingsmedia soos ITV, sodat die leerin-
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houd die nodige aandag kan kry en nie gekompliseer word deur mediagebruik nie. 

• Aansluitend by die gebruik van nuwe mediategnologie, is die behoefte dat die vaar

dighede wat vereis word om die leerprogram te bemeester, betyds uitgespel word en 

dat die leerder vooraf daaroor ingelig word. Dit is 'n groot frustrasie indien 'n leerder 

eers bewus word daarvan dat daar van horn verlang word om byvoorbeeld rekenaar

vaardig te wees, wanneer hy reeds ingeskryf het vir die kursus. Die verwagtinge van 

leer en die finansiele verpligtinge word dan emstig geknou. 

• Die leerder wil in 'n nie-bedreigende omgewing studeer waarin hy beleef dat die 

betrokke partye positief is teenoor horn en horn sal help om sy leerverpligtinge na te 

kom. 

• Die instrukteur moet sensitief wees vir die verskille in leerders se leerstyle en kulture. 

Taalvaardigheid en die interpretasie van byvoorbeeld humor is verskillend in verskil

lende kulture (Babayco 199912
). 

• Volwasse leerders speel 'n aktiewe rol in die opleidingsituasie deur self meer verant

woordelikheid vir leer te neem en derhalwe moet hulle ook geken word in die 

instruksionele ontwerp van die leerprogramme. 

• Die spesifieke wyse waarop die leermateriaal aangebied word, sodat dat dit leerbe

vorderlik is, vorm ook deel van die ondersteuning wat aan die leerder gebied moet 

word. 

• Waar afstandsonderrig nuut vir die leerder is, moet daar 'n tyd vir aanpassing 

toegelaat word om die leerder die geleentheid te bied om vertroud te raak met die 

nuwe styl van leer. 

12http ://www. otan. dni. us/vdlp/distance/teaching/meetneeds. html 
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Die menslike sy van die ondersteuning aan die instrukteur 

Spitzer (1998:55) dui aan dat die instrukteur tyd nodig het om gewoond te raak aan en aan te 

pas by afstandsonderrig waar dit 'n nuwe wyse van instruksie is. Volgens Babayco (199913
) 

moet in gedagte gehou word dat die instrukteur geen visuele tekens van die leerders ontvang 

soos in die klassikale situasie waardeur hy kan agterkom of die leerders verstaan, al dan nie. 

Hy moet dus aanpas by 'n "afwesige" gehoor en soos Merts (1999:29) leer om wisselwer

king met die leerder te bewerkstellig deur byvoorbeeld opdragte soos vrae aan die leerders te 

gee wat terugvoer na die instrukteur vereis. 'n Ander aspek wat volgens Kaye (1989:290) 

nodig is vir die instrukteur, is die ontwikkeling van die nodige vaardighede om mediategno

logie te gebruik en om die afstandsonderriginstruksie te hanteer. Hiermee saam hang die stel 

van realistiese tydskedules vir byvoorbeeld die ontwikkeling van materiaal, die tydtoekenning 

aan werkopdragte vir leerders, en die skedulering van kontaksessies soos ITV -uitsendings, 

elektroniese konferensies en aangesig-tot-aangesiggeleenthede met die leerders. 

Tegniese ondersteuning 

Die instrukteur en die leerder het die ondersteuning van tegnici nodig in 'n nuwe interaktiewe 

afstandsonderrigstelsel waar tegnologie die basis vorm. Die tuisrekenaar van die leerder 

word waarskynlik tegnies ondersteun deur die privaatinstansie waar die rekenaar bekom is, 

maar van die opleidingsinstansie se kant is daar waarskynlik verdere tegniese ondersteuning 

nodig om die noodsaaklike verbindinge tussen die leerder se rekenaar en die opleidingin

stansie se rekenaarstelsel te bewerkstellig en in stand te hou (Nopachai & Zhang 199914
). 

Verder moet tegnici die leersentra en uitsaai-ateljees, waar dit gebruik word, in stand hou en 

steun aan die instrukteur en leerders verleen wanneer die lokale en toerusting gebruik word. 

13http ://www.otan.dni.us/ cdlp/ distance/teaching/teachstrat.html 

14http://www.acal.etl.vt.edu/dl/Support/support.htm 
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Administratiewe ondersteuning 

In enige opleidingst~lsel is daar rekords wat bygehou moet word, korrespondensie wat 

aangeteken moet word, voorligting wat ten aansien van registrasie, finansiele sake, same

stelling van kursusse en akkreditering gelewer moet word, asook talle bykomende reelings 

soos die bespreking van fasiliteite. In die afstandsonderrigomgewing is een van die belangrik

ste sake die voorsiening van leermateriaal. Hierby kan ingesluit word die voorsiening van 

gedrukte materiaal of die advisering en hulp met die aankoop van gedrukte materiaal. Waar 

die materiaal gedupliseer moet word, is 'n belangrike ondersteuningdiens raadgewing ten 

aansien van kopiereg. Biblioteekdienste is 'n belangrike ondersteuningselement en waar die 

student nie toegang tot die sentrale organisasie se biblioteek het nie, moet gekyk word na 

ooreenkomste met plaaslike biblioteke. 

Spitzer (1998:55) wys ook daarop dat die ondersteuningspersoneel ingelig moet wees en op 

datum moet bly ten aansien van die afstandsonderrigstelsel, omdat hulle 'n beter diens kan 

lewer indien hulle die teikengroep en die konteks van die leeromgewing beter verstaan. 

Groot opleidingsinstansies soos UNISA en Vista Universiteit, het gespesialiseerde afdelings 

wat die nodige ondersteuning aan die instrukteurs of dosente en leerders bied (Greyling 

1993: 177). In kleiner instansies is die ondersteuningsdienste deur minder mense beman en 

dikwels beperk tot die instrukteur en enkele antler persone, soos in die geval van die Weer

mag se eenhede waar afstandsonderrig bedryfword (Subafdeling 3.3.7, p.3-37). Ingesluit by 

die ontwerp van die afstandsonderrigstelsel, is kostefaktore ook 'n saak wat die 

ondersteuningssubsisteem be'invloed. Enkele aspekte van die kostefaktore in afstandsonderrig 

word vervolgens bespreek. 

Kostefaktore in afstantlsonderrig 

Een van die belangrikste voordele wat vir afstandsonderrig gemeld word, is dat dit goedko

per is om op te lei by wyse van afstandsonderrig as om konvensioneel, residensieel op te lei 

(Abernathy 1997:39; Greyling 1993:172; Kaye 1989:286, 287). Asher (1994:1) meld dat die 
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gemiddelde eenheidskoste per student vir 'n oop universiteit, wat hoofsaaklik kursusse by 

wyse van afstandsonderrig aanbied, ongeveer 18% van die eenheidskoste per student vir 

openbare instansies, wat hoofsaaklik residensieel kursusse aanbied, is. In Thailand en Korea 

is dit selfs so laag as 10% van die eenheidskoste by openbare instansies. 

Milheim (1991:51) wys daarop dat die koste verbonde aan afstandsonderrig varieer na 

gelang van die keuse van tegnologie wat gebruik word in die aanbieding. Kostes wat in alle 

afstandsonderrigsituasies in ag geneem moet word, is aanvangskoste, ont:werp- en produk

siekoste en voortgesette koste. 

Die aanvangskoste kan relatief laag wees wanneer van bestaande strukture gebruik gemaak 

word en hoofsaaklik gedrukte teksmateriaal aangebied word. Die kostes sal styg met die 

inskakeling van tegnologie na gelang nuwe toerusting aangeskaf moet word en strukture 

geskep moet word om die tegnologie te kan integreer met die afstandsonderrig. 

Ontwerp- en produksiekoste hou verband met die leermateriaal wat ontwikkel moet word 

en die reprodusering daarvan in die hoeveelhede wat nodig is om die leerders almal te 

voorsien. Die koste is veral gelee in die manure wat dit neem om die materiaal te ontwikkel 

en dan ook die koste verbonde aan die materiaal wat gebruik word in die produksie daarvan. 

Megarry ( 1990: 163) verduidelik dat, konserwatief gesproke, 20 uur benodig word vir die 

ontwikkeling van een uur afstandsonderriginstruksie, wat beteken <lat vir 'n 40 uur leerpro

gram, 800 uur ontwikkeling nodig is. Die koste kan dan bereken word teen 6f die salaris van 

die personeel betrokke by die ontwikkeling, 6f teen 'n vaste tarief per uur soos vir 'n 

konsultant. Greyling ( 1993: 173) wys ook op die koste verbonde aan die administrering van 

afstandsonderrig, soos die salarisse van die administratiewe personeel, die koste van dupli

sering en verpakking van die leermateriaal en die posgeld betrokke by die versending van die 

leermateriaal aan die leerders. 

Voortgesette koste is die koste verbonde aan die instandhouding van die afstandsonderrig

sisteem. So moet die leermateriaal gereeld op datum gehou word en, waar nodig, vind 

verdere ontwikkelingswerk plaas. Duplisering moet voortgaan soos nuwe studente die 
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leerprogramme begin volg. Die toerusting wat gebruik word, moet gereeld in stand gehou 

word en die nodige opgraderings gedoen word om die beste <liens te kan lewer. Dan is daar 

ook al die personeel wat betrokke is, se salarisse en diensvoordele wat in berekening gebring 

moetword. 

Die koste mag dus hoog oflaag wees na gelang van die vlak, kompleksiteit en ontwerp van 

die afstandsonderrigstelsel en moet in verband gebring word met die opleiding wat moontlik 

is as gevolg van die afstandsonderrig wat ge1mplementeer word. Babayco (199915
) wys 

daarop dat afstandsonderrig die geleentheid skep vir opleiding wat andersins nie moontlik 

sou wees nie. Dit sluit aan by die keuse wat gemaak moet word: of afstandsonderrig 'n 

lewensvatbare oplossing is, al dan nie. Die faktore wat gebruik kan word om te oorweeg of 

afstandsonderrig deel van die menslike hulpbronontwikkelingstrategie kan vorm, word 

vervolgens bespreek. 

Oorwegingsfaktore vir die seleksie van afstandsonderrig as 'n menslike 

hulpbronontwikkelingstrategie 

In die literatuur kon die navorser geen enkele omvattende lys van faktore vind wat 

instruksionele ontwerpers kan gebruik as 'n seleksie-instrument vir afstandsonderrig in die 

opleidingsituasie nie. Die faktore genoem deur Heydenrych ( 1993: 13 5) sal as basis di en en 

aangevul word met die werke van Babayco (1999); Greyling (1993:89); Kaye (1989:28 6, 

287); KOLOT (1990b:34); Milheim (1991:51,52); Martin (1994:54) Neil (1981:42) en die 

Universiteit van Pretoria (1999). Twee uitsprake van Kaye (1989:286 en 287 onderskeidelik) 

word ter inleiding aangehaal: "Distance education methods can liberate the student from 

constraints of space, time and age" en "Distance education methods cater par excellence 

for the individual learner studying independently. " 

Uit hierdie aanhalings meen die navorser dat die kernfaktore waarna gesoek moet word om 

aan te dui dat afstandsonderrig 'n moontlikheid vir 'n opleidingsituasie is, verband hou met 

'n situasie waar die leerders gelndividualiseerd, sonder die beperkinge van verpligte bywo-

15http ://www. otan. dni. us/cdlp/ distance/reseffective.html 
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ning, in hut eie tyd, ongeag hut ouderdom, oncifhanklik wil studeer. Dit beteken dat die 

leerders eerste geken word in die oorweging van 'n benadering en metodes vir die aanbied 

van opleiding. 

Die informasie bekom uit die genoemde werke is verwerk tot die vraelys in Tabel 4.2, as 'n 

seteksie-instrument waardeur bepaal kan word of afstandsonderrig 'n werkbare opleiding

strategie kan wees. Die faktore wat genoem word, word geanaliseer en dan aangedui as 

synde teenwoordig of afwesig te wees in die betrokke opleidingsituasie. Indien meer van die 

faktore aanwesig as afwesig is, behoort afstandsonderrig bepaald vir die betrokke menslike 

hulpbronontwikellingstrategie oorweeg te word. Verder kan die gebruiker van die instrument 

'n waarde van een as laagste, tot vyf as hoogste koppel aan die teenwoordigheid van die 

faktor. Wanneer die som van die waardes, verwerk tot persentasie, uitwerk op meer as 50%, 

dui dit daarop dat afstandsonderrig oorweeg kan word vir die menslike hulpbronontwikke

lingstrategie. 

Tabel 4.2: Seleksie-instrument vir oorweging van en oorskakeling na afstandsonderrig as 
menslike hulpbronontwikkelingstrategie 

FAKTOR Frekwensie OPMER-
KINGS 

TEENWOOR- AF-
DIG WESIG 

Waarde 
1 2 3 4 5 

1 Is die teikengroep volwasse16? 

2 Beskik die teikengroep oor genoegsame 
motivering om by wyse van afstandsonderrig 
te studeer? 

3 Kan die teikengroep self verantwoordelikheid 
vir hulle eie leer aanvaar? 

4 Beskik die teikengroep oor die 
deursettingsvermoe om die afstandsonderrig te 
voltooi? 

16''Volwasse" verwys volgens Van Rensburg, Kilian & Landman (1979: 169) en Knowles 
( 1990: 5 7) in andragogiese verband, na wanneer die mens self verantwoordelikheid aanvaar vir sy 
lewe. Dit hou ook verband met wanneer die mens die beroepswereld betree. 
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5 Het die leerders die behoefte om onafhanklik 
te studeer? 

6 Is die leerder onbeskikbaar vir voltydse bywo-
ning van klassikale opleiding ? 

7 Is daar groot getalle leerders ? 

8 Is daar min kundige instrukteurs? 

9 Is die teikengroep heterogeen ten opsigte van : 
a. ouderdom; 
b. vlak van ontwikkeling; 
c. kulturele agtergrond; 
d. sosio-ekonomiese agtergrond; 
e. ervaringsagtergrond? 

10 Sal daar deur afstandsonderrig leergeleentheid 
gebied word aan leerders wat vantevore ver-
hoed was om te studeer en kwalifikasies te 
behaal weens redes soos: 
a. Daar was 'n gebrek aan formele 

akademiese vereistes vir die werk wat 
beskikbaar was vir die leerders. 

b. Die teikengroep is oor 'n wye geogra-
fiese gebied versprei en soms gelso-
leerd. 

c. Sosio-ekonomiese faktore verhoed 
die leerder om deel te neem aan 
tradisionele, klassikale opleiding. 

d. Werksomstandighede verhoed leer-
ders om deel te neem aan tradisio-
nele, klassikale opleiding. 

11 Wil die opleidingsinstansie sy leergeleenthede 
uitbrei na die voorheen uitgeslote teiken-
groepe? 

12 Is die inhoude geskik vir afstandsonderrig? 

13 Kan die uitkomste van die leerprogram by 
wyse van afstandsonderrig gelewer word? 

14 Kan die leerders individueel die leermateriaal 
bemeester? 

15 Pas die opleidingsinstansie die didaktiese be-
ginsel van buigsame leer toe (of is daar 'n 
behoefte om buigsaamheid toe te pas)? 

16 Vind daar 'n afskaling van kontakopleiding 
en 'n toename in selfstudie plaas? 

17 Word daar geleenthede geskep vir lewens-
lange leer? 



18 Is daar 'n behoefte aan heropleiding of 
aanvullende opleiding om op datum te bly in 
die werkplek? 

19 Bestaan daar 'n sterk administratiewe onder
bou of is dit moontlik om een te skep? 

20 Is daar 'n beperkte hoeveelheid geskikte, 
toegeruste klaskamers en ander fasiliteite om 
opleiding aan te bied? 

21 Word meer koste-effektiewe opleiding vereis? 

23 Ander spesifieke faktore wat mag lei tot oor
weging van afstandsonderrig vir 'n bepaalde 
teikengroep of organisasie? .......................... . 

Totale frekwensie van teenwoordige en afwe
sige faktore: 

of totaal van teenwoordige waardes, 

verwerk tot persentasie17 

D Gaan afstandsonderri2 oorwee2 word? JA NEE 

Watter van die bogemelde faktore moet aandag kry om 'n situasie vir afstandsonderrig te kan 
skep? 

Watter nuwe faktore moet aandag kry om 'n situasie vir afstandsonderrig te kan skep? 

4-37 

Wanneer afstandsonderrig 'n werkbare wyse vir die menslike hulpbronontwikkelingstrategie 

is, behoort instruksionele ontwerpers behoorlike instruksionele ontwerp aktiwiteite vir die 

1Tersentasie bereken deur die waardes bymekaar te tel, <lit te deel deur 125 (maksimum 
wat die waardes kan wees) en dan te vermenigvuldig met 100. 
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opleiding uit te voer. Vervolgens word 'n model vir instruksionele ontwerp vir afstandson

derrig voorgestel. 

Instruksionele ontwerp vir afstandsonderrig 

Verskeie outeurs soos Krendl, Warren & Reid (1997:107); Martin (1994:52); Milheim 

(1991:53) en Heydenrych (1993:103) beklemtoon dat afstandsonderrig behoorlik ontwerp 

moet word, ten einde effektiewe leer te laat plaasvind. Dit is die taak van die instruksionele 

ontwerper om hierdie proses te inisieer, te bestuur en uit te voer. 

In die afstandsonderrigsituasie sal die instruksionele ontwerper die volgende rolle aanneem of 

rolspelers in 'n projekspan saamstel om die taak uit te voer: vakkundiges, instruksionele 

ontwerpers, leermateriaalontwikkelaar/s soos 'n teksskrywer, draaiboekskrywer, grafiese 

kunstenaar, bladuitleer, kameraman, fotograaf, klankoperateur, rekenaarouteur (program

meerder), dupliseerder en administrateur. Vir hierdie span om effektiefte werk, sal die 

instruksionele ontwerper as projekleier 'n deeglike plan opstel in samewerking met al die 

betrokke partye en met inagneming van al die aksies wat in die proses uitgevoer moet word. 

Instruksionele ontwerp behels gewoonlik die toepasssing van ontwerpaktiwiteite soos wat in 

'n instruksionele ontwerpmodel voorgestel word. Na bestudering van 'n verskeidenheid van 

instruksionele modelle (in KOLOT 1991) soos die van Rowntree; Briggs/Parkins; Davis, 

Alexander en Y elon; Cowan & Harding; Create Curriculum; en Criterion Referenced 

Instruction het van Niekerk gedurende 1988 vir die Weermag se instruksionele ontwerpers 

die KOLOT Basiese Model saamgestel wat al die kemaktiwiteite van instruksionele ontwerp 

bevat (persoonlike onderhoud). Haar beredenering en uitleg van die model word as Aan

hangsel 0 ingesluit. Die navorser het na hierdie modelle gekyk asook die van Babayco 

(199918
), Gilley & Eggland (1989: 166) en opmerkings deur Martin (1994:53), en het soos 

Heydenrych (1993:122) tot die gevolgtrekking gekom dat die KOLOT Basiese Model al die 

kemaktiwiteite bevat vir algemene instruksionele ontwerp. Daar is egter aktiwiteite of 

aspekte daarvan wat meer pertinent in afstandsonderrig ter sprake sal wees, soos beklem-

18http://www.otan.dni.us/cdlp/distance/development/process.html 
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toning van die leerders se behoeftes; die toepassing van buigsaamheid in die stelsel; die 

aktiwiteite verbonde aan die ontwikkeling van die leermateriaal wat die instruksiefunk:sie 

oomeem; beklemtoning van doelwitte en vooruitorganiseerders; voorsiening vir interakti

witeit; insluiting van aktiwiteite waarop terugvoer spoedig verleen moet word en 'n 

ondersteuningstelsel vir die leerder sowel as die instrukteur. Laasgenoemde word nerens 

direk aangespreek in die KOLOT Basiese Model nie en die navorser wil daarom die KOLOT 

Basiese Model aanpas om meer spesifiek voorsiening te maak vir die afstandsonderrig 

instruksionele ontwerper. 

Aanpassing van die KOLOT Basiese Model vir instruksionele ontwerp van 

afstandsonderrig 

Die basiese vorm van die sisteemgebaseerde model waar die doe! sentraal aan die instruksio

nele ontwerp staan en die drie komponente van ontwerp, ontwikkeling en evaluering daaraan 

verbonde is, word behou, maar sekere terminologie word aangepas soos hieronder aange

toon sal word. Dit is ook nodig om in die afstandsonderrigsituasie 'n vierde komponent, 

naamlik die ondersteuningsubsisteem by te voeg. Die antler hoofaanpassings is gelee in die 

beklemtoning van aspekte van die onderskeibare kemaktiwiteite. 

• Die aktiwiteit vanformulering van die kursusdoel word verskuif na die aktiwiteit van 

doelwitformulering en die term verander na leerprogramuitkoms, soos ingesluit in die 

KOLOT-strategie en in ooreenstemming met uitkomsgebaseerde opleiding as kon

struk (Onderhoud: Come Briel19
; National Department ofEducation 1997:13 ). 

• In die situasie-analise moet spesifieke aandag gegee word aan 'n oorweging van die 

beskikbare en vereiste mediategnologie met die gepaardgaande koste-analise. Die 

koste-analise moet ook verder uitgebrei word na 'n breer koste-analise vir die 

verandering na 'n afstandsonderrigstelsel indien voorheen van tradision~le stelsels 

gebruik gemaak is, en moet aantoon watter koste-effektiwiteit die afstandsonderrig 

190p Teg-projekleier te KOLOT waar die totale opleidingspektrum van opleiding-van
opleiers in die Weermag herontwerp is. 



sal ofkan inhou. 

• Die beginsel van buigsaamheid in die stelsel en die leerbenadering moet deeglik 

ondersoek word. 
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• Die beginsel van samewerkende leer moet in diepte aandag geniet, veral aangesien die 

leerders in die Weermag volwassenes is, en aangesien hulle by die Weermag aansluit 

as werknemers. 

• Interaktiwiteit moet besondere aandag geniet, aangesien dit die nuwer benadering tot 

afstandsonderrig is om isolasie te verrninder, en sodoende waarskynlik die groter 

toename in die gebruik van afstandsonderrig sal aanrnoedig. 

• Die interaktiwiteit kom veral tot uiting in die ontwikkeling van die leerinhoude, die 

media- en metodeseleksie en die ontwikkeling van die leergeleenthede waar aktiwitei

te vir die leerder ingebou word wat hulle in wisselwerking plaas, nie net met die 

inhoud nie, rnaar ook met die instrukteur en mede-leerders. Terugvoer op die 

aktiwiteite is van groot belang om die leer effektief te bevorder. 

• Die metodeseleksie en mediaseleksie kan as een stap hanteer word in afstandsonder

rig, aangesien die nuwe mediategnologie dikwels die metode irnpliseer. In die aange

paste KOLOT Basiese Model kan die stap dan bekend staan as media- en metodese

leksie. Dit sal steeds uitgevoer word deur te soek na die beste media en metode/s om 

die spesifieke doelwit en inhoud te ondersteun vir die spesifieke teikengroep. Die stap 

sal sterk steun op die aandag wat tydens die situasie-analise gegee is aan die beskik

bare mediategnologie. 

• Die instruksionele plan word op 'n ander manier as in die tradisionele situasie 

benader, aangesien die afstandsonderrigsituasie gekenrnerk word deur die fisiese 

afwesigheid van die instrukteur en die vervanging van die persoonlike instruksiefunk

sie deur die leermateriaal. Die term wat gebruik sal word, is dan eerder 
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leermateriaalontwikkeling wat waarskynlik in die vorm van 'n multimedia-leerpakket 

sal wees. Die stappe vir die ontwikkeling van die leermateriaal sal afhanklik wees van 

die media wat gebruik gaan word (Milheim 1991:53). So sal die ontwikkeling van 

gedrukte leermateriaal antler stappe behels as die ontwikkeling van rekenaarge

baseerde leermateriaal. In eersgenoemde geval sal die ontwikkelaar swaar steun op 

goeie skryfvaardighede, bladuitleg en leerbevorderlike aspekte. In die tweede geval 

sal die skryfvan 'n draaiboek die basis van die ontwikkelingsaksie vorm en sal 'n 

rekenaarouteur die fisiese skep van die leermateriaal hanteer. 

• Die ondersteuningsubsisteem se stappe sal behels dat daar 'n ondersteuningstelsel 

ontwikkel word ten opsigte van: 

• die menslike sy van ondersteuning aan die leerder; 

• die menslike sy van ondersteuning aan die instrukteur; 

• tegniese ondersteuning; en 

• administratiewe ondersteuning. 

Die veranderinge kan grafies voorgestel word soos in Diagram 4.4, p.4-42. 

Vaardighede benodig deur die instruksionele ontwerper 

Uit die bespreking van die instruksionele model wat die aktiwiteite bevat wat die instruksio

nele ontwerper moet uitvoer, kan afgelei word dat hy ten minste die volgende vaardighede 

benodig: 

• projekbeplanning en -bestuur; 

• instruksionele ontwerpvaardighede; 

• kreatiwiteit. 

Die afstandsonderrigsisteem is uit bogenoemde duidelik nie eenvoudig nie en daar is bepaalde 



Kemaktiwiteite 

1. Ontwerpaktlwiteite 

Situasieanallse met spesiale aandag aan: 
beskikbare en vereiste mediategnologie 
koste-analise; 
buigsaamheid; 
samewerkende leer; 
interaktiwiteit. 

Teikengroepanallse met spesiale aandag aan: 
die vereistes vir die leerder om by wyse 
van die spesifieke afstandsonderrigprogram 
te studeer 
Opleldingsbehoeftebepaling 
Leerprogramstrukturering 
Formulering vanuitkomste en doelwltte 
insluitend die leerprogramuitkoms 
Besluite oor evalueringsaspekte 

3. Evalueringsaktiwitelte 

Studentevaluering 
Toetsevaluering 
Leerprogramevaluering 
Sisteemevaluering 
Verbeter en verfyn 

Diagram 4.4: Aangepaste KOLOT Basiese Model 

2. OntwlkkeHngsaktiwltelte 

Doelwitontleding 
Leerinhoudbepaling 
Leervolgordebepaling 
Media- & rnetodeseleksie 
Leermaterlaalontwlkkellng met spesiale 
aandag aan: 

die vereistes vir die spesifieke 
mediategnologie wat gebruik word; 
leerderaktiwiteite en terugvoer. 

4. Ondersteuningsaktiwiteite 

Ontwikkel menslike ondersteuningstelsel vir 
student 
Ontwikkel menslike ondersteuningstelsel vir 
instrukteur 
Ontwikkel tegniese ondersteuningstelsel 
Ontwikkel administratiewe ondersteuningstelsel 
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eise soos dat alle rolspelers verantwoordelikheid aanvaar vir die afstandsonderrig- taak wat 

hulle moet uitvoer. Interaktiwiteit is een van die uitstaande kenmerke van nuwer 

afstandsonderrigstelsels en word vervolgens bespreek. 

4.2.2 Interaktiwiteit 

Interaktiwiteit is volgens Knowles (1990:89) wat na John Dewey verwys en Martin 

(1994:51), een van die kernelemente ofbeginsels van die opvoedkundige en opleidingsitua

sie. Dit hou verband met die wisselwerking wat plaasvind tussen die leerder en die ander 

persone in die situasie, en tussen die leerder en die leermateriaal. Dit is belangrik om daarop 

te let dat soveel moontlik van die leerder se aandag, verbeelding en belewing van sinvolle 

betrokkenheid by die gebeure, tydens die interaktiewe gebeure betrek moet word (Laszlo & 

Castro 1995: 10). Die doel van die interaktiwiteit is om leer te bevorder en sal daarom gerig 

wees op die voorsiening van aktiwiteite waarop die leerder reageer en in ruil vir sy reaksie 'n 

teenreaksie of terugvoer ontvang (kyk ook Langdon 1973: 131 ). In die klassikale situasie, wat 

essensieel 'n interaktiewe kommunikasiesituasie is, word die hoeveelheid interaktiwiteit wat 

bewerkstellig word, bepaal deur die instrukteur se handelinge soos in watter mate die 

instrukteur reaksie van die leerders uitlok of in watter mate die instrukteur interaksie toelaat, 

asook hoe die interaksie hanteer word. In die afstandsonderrigsituasie is interaktiwiteit netso 

essensieel, maar word die klem meer geplaas op die interaktiwiteit inherent aan die leermate

riaal as op die wisselwerking tussen die persone in afstandsonderrig. Die interpersoonlike 

interaktiwiteit moet egter nie agterwee gelaat word in die afstandsonderrigsituasie nie - dit 

moet saver moontlik aangemoedig word. 'n Grafiese voorstelling van die wisselwerking 

word voorsien in Diagram 4. 5, p .4-44 . 

Daar kan uit die bespreking hierbo en Diagram 4. 5 afgelei word dat daar twee dimensies is 

aan interaktiwiteit in die afstandsonderrigsituasie, naamlik interpersoonlike wisselwerking en 

leerder-leermateriaalinteraksie. 
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Leermateriaal 

Diagram 4.5: lnteraktiwiteit in die afstandsonderrigsituasie 

Interpersoonlike wisselwerking 

Waar moontlik moet interpersoonlike wisselwerking in afstandsonderrig toegepas word om 

die leerder tevrede te stel en leer te bevorder (Martin 1994: 51). Persoonlike kontak kan op 

verskillende wyses bewerkstellig word soos by aangesig-tot-aangesig kontaksessies, deur 

telefoongesprekke/konferensies, deur ITV, videokonferensies en deur elektroniese pos ( e

pos) en geselsprogramme. Aangesig-tot-aangesig kontaksessies word algemeen bedryf, soos 

blyk uit die ontleding van die afstandsonderriginstellings (Aanhangsel N) waar dit die vorm 

kan aanneem van individuele besoeke deur leerders aan instrukteurs en omgekeerd, studie

groepe, groepbesprekings waar dikwels lesings gelewer word, seminare en kort residensiele 

kursusse. Die mate van interaktiwiteit word bepaal deur die rolspelers en kan redelik 

eensydig wees, soos waar bloat 'n lesing gelewer word, of intens interaktief wees, soos waar 

almal teenwoordig deelneem aan die gesprek. 

Die telefoon is 'n belangrike medium vir kommunikasie in afstandsonderrig, aangesien dit 

persone daartoe in staat stel om relatief goedkoop oor lang afstande met mekaar kontak te 

maak. Tans is dit steeds een van die goedkoopste kanale, nie alleen ten opsigte van die koste 

van die oproep in vergelyking met 'n fisiese besoek deur die instrukteur aan die studente oor 
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'n wye geografiese verspreiding nie, maar ook omdat studente data deur 'n faksmasjien, wat 

aan die telefoon gekoppel is, kan ontvang teen gewone telefoontariewe. Verder is dit ook die 

mees algemene verbinding via 'n modem aan die Internet en maak dit wereldwye kommuni

kasie moontlik teen die koste van 'n plaaslike oproep soos wat verder bespreek sal word in 

oplyn-opleiding (p.4-61 ). 

Die telefoon word gebruik deur leerders wat vrae het wat hulle aan die instrukteur of antler 

leerders wil stel. Van die afstandsonderrigstudente het egter die klagte dat die instrukteurs 

nie beskikbaar is wanneer die oproepe gemaak word nie en dit lei tot leerderfiustrasie wat 

deur instellings soos die Promat Kolleges en die Randse Afrikaanse Universiteit opgelos 

word deur die instelling van 'n 24-uur antwoorddiens wat verseker dat die leerder te eniger 

tyd sy vraag kan stel, alhoewel dit soms beteken dat hy eers op 'n latere stadium terugvoer 

sal ontvang. So 'n stelsel is so effektief as wat die operateurs toegewyd is in die monitering 

en deurgee van navrae aan die betrokke instrukteurs of administratiewe personeel. Die 

gesprekke per telefoon hoef nie beperk te word tot twee persone nie, die tegnologie het ook 

die vermoe om telefoonkonferensies tussen 'n aantal lede, elk by sy eie telefoon, te laat plaas

vind. Indien die telefooninstrumente verder voorsien is van luidsprekers, kan 'n paar persone 

by een telefoon sit en deelneem aan die konferensie. Die aantal lyne wat egter gelyktydig 

gekoppel kan word, is beperk (Robinson 1989:298) en in Suid-Afrika, waar Telkom dit 

hanteer, is die getal telefoonlyne wat gekoppel kan word tans tien (Onderhoud: TELKOM 

telefoonkonferensiesentrum), wat beteken dat slegs klein groepe op hierdie wyse betrek kan 

word. Robinson (1989:294) meld ook dat die telefoon vir meer as navrae gebruik kan word 

en ook as 'n instruksiemedium kan <lien. Dit sal deeglike beplanning vanaf die instrukteur 

verg soos vir enige antler leergeleentheid. Soos blyk uit hierdie kort bespreking is die 

telefoon 'n kommunikasiemedium wat nie oor die hoof gesien moet word in die bewerkstel

liging van interpersoonlike interaktiwiteit nie. 

ITV en videokonf erensies koppel deelnemers oor 'n wye geografiese gebied, maar word 

beperk tot die beskikbaarheid van die toerusting wat nodig is om die stelsel te laat funksio

neer. Die onkoste daarvan is tans relatiefhoog, want 'n uur ITVuitsending kan tans gedoen 

word teen 'n koste van R4500 per uur na 15 leersentra waar 'n totaal van ongeveer 300 
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leerders kan deelneem aan die interaksie. Dit beteken dat die koste per student vir een uur 

opleiding Rl5 beloop. Videokonferensies kan deur spesiale toerusting gehou word by 

spesiaal toegeruste lokale of deur middel van die Internet wat slegs vereis dat die deelnemers 

oor die nodige kamera- en mikrofoontoerusting moet beskik. Afhangende van die toerusting 

wat gebruik word, kan die interaktiwiteit by ITV en videokonfernsies in drie vlakk:e verdeel 

word, naamlik: 

vlak 1 waar die leerder na afloop van die uitsending met die aanbieder in verbinding 

kan tree; 

vlak 2 waar die leerder tydens die uitsending met die aanbieder kan kommunikeer, 

maar die leerder is nie sigbaar vir die instrukteur nie; en 

vlak 3 waar die leerder en aanbieder met mekaar kan kommunikeer en elk vir die 

ander sigbaar is deur tweerigtingbeeld. 

Die gebruik van e-pos is deesdae aan die orde van die dag aangesien dit byna onmiddellik 

nadat dit gestuur is, by die ontvanger beskikbaar is en die koste daarvan die van 'n plaaslike 

telefoonoproep is. Dit is een van die belangrikste kenmerke van oplyn-opleiding wat later 

bespreek word (p.4-61). Interaktiwiteit in op-lyn opleiding kan in 'n mate volgens die ITV

vlakke ingedeel word. Op die eerste vlak kan die leerder en die instrukteur boodskappe aan 

mekaar stuur in hulle eie tyd en reaksie daarop sal ook in eie tyd geskied. Op die tweede vlak 

kan 'n fotobeeld van die instrukteur en die leerder saam met die boodskap op die skerm 

verskyn as deel van die boodskap. Op die derde vlak kan die instrukteur en die leerder in 

beeld op die ander se rekenaarskerm verskyn indien gebruik gemaak word van 'n klein 

kamera wat gerig is op die persoon voor die rekenaar soos by videokonferensies. Dit is 

direkte, digitale beelde en die duidelikheid daarvan varieer ooreenkomstig die eienskappe van 

die betrokke harde- en sagteware. 'n Werklike beeld word egter verkry en die persone kan 

die reaksie van die ander waarneem. Dieselfde mate van persoonlike kontak word dus verkry 

as in ITV, omdat dit in werklike tyd geskied. 

Interpersoonlike wisselwerking kan, soos afgelei kan word uit die bespreking hierbo, 

gei"nisieer word deur 6f die instrukteur 6f die leerder en op verskillende wyses geskied. 
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Leerder-leermateriaalinteraksie 

Die interaktiwiteit van die leerder met die leermateriaal is essensieel, aangesien die 

bewerkstelliging van leer direk verbonde is aan die persoonlike verwerking van inhoude deur 

die leerder. In die afstandsonderrigsituasie neem die leermateriaal die plek van die instrukteur 

in en verteenwoordig sodoende die instrukteur. Die instrukteur kommunikeer derhalwe deur 

die leermateriaal met die student. Ongeag daarvan of die leermateriaal in gedrukte vorm, as 

klank- ofvideokassette, of in elektroniese vorm aan die student voorsien word, dit moet die 

aandag van die leerder op die inhoud fokus en nie op die medium nie. Materiaal wat visueel is 

en beweging insluit, trek baie aandag en kan die leerder uitlok om betrokke te bly by die 

inhoud. Gedrukte materiaal kan egter ook tot die leerder spreek deur die wyse waarop dit 

uitgele is en die leerder tot aktiwiteit aanspoor. Outeurs soos Harrison (1991: 176), Langdon 

(1973:9) en Nickerson en Zodhiates (1988:5) stel daarom voor dat vrae gereeld in die teks 

ingesluit word waarop die leerder moet reageer. Praktiese oefeninge kan ook ingesluit word 

om die leerder die geleentheid te gun om verworwe kennis of vaardighede toe te pas en te 

verfyn. Leerders word ook aangemoedig tot interaktiwiteit wanneer daar aan hulle verskil

lende keuses gegee word en hulle die vryheid het om wee deur die leermateriaal te volg wat 

vir hulle persoonlik interessant is. Rekenaargebaseerde opleiding en oplyn-opleiding voorsien 

by uitstek hierdie geleenthede aan die leerders en sal weer aangespreek word in die bespre

king daarvan (p .4-5 3 en 4-61 onderskeidelik). Langdon ( 1973: 13 3) stel voor dat teks in 

gedrukte materiaal interaktief ontwerp word deur 'n voortoets in te sluit wat geskoei is op 

die doelwitte wat bereik moet word, om aan die leerder die geleentheid te hied om eerstens te 

bepaal wat hy van die onderwerp wat vervolgens behandel gaan word weet en 6f daar dele is 

wat hy kan uitsluit omdat hy dit weet, asook om aan die leerder 'n oorsig te gee van die 

doelwitte wat in die leergeleentheid ingesluit is. Die voortoets word gevolg deur die 

doelwitte wat essensieel is in die aanbieding van die leermateriaal. Die doelwitte kan op 

verskillende maniere aan die leerder voorsien word - byvoorbeeld as 'n lys of in 'n 

besprekingsvorm wat meer geredelik deur die leerder gelees sal word (Langdon 1973:135). 

In die aanbieding van die inhoud word agtergrondvrae gestel by elke onderdeel van die 

inhoud om die leerder die geleentheid te gee om te bepaal ofhy daardie gedeelte bemeester 

het. Kriteriumvrae word gestel sodra die inhoud van 'n bepaalde doelwit afgehandel is om die 
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bemeestering van die doelwit te toets en dan word daar aan die einde 'n natoets gegee, wat 

dieselfde toets as die voortoets kan wees. So kan die leerder bepaal in watter mate leer 

plaasgevind het en waar daar steeds leemtes bestaan. 'n Soortgelyke benadering kan in 

rekenaargebaseerde opleiding en oplyn-opleiding gevolg word waar die interaktiwiteit verder 

verhoog word deur die moontlikheid om beelde, beweging en klank in die samestelling van 

die leermateriaal in te sluit. Die leerder moet die geleentheid gegun word om deur die 

interaktiwiteit wat ingebou word in die leermaterial, dinge vir homself uit te redeneer en 

daardeur die leergeleentheid tot 'n persoonlike leerervaring te omskep (Laszlo & Castro 

1995:10). 

'n Aspek wat deur outeurs soos Langdon (1973), Martin (1994), Laszlo & Castro (1995) en 

Rowntree (1994) beklemtoon word as essensieel vir interaktiwiteit, is terugvoer. Wanneer 

vrae gestel word, moet die korrekte antwoorde binne dieselfde dokument verskaf word en 

sover moontlik moet 'n verwysing na die plek in die materiaal waar die betrokke inhoud 

aangebied is, gegee word. Bykomende verwysings kan ook ingesluit word vir verdere toelig

ting, of soos Langdon (1973: 144) dit stel, kan die inhoud op 'n ander wyse weergegee word 

wat die leerder moontlik beter kan verstaan as die aanvanklike aanbieding in die leermate

riaal. 

Interaktiwiteit is 'n kernelement van afstandsonderrig en die instruksionele ontwerper moet 

daarvoor voosiening maak - veral by die ontwikkeling van die leermateriaal. In direkte 

wisselwerking tussen die leerder en die instrukteur word kontrole van die gebeure gedeel 

deur die twee partye. In interaktiwiteit tussen die leerder en die leermateriaal is die leerder in 

'n groot mate in beheer van die gebeure en kan die interaktiwiteit gemeet word aan die mate 

waarin die leerder beheer oor die gebeure het. Die nuwe mediategnologie wat 'n groot rol 

speel in moderne afstandsonderrig, word vervolgens bespreek. 

4.2.3 Implementering van interaktiewe mediategnologie in afstandsonderrig 

Soos genoem in die inleiding tot hierdie hoofstuk, het die ontwikkeling van rekenaartegno

logie gelei tot snelle veranderinge in die media (Diagram 4.6, p. 4-49) wat deur die rekenaar 
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ondersteun word. Hierdie veranderinge het daartoe gelei dat die implementering van 

elektroniese media meer bekostigbaar en meer toeganklik geword het vir die deelnemers aan 

CD-ROM/CD-i 
RGO 
N 
ITV 

I 
N 
H 
0 
u 
D 

Oplyn: 
Internet/Intranet 
LAN/VVAN/EPSS 
e-pos 

Diagram 4.6 : Nuwe media/metodes in 'n afstandsonderrigstelsel 

afstandsonderrig. 'n Bespreking van die media wat 'n besondere rol in afstandsonderrig speel 

en veral in die militer benut kan word, word volledig hanteer aangesien hierdie dokument ook 

as 'n verwysingsbron vir weermagopleiers kan <lien. So word daar dan aandag geskenk aan 

die rekenaar, RGO, oplyn-opleiding en ITV. Die navorser het 'n groot aantal werke20 

geraadpleeg waaruit nie noodwendig aangehaal word nie - om die volgende beskrywing van 

die mediategnologie te kan gee. 

20 Atkins (1993), Ackerman & Lipsitz (1977), Barron & Orwig (1995), Barker (1989, 
1992), Baumgardt (1990), Benson (1997), Bitter (1994), Cohen (1996, 1997), Collis & Verwijs 
(1995), Cronje (1995), Duchastel & Lang (1996), Duke (1983), Fluckiger (1995), Gall & 
Hannafin (1994), Haag & Grabowski (1995), Hannah, Hernandez (1994), Hiltz (1994), IP!fV, 
Iuppa (1984), Jones, Kirkup & Kirkwood (1992), Keegan & Rose (1997), Kotze (1990), 
Knapczyk (1990), Lampikoski & Lampikoski (1991), Lambert & Sallis (1987), Landers (1986), 
Lochte (1993), Mayes (1992), Merrill et al (1986), Munger (1997), Overbauch (1994), Ringsted 
( 1992 ), Roy ( 1986), Schrum & Lamb ( 1997), Shamp ( 1993 ), Stevens & Stevens ( 1996), Wetzel, 
Radtke & Stern (1994) 
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4.2.3.1 Die Rekenaar 

Vemuwing in rekenaartegnologie het in die afgelope tyd so ontwikkel dat die gebruik 

daarvan al makliker word, met die gevolg dat die gebruik daarvan toeneem. Terselfdertyd het 

die bekostigbaarheid daarvan ook in so 'n mate toegeneem dat die meeste maatskappye tans 

rekenariseer of reeds gerekenariseerd is. Daar word nie meer slegs van hoofraamrekenaar

stelsels gebruik gemaak om werk te verrig nie, maar ook van die persoonlike rekenaar op die 

werknemer se lessenaar. Hierdie persoonlike rekenaar kan of alleenstaande funksioneer, of 

ingeskakel wees by 'n netwerk. Baie personeellede by formele en nie-formele instansies raak 

toenemend meer rekenaarvaardig. Verder het die wyer toeganklikheid tot rekenaars ook 

nuwe moontlikhede geopen vir die opleidingswereld. Die bekostigbaarheid daarvan laat 

bestuurslui makliker toestemming verleen tot die installering van rekenaarlokale vir opleiding 

waar toegewyde rekenaarstelsels gevind word. 

Die ontwikkeling van sagtewarestelsels met oplyn-hulpfunksies (soos "Electronic Perfor

mance Support Systems": EPSS) het ook 'n verdere deur geopen vir opleiding. Terwyl die 

werknemer 'n ledige tydjie gedurende werkstyd ondervind, kan 'n tutorprogram byvoorbeeld 

opgeroep en uitgevoer word. Gewoonlik is tutorlesse kort (tien minute en minder in duur) en 

rekord word vir die gereelde gebruiker gehou van watter lesse suksesvol voltooi is, sodat hy 

later kan voortgaan waar hy opgehou het. 

Dit is tans moontlik vir opleiers om met behulp van elektroniese pos ( e-pos) op die netwerk 

te kommunikeer met hul studente, tydens en buite werksure, vanuit die gerief van hulle 

kantore. W aar 'n maatskappy verspreid in 'n aantal geboue, stede of selfs werelddele funksio

neer, kan een opleier vanuit een bepaalde plek met al sy studente in die maatskappy in hul 

onderskeie kantore en werksplekke kommunikeer. Die probleem van die enkele kundige 

opleier en 'n aantal (soms 'n groot aantal) studente versprei oor 'n wye geografiese gebied, 

wat groot koste-implikasies in terme van reis, verblyf en manure gehad het, word sodoende 

opgelos. 

Die stoor- en grafiese vermoens van rekenaars het sodanig uitgebrei met die ontwikkeling 
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van kompakte skywe (CD), <lat die moontlikhede van rekenaargebaseerde opleiding (RGO) 

drasties uitgebrei het. Dit het moontlik geword dat studente heen-en-weer in 'n opleidings

pakket kan beweeg, waar <lit vantevore hoofsaaklik liniere programme was met min keuse

moontlikhede vir die student. Dit is steeds so dat die student in sekere gevalle eers spesifieke 

inhoude moet bemeester voordat na 'n volgende afdeling beweeg kan word. Die vlak van 

bemeestering kan ook na gelang van behoeftes verander word. 

Die ontwikkeling van hiperteks en hipermedia het die RGO-vermoe nog verder verbeter. 

Teks kan beperk word tot die relevante minimum in logiese formaat. Interaktiewe teks 

(sogenaamde "hot text") wat deur ander kleure en 'n veranderde kursor aangedui word, gee 

aan die student die keuse om meer in terme van daardie spesifieke konsep uit te vind. Die 

aard van die aanvullende inhoude kan een of meer van 'n verskeidenheid vorme aanneem -

byvoorbeeld 'n definisie, 'n skets, 'n video-insetsel, 'n klankopname, verdere teks, of verwy

sing na 'n brondokument (op rekenaar of in gedrukte media). 

Inskakeling van die rekenaar as beheer- ofhulpmiddel by 'n verskeidenheid ander tegnolo

giese ontwikkelinge soos interaktiewe video (IV), interaktiewe kompakte skyf (CD-I), 

interaktiewe televisie (ITV), lokale- en wye area netwerke (LAN en WAN) en simulators, het 

nuwe deure geopen vir afstandsonderrig in die besonder. 

Uit die literatuurstudie wat ten aansien van nuwe mediategnologie ondemeem is, het die 

navorser tot die slotsom gekom <lat wanneer die mediategnologiee met mekaar vergelyk 

word, daar sekere van hierdie mediategnologiee soos CD-I is wat waarskynlik nie in die 

Weermag gebruik sal word nie. CD-I is gebaseer op 'n kompakte skyfwat deur middel van 

'n spesiale CD-I terugspeelapparaat direk op 'n standaard, huishoudelike televisiemonitor 

vertoon kan word. Die skywe wat in CD-I gebruik word, kan nie deur antler kompakte 

skyfapparaat soos 'n kompakte skyfspeler of 'n persoonlike rekenaar se CD-ROM-aandrywer 

gelees word nie. Wanneer die Weermag dan 'n keuse moet maak oor die toerusting wat vir 

opleiding aangekoop kan word, sal die meerdoelige CD-ROM-aandrywer waarskynlik eerder 

aangeskafword, in plaas van die toegewyde CD-I terugspeelapparaat wat slegs CD-/ skywe 

kan lees. 
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Verder blyk dit uit die literatuurstudie dat stelsels wat elektronies voorsien word om hulp aan 

werkers te verleen terwyl hulle besig is om take uit te voer, soos EPSSe (kyk p.4-50), se 

funksionele kenmerke ooreenstem met die ontwikkeling van RGO wat 'n multimediabe

nadering volg. Netso is die ontwikkeling van IV, wat vroeer op spesiale videoskywe deur 

spesiale IV-terugspeelapparate 'n groot verbetering was op gewone videobande, tans van so 

'n aard dat dit op 'n gewone kompakte skyf vasgele kan word, of 'n integrate deel kan vorm 

van multimedia RGO. Baie van die huidige rekenaarspeletjies is 'n vorm van IV waar die 

animasiebeelde mekaar opvolg soos wat die speler keuses uitoefen. Weens die genoemde 

aard van EPSS en IV word dit in hierdie dokument as integraal aan RGO hanteer en sal RGO 

en die spesifieke aard van kompakte sAywe in meer detail bespreek word. 

Waar RGO gewoonlik ontwikkel word en as 'n leerpakket voorsien word op 'n persoonlike 

rekenaar, rekenaarnetwerk, of 'n rekenaarskyf soos 'n kompakte skyf, is oplyn-opleiding 

meer dinamies van aard en word 'n verskeidenheid van bronne, wat 'n RGO-pakket mag 

insluit, ingeskakel in die uitvoering daarvan. Oplyn-opleiding word gevolglik ook in meer 

detail bespreek, soos ook ITV wat 'n antler vorm van mediategnologie gebruik en op 'n antler 

wyse ontwikkel word. 

4.2.3.2 Rekenaargebaseerde opleiding (RGO) en kompakte skvwe 

Rekenaargebaseerde opleiding is al vir baie jare 'n bekende begrip wat gegroei het uit 

geprogrammerde onderwys. Dit het voortdurend ontwikkel soos die rekenaartegnologie 

ontwikkel het tot waar dit tans in die kompakte skyf 'n platform het wat groot hoeveelhede 

data asook duidelike beeld en klankmateriaal kan hanteer. 

Kompakte skywe 

Kompakte skywe het 'n fenomenale toename in die stoor van informasie teweeggebring. Dit 

het 'n besondere geheuekapasiteit van 650 megabyte wat nie alleen die moontlikheid daar stel 

om die hele Encyclopedia Brittanica op een skyf te plaas nie, maar ook om ongeveer 7 4 

minute se klank of30 minute se volaksie video te stoor. Hierdie kapasiteit vergroot die 
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omvang van rekenaargesteunde onderrig (RGO) ten opsigte van : 

die hoeveelheid teks, klank, video en animasie wat in 'n enkele program op een skyf 

geplaas kan word; en 

die duursaamheid van die program in terme van die skyf se konstruksie wat die 

inhoud beskerm. 

'n Kompakte skyf is 'n plat, ronde skyf waarop informasie in ronde putte permanent gestoor 

word. Die buitekant is bedek met 'n beskermende laag wat die skraap en beskadiging van die 

inhoud bykans totaal uitskakel. Die informasie word gelees deur 'n laserstraal wat nie werklik 

fisies aan die skyf raak nie. Slytasie word dus uitgeskakel en die kompakte skyf word 

gewaarborg vir hoe klank- en beeldkwaliteit en duursaamheid. Verder is die kompakte skyf 

redelik goedkoop om te vervaardig in vergelyking met die gebruiklike slapskywe en stywe 

skywe wat beperkte hoeveelhede data kan stoor. 

Die kompakte skywe het tans twee formate, naamlik CD-ROM ("compact disc - read only 

memory") waar die inhoud nie verander kan word nadat dit op die skyf ingesny is nie. 

Opdatering verg dus gewoonlik vervanging van die skyf Nuwe kompakte skywe laat egter 

toe dat die informasie verander kan word en dit staan bekend as herskryfbare kompakte 

skywe (CD-rewritable). 

Die kompakte skywe, ongeag die formaat waarin dit vervaardig word, kan op verskillende 

platforms soos kompakte skyf-klankspelers teruggespeel word, of deur CD-ROM aandrywers 

in rekenaars, of deur CD-I spelers. Die klankdraende CD-skywe wat vir klankspelers 

vervaardig word, kan ook op die rekenaar se CD-ROM aandrywer gespeel word. Die 

kompakte skywe wat vir CD-I vervaardig word, kan egter nie op die antler twee platforms 

gespeel word nie. 

Die volgende komponente is nodig om 'n kompakte skyfvir opleiding te gebruik: 

• 'n kompakte skyf-aandrywer; 
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• sagteware wat die kompakte skyf-aandrywer integreer met die rekenaar se sentrale 

werksisteem; en 

• toepassingsagteware wat toegang verleen tot die gebruik van die 

• kompakte skywe met die informasie daarop. 

Die kompakte skyf-aandrywer kan 'n eksteme apparaat wees wat aan die rekenaar gekoppel 

word, of dit kan 'n inteme komponent van die rekenaar wees. 'n Belangrike vereiste is dat 

aandrywer en die rekenaar oor genoeg geheue en spoed beskik om effektiewe gebruik van 

die programme moontlik te maak. 

Die essensiele werking van die kompakte skyfbehels dat dit in die kompakte skyf-aandrywer 

(CD-ROM) van die rekenaar geplaas word. Die inhoud kan vervolgens deur die gebruiker 

opgeroep word in enige volgorde soos wat hy dit benodig of kies om die inhoud te besigtig. 

Dit kan vergelyk word met iemand wat die konsep "woud" in 'n ensiklopedie opsoek. Hy 

hoef nie die ensiklopedie van voor tot agter deur te lees nie, maar gaan direk na die indeks en 

slaan al die bladsye na waarop die konsep "woud" verduidelik word. 

Die voordele van die kompakte skyf vir op lei ding is veral gelee in die skyf se vermoe om 

groot hoeveelhede data te stoor. Die data hoef nie noodwendig tinier opgeroep te word nie, 

maar kan na willekeur van die gebruiker benut word. Die inskakeling van hiperteks en 

hipermedia ondersteun die willekeurige wyse waarop die inhoud ondersoek kan word en help 

ook mee dat die instruksionele ontwerper verskillende kruisverwysings van die onderskeie 

informasie-eenhede kan inbou in die program. Verder is die kompakte skyf weens die fisiese 

bestandheid daarvan teen verweer, maklik om te verpak en kan dit maklik na die student 

versend word. Elke student wat die vermoe het om die skyfte lees, kan teen relatieflae koste 

van sy eie kopie voorsien word, aangesien kopiee tans teen 'n koste van ongeveer R20 

gereproduseer kan word. 

Die nadele van die kompakte skyf behels in die geval van 'n CD-ROM formaat dat die data, 

nadat dit op die skyf gesny is, nie weer gewysig kan word nie. Die student kan dus op hierdie 

stadium in wisselwerking met die data op die skyf verkeer, maar kan nie byvoorbeeld 
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permanent iets soos sy eie werk op die skyf stoor nie. Een van die ander aandrywers soos die 

slapskyf, stywe skyf of hardeskyfkan wel in samewerking met die CD-ROM gebruik word. 

W anneer van die herskryfbare kompakte skyf gebruik gemaak word, is die koste tans egter 

ongeveer drie maal soveel as die van die CD-ROM. Die studente sal dan egter aan die inhoud 

op die skyf kan verander soos om hulle eie aantekeninge te maak - mits hulle ook oor die 

herskryfbare apparaat beskik. 

Ten einde te besluit of kompakte skywe in afstandsonderrig gebruik gaan word, moet daar 

besin word of die studente beskik oor al die komponente en geskikte rekenaars om die stelsel 

te benut by die huis, werksplek of in 'n leersentrum. Verdere oorwegingsfaktore is wanneer 

baie informasie tot beskikking van die studente gestel moet word, ofwanneer 'n groot aantal 

studente dieselfde informasiebron moet gebruik. 'n Besondere oorwegingsfaktor is of die 

leerinhoud wat betrokke is en die doel wat daarmee bereik wil word, wel op 'n kompakte 

skyf oorgedra kan word by wyse van RGO. 

Rekenaargebaseerde opleiding 

Romiszowski (1988) meld in sy voorwoord dat opleidingspraktyk eerder evoleer as 

rewolusioner ontwikkel. RGO is so 'n voorbeeld. Die basis van RGO is in geprogrammeerde 

onderwys wat gewild was in die sestigerjare van hierdie eeu. Die ontwikkeling van 

rekenaartegnologie en die klemverskuiwing in opleidingspraktyk na die individuele leerder 

het gelei tot die hedendaagse RGO wat in verskillende vorme in gebruik is. Een van hierdie 

vorme is EPSSe wat opleidingsprogramme van verskillende aard en omvang is, sodat dit deel 

kan vorm van die stelsels wat daagliks deur werkers gebruik word. Sodoende kan hulle die 

EPSS oproep soos en wanneer hulle dit nodig het. Ander vorme van RGO is opleidingspro

gramme wat beskikbaar gestel word in die vorm van 'n verskeidenheid rekenaarskywe of op 

rekenaametwerke gei:nstalleer word. Hierdie RGO-pakkette se samestelling in terme van 

klank, grafika, animasie, video en data, sal verskil na gelang van die doel daarvan en kan 

leergeleenthede daarstel waar die leerder, terwyl hy kyk na die program, ook na klankinsette 

kan luister en terselfdertyd take uitvoer soos om met bewegings van die muis keuses uit te 

oefen, sketse te maak, of op die sleutelbord te tik. Die denkaktiwiteite wat hiermee gepaard 
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gaan kan hoer orde kognitiewe aksies soos probleemoplossing, analise, evaluasie en sintese 

wees. Die samestelling van die RGO pakket word bepaal deur die instruksionele ontwerp wat 

uitgevoer is. 

Ten einde te verseker dat die RGO-pakket aan die opleiding wat moet plaasvind se doel sal 

beantwoord, is behoorlike instruksionele ontwerp essensieel en daar moet veral besluit 

word oor die geskiktheid van die metode en die gepaardgaande mediategnologie vir die 

leerinhoud, leerdoel en teikengroep. Die teikengroepanalises sal dan veral ondersoek instel na 

die toeganklikheid van RGO vir die studente in terme van hulle vermoe om op hierdie wyse 

te studeer en of hulle oor die nodige apparatuur beskik. Daar moet besin word oor die aksies 

wat geneem moet word om die nodige fasiliteite te skep soos byvoorbeeld rekenaarlokale of 

aanpassings van die werkstasies om leer te vergemaklik. 

Daar is bepaalde kriteria wat aan RGO-pakkette gestel kan word in terme van tegniese 

aspekte, didaktiese aspekte, die toerusting en die medium soos aangedui in Diagram 4. 7, 

p4-57. Engelbrecht (1983), Hakkinen (1996) en Kemp & Smellie (1989) stel kriteria voor 

waarvolgens RGO-pakkette beoordeel kan word. 'n Aspek wat hulle nie in detail bespreek is 

nie, is hoe daar in RGO voorsiening gemaak word vir didaktiese beginsels. Die navorser het 

'n redelike omvattende beoordelingstabel opgestel waarin hierdie aspekte aangespreek word. 

Hierdie beoordelingstabel word gebruik deur Weermagnavorsers en opvoedkundige tegnoloe 

om RGO-pakkette te beoordeel. Diagram 4-7 bevat die kem van die beoordelingstabel. 

Ontwikkeling van RGO verg die nodige sagtewarepakkette soos outeursprogramme 

waardeur die RGO-inhoud geskep kan word. Tans is baie gebruikersvriendelike pakkette in 

die handel beskikbaar waardeur instruksionele ontwerpers dikwels self die ontwikkeling van 

die RGO kan hanteer. Voorheen moes programmeerders die grootste deel van die 

ontwikkelingswerk hanteer, terwyl die instruksionele ontwerper en die vakspesialiste die 

werk monitor. Dit is belangrik om kennis te neem dat wanneer beeldmateriaal en klankop

names gebruik word, wat nie deur die ontwikkelaar self vervaardig is nie, daar kopieregte 

betaalbaar is aan die oorspronklike kopiereghouer. 
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Diagram 4.7: Evalueringskriteria vir Rekenaargebaseerde Opleiding 
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Die gewone ontwikkelingsaksies soos beskryf in die KO LOT Basiese Model vir instruksio

nele ontwerp (Aanhangsel 0) moet uitgevoer word en verbeeld word in 'n sogenaamde 

storiebord, na aanleiding waarvan die ontwikkelaar die program skryf 'n Storiebord word 

gewoonlik beplan deur 'n draaiboekskrywer in samewerking met die vakspesialis en 'n 

instrukteur. Die instrukteur is noodsaaklik om die formaat en aanbiedingstyl van die 

instruksionele program te koordineer. Die kerninhoude word in 'n logiese formaat met slegs 

essensiele uitbreidings (waar nodig) vir die student aangebied. Indien hiperteks beskikbaar is 

( wat tans gewoonlik die geval met die meeste outeurspakkette is), word dit ingeskakel om 

die inhoude verder te illustreer. Vir die ontwikkeling van interaktiewe media kan Kemp & 

Smellie (1989:278-289) se beplanningstappe, soos uitgebrei deur die navorser en voorgestel 

in Tabel 4.3, toegepas word. 

Tabel 4.3 Ontwikkelingstappe vir rekenaargebaseerde opleiding 

STAP AKTIWITEIT OPMERKING 

1 Ontleed die doelwit/uitkoms en bepaal die onderwerp. 

2 Stel die leerdoelwitte. 

3 Bepaal die inhoud en ontwikkel 'n raamwerk daarvoor. 

4 Bepaal die volgorde van die inhoud. 

5 Beplan oefeninge, voorsien antwoorde en oorweeg altematiewe 
roetes. 

6 Beplan opvolgaktiwiteite. 

7 Ontwikkel finale evaluering. 

8 Skryf 'n voortoets. 

9 Versamel en berei media voor. 

10 Berei aanwysings voor. 
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11 Stel die pakket saam aan die hand van 'n vloeidiagram. Die 
uitleg van elke leereenheid mag soos volg saamgestel word vir 
die leerders: . Identifisering van leereenheid ( onderwerp, nommer 

van eenheid, ensovoorts). . Voortoets . . Aanwysings vir byvoorbeeld navigering deur die 
leereenheid. . Doelwitte vir elke leereenheid . . Opdragte vir bestudering van elke leereenheid, inslui-
tend leeswerk, antler media om te gebruik, oefeninge, 
alternatiewe en antwoorde. . Opvolgaktiwiteite . . Evaluering . 

12 Skryf storiebord. 

13 Produseer die RGO-program deur middel van 'n outeurspakket 
of programmeertaal. 

14 Skryf oor op 'n toetskompakte skyf. 

15 Skryf ondersteunende dokument. Die minimum informasie wat Die dokument kan 
voorsien moet word, is: papier- of 

- instruksies vir die gebruik van die pakket; rekenaargebaseerd 
- besonderhede van die ondersteuningspersoneel wat voorsien word. 
hulp kan verleen; 
- protokol en etiek in die gebruik van die pakket; 
-studieriglyne. 

16 Toets die program en skakel enige foute uit ("debug"). 

17 Doen loodsaanbieding met lede van die tipiese teikengroep. 

18 Hersien en pas aan. Sny weer 'n toetsskyf. 

19 Finaliseer. 

20 Dupliseer en versprei. 

Dit is belangrik dat in die aanbieding van die leermateriaal interaktiwiteit sover moontlik 

ingebou word soos wat vroeer in Subafdeling 4.2.3, p.4-43, beskryfis. Die leerder word in 

die program voor verskillende keuses geplaas waarop hy moet reageer en sekere opdragte 

word aan horn opgedra. Daar moet op al die leerder se aksies terugvoer gelewer word. Deur 

middel van vertakkingsprogramme word voorsiening gemaak vir enige dwaalspoor waarop 
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die student kan beland. Maatreels behoort ingebou te word om die student terug te help op 

die essensiele leerpad. Die roete wat die student deur die leermateriaal volg, bly sy eie keuse. 

'n Ontsnaproete behoort te alle tye vir die student beskikbaar te wees om terug te gaan na die 

kernraamwerk . Sover as moontlik behoort die student uit die program te kan gaan en terug 

te keer na die punt waar hy voorheen verkeer het. Die formaat van die teks moet duidelik 

leesbaar wees en op so 'n wyse op die skerm uitgele word, dat dit leer bevorder. Illustrasies 

moet vir 'n bepaalde doel gebruik word en aansluit by die teks. Riglyne vir skermuitleg word 

deur Els (199921
) voorsien. 

Rekenaargebaseerde evaluering is gewoonlik in die vorm van objektiewe items soos 

meervoudige keuse-items, wat maklik deur die rekenaarprogram selfnagesien kan word en 

onmiddellike terugvoer aan die leerder gee. Die evaluering kan ingebed wees in dieselfde 

program as die leerinhoud, of in 'n aparte program soos deur Els22 aangebied word. Waar 

opdragte van wyer omvang soos praktiese ontwerpe of opstelle aan die leerder gegee word, 

sal die antwoord as 'n uitdruk of op 'n ander rekenaarskyf aan die instrukteur voorsien word 

vir evaluering. 

Die instrukteur se rol in RGO is hoofsaaklik die van fasiliteerder en assessor nadat die 

leermateriaal geproduseer en aan die student voorsien is. Die leerder moet verkieslik 'n 

selfstandige werker wees, geletterd en rekenaarvaardig wees, alhoewel Knoetze23 meen dat 

RGO ontwikkel kan word vir persone met beperkte geletterdheid. 

Bykomende person eel kan as tegnici, operateurs, of toesighouers in rekenaarlokale 

aangewend word. In gevalle waar die student selfstandig die kompakte skyf gebruik as 

medium by sy huis of by die werk, is daar gewoonlik nie bykomende personeel betrokke nie. 

21file://C:\CBTCOURSE\StudyUnit4\ 

22Die kursus Ontwikkeling van RGO is ontwerp deur Pieter Els, grafiese kunstenaar en 
instruksionele ontwerper by KOLOT. 

23Dosent in rekenaargebaseerde onderwys by die Universteit van Pretoria se Opvoedkunde 
Fakulteit . 
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Dit is egter 'n bonus indien 'n tegnikus te eniger tyd bereikbaar is indien die student 

rekenaarverwante problerne ondervind. Hierdie <liens kan gekoppel wees aan die tegnici of 

operateurs verbonde aan die hoo:fraarnwerk van 'n opleidinginstansie of'n ander rekenaar

sentrurn wat 24-uur beman word. 'n Ooreenkorns rnoet gewoonlik met sodanige instansie 

aangegaan word. Tegniese problerne behoort nie vir die student 'n struikelblok in die 

leerproses te wees nie en rnoet dus so vroeg rnoontlik bespeur en opgeklaar word. 

Rekenaargebaseerde opleiding word in die W eermag gebruik in die vorm van selfvervaardig

de programme, asook in die vorm van kornrnersiele programme soos PLATO 2000. Die 

behoefte is tydens die herontwerp van die Op Teg-kursussisteern uitgespreek deur die 

opleiers in die Weermag dat hulle opleiding in die ontwerp van RGO-prograrnrne wil 

ontvang. 'n RGO-leerprograrn kan ook gebruik word in oplyn-opleiding en daarorn word 

laasgenoernde vervolgens bespreek. 

4.2.3.3 Oplyn-opleiding 

Onathanklike rekenaars wat oor groot afstande heen met rnekaar kan kornrnunikeer deur 

telefoonlyne gekoppel aan moderns, het nuwe kornrnunikasiedeure geopen wat vir baie rnense 

nog onbegryplik is. Dit is rnoontlik om vanaf 'n mens se persoonlike rekenaar in jou huis te 

kornrnunikeer met enige iernand in die wereld wat op dieselfde netwerk ingeskakel is. Dit 

geskied in werklike tyd en enige tyd van 'n vier-en-twintig-uur dag. Oplyn-opleiding is die 

voorsiening van opleiding deur die skep van opleidingsgeleenthede op rekenaametwerke. Die 

opleidingsgeleenthede kan die gebruik van spesiaal geskepte opleidingsdokurnente, databasis

se, elektroniese kornrnunikasie en webbladsye insluit. Oplyn-opleiding word voorsien deur 

netwerke wat fisies met kabels gevorm word, of deur rniddel van moderns wat deur telefoon

en satellietverbindings werk. Dit rnaak dit vir die instrukteur rnoontlik om al die kursusrnate

riaal via die rekenaar tot beskikking van die studente te stel, soos wat hy dit genereer. Die 

studente kan werkopdragte uitvoer en dit direk na die instrukteur stuur. Studente kan ook 

vrylik in spanne saarnwerk aan take binne die gerief van hul eie huis, kantoor of rekenaarsen

trurn, sonder om al die lede op dieselfde tyd in dieselfde lokaal byrnekaar te kry (West 1996). 
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Kabelnetwerke 

In baie organisasies is die afsonderlike rekenaars aanmekaar gekoppel deur 'n netwerk wat 

geskep is deur kabels wat die rekenaars fisies met mekaar verbind. Die sogenaamde Lokale 

Area Netwerke (LANe) is gewoonlik in dieselfde gebou ofnabygelee geboue. Groter 

netwerke wat oor baie kilometers heen aan mekaar verbind is, staan bekend as Wye Area 

Netwerke (WANe). Binne die netwerk kan boodskappe van die een rekenaar na 'n ander 

gestuur word. Die ontvanger lees en reageer daarop soos <lit horn pas. Dit is ook moontlik 

<lat gebruikers toegang kan verkry tot verskillende databasisse wat 'n belangrike bron van 

informasie verteenwoordig. In baie van die organsisasies waar sentrale stelsels soos vir 

personeel-, finansiele en logistieke bestuur gebruik word, is daar elektroniese werkverrigting

ondersteuningstelsels (Electronic Performance Support Systems, EPSS) by die stelsel 

ingesluit. Die doel van die EPSS is om die gebruiker byte staan in die uitvoering van sy take. 

Wanneer hy 'n probleem teekom, word die EPSS opgeroep en <lit hied die nodige oplossing. 

Uit die proses kan die gebruiker leer. 

Die opleiers van die organisasie kan doelbewus die netwerk inskakel vir opleiding van die 

organisasie se werknemers. Hulle kan gebruik maak van die LAN of WAN se vermoe om 

boodskappe te stuur, informasie uit databasisse te verkry, opleidingsdokumente te skep, die 

elektroniese bulletinbord te gebruik en opleidingsgeleenthede te skeduleer. Aangesien die 

beginsels en tegnieke om die LAN en WAN vir opleiding te gebruik ooreenstem met op-lyn 

opleiding op rekenaars wat deur middel van modems kommunikeer, word hier volstaan met 

bespreking van die LAN en WAN. 

Modemnetwerke 

'n Modem is die akroniem vir "modulator-demodulator" (Nelson 1995:94). Dit is 'n toestel 

wat die elektroniese boodskap oorplaas in klankgolwe wat via 'n gewone telefoonlyn gelei 

kan word. By die eindbestemming word die telefoonboodskap weer verander in elektroniese 

karakters wat <lit vir die ontvanger moontlik maak om <lit op sy rekenaarskerm te lees. 

Sodoende kan elektroniese boodskappe en dokumente tussen rekenaars gestuur word via 
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gewone telefoonlyne. Die modem is die basis van die bedryf van die Internet wat eers kortliks 

beskryf word voordat die beskrywing van op-lyn opleiding voortgesit word. 

Die Internet 

Die Internet is volgens Monahan & Dharm (1995) 'n wereldwye versameling netwerke wat 

met mekaar kommunikeer in dieselfde taal (protokol) deur middel van 'n verskeidenheid 

tegnologiese kontaklyne soos telefoonlyne, hoe spoed toegewyde data-oordraglyne, 

satelliete, mikrogolfverbindings en uitkenoptika-kabels ("fibre optic cables") (Nelson 1995:2, 

3). Dit is 'n ongeorganiseerde massa van rekenaars wat met mekaar kommunikeer en kan as 

alleenstaande persoonlike rekenaars aan privaat- eienaars of organisasies behoort, maar ook 

deel wees van LANe en W ANe. 

Persone wat verbind is deur die Internet24 kan informasie deel en selfs in sommige gevalle 

rekenaarbronne deel (Nelson 1995:3). Enigiets wat in 'n leer gestoor kan word, byvoorbeeld 

teks, 'n foto, of 'n program, kan via die Internet gedeel en oorgedra word. Die mees gebruikte 

en bekende <liens van die Internet is elektroniese pos (Nelson 1995 :6). Daardeur is mense 

wereldwyd daartoe in staat om met mekaar te kommunikeer, sonder die vertragings wat via 

land- oflugpos veroorsaak word. Forsyth (1996:24) se: "In its simplest form, the Internet is 

an electronic mail system and library accesss facility", bedoelende dat dit as elektroniese 

possisteem kommunikasie moontlik maak en dat dit as biblioteekfasiliteit informasie voorsien, 

hoewel steeds daarvoor gesoek moet word. 

Die Internet stel die gebruiker daartoe in staat om die volgende te doen: 

• Elektroniese pos te stuur 

Die belangrikste toepassing van Internet is die elektroniese pos ( e-pos) vermoe. Enige getal 

persone kan gelyktydig gekontak word en hulle kan terugantwoord. 'n Persoon se e-posadres 

24Informasie oor die Internet en wat nodig is om dit aan te skaf word in Aanhangsel Q vir 
belangstellendes geplaas. 
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gaan waarskynlik nog belangriker raak as sy telefoonnommer of posadres. Deur die e-pos 

word boodskappe, leers en dokumente gestuur aan 'n onbeperkte aantal persone wat ook 'n 

e-posadres het. Deur die e-posfasiliteit kan leerders navrae rig, inskryfvir 'n kursus, met die 

instrukteur kommunikeer, inligting aflaai, opdragte uitvoer, met medestudente kommunikeer 

en ander kundiges in die veld raadpleeg. Die ontvangers van e-pos kan dit in werklike tyd 

lees soos wat dit elektronies gestuur word ofter gelegener tyd en hul antwoorde aanstuur in 

hul eie tyd. Dit is belangrik dat 'n instrukteur en sy studente vroeg die vaardigheid om 

dokumente en "clipboard"-informasie aan 'n boodskap te heg, bemeester sodat hulle infor

masie wat byvoorbeeld in 'n woordverwerkerprogram geskep is, aan mekaar kan stuur. 

Die definisie van e-pos is egter wyer as net gekoppel aan die Internet : elektroniese pos is die 

versending van boodskappe tussen verskillende rekenaars wat aan mekaar gekoppel word 

deur 6/ 'n lokale netwerk, 6/ deur 'n modem 6/ deur 'n telefoonlyn. 

• Rond te soek na informasie (''browser") 

Die ander belangrike toepassing van die Internet is 'n vermoe om rond te blaai of rond te 

soek na informasie wat op die Internet beskikbaar is, soos 'n mens informasie in 'n biblioteek 

sou soek. Dit is net minder georganiseerd en daar is verskillende instansies wat soekinstru

mente ontwerp en geprogrammeer het om die taak te vergemaklik (Descy 1997: 51). 

• Deel te neem aan nuusgroepe ofgeselsprogramme 

Nuusgroepe word gevorm deur persone wat in spesifieke onderwerpe belangstel (Nelson 

1995:7, 98). Boodskappe word in sentrale rekenaars volgens onderwerp versamel en gestoor 

sodat belanghebbendes dit daar kan lees. In oplyn-opleiding word so 'n nuusgroep of gesels

program geskep vir die spesifieke groep leerders. 

• "TELNETTING" te gebruik 

"Telnetting" is om via die Internet met ander rekenaargashere te koppel en dan die gasheer se 
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rekenaarstelsel te gebruik soos wat die gebruiker toegelaat word (Nelson 1995: 11 ). Dit is 

belangrik om, wanneer die telnet gebruik word, te weet hoe om weer te ontkoppel, waar en 

hoe om hulp te verkry en wat die e-posadres is van die persoon wat gekontak moet word in 

geval van probleme. 

• Leers oor te dra en hiperteks te gebruik 

Leeroordragprotokol of "File Transfer Protocol (FTP)" stel 'n mens daartoe in staat om 

leers te kopieer tussen rekenaargashere. Die spesifieke naam van die leer is nodig om FTP te 

gebruik. ' n Ander weg is om 'n rondsoeker soos Internet Explorer te gebruik, waar bloot op 

die leer geklik word om dit te herwin. Hiperteksoordrag (Hypertext transfer protocol , 

HTTP) stel 'n mens daartoe in staat om grafiese beelde en video tussen rekenaargashere oor 

te dra. HTTP is ook wat die wereldwye web (World Wide Web, WWW) moontlik maak 

(Nelson 1995:67). Die WWW is 'n versameling multimediadokumente wat deur hiperteks

koppelings verbind is. El-Tigi en Branch (1997:24) gee 'n beknopte omskrywing: "The Web 

is a world-wide repository of linked information known as hypermedia, and incorporates 

text documents that allow for graphic, audio, and video elements to become links to other 

documents or multimedia elements". 

Die WWW het besondere toepassingswaarde in onderwys en opleiding verkry. Daar word 

nou gepraat van webgebaseerde leer wat 'n vorm is van oplyn-opleiding. Op die Internet 

word 'n webterrein geskep waar alle informasie aangaande die betrokke kursus of 

leergeleentheid te vinde is. Die informasie word in verskillende webbladsye gepubliseer. 

W anneer 'n student registreer vir 'n bepaalde kursus, gaan hy telkens na die betrokke 

webterrein. Daar vind hy alle informasie aangaande die kursus, stuur waarskynlik sy opdragte 

via die webbladsy aan die instrukteur en ontvang enige terugvoer ook daar. Die hele konsep 

van webgebaseerde opleiding word ingesluit by die bespreking van die toepassing van oplyn

opleiding wat nou volg 
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Toepassing van oplyn-opleiding 

Besondere eienskappe van die WWW soos die wyse waarop informasie aangebied word in 

rame, bee/de, en tabelle (El-Tigi en Branch 1997:25) gee aan die leerders meer beheer oor 

hulle leeraktiwiteite. Die beskikbaarheid van teks, grafika, klank en beweging deur 

animasielvideo maak dit moontlik om die verskillende leerstyle, soos die van visuele, 

kinestetiese, verbale en ouditiewe leerders, te akkommodeer. Leerdergesentreerde leer word 

verbeter deur die toepassing van saamwerkende/meewerkende leer, op-lyn besprekings, 

ontdekking, ondersoeking, probleemoplossing, projekte en bepeinsing/nadenke/refleksie oor 

die aktiwiteite wat uitgevoer is. 

Hackbarth (1997:60) lig die volgende eienskappe van die WWW wat van belang is vir 

opleiding, uit: 

• Dit is 'n kragtige, buigsame bron wat die leerders waarskynlik ook weer in die 

werkomgewing sal teekom en gebruik. 

• Dit word met afwagting deur leerders gebruik, aangesien hulle weet dit is aan die 

spits van tegnologiese ontwikkeling. 

• Die werk van individue wat andersins nie toeganklik vir leerders is nie, word voor

sien. 

• Die kunsmatige muur tussen die klaskamer en die werklike wereld word afgebreek. 

• Die werk van opleiers en leerders kan aan die wereld (of soos wat hulle dit wil 

beperk) vrygestel word. 

Seker een van die belangrikste kenmerke van die WWW is dat die leerder bemagtig word 

deur die gebruik van 'n bron groter as slegs die opleier en sy handleidings alleen. Ook die tipe 

aktiwiteite wat van die leerder verwag word, soos werklike probleemoplossing, berei horn 
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beter voor vir die werklike lewe. 

Die komponente wat nodig is om op-lyn opleiding te bedryf sal afhang van die stelsel wat 

die instansies betrokke by die opleiding gebruik. Vir LANe en W ANe moet die nodige 

bekabeling, sagteware en rekenaars in plek wees. Vir benutting van die Internet is die 

volgende nodig: 

• 'n Rekenaar met verbindings soos 'n modem en telefoonlyn ofkoppelling op 'n net

werk.Die spoed van die modem en die netwerkstelsel het 'n invloed op hoe vinnig die 

boodskappe heen en weer versend kan word, maar is minder belangrik in asinchro

niese tyd. Die grootte van die rekenaar is nie belangrik nie, solank die ander verbin

dings en die sagtewarepakkette daardeur hanteer kan word. 

• Sagtewarepakkette wat die Intemetgebruik beheer. Daar is 'n groot verskeidenheid 

pakkette op die mark. Dit word nie verder hier bespreek nie, aangesien elke gebruiker 

sy eie behoefte sal ondervind en die sagteware word dikwels meer as een keer per jaar 

verbeter of nuut geskep. Enige aanbevelings hier sal dus tydgebonde en waarskynlik 

gou verouderd wees. 

• 'n Diensvoorsiener wat toegang tot die Intemetstelsel voorsien. 

• 'n Opsteller van die boodskap en die WWW-bladsy. 

Die essensiele werking van op-Iyo opleiding behels <lat die opleier 'n webbladsy opstel 

waarin al die informasie ten aansien van die kursus vervat is. Die uitleg daarvan sal van die 

opsteller se kreatiwiteit afhang. Die belangrikste vereiste is <lat die informasie maklik 

bekombaar is vir die leerders en <lat <lit vir hulle logies is. Die ontwerpvereistes word later 

aangeraak. Die leerders verkry toegang tot die informasie en maak kontak met ander leerders 

en die opleiers deur middel van die rekenaar en sy instaatstellingsagteware. Die hoeveelheid 

en aard van die aktiwiteite van die leerders word deur die opleier gerig deur middel van 

opdragte. Sommige opleiers gee opdragte wat individueel uitgevoer word en ander gee weer 
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groepopdragte. Die leerders het vrye toegang tot die hele Internet, maar word ook van 

spesifieke informasie en riglyne voorsien. Dikwels is die informasie wat spesifiek die inhoud 

van die kursus vorm, onder 'n gekodeerde leer gestoor. Die leerders kry dan toegang mi 

inskrywing. In hierdie gevalle word die leerders van die kodewoord voorsien nadat die 

inskrywingsfooi betaal is. Algemene informasie, veral ten aansien van bemarking van die 

kursus verskyn, op oop webbladsye wat enige Internetgebruiker kan lees. 

Kommunikasie tussen leerders en opleier onderling is gewoonlik by wyse van e-pos of 'n 

toegekende nuusgroep. Dit werk eenvoudig soos volg: 'n persoon sit en tik sy boodskap in 

enige formaat deur middel van die sagtewarepakket tot sy beskikking en stuur dit elektronies 

na 'n ander e-posadres. Die boodskap is so vinnig daar as wat die verbinding dit toelaat om 

deurgestuur te word. Die ontvanger kry die boodskap dat daar pos is sodra hy die rekenaar 

aanskakel in die regte ontvangstoepassing. Die opsteller sluit dikwels 'n e-posknoppie in die 

uitleg van die informasie in, sodat die leerder horn direk kan kontak sonder om uit die 

betrokke webbladsy te gaan na die e-posfasiliteit. 

'n Groot verskeidenheid voordele word deur verskillende outeurs soos onder andere Forsyth 

(1996:50, 112), opgehaal. 'n Geintegreerde en geinterpreteerde lys is soos volg deur die 

navorser opgestel: 

Die voordele van e-pos in die besonder is: 

• Direkte vinnige kommunikasie sonder die langsaamheid van 'n posstelsel. 

• Die ontvanger kan die boodskap lees en daarop reageer op 'n tyd wat vir hom/haar 

geskik is. 

• Groot dokumente in enige formaat kan gestuur word. 

• Dieselfde dokument wat deur byvoorbeeld die student aan die instrukteur gestuur 

word, kan, nadat dit nagesien is, aan die student teruggestuur word. 
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• E-pos kan goed ingeskakel word deur studente wat in groepe moet werk, maar dit 

moeilik vind om almal op dieselfde tyd op dieselfde plek te wees. Elke lid van die 

groep kan in sy eie studeerruimte met al sy bronne byderhand deelneem aan die 

groeptaak. Indien die finale produk 'n gedrukte dokument is, kan al die spanlede 'n 

inset lewer ten aansien van die formulering van die dokument op dieselfde tyd of op 

tye wat vir elkeen afsonderlik gelee is. Vinnige opdatering van informasie wat gedeel 

word, kan plaasvind. 

Van die voordele van webgebaseerde opleiding is in 'n groot mate gelee in kenmerke soos 

multimediatoepassings en hiperteks: 

• Ware interaktiwiteit tussen die gebruikers wat oor die wereld verspreid kan wees, is 

seker een van die grootste voordele. Aan die een kant kan 'n baie groter teikengroep 

bereik word. Aan die antler kant word hoogsgespesialiseerde opleiding waarby slegs 

enkele leerders betrokke is, ook moontlik gemaak. Dikwels word opleiding nie 

aangebied nie, aangesien die klein getal leerders die opleiding nie koste-effektief maak 

nie. Nou kan die kundiges aan enkele leerders die opleiding bied sonder om groot 

onkostes in terme van klasure en fasiliteite aan te gaan. 

• Die WWW is bruikbaar op verskillende rekenaarplatforms sonder dat verskillende 

weergawes vir IBM, Macintosh, DOS en Windows vervaardig hoefte word. 

• Toegang kan beperk word ofvrylik voorsien word. Die dienste kan gratis wees of 

betaling vereis. 

• Nadat die harde- en sagteware in plek is, word kostes beperk tot die fooie aan 

diensvoorsieners, 'n telefoonrekening en ontwikkelingskostes van die informasie. 

• Die skermuitleg is gebruikersvriendelik. Dit hoef net een maal geleer te word en dan 

kan dit gemaklik in verskeie situasies gebruik word. 
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• Verskeie vakgebiede kan ge'integreer word in gesamentlike projekte. 

• Kundiges van oor die hele wereld kan betrek word. 'n Hoe standaard van opleiding 

kan gehandhaaf word deurdat die opleiding vooraf goed beplan en deeglik ontwikkel 

word. 

• Hoer orde uitkomste soos probleemoplossing kan bereik word. Kreatiewe en kritiese 

denke word aangemoedig. Groepwerk en meewerking word moontlik. 'n Ingesteld

heid op lewenslange leer word gekweek. 

• lnformasie kan makliker op datum gehou en aangevul word. Die tyd wat nodig was 

vir redigering van drukkersproewe en lang wagtydperke vir die eindproduk verval. 

• Die vermoe van die rekenaar om simulasie te voorsien voordat die werklikheid ervaar 

word, voorsien 'n leeromgwing waarin duur uitrusting en verbruiksitems bespaar 

word. 

• 'n Verskeidenheid word voorsien deurdat dele van 'n kursus deur die rekenaar aange

bied kan word. Dit mag die leerders stimuleer en positiewe houdings teenoor leer 

bevorder. 

• Kursusse wat uit 'n sentrale bron geskep word, bring mee dat weergawes van die 

inhoud beperk word, kwaliteit kontroleerbaar is, en verslaggewing, evaluering en 

rekordhouding vergemaklik mag word. 

• W anneer behoorlik gestruktureerd, is die rekenaargebaseerde leer daartoe in staat om 

bykans onmiddellike terugvoer te lewer. 

• Die geredelike beskikbaarheid van koppelings na ander bronne is 'n positiewe punt. 
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• Die leerder studeer op 'n tyd wat vir horn gelee is. Dit maak dit vir leerders moontlik 

om opleiding te ondergaan wat andersins onmoontlik sou wees. 

• Vir die skaam leerder wat moeilik in die klas reageer en die leerder wat tyd nodig het 

om 'n antwoord te formuleer, is daar nou die geleentheid om makliker saam te werk. 

Die nadele van oplyn-opleiding wat deur outeurs soos Starr (1997:9) en Descy (1997:49) 

genoem word, is: 

Sekerheid van vertroulike dokumente kan nie gewaarborg word wanneer dit deur 

netwerke gestuur word nie. Die Internet word gereeld gebombardeer deur persone 

wat "inbreek" op gekodeerde programme. Die sekerheid is dus nie hoog nie en moet 

gereeld nagegaan word. Daar is egter goeie tegnieke, soos die inbou van toegangs

kodewoorde en gekodeerde skrif, en sowel as sagteware wat beskikbaar is om die 

sekerheid te verbeter. 

Al die betrokkenes moet oor toegang tot die verbindings beskik ten einde daaraan 

deel te kan neem. 

Baie leeswerk moet gedoen word. 

E-pos kan ophoop indien dit nie gereeld nagegaan, geklassifiseer en hanteer word nie. 

Virusse word gereeld deur die Internet versprei. Die Internet moet gevolglik beskik

baar wees op alleenstaande rekenaars of op ge'isoleerde LANe. Die nuwe Intranetsis

teme kan egter moontlik hierdie probleem oplos. 

Starr (1997:9) noem verskeie beperking van die WWW waarop die instruksionele 

ontwerper bedag moet wees, byvoorbeeld verskillende rekenaarskerms vertoon nie 

noodwendig die webbladsye op dieselfde wyse nie. So is die grootte van die bladsy 

dikwels groter op die vertoonskerm as op die ontwikkelaar se skerm. 



Gebruikerbeheer oor baie van die skermeienskappe soos die lettertipe, kleur en 

agtergrond kan lei tot verandering van die ontwikkelaar se keuses. 
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Indien die opsteller nie oordeelkundig name aan die verskillende leers toeken nie, kan 

onbedoelde leidrade aan die leerder gegee word deur die statuslyn waar die name van 

leers verskyn soos wat die kursor oor koppelingsteks beweeg. W anneer die leerder 

byvoorbeeld voor 'n keuse gestel word in 'n meerkeusige vraag, word die koppelings

leer se naam onderaan die skerm op die statuslyn aangedui wanneer die leerder met 

die kursor oor die keuse beweeg. Sodoende kan hy byvoorbeeld sien of die keuse 

korrek is, al dan nie indien die koppelingsleers logies benaam word. Leername moet 

dus baie oordeelkundig gekies word. 

Sodra toegang tot 'n bladsy verkry word, word die kleur van alle koppelings aan 

daardie bladsy se kleur verander op die spesifieke rekenaar. 'n Persoon wat dan 

vervolgens dieselfde rekenaar gebruik, kan die pad volg wat die eerste gebruiker 

gevolg het. In 'n opleidingsituasie is dit nie altyd gewens nie, aangesien van die 

afsonderlike gebruikers verwag word om self die aksies uit te voer. Die kleurkodes 

kan met tyd verander en die opsteller moet dus die stellings s6 maak, dat dit direk na 

gebruik terugkeer na die oorspronklike opgestelde kleur. 

Dit kan baie lank neem om grafika op te roep en groot teksleers neem ook baie tyd in 

beslag om te laai. Indien die rekenaar of modem stadig is ofbaie gebruikers 'n lyn 

deel, word die tydfaktor om iets te besigtig baie lank. Veral koppeling na eksterne 

leers kan lank neem. Interne koppelings in hiperteks is vinniger. 

Kopiereg kan 'n probleem wees aangesien gebruikers bykans enigiets wat hulle kan 

lees en sien op die skerm kan aflaai. Outeurs mag skeptics wees oor wat hulle 

beskikbaar stel indien hulle nie verseker is van kompensasie of kreditering nie. 

Quinlan (1997:16) waarsku: "Kaleidoscopic images may detract from serious 
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academic inquiry", met antler woorde die skrywer se <lat die WWW ongeorganiseerd 

is. Daar is baie dwaalspore soos aantreklike webbladsye wat die aandag kan aftrek en 

kosbare soektyd verlore laat gaan. 

Die betroubaarheid en korrektheid van bronne kan ook onder verdenking staan. 

Indien gebruikers hulle nie verbind tot gebruik van die tegnologie nie, kan <lit 'n 

nadelige effek op die kursus uitoefen. Dit word dikwels weerspieel in 'n gebrek aan 

interaktiwiteit wat dui op gebrekkige kommunikasie. 

Daar is verskeie seleksiefaktore wat in oorweging geneem kan word, ten einde te besluit of 

oplyn-opleiding in afstandsonderrig gebruik kan word. Die belangrikste is of die leerders 

toegang tot die vereiste netwerke het. Verder moet die leerders afstandsonderrig as wyse van 

studeer kies. Die oplyn-opleiding kan ook ter aanvulling van klassikale opleiding benut word. 

Wanneer inhoude gereeld verander, soos in die sosio-politieke en informasiewetenskappe sal 

oplyn-opleiding die dinamiese vermoe verleen om inhoude gereeld op datum te bring. Die 

Internet is in die besonder geskik vir hierdie situasies. 

Die Internet is 'n besondere bron van informasie en implementering van hierdie voordeel 

alleen is van onskatbare waarde vir die afstandsonderrigstudent. Dit los die probleme van 

beskikbaarheid van bronmateriaal en toegeruste biblioteke op in die meeste van die Weermag 

se gebiede. Die Internet as kommunikasiemedium is relatief direk en kan gemaklik vir 

ongeklassifiseerde informasie gebruik word. Dit is ook geskik vir beide grootgroepkommuni

kasie en waar enkelinge opgelei word op spesialisgebiede. 

'n Goeie wenk wat deur Forsyth (1996:37) voorgestel word, is om 'n sogenaamde "SWOT"

analise te doen. Daarin word die sterk en swak punte, geleenthede en bedreigings in die 

aanwending van op-lyn opleiding ondersoek vir die spesifieke situasie. 

Ten opsigte van die ontwerp van oplyn-opleiding is outeurs soos Forsyth (1996:39), Quinlan 

(1997:17), Starr, (1997:9), Barnard (1997:32) en Hackbarth (1997:61) <lit eens <lat behoor-
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like instruksionele ontwerp onontbeerlik is vir verantwoordelike webgebaseerde opleiding. 

Hulle volg verskillende modelle, maar in essensie kom dit daarop neer dat begin word met 'n 

analisefase waarin bepaal word wat die opleidingsbehoefte is en doelwitte gestel word. 

Daama word ontwikkelingsaksies uitgevoer, soos die bepaling van die leerinhoud en aanbie

ding daarvan op die rekenaar. Uittoets en evaluering is die laaste fase. Spesiale aandag moet 

gegee word aan gedetailleerde beplanning van die oplynstelsel. So moet toegang tot die 

informasie, sekerheid en die bestuur van die opleiding spesiale aandag geniet. 

In die situasie-analise moet daar gelet word op die beskikbaarheid van hardeware en spesifiek 

gekyk word na geheue en stoorvermoens. Die spesifieke plekke waar die rekenaars is, moet 

ook in ag geneem word. Daar moet op die Intemetstasies en sagteware wat beskikbaar is, en 

veral die rondsoekprogramme wat in gebruik is, gelet word. 

'n Peiling moet gemaak word van die ondersteuningspersoneel soos LAN-, WAN-, Web- en 

stelselbestuurders en die samewerking wat van hulle verkry kan word in die ontwikkeling en 

instandhouding van die oplyn-opleidingstelsel. Daar moet bepaal word watter kundiges gaan 

meehelp in die opstel en bedryf van die oplyn-opleidingstelsel. Voorsiening moet gemaak 

word vir die ontwerp van ontwikkelingsinstruksies en die voorsiening van profielvorms om 

meewerkers se aandeel te vergemaklik. Besluit oor standaard gebruik van hulpsleutels, 

navigasieriglyne en afkortings om die skep van hiperkoppelings aan te dui. 

Starr (1997:9) beklemtoon dat die ontwerp van die materiaal meer behels as bloot die 

oordrag van vorige papiergebaseerde of nie-grafiese materiaal na die skerm. Dit moet meer 

as elektronies blaai deur 'n boek behels. Daar moet voorsiening gemaak word vir 

probleemoplossing, leerderbeheer en meewerkende leer. Doelwitte moet geformuleer en 

voorsien word. Die instruksie moet georganiseerd wees en goeie navigerende riglyne moet 

voorsien word. 

Die skep van 'n geskikte metafoor om die inhoud aan te hied, word aanbeveel. W aar dit oor 

byvoorbeeld die opleiding van onderwysers gaan, het Cronje in 'n persoonlike onderhoud die 

konsepte van 'n skryfbord, kennisgewingbord, dosentlessenaar en elke student se lessenaar 
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gebruik in eenvoudige grafika vir die uitleg van die openingswebbladsy. Elke student het sy 

eie lessenaar ontwerp. Die studente kan dan klik op die kennisgewingbord vir byvoorbeeld 

inligting oor werkopdragte en hul teikendatums. 

Die uitsoek van geskikte bronne op die Internet kan 'n probleem skep indien dit nie geveri

fieer word nie, aangesien enigiemand enigiets op die Internet kan publiseer. Om die 

betroubaarheid van bronne te bepaal het Wilkinson, Bennett an Oliver (1997) 'n lys van 

kriteria en aanduiers gepubliseer waarin hulle aandui dat dit belangrik is om op te let na 

aspekte soos die maklike toegang tot die webbladsy, duidelike identifiserende informasie 

konstantheid van die webbladsy, die identiteit en agtergrond van die opsteller, die struktuur, 

die inherente kwaliteit en die akkuraatheid van die informasie, die bruikbaarheid van die 

informasie vir die gebruiker, en die estetiese voorkoms van die webbladsy. 

Teikengroepontleding sluit bykomend tot die normale demografiese informasie en bepaling 

van bestaande kennis, gesindhede en vaardighede, ook die bepaling van rekenaargeletterdheid 

en vrese vir die rekenaar in. Leerders sal toenemend oor meer ervaring van die rekenaar en 

spesifiek die Internet beskik. Vir die Departement van Verdediging-milieu mag daar egter 

steeds 'n groot komponent wees wat min of geen ervaring van die rekenaar het nie. 

Die eerste oorweging by die ontwikkeling van oplyn-opleiding is of dit 'n nuwe kursus is 

wat op hierdie wyse aangebied gaan word en of dit 'n bestaande kursus is wat aangepas word 

by 'n oplyn wyse van aanbieding. In die eerste geval word oorgegaan tot die onderstaande 

ontwikkelingsaksies. In die tweede geval waar bestaande materiaal aangepas moet word vir 

die oplyn-aanbieding, stel Forsyth (1996:40 tot 42) voor dat die volgende eers gedoen word: 

• Hersien die aannames waarop die kursus gebaseer is, soos die behoefte daaraan en die 

bepaalde uikomstes; die benodigde kennis, gesindhede en vaardighede; die 

oordragstelsel daarvoor en die verwante evaluerings. 

• Hersien die bestaande inhoud en bepaal wat bygevoeg en gewysig moet word vir 

effektiewe aanbieding deur middel van die rekenaar. 
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• Oorweeg geskikte evalueringstake en verslaggewing. 

Die volgende ontwikkelingsaksies word dan ondemeem: 

• Behoorlike beplanning. 

• Opstel van 'n lntemet-protokol en gebruikersetiek vir die gebruikers. 

• Wanneer al die inhoude versamel is, moet dit in die volgorde geplaas word waarin dit 

aangebied sal word. Onthou om doelwitte, leeruitkomste ofbekwaamheidstellings 

wat met die kursus verband hou, ook in te sluit: 

• Trek 'n vloeidiagram. Moenie te veel inligting in een leer plaas nie. Gebruik Hewer 'n 

aantal kleiner leers. Dui al die hipertekskoppelings aan. Bou sover moontlik 

terugkoppelings in. 

• Ontwerp die standaarduitleg wat gevolg gaan word, deur gebruik te maak van rame 

(wat die bladsy in onafhanklike dele verdeel) en tabelle (waardeur die bladsy visueel 

verdeel word om byvoorbeeld kantlyne en sy-aan-sy kolomme aan te dui) (El-Tigi en 

Branch 1997:25). Beeldka.arte ("image maps") kan ook gebruik word, maar dit kan 

ingewikkeld wees en baie tyd neem om te laai. Gebruik dit dus oordeelkundig. 

Gebruik eenvoudige en relevante illustrasies om die visuele aantrekkingskrag van die 

medium te optimaliseer. Gebruik altematiewe teks vir die illustrasie om voorsiening te 

maak vir blinde gebruikers en persone wat oor teks-alleen soekvermoens beskik. 

Neem ook die grafiese formaat wat deur die verskillende platforms en sagteware 

gelees kan word, in ag. Moet nie vergeet van die bandwydte (spoed) wat benodig 

word om die illustrasie te vertoon nie. Indien dit lank gaan neem, dui dit duidelik aan 

as waarskuwing vir die gebruikers. Balanseer voorkoms en funksionaliteit. 'n 

V oorstelling van 'n konseptuele hierargie vir die organisering van die bladsye is soos 

in Diagram 4. 8, p. 4-77. Daardeur word voorgestel dat die inhoud verdeel word in 
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afsonderlike bladsye vir elke begrip sodat die inhoude per bladsy nie so groot is dat 

dit lank neem om te laai nie. Die aanvanklike bladsye is telkens 'n raamwerk vir die 

volgende vlak van detaillering van inhoud - 'n soort van inhoudsopgawe vir die 

inhoude wat volg. Die leser word dus stelselmatig gelei na dieper detail van die 

inhoud. 

• Skryf 'n storiebord. 

• Skep die gebruikervriendelike bladsy (tik teks, skep koppelings, grafika, video, 

animasie, klank). 

• Benaam die bladsye en leers funksioneel en moenie die inhoud daarvan in die naam 

weerspieel indien dit oor antwoorde op toetsvrae gaan nie. 

• Gebruik die tuisblad as oorsig met 'n inhoudsopgawe, opsommings van die inhoud, en 

'n e-poskoppeling na die opleier. 

Starr ( 1997: 11) meld dat elke opsteller die webbladsy-skep-program moet uitsoek wat die 

maklikste vir horn werk in die ontwikkeling van die webbladsy. Verdere wenke oor die stoor 

van die program en skep van profielvorms word ook in die bron voorsien. Quinlan ( 1997: 18) 

en Crumlish en Humes (1996 : 151, 162, 171, 183, 192, 203) voorsien 'n paar wenke: 
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• Moenie te veel op een bladsy plaas nie. 

• Stel die hoofpunte kort en kragtig. 

• Kontroleer die spelling. 

• Dateer die leer. 

• Hou die visuele aantrekkingskrag van kleur in ag. 

• Hou enige koppelings relevant tot die bladsy se doel. 

• Moenie te veel ikone gebruik nie. 

• Gebruik kopieregmateriaal alleenlik met toestemming. 

• Vermy cliches soos "click here". 

Nadat die ontwikkeling gedoen is, behoort dit getoets te word op verskillende rekenaars wat 

verskillende platforms en sagteware het om die toeganklikheid daarvan en die waarskynlike 

sukses daarvan te evalueer. Toets dit ook met verskillende lede van die teikengroep. Die 

inhoudelike korrektheid kan gemonitor word deur antler kundiges in die vakgebied. 

Evaluering in oplyn-opleiding het 'n paar problerne. Daar is byvoorbeeld geen waarborg dat 

die persoon wat die werkopdrag of evaluering voltooi, werklik die student is nie. Tog gaan 

dit in die praktyk daarorn dat die student selfuiteindelik die uitset rnoet kan lewer. Die 

student behoort dus in die rneeste gevalle self die evaluering te ondergaan indien daar 

staatgernaak word op sy integriteit om self die vaardighede wat in die kursus aangebied 

word, te berneester. 

'n Verskeidenheid van evalueringsvorme kan ge'irnplernenteer word. 

• Objektiewe opdragte wat in 'n sekere proforma voltooi en teruggestuur word. 

• Opstelle, referate, waarderings, verslae, precis, en stafgeskrifte is alrnal voorbeelde 

van geskrewe dokurnente wat elektronies aan die instrukteur gestuur word vir 

evaluering. 

• Praktiese prograrnrneringspakkette of rekenaargesteunde tekeninge of grafika kan 
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ook aangevra word. Die opstel van 'n webbladsy is een opdrag wat die dosent in 

Multimedia by die Universiteit van Pretoria, Cronje, aan sy meestersgraadstudente 

gee. Dit gaan oor die praktiese vaardigheid om 'n webbladsy op te stel, maar in die 

proses bemeester die student ook 'n sekere hoeveelheid teorie wat verband hou met 

die onderwerp. 

Tuttle (1995:3.2) gee voorbeelde van profielvorms vir opsommings en besigheidskaar

tjies wat geskep word. Die student kan die profielvorm aflaai en dan aanpas om by die 

besondere organisasie se behoeftes te pas. 'n Voorbeeld van groepwerk is waar een 

student dit wat hy weet aangaande 'n onderwerp op die netwerk insleutel; dit word 

aangevul deur ander studente met wat hulle weet en so word 'n kennisbron opgebou 

waaraan elkeen 'n aandeel het. 

Die aard van die evaluering sal in ooreenstemming wees met die doelwitte wat gestel is en die 

leeruitkomste wat van die leerders verwag word. In teenstelling met tradisionele, klassikale 

opleiding waar die studente eers informasie na afloop van die toets/eksamen met mekaar kan 

uitruil, kan van die informasie aangaande die evaluering wat via die Internet geskied, 

voortydig gekommunikeer word. Dit is die ontwerper se verantwoordelikheid om kritieke 

informasie te bestuur en seker te maak dat die evaluerings wat voorsien word, geldig en 

betroubaar is. 

Die instrukteur is voorsiener van die opleiding en direk in beheer van die vloei van 

instruksionele materiaal. Hy hou toesig oor die wisselwerking tussen die studente en gryp in 

waar nodig. Om dit te kan doen, verg van die instrukteur rekenaargeletterdheid tot op die 

vlak wat nodig is om effektief deur die medium te kommunikeer. Vaardigheid in die bedryf 

van die Internet is noodsaaklik. Verder tree die instrukteur op as fasiliteerder van leer en 

ondersteun die leerder. Hy is 'n instrukteur binne 'n elektroniese omgewing. 'n Belangrike 

funksie wat die instrukteur moet verrig, is om die nodige navigasieriglyne aan die leerders te 

voorsien, anders kan hulle te maklik verdwaal raak in die doolhof wat die Internet bi ed. Die 

instrukteur word dus 'n navigator. 
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Verder speel die instrukteur 'n belangrike rol in die ontwerp van die leer in die sin dat hy 

moet bepaal wat die leerbehoeftes van die leerder is, 'n weg moet vind om daardie behoeftes 

te vervul, 'n effektiewe webdokument moet aanbied, die leerder daardeur moet begelei en dan 

moet evalueer of die nodige leer plaasgevind het. Baie van die verantwoordelikheid van leer 

gaan egter oor na die leerders en die instrukteur is bloot daar om hulle op die pad te begelei. 

Die student is dus self verantwoordelik vir die leer wat plaasvind. Om hierdie rede moet hy 

gemotiveerd wees om te leer en bereid wees om nougeset en eties op te tree. Hy benodig 

rekenaarvaardigheid in die mate wat nodig is om te deel in die interaksie en om die medium 

te benut. 

Bykomende personeel is waarskynlik slegs nodig indien 'n groot groep leerders betrokke is 

en 'n assistent wat pos klassifiseer en voorberei vir beantwoording kan van groot hulp wees, 

aangesien groot hoeveelhede informasie verwerk moet word. Tegniese personeel kan die 

leerders en die instrukteur ondersteun in die instandhouding en gebruik van die rekenaar

stelsel. By groot instellings sal administratiewe personeel ook nodig wees vir die admini

stratiewe take, soos die registrasie van studente. 

Die kostes van oplyn-opleiding sal varieer na gelang van die stelsel wat gebruik word. Dit 

hang af van die markpryse van die dag en skattings in hierdie dokument is irrelevant. Die 

grootste koste is die voorsiening van rekenaars indien dit nie beskikbaar is nie. Die modems 

en Intemetsagteware is relatief goedkoop. Die telefoonrekening kan groot raak indien 

soektogte oneffektief uitgevoer word. 

Nuwe ontwikkelinge in webgebaseerde tegnologie laat videokonferensies en ITV wat direk 

op die rekenaarskerm ontvang word, ook toe. Vervolgens word ITV bespreek. 

4.2.3.4 ITV: Interaktiewe Televisie 

Interaktiewe afstandsonderrig via satelliet of mikrogolftelevisie-uitsendings voorsien aan die 

instrukteur die geleentheid om studente verspreid oor 'n wye geografiese gebied direk te 
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bereik op dieselfde gegewe tyd deur middel van 'n beeldsending op 'n televisieskerm. 

Gelyktydig hiermee kan die student direk met die instrukteur kommunikeer deur 'n 

kommunikasie-apparaat soos 'n gewone telefoon, 'n sleutelbord of 'n telefoonapparaat wat 

direk deur die satelliet terugkoppel na die uitsender. 

Per definisie is interaktiewe televisie (ITV) die uitsending van lewendige aanbiedings of 

voorafopgeneemde video direk via satelliet, mikrogolfsender of optiese vesel vanaf 'n uitsaai

eenheid na studente by 'n ontvangseenheid waar die ontvangers kan terug kommunikeer met 

die uitsaaier. Dit word interaktief deur die implementering van 'n kommunikasiemiddel soos 

die telefoon of spesiaal ontwerpte responsapparate waarmee die student tydens die uitsending 

direk met die aanbieder kan skakel in reaksie op 'n vraag deur die aanbieder, of aangespoor 

deur eie bevraagtekeninge of onbegrip van 'n aspek van die aanbieding. Dit word interaktie

we afstandsonderrig genoem wanneer ITV aangewend word in die afstandsonderrigsituasie. 

ITV word verder gekenmerk deur instruksie wat uitgesaai word vanaf 'n sentrale lokaal (of 

buite uitsaai-eenheid) na studente op verskillende plekke verwyder van die uitsaaipunt.Daar is 

nie 'n beperking op die aantal studentlokale nie, die enigste vereste is dat hulle behoorlik 

toegerus moet wees vir ontvangs van die uitsending. Die ontvangs kan in werklike tyd 

geskied of dit kan oplyn of van-lyn-af geskied. In werklike tyd uitsendings ontvang die 

studente die uitsendingsbeelde op dieselfde tyd as wat die instrukteur die aanbieding doen. 

Die instrukteur is in beheer van die vloei van die kommunikasie en kan ter eniger tyd die 

aanbieding onderbreek of toelaat dat dit onderbreek word vir kommunikasie met die 

studente. In aanbiedings wat nie in werklike tyd geskied nie, is die instruksie vooraf opge

neem op videobande wat dan op 'n gegewe tyd gebeeldsend word. Die instrukteur kan tydens 

die uitsending beskikbaar wees om vrae vanaf die studente te beantwoord. 'n Spesiale 

vraagsessie kan aan die einde van die uitsending geskeduleer word - met die instrukteur wat 

dan lewendig in beeld vertoon word. 

Die komponente waaruit die ITV-stelsel saamgestel w-0rd, word verdeel in die uitsaai

eenheid en die ontvangseenheid (in studentlokale). 
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Uitsaai-eenheid 

Die uitsaai-eenheid word ingerig om die uitsending te hanteer en bestaan gewoonlik uit 'n 

vertrek waar die aanbieder en al sy toerusting is en 'n vertrek waar die tegnikus met al die 

beheertoerusting is. Verder is die komponente soos volg: 

• 'n Antenna of skottel wat die seine na die satelliet of mikrogolftorings uitsaai en seine 

terugontvang. 

• 'nAteljee. In gevalle waar die instrukteur vanaf'n residensiele instelling uitsaai, <lien 

die lesinglokaal I klaskamer waar daar ook studente teenwoordig kan wees, as die 

ateljee. Dieselfde of soortgelyke apparaat as wat in die ateljee gebruik word in gevalle 

waar die uitsendings nie vanaf 'n residensiele kampus uitgesaai word nie, is teen

woordig in die uitsaaiklaskamer. 

• Kameras. Die hoeveelheid kameras wat gebruik word op 'n gegewe oomblik kan 

varieer, maar gewoonlik is daar drie. Die een is gerig op die aanbieder, 'n antler op die 

sk:ryfbord en plek waar die instrukteur voorwerpe aan die studente vertoon, terwyl 

die derde beweeglik genoeg is om te fokus op die skerms en die moontlike studente 

teenwoordig. 

• Aanbieder. Die aanbieder kan op een plek sit met al die apparaat sodanig gerangskik 

<lat hy gemaklik al die media kan gebruik en integreer om die aanbieding te doen. 

Andersins kan die aanbieder soos in 'n gewone lesinglokaal rondbeweeg en op die 

tradisionele manier die aanbieding doen. 

• Skryfbord. Die sk:ryfbord kan die tradisionele een wees waar die aanbieder dan sal 

opstaan en op die gewone wyse die sk:ryfbord benut. In ateljees word die "sk:ryfbord" 

'n oppervlak op die toonbank/lessenaar van die aanbieder waarop daar geskryf kan 

word in normale grootte skrif Die sk:ryfbordoppervlak word gewoonlik permanent 

gedek deur 'n kamera van bo en <lit kan ook <lien as oppervlak waarop die aanbieder 

voorwerpe plaas soos 'n voorafgetekende skets, 'n boek, 'n teelepel of wat ookal 
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relevant is tydens die aanbieding. 

• Rekenaars. 'n Persoonlike rekenaar kan die aanbieder van groot hulp wees op 

verskillende wyses. Dit kan deel wees van die aanbiedingsmedia. Dit kan die 

kommunikasieapparaat tussen die instrukteur en die studente wees. Dit kan ook as die 

monitorapparaat van die studenteresponse wees. Die integrering van die media en 

beheer van die kamera kan selfs deur die aanbieder in plaas van die tegnikus beheer 

word, afhangende van die ITV-stelsel wat gebruik word. Die sentrale rekenaar beheer 

die hele sisteem van uitsending en ontvangs. 

• Kontrolesagteware stel die aanbieder en tegnikus daartoe in staat om die student

registrasie te hanteer. Sodra hulle 'n sleutel op die responsapparaat druk of die 

telefoon optel, word die student ge'identifiseer en daar word aangeteken dat hy 'n 

respons gelewer het. Verder beheer die kontrolesagteware alle kommunikasies en 

werking van die stelsel. 

• Monitors. Die aanbieder het ten minste een monitor om te sien wat na die studente 

uitgesaai word. 'n Tweede monitor hied 'n beeld van die studente waar daar kameras 

op studente gerig is. Dieselfde monitor kan studentresponse aandui, of 'n aparte 

monitor kan daarvoor gebruik word. In die kontrolekamer is daar, afhangend van die 

stelsel in gebruik, verskeie monitors wat beelde van die verskillende apparate soos 

videospeler en persoonlike rekenaar, wat aan die stelsel gekoppel is, asook werklike 

uitgesaaide beeld en ateljeebeelde vertoon aan die tegnikus sodat hy kan tred hou met 

wat sigbaar is. 

• Mikrofone. Die hoeveelheid en aard van die mikrofone hang afvan die tipe ateljee, 

uitsendingsapparaat en die handelinge van die instrukteur. Daar word byvoorbeeld 

gebruik gemaak van "gefokusseerde" mikrofone, "multirigting"-mikrofone, en draad

lose (radio-) mikrofone. 

• Oorhoofse projektor. 'n Oorhoofse projektor kan gebruik word op die tradisionele 
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wyse. Daar is egter ook heelwat ontwikkelinge op die gebied van oorhoofse projek

tors en die beelde kan direk vanaf die oorhoofse projektor gebeeldsaai word. Die 

integrering van die rekenaar met die oorhoofse projektor het alledaagse praktyk 

geword in aanbiedings. Die "transparante" word direk op die rekenaar vervaardig 

voor die tyd of terwyl die aanbieding aan die gang is, en geprojekteer op 'n pro

jeksieskerm of direk op die rekenaarskerm. 

Ontvangseenheid 

Die ontvangseenheid of -eenhede is die lokale waarin die leerders die uitsending ontvang en 

op TV monitors of op rekenaarskerms waameem. Daar is bepaalde komponente waaruit die 

uitsaai-eenhede moet bestaan om die ontvangs te kan hanteer en hierdie komponente word 

hieronder genoem: 

• Spesiale antenna of skottel wat die instruksie as beeld kan ontvang en die twee

rigtingklank- en datakommunikasie handhaaf 

• Televisieskerm I video monitor of persoonlike rekenaar waarop die beeld sigbaar is. 

• 

Die grootte van die onderskeie skerms moet van s6 'n aard wees dat die aantal 

leerders wat daarna kyk die beelde met gemak kan waameem. 

'n Kommunikasie-apparaat vir die student waarmee hy met die instrukteur kan 

kommunikeer. Voorbeelde is 'n telefoon wat 6fvia die satelliet 6fvia die standaard 

telefoonlyne kontak bewerkstellig; 'n spesiaal ontwerpte sleutelbord of 'n gewone 

persoonlike rekenaar. 

• 'n Video-opnemer en terugspeelapparaat kan handig te pas kom vir opname van die 

program. Die studente wat die betrokke uitsending nie kon bywoon nie, kan dan later 

daama kyk. Dit word ook gebruik vir herhaalde besigtiging van die program om 

onduidelikhede of gedeeltes wat dalk misgeloop het, weer te sien. 
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• 'n Faksmasjien word gebruik vir die deurstuur van materiaal tussen die student en die 

instrukteur. Die instrukteur kan notas wat hy tydens die klas genereer, ofnotas wat 

eers kort voor aanbieding beskikbaar was, deurstuur. Die studente kan opdragte 

deurfaks om spoedige terugvoer van die instrukteur te verkry. Groepwerk wat 

uitgevoer is, kan op hierdie wyse aan al die studentesentra deurgestuur word. Vol

doende afskrifte vir elke student word deur dupliseringsapparaat soos 'n fotostaatma

sjien, by die betrokke sentra gedoen. 

• Kameras. Dit is ideaal om kameras in die verskillende ontvangseenhede te he wat 

opnames van die studente tydens die aanbieding moontlik maak. Wanneer een van die 

studente reageer, word die kamera op die persoon gefokus en kan almal in al die 

sentra die persoon wat aan die woord is, tegelykertyd sien. Dit vergemaklik 

kommunikasie - veral die nie-verbale kommunikasie wat die verbale kommunikasie 

versterk, ondersteun of weerspreek, kan waargeneem word. 

• 'n Rekenaar wat gekoppel is aan die rekenaar in die ateljee kan van groot waarde 

wees. Dit benodig 'n drukker wat die uitdruk van geskrewe kommunikasie vergemak

lik. Sekere grafiese kommmunikasie kan ook op hierdie wyse hanteer word, afhang

ende van die betrokke rekenaarvermoens wat beskikbaar is. 

• Fasiliteerder. Die fasiliteerder is nie noodwendig teenoordig in die ontvangseenheid 

nie, want die meer onafuanklike, volwasse student kan selfs binne sy kantoor of 

woning na die uitsendings kyk. Hoer vlak kursusse het ook nie noodwendig fasiliteer

ders nodig nie. Waar groepe binne 'n leersentrum bymekaar kom en gesamentlik na 

die uitsendings kyk, is daar gewoonlik 'n fasiliteerder wat ten minste verseker dat die 

tegniese omgewing vir die studente gereed is. Dit is goed om 'n fasiliteerder 

teenwoordig te he by die aanbieding van kursusse waar studente meer afhanklik van 

leiding is. Die fasiliteerder by leersentra waar 'n redelike aantal studente gelyktydig na 

uitsendings kyk, kan optree om vrae te beantwoord wat voor die hand liggend is. Hy 

kan ook vrae van die groep konsolideer en deursein na die aanbieder vir meer 

effektiewe tydbenutting. Indien die fasiliteerder 'n vakkundige is, kan hy direk hulp 
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verleen met die student se probleme ten opsigte van die betrokke vak. 

Die essensiele werking van die ITV-stelsel behels dat die gebeure in die uitsaai-eenheid op 'n 

gegewe tyd direk na die satelliet gesein word, wat dit op sy beurt uitstuur na die ontvanger 

satellietantennas van die ontvangseenhede waar die student sit en kyk na die televisieskerm 

waarop uitsending verbeeld word. Die student het die instruksionele materiaal soos byvoor

beeld 'n werkboek wat gebruik word in samewerking met die aanbieding, by horn. Daar is 

ook die nodige kommunikasieapparaat waarmee hy die instrukteur kan kontak. Gewoonlik is 

dit ook die apparaat waarmee die student 'n sein na die instrukteur stuur wanneer hy inskakel 

by 'n spesifieke uitsending. Laasgenoemde wyse voorsien die instrukteur van 'n rekord van 

watter studente deelneem aan die program, sonder dat hulle noodwendig gedurende die 

program met die instrukteur praat. 

Die instruksie geskied in werklike tyd (met antler woorde direk) waarbinne die studente die 

geleentheid het om onmiddellik met die instrukteur in verbinding te tree. Die onmiddellike 

reaksie op 'n student se aksie hou groot motiveringswaarde in. Dit verskil drasties van die 

tradisionele afstandsonderrigsituasie waar die student soms weke en maande moet wag vir 

terugvoer vanaf die do sent op 'n werkopdrag of navraag. Die onmiddellikheid word bem

vloed deur die tyd wat dit neem om 'n oproep te maak en die aantal antler response wat die 

instrukteur ontvang. Waar daar van sleutelborde gebruik gemaak word om bloot 'n reg/ver

keerd of keuserespons van die studente te ontlok, word onmiddellike terugvoer aan elke 

student voorsien. 

Dit is ook moontlik dat die instruksie vooraf op video opgeneem word en dan op 'n bepaalde 

tyd uitgesaai word. Dit hou veral voordele in wanneer die instruksie verg dat daar buite die 

ateljee beweeg word om werklike situasies oflaboratoriumwerk te illustreer. Alhoewel die 

kamera kan saamgaan met buite-produksievoertuie wat die beheer uitoefen, is die 

klankk:waliteit as gevolg van onbeheerde geraas, nie altyd na wense nie. Dan is die behoorlike 

opname van die beeldmateriaal en vermenging met die klank in die ateljee 'n beter altematief 

Die speel van 'n video tydens uitsending het die voordeel dat die student se aandag nie 

afgetrek word van die beeldmateriaal voordat die volledige reeks vertoon is nie. Die instruk-
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teur is steeds in die ateljee teenwoordig en kan enige studentevrae hanteer. Gewoonlik sal die 

video as deel van die uitsending gehanteer word - met ander woorde die instrukteur is steeds 

in beheer en aanbieder van die uitsaaisessie. Die video word dan geintegreer in die aanbie

ding, soos wat in die klassikale situasie met 'n videoles die geval sou wees. Die gewone 

beginsels van 'n videoles word dus ook bier nagekom. 

'n Verskeidenheid oudiovisuele media kan geintegreer word met die aanbieder se gesprek

voering tydens die uitsending. Gewoonlik is 'n skryfoppervlak tot sy beskikking. Die studente 

kan die rekenaarskerm (en die informasie daarop) sien terwyl die aanbieder met die rekenaar 

iets illustreer of die informasie aan hulle deurstuur. Soos in die vorige paragraaf genoem, is 

die integrering van video maklik. 

Die interaksie geskied op verskillende wyses, afhangende van die aard van die apparaat wat 

interaktiwiteit bewerkstellig. 'n Goedkoop moontlikheid is die standaard telefoon waarmee 

die student inskakel na die ateljee, sy nommer laat, indien die instrukteur nie onmiddellik kan 

kommunikeer nie, en dan deur die instrukteur teruggeskakel word wanneer die betrokke 

oproep op die lug uitgesaai kan word. Die skakeling vind plaas terwyl die aanbieding 

geskied, met antler woorde al die antler studente wat na die uitsending kyk, hoor en sien die 

interaksie. Die assistent of sekretaresse wat die aanbieder ondersteun in die uitsending, kan 

die oproepe namens die aanbieder ontvang, die irrelevante oproepe uitfiltreer en die nodige 

skakelwerk doen vir die gegewe oomblik van uitsending. Beheer van die interaksie word deur 

die aanbieder of tegnikus/assistent uitgevoer wat die seine vanaf die studente monitor en dit 

in 'n lyn van terugvoer plaas. Kontrolering van studentdeelname kan deur die aanbieder 

gedoen word, aangesien elke respons van die student op 'n monitor voor horn geregistreer 

word. So kan hy bepaal hoeveel studente op 'n spesifieke vraag reageer, of die antwoorde 

wat gestuur word korrek of verkeerd is en wat die reaksietyd is, en dienooreenkomstig sy 

aanbieding aanpas. 

Die tegniese werking behels dat die uitsending beheer word deur 'n sentrale rekenaar waarop 

die beheersagteware die volgende funksies verrig: 
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Skakeling tussen die ateljee en die medium van sending, byvoorbeeld die satelliet. 

Koordinering van die kameras tussen die aanbieder en die verskillende monitors en 

voorwerpe wat gebeeldsaai word. 

Monitering van studente wat inskakel en die response wat vanaf hulle ontvang word. 

Daar is 'n aantal voordele vebonde aan die gebruik an ITV in opleiding. Die voordele is soos 

volg: 

• lnteraktiwiteit. Die studente kan met die instrukteur en met medestudente kommuni

keer en dit waarneem op die televisieskerm. Die student is aktiefbetrokke by die 

instruksie. Konferensies kan direk oor die lug, lewendig, uitgevoer word. 

• Hoe kwaliteit instruksie. Die beste instruksie word aangebied deur die beste instruk

teur. Dikwels kan die beste instrukteur nie by al die studente optree nie weens hul 

groot getalle en geografiese verspreidheid en die tyd tot beskikking van opleiding en 

dan bied ITV die geleentheid dat al die studente toegang het tot die beste instrukteur. 

Die instruksie kan voorberei word deur vakkundiges met alle moontlike hulpmiddels 

wat die effektiwiteit van die betrokke instruksie verhoog. Deur die uitsendings vanaf 

een punt op dieselfde tyd na al die leersentra uit te saai, kan al die studente dieselfde 

gehalte instruksie gelyktydig ontvang. 

• Groot getalle studente kan geakkommodeer word. Die aantal studente wat gelyktydig 

opleiding ontvang word slegs beperk deur die hoeveelheid toerusting wat voorsien 

word. Teoreties gesproke is die studentegetal dus onbeperk. 

• 'n Beperkte aantal studente op gespesialiseerde kursusse kan ook opleiding ontvang. 

Waar daar 'n klein getal studente is wat 'n spesialiskursus moet volg, is dit dikwels 

moeilik om hulle uit hulle gegewe omstandighede te haal vir die bywoning van 'n 

kursus. Wanneer die infrastruktuur in plek is om hierdie studente deur die 
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televisiemedium te bereik, word die opleiding moontlik. Dit kan baie effektief 

aangewend word - veral wanneer videokonferensies tussen spesialiste kan plaasvind, 

word hulle sodoende in kontak met mekaar gebring. Dit is belangrik aangesien die 

spesialiste selde geleentheid het om met die antler spesialiste in hulle veld te 

kommunikeer, aangesien dat hulle dikwels in isolasie verkeer. 

• Koste-effektiwiteit wat in verskillende terme gemeet kan word, word deur ITV in die 

hand gewerk. Hoe meer studente van die <liens gebruik maak, hoe goedkoper word 

die instruksie per student. Dit beteken nie noodwendig dat die aantal studente vir een 

gegewe kursus baie moet wees nie. 'n Groot getal kursusse met laer studentgetalle 

kan ook die aanwending van 'n televisie-uitsendingskanaal koste-effektief maak. Duur 

reis-en-verblyfkostes word uitgeskakel of tot die minimum beperk deur interaktiewe 

afstandsonderrig. Die skedulering van die instruksie kan aangepas word by die 

organisasie en die student se werksprogramme. Die mees effektiewe tyd vir die 

instruksie kan bepaal word en onnodige vermorsing van werkstyd ( wat koste

implikasies het) kan uitgeskakel word. 

• Jnstruksie word na die student geneem. Ontvangseenhede kan op enige plek opgerig 

word, na gelang van die behoefte. 

• Didaktiese oorwegings soos spel, gesprek, voorbeeld, opdrag, tempo, duidelikheid, 

balans, beplanning, veraanskouliking, opbreek van inhoude in sinvolle eenhede en 

modules, asook sinvolle leer, kan optimaal toegepas word. 

• Tydige, resente, relevante en toepaslike instruksie. Die mees resente en relevante 

data kan in die instruksie ingesluit word. Opdatering van feite kan spoedig en tydig 

geskied. 

• Opleiding wat nie andersins sou plaasvind nie, word moontlik gemaak. Waar 

werksdruk of omstandighede dit onmoontlik maak vir studente om bepaalde opleiding 

te ondergaan, word dit by wyse van interaktiewe afstandsonderrig moontlik gemaak 
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aanbieding van die opleiding nie. 
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• Terugvoer vanaf die studente wat gemonitor word stel die aanbieder daartoe in staat 

om aan te pas by die behoeftes van die studente. Die aanbieder kan byvoorbeeld 

agterkom dat die studente nie volg waarmee hy besig is nie, en gevolglik teruggaan en 

op 'n antler wyse verduidelik of antler voorbeelde gebruik. 

• Studente van verskillende kulturele, sosiale en ekonomiese agtergronde word 

geakkommodeer en wisselwerking tussen hulle word bewerkstellig. 

Die enkele nadele van ITV word aangegee as: 

Een instrukteur wat die aanbieding hanteer moet binne die gegewe tyd van uitsending 

al die navrae beantwoord. Die probleem kan oorkom word deurdat die studente 

steeds na afloop van die uitsending navrae kan rig alhoewel dit dan nie direk oor die 

lug ter aanskouing van die res van die studente beantwoord word nie. Direkte 

terugvoer vir elke individu is egter moontlik. Konsolidering van die navrae kan 

gedoen word en ter inleiding van die volgende uitsending hanteer word, of in ge

skrewe vorm (papier of elektronies) aan die alle studente versend word. 

Dit is duur indien slegs 'n klein aantal studente dit benut. Koste kan egter gedeel 

word. Die koste verbonde aan uitsendings wat deur 'n klein aantal studente benut 

word, kan afgebalanseer word deur antler uitsendings wat deur groot getalle studente 

besigtig word. In geheel gesien, verlaag dit die gemiddelde koste per student. Dit is 

dus belangrik om alle faktore in ag te neem wanneer 'n kosteberekening uitgevoer 

word. 

Die hoofnadeel is dat duur uitrusting aanvanklik benodig word om die nodige 

infrastruktuur te skep. In lande soos Australie en sekere state van die Verenigde State 

van Amerika neem die owerhede verantwoordelikheid vir die skep van die nodige 
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infrastruktuur en is die benutting van die stelsel die verantwoordelikheid van die 

opleiers. Suid-Afrika behoort ook vennootskappe te stig wat die daarstelling van die 

infrastruktuur sal bewerkstellig. 

Die hoofoorwegingsfaktor vir implementering van ITV is of die nodige infrastruktuur 

bestaan. Die tweede oorweging is of dit opleiding gaan bevorder en nie bloot as 'n nuwigheid 

gesien word nie.Die derde oorwegingsfaktor is die teikengroep wat opgelei moet word. Is die 

teikengroep so groot en die kundige instrukteurs so min dat interaktiewe afstandsonderrig 'n 

koste-effektiewe opleidingstrategie is? Aan die antler kant, bestaan die teikengroep uit enkele 

studente wat geografies wydverspreid is of wat moeilik hul werksituasie kan verlaat vir 

opleiding elders? In die omstandighede kan ITV beslis oorweeg word. 

Vir die ontwerp van ITV behoort die instruksionele ontwerpstappe uitgevoer te word met 

spesiale aandag in die situasie-analise aan die vereistes van die betrokke oordragstelsel. Die 

beskikbaarheid van kundige personeel om aandag te gee aan die vakinhoudelike, die interpre

tering van die inhoude vir die medium, die aanbieding van die inhoude, die tegniese versor

ging van die aanbieding en administrering van die stelsel is belangrik. 

Die skepping van die uitsendings se aanvanklike infrastruktuur en latere instandhouding kan 

baie duur wees. Aandag moet derhalwe geskenk word aan die mees ekonomiese aanwending 

daarvan. Deur tyd te deel en bestaande stelsels te gebruik, word die koste per uitsending 

verminder. Die vordering van registrasiegelde van kursusse kan die kostes dek en hoe meer 

studente vir die betrokke kursus inskryf, hoe laer word die koste per student. In die Weermag 

is laasgenoemde nie op hierdie stadium 'n faktor nie, aangesien die studente in die Weermag 

verplig is om kursusse by te woon as deel van hul indiensopleiding. Die kostes word dus deur 

'n sentrale begroting beheer. Daarom is dit van kardinale belang dat instruksionele personeel 

in die Weermag 'n behoorlike beplanning en ontwerp moet doen om die uitgawes by die 

belastingbetaler en die topstruktuur te regverdig. 

Vir die ontwikkeling van ITV is deeglike beplanning uiters noodsaaklik. Elke sekonde van 

uitsending moet optimaal benut word. Die aanbieder moet dus deeglik beplan ten opsigte van 
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die inhoude, die volgorde van die inhoude, die mediagebruik om die inhoude oor te dra, die 

integrering van studentedeelname, die bantering van onvoorsiene onderbrekings soos verlies 

van klank ofbeeld, en die gebruik van aanvullende materiaal ofherhaling van moeilike 

gedeeltes. 

Die beplanning van die leergeleentheid sal deur dieselfde ontwikkelingstappe gaan as wat in 

die KOLOT Basiese Model (Aanhangsel 0) voorgehou word. Die gebruik van 'n storiebord 

of aanduierkaarte kan nie alleen tot hulp van die instrukteur dien nie, maar ook vir die 

tegnikus 'n aanduiding gee van die volgorde van gebeure. 

Evaluering kan soos in die konvensionele situasie geskied in die vorm van eksamens op 

gegewe plekke op gegewe tye. Evaluering kan ook via die stelsel geskied indien dit sodanig 

ontwikkel word, soos wanneer keusevrae aan die leerders gestel word en hulle dan deur die 

responsapparate hulle antwoorde verskaf Die ITV-stelsel kan rekord hou van die studentre

sponse en die rekords kan vir puntetoekenning en promovering benut word. Evalueringsvrae 

kan ook oor die lug aan studente gestel word en hulle moet dit dan skriftelik inhandig deur 

dit 6f te pos 6f per faksimilee aan die instrukteur te stuur. Die vraag of die evaluering 

normatief, kriteriumgerig, subjektief, objektief of prakties sal wees, hang af van die aard van 

die inhoud en die doelwitte gestel met die opleiding. 

Die instrukteur speel 'n sentrale rol in ITV waar hy die aanbieder van die instruksie is en 

interaksie tussen horn en die leerders en tussen die leerders onderling beheer. Entoesiastiese 

aanbieders is belangrik. Hulle moet deeglik beplan, voorberei en goed kan antisipeer hoe die 

studente mag reageer. 

Die een groot voordeel van interaktiewe televisie is dat die instruksie deur daardie enkele 

besondere instrukteur gelyktydig voorsien kan word aan al die studente sonder die koste aan 

reis en baie manure. Die besondere instrukteur kan die absolute vakkundige wees. 'n 

Bykomende vereiste is egter, soos in die klassikale situasie, dat die persoon goed moet kan 

kommunikeer met studente. Hy gaan nie bloot 'n referaat lewer nie, maar moet instruksie van 

'n hoe gehalte voorsien. Dit mag dus nodig wees dat die vakkundige vooraf opgelei moet 
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word in ITV-aanbiedingsvaardighede. Altematiewelik, kan 'n vaardige aanbieder die vakkun

dige betrek by die aanbieding, terwyl die aanbieder self verantwoordelikheid neem vir die 

didaktiese hantering van die situasie. 

Dit is van kardinale belang dat die aanbieder die uitsendings behoorlik voorberei. Daar is 

bevind dat die instrukteur juis besonder goed voorberei vir uitsendings, aangesien daar 

minder geleentheid is om foute te herstel as in die klassikale situasie. Die instrukteur moet in 

gedagte hou dat die uitsending waarskynlik deur die studente opgeneem word en weer later 

deur hulle besigtig word. Foute kan op hierdie wyse permanent gevestig word en dit is 

didakties onverantwoordbaar. 

Soos in die klassikale situasie moet die instrukteurs vaardig wees as aanbieders. Daar is egter 

enkele bykomende aspekte wat die ITV-instrukteur in ag moet neem, soos grimering, die tipe 

en kleur van klere wat gedra word, kyk na die kamera en hantering van die kontrole-apparaat 

waarvoor hy verantwoordelik is. Hy hanteer ook die studentresponse en moet dus opgelei 

wees om dit te kan doen. Daar is soms tydens die uitsending sekere mense wat die gek sal 

skeer. Die aanbieder moet bedag wees hierop en voorbereid wees om dit te hanteer. Dit is 

waar die filtering van oproepe vooraf deur die assistent/ sekretaresse van groot waarde kan 

wees. 

In die voorbereidingsfase is daar ook bepaalde verskille soos die beplanning van tyd en aksies 

tydens die uitsending, watter tipe en grootte skrif moet gebruik word op die rekenaar en 

skryfbord, watter sketse en grafika behoorlik vertoon en 'n verskeidenheid van ander tegniese 

aspekte van aanbieding van die materiaal deur die televisiemedium. Daar is ook die belang

rike aspek van die voorsiening van instruksionele materiaal ter ondersteuning van die 

instruksie by wyse van ITV uitsendings. Die uitsending self is maar een aspek van die totale 

instruksionele gebeure. 

Die student moet bereid wees om die medium te benut en deel te neem. Dit is gewoonlik 

belangrik dat die studente ook voorbereid aan die uitsending sal deelneem. Hulle behoort die 

geleentheid aan te gryp om inspraak te lewer op die uitsending. Vir die meeste studente sal 
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die wyse van opleiding nog vreemd wees, alhoewel die aksie van televisiekyk 'n alledaagse 

aktiwiteit vir die meeste mense is. Die studente moet opgelei word in tegnieke van kyk na 'n 

ITV-uitsending ten einde leerwaarde daaruit te put. Die hantering van die responsapparaat en 

protokol in die maak van response is ander aspekte waarin die leerders vaardigheid moet 

ontwikkel. Eie verantwoordelikheid vir die bywoon van uitsendings en leer daardeur is die 

leerder se taak. 

Bykomende personeel in die bedryfvan ITV is gewoonlik ten minste 'n tegnikus. By groot 

groepe en waar uitsendings by sentrale ontvangspunte opgevang word, sal daar waarskynlik 

ten minste 'n fasiliteitbestuurder teenwoordig wees. Fasiliteerders word aanbeveel vir sentra 

waar daar afhanklike studente is of waar groot groepe studente deelneem aan die opleiding. 

W aar daar van fasiliteerders gebruik gemaak word, is dit belangrik dat hulle opgelei is vir die 

taak. W aar die fasiliteerder bloot die fisiese ruimte en toerusting in gereedheid moet bring, is 

dit belangrik dat hy nie alleen weet wat, waar en wanneer geaktiveer moet wees nie, maar 

ook om kleinere tegniese foute te hanteer soos gloeilampies wat onklaar raak en om papier 

vir faksmasjiene te vervang. Hy moet die belangrikheid van tydskedules en tydige voorberei

ding besef en nakom. Die fasiliteerder kan verder 'n belangrike rol speel in die verspreiding 

van die instruksionele materiaal aan die studente. Dit is dus soms nodig dat die fasiliteerder 

by die ontvangseenheid die materiaal vooraf vanaf die instrukteur ontvang, dit in die regte 

hoeveelhede dupliseer en aan die betrokke studente voorsien. 

By grootgroepopleiding in die Weermag, soos die voorsiening van sekere basiese opleiding 

by verskillende eenhede en verskillende weermagsdele op dieselfde tyd, kan die fasiliteerder 

'n belangrike rol speel as mede-instrukteur. Daar kan van 'n sentrale punt af gemeenskaplike 

inhoude aangebied word aan al die studente landwyd, deur die beste instrukteur vir die be

trokke inhoud. Die instrukteurs by die onderskeie eenhede fasiliteer dan binne hulle eie stu

dentegroep die uitsendings. Studenteprobleme word waargeneem en opgelos. Die uitsendings 

word gemtegreer met die res van die opleiding wat residensieel hanteer word. Die Weermag 

kan verseker dat dieselfde hoe gehalte opleiding aan al sy studente voorsien word en dat 

inhoude konsekwent aangebied word. W aar instrukteurs die uitsendings integreer met die 

leereenhede, is dit belangrik dat hulle self opgelei is in die hantering van die aangeleentheid. 
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Koste moet bereken word in terme van die fasiliteite wat benodig word; die infrastruktuur

skepping en -instandhouding; die personeel benodig; die studente se finansiele bydrae; die 

satelliettyd indien satelliet gebruik word en alle diverse uitgawes soos die voorsiening van 

instruksionele materiaal aan die studente. 

Tans word 'n groot verskeidenheid kursusse wereldwyd deur middel van ITV aangebied. In 

London word medici in verskillende hospitale opgelei. In Suid-Afrika word bankklerke 

opgelei en in Australie word kinders in die verafgelee gebiede se skoolopleiding deur middel 

van ITV hanteer (Oliver & Grant 1995:37). Daar is 'n voorbeeld waar die "schools of the air" 

tegnologie deel met die "flying doctor" (Teather 1989:505). Alle vlakke van onderwys en 

opleiding word deur hierdie medium gedek. 

ITV is 'n opleidingswyse wat nie alleen in afstandsonderrig gebruik kan word nie, maar 

weens die interaktiewe aard daarvan, besondere waarde vir afstandsonderrig het. Deur ITV 

word die deelnemers in kontak met mekaar geplaas wat andersins moeilik is. Hierdie ontwik

keling in mediategnologie, soos die antler hier bespreek, is van die belangrike faktore wat 

afstandsonderrig bei:nvloed. Daar is ook antler invloede soos die nuwe denke in opleiding wat 

vervolgens bepreek gaan word. 

4.2.4 Eise van nuwe denke in opleiding 

In Suid-Afrika het politieke verandering 'n ingrypende verandering in die filosofie van 

onderwys en opleiding teweeggebring. Die regering baseer ontwikkeling van die land op hul 

Heropbou- en Ontwikkelingsprogram (ANC 1994). Daarin word die denke rondom die 

ontwikkeling van Suid-Afrika se menslike hulpbron uitgespel. Van die meganismes wat 

voorgestel word, is die stigting van 'n Suid-Afrikaanse Kwalifikasies Outoriteit (SAQA), 'n 

Nasionale Kwalifikasie Raamwerk (NQF) en dat onderwys en opleiding industriegebaseerd 

moet wees (ANC 1994:61,62). Aangesien die opleidingsrade van die verskillende industriee 

ook 'n teorie van bevoegdheidsgebaseerde opleiding aanhang, skenk die navorser ook aandag 

aan die onderliggende teorie en uitvoering van bevoegdheidsgebaseerde opleiding. 



4-96 

4.2.4.1 Die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram (HOPIRDP) 

Die nuwe politiese bedeling in Suid-Afrika oefen 'n invloed uit op die nuwe filosofie en 

praktyk van onderwys en opleiding in die land. Die filosofiese basis is opgeteken in die staat 

se Heropbou- en Ontwikkelingsprogram (HOP) (ANC 1994). 

Die HOP is: " .. an integrated, coherent socio-economic policy framework" (ANC 1994: 1). 

Die HOP het ses basiese beginsels (ANC 1994:4-7): 

Dit is 'n gemtegreerde program van strategiee om al die hulpbronne in Suid-Afrika in 

die toekoms te onderhou. 

Die HOP sentreer om 'n mensgedrewe proses ("people-driven process"). Die mense 

van Suid-Afrika word gesien as die belangrikste hulpbron en daarom is die HOP 

gefokus op die mense se onmiddellike behoeftes. Daar word egter ook van die mense 

verwag om aktief deel te wees van die proses. 

Vrede en sekuriteit moet vir almal verseker word. 

Nasiebou is die basisstrategie om Suid-Afrika daartoe in staat te stel om 'n effektiewe 

rol in die wyer wereldgemeenskap te speel. 

Heropbou en ontwikkeling moet ontwikkel word tot 'n gemtegreerde proses. 

Demokratisering van Suid-Afrika le aan die basis van die HOP. Dit word gesien as 'n 

aktiewe proses waaraan almal deelneem sodat elkeen daartoe in staat gestel word om 

by te dra tot heropbou en ontwikkeling. 

Vyfkemprogramme is geidentifiseer waarin al die voorstelle en strategiee van die HOP 

uitgevoer sal word (ANC 1994:7): 



Voorsiening in basiese behoeftes. 

Ontwikkeling van die menslike hulpbron. 

Opbou van die ekonomie. 

Demokratisering van die staat en gemeenskap. 

Implementering van die HOP. 

Die ontwikkeling van die menslike hulpbron is gebaseer op 'n beleid dat onderwys en 

opleiding vir almal beskikbaar moet wees: " .. from cradle to grave" (ANC 1994:8). 
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Onderwys en opleiding word in bree perspektief gesien as aktiwiteite wat nie alleen gebeur in 

formele inrigtings soos skole en kolleges nie, maar ook op alle terreine van die samelewing. 

Programme kan uitgevoer word in huise, werkplekke, die openbare sektor, deur jeugaktiwi

teite en binne stedelike en plattelandse gemeenskappe. 

Die vrou, die jeug, opleiding vir deelname aan die wereldekonomie, 'n kuns- en kultuurpro

gram, en 'n sport en ontspanningsprogram, word pertinent aangespreek in die HOP. Die doel 

daarvan word in die volgende twee paragrawe opgesom : "lhis programme for the develop

ment of our human resources underpins the capacity to democratise our society, thus 

allowing people to participate on the basis of knowledge, skill and creativity. " (ANC 

1994 :9) en "lhe challenge that we face at the dawning of a democratic society is to create 

an education and training system that ensures people are able to realise their full potential 

in our society, as a basis and a prerequisite for successful! achievement of all other goals in 

this Reconstruction and Development Programme." (ANC 1994:59). 

Die ANC stel 'n visie van die ontwikkeling van die mense se aanlegte, vermoens, kennis en 

bedrewenhede. Die mense moet die kennis en vaardighede ontwikkel om beroepe te beoefen 

en om die sosiale, kulturele, intellektuele en politieke rolle te vervul wat deel is van 'n 

demokratiese samelewing. 

Uit hierdie stellinge kan afgelei word dat 'n intensiewe program van menslike hulpbron

ontwikkeling van stapel gestuur gaan word. Dit sal nie moontlik wees om die verskeidenheid 
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programme volledig in formele onderwys- en opleidingsinrigtings te hanteer nie. Dit laat dus 

baie moontlikhede vir nie-regeringsorganisasies om die taak op te neem. Tradisionele 

metodes alleen sal ook nie die opleidingsopdrag ten uitvoer kan bring nie. Daar is dus ook 

baie ruimte vir die inskakeling van afstandsonderrigstrategiee en -metodes soos die gebruik 

van ITV, IV, oplyn-opleiding, en selfs tradisionele uitsaaitelevi~ie, asook gemeenskapson

derrig binne sosiale groepe soos wat <lit gedoen kan word deur sportklubs, kerkgemeen

skappe en kultuurorganisasies. 

4.2.4.2 SAQA : Die Suid-Afrikaanse Kwali/ikasie Outoriteit (South African 

Qualifications Authorit)!) 

Die President van die Republiek van Suid-Afiika (RSA) het op 4 Oktober 1995 met Wet no 

58 van 1995: "South African Qualifications Authority Act", aangekondig dat 'n organisasie 

geskep word wat kwalifikasies in Suid-Afiika sal beheer (SAQA 1995). Die funksie van die 

outoriteit sal wees om toe te sien dat die NQF (wat hiema bespreek sal word) ontwikkel en 

gelmplementeer word, ten einde leerders se akkreditering moontlik te maak. SAQA moet ook 

die nodige beleid en kriteria formuleer ten opsigte van die liggame wat verantwoordelik sal 

wees vir die vestiging van opleidingstandaarde en kwalifikasies, asook vir die moniteringslig

game. Verder moet SAQA die Minister adviseer oor die registrasie van standaarde en 

kwalifikasies. 

4.2.4.3 NQF: Nasionale Kwalifikasie Raamwerk (National Qualifications 

Framework) 

Die NQF is 'n sosiale konstruk wat 'n struktuur of raamwerk daarstel om lewenslange leer 

van hoe kwaliteit vir almal te moontlik te maak (SAQA 1999). Daar is beginsels bepaal wat 

die basis van die raamwerk sal vorm (SAQA 1999; National Training Board 1994:8-11), en 

soos volg beskryfword: 

a. 'n Gelntegreerde sisteem van menslike hulbronontwikkeling. 
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b. Opvoeding en opleiding is relevant vir nasionale ontwikkelingsvereistes. 

c. Opvoeding en opleiding is geloofwaardig volgens nasionale en intemasionale waardes 

en aanvaardingstandaarde. 

d. Die raamwerk is 'n beginselvaste samehang van standaarde vir kwalifikasies. 

e. Buigsaamheid word toegelaat in 'n verskeidenheid van strategiee om dieselfde leeruit

komste te behaal. 

f Die standaarde wat gestel word, word nasionaal bepaal en stem ooreen met intema

sionaal aanvaarde uitkomste. 

g. Alie betekenisvolle aandeelhouers moet deelneem aan die beplanning en koordinering 

van die standaarde en kwalifikasies. 

h. Toegang tot toepaslike vlakke van opvoeding en opleiding moet aan alle voome

mende leerders gebied word op 'n wyse wat vooruitgang sal fasiliteer. 

1. Daar is artikulasie in die sisteem deurdat voorsiening gemaak word vir leerders om by 

voltooiing van geakkrediteerde voorvereistes, vrylik tussen die formele en nie-formele 

opleidingsektore te beweeg. 

J. Die leerders maak vooruitgang deur die vlakke van die NQF via verskillende toepasli

ke kombinasies binne die oordragsisteem. 

k. Krediete vir kwalifikasies is oordraagbaar tussen verskillende leerinstansies en 

werkgewers. 

1. Erkenning word verleen aan leer wat plaasgevind het op formele, nie-formele, en 

informele wyse of deur ervaring. 
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m. Leerders word beraad deur opvoeders en opleiers wat spesiaal volgens intemasionale 

standaarde opgelei is. 

Teen die agtergrond van hierdie beginsels het die NQF ten doel om: 

• 'n Gei"ntegreerde nasionale raamwerk vir leerprestasies te skep. 

• Toegang tot, mobiliteit in en vooruitgang binne opvoeding, opleiding en loopbaan

bane te fasiliteer. 

• Die kwaliteit van opvoeding en opleiding te verhoog. 

• Die regstelling van vorige onregverdige diskriminasie in opvoeding, opleiding en 

werkverskaffing te versnel. 

• By te dra tot die volle persoonlike ontwikkeling van elke leerder en die sosio-ekono

miese ontwikkeling van die nasie in die bree. 

Hierdie voorskrifte en beginsels van SAQA en die NQF noop alle opleidingsinstansies, en ook 

die Weermag om weer na hul opleidingspraktyke te kyk en dit in ooreenstemming met die 

bepalings te bring. Dit is onder andere na aanleiding van die stigting van SAQA en die 

beginsels wat daarmee verband hou dat KOLOT die leerprogram van opleiers en instruksio

nele ontwerpers in die Weermag, herontwerp het sodat hulle erkenning en akkreditering kan 

ontvang vir die vaardighede wat hulle ontwikkel het. 

4.2.4.4 Bevoegdheidsgebaseerde modulere opleiding (BGMO) 

Bevoegdheidsgebaseerde modulere opleiding het as basis dat die leer wat plaasvind, uitkoms 

gebaseerd moet wees, met antler woorde: die opleiding wat aangebied word, is gerig op wat 

die leerder aan die einde van die opleiding moet kan doen. Die vaardighede wat hy in die 
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leerproses bemeester kan affektief, kognitief of psigomotories wees en weerspieel word in die 

wyse waarop die leer plaasvind (die proses) of in die produk wat gelewer word aan die einde 

van leer. Die leerder word dan as bevoeg beskou om die bepaalde taak waarvoor hy opgelei 

is, te verrig. 

Die tweede hoofkenrnerk van BGMO is dat die leerprograrnrne op 'n modulere wyse 

aangebied word. Dit beteken dat die leerprogarnrne opgedeel is in afsonderlike, selfstandige 

eenhede of modules waaruit die leerder kan kies watter inhoude hy, in watter volgorde, op 

welke tye gelee vir homself is, sal bemeester. 

Dit is dus 'n stelsel wat daarop gerig is om aan die individu die geleentheid te gee om bevoeg 

te raak vir die werk wat hy doen, soos wat die bevoegdhede in die werkplek benodig word. 

Bloom en Tyler is volgens Malan (1997:13) die oorspronklike ontwikkelaars van hierdie 

begrippe ofhet die basis daarvoor gele. 

4.2.4.5 Implikasies vir opleiding in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en 

die Departement van Verdediging in die brei! 

Hierdie klemverskuiwing van inhoudgesentreerde opleiding na uitkomsgebaseerde opleiding 

en die vestiging van 'n nasionale standaard vir opleiding het ook 'n invloed op die Weermag 

en opleiding binne die Departement in die bree, hoewel opleiding in die Weermag reeds 

sedert die 1970s op werkvereistes gebaseer is (Onderhoud: professor E.O. de Munnik 1999). 

Aangesien die Weermag 'n groot getal mense oplei wat nie noodwendig in die Weermag vir 

hulle totale loopbaan sal bly nie (vergelyk Hoofstuk 2), is dit imperatief dat die Departement 

sy opleiding sal skoei op die basiese beginsels wat geldig is vir die hele Suid-Afrika. Die 

Weermag se opleiding is divers in die sin dat daar byvoorbeeld algemene opleiding is soos die 

vir ambagsmanne en opleiers, maar ook Weermagspesifieke opleiding in die sin van 

oorlogvoering en gebiedbeskerrning aangebied word. Die Departement se leerders sal 

derhalwe nie net streef na akkreditering op een fokusarea van die NQF nie, maar kwalifika

sies sal waarskynlik gevorm uit 'n kombinasie van standaarde oor 'n aantal velde op die 

raamwerk. Hierdie uitdaging is reeds aanvaar in die Witskrif oor Verdediging en kom daarop 
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neer <lat die opleiding bevoegdheidsgebaseerd sal wees en geakkrediteer sal word deur SAQA 

(DoD: Review 1998 Deel 2:83, 84). SAQA het betrekking op alle opleiding in Suid-Afrika en 

vervolgens word 'n kort beskrywing van die makro-opleidingsomgewing gegee. 

4.3 MAKRO-OPLEIDINGSOMGEWING 

4.3.1 Inleiding 

Die toepassing van verskillende afstandsonderrigstelsels word in die makro-opleidingsomge

wing wereldwyd aangetref Die navorser het per geleentheid vemeem van gevalle in Afrika 

waar daar in die afgesonderde landelike gemeenskappe dikwels gebruik gemaak word van 'n 

tutor. Die tutor het skakeling met die afstandsonderriginstelling, en bestuur die oordragstelsel 

in die plaaslike gemeenskap. Die studente kom dikwels letterlik onder 'n boom bymekaar en 

hou daar besprekingsklasse. In groot maatskappye soos die ABSA bankgroep word interak

tiewe televisie (ITV) uitsendings gebruik om kursusse aan te hied. Die stelsel dien ook as 'n 

kommunikasiemedium tussen die bestuurskader van die maatskappy en al die personeel 

landwyd. Akademiese instellings wat tradisioneel kampusgeorienteerde, residensiele universi

teite ofkolleges was soos die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch, implementeer al hoe 

meer afstandsonderrigtegnieke om meer studente die geleentheid te hied om hulle spesifieke 

kursusse te volg. 

4.3.2 Afstandsonderriginrigtings 

'n Verskeidenheid inrigtings hied formele, nie-formele en informele onderwys en opleiding by 

wyse van afstandsonderrig aan ( Aanhangsel N). Die navorser het in die literatuur gevind dat 

die kursusse wissel vanaf senior primere onderwys tot nagraadse studies op tersiere vlak. Die 

aard van die kursusse varieer van gewone skool-, technikon en universitere vakke tot 

vaardigheidsvakke soos stoffeerwerk en aerobiese instruksie. Die navorser het gekonsentreer 

op opleiding in Afrika aangesien ons binne die Afrika konteks gesitueerd is. Talle instansies 

in Europa, die Verenigde State van Amerika, Kanada en Australie hied afstandsonderrig aan, 

waar hulle gewoonlik 'n goeie infrastruktuur het wat die nuwe tegnologiee ondersteun - iets 
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wat nog nie in Afrika bestaan nie. 

Tot op datum het die navorser gevind dat primere onderwys by wyse van afstandsonderrig by 

slegs twee instansies, naamlik Damelin (wat voorsiening maak vir leerders vanaf standerd 4 

/graad 6), en Lyceum (vir standerd 5 /graad 7) voorkom. Kaye (1989:287) verwys wel 

daarna dat afstandsonderwysinstansies in Australie en Frankryk spesifiek vir skoolonderwys 

gestig is. In Australie is dit ingestel vir die kinders wat wyd oor 'n groot geografiese gebied 

versprei is en in Frankryk was dit reeds ingestel direk na die Tweede Wereldoorlog. In Suid

Afrika word daar wel programme op veral televisie aangebied wat gerig is op al die vlakke 

van skoolonderwys, maar die leerders is nie noodwendig aktief tydens die uitsendings nie. In 

hierdie navorsing is volwassenes die teikengroep soos blyk uit Hoofstuk 2, en is daar 

gevolglik gekonsentreer op volwasse-afstandsonderrig. 

Uit 'n soektog op die Internet het die navorser 'n lys van inrigtings in Afrika wat afstands

onderrig aanbied, bekom op die webblad van die "International Centre for Distance Leaming 

(ICDL)" van die gesaghebbende "Open University of the United Kingdom". 'n Opsomming 

van hierdie instansies en informasie van belang vir hierdie navorsing word in Aanhangsel N 

voorsien. Die inligting wat in die lys ingesluit is, is tipies aan 'n databasis, byvoorbeeld naam, 

kort beskrywing, tipe kursusse, ensovoorts. Vir die doeleindes van hierdie navorsing is die 

inligting verder vasgle onder die volgende opskrifte: 

• Formele. nie-formele. en informele onderwys waarformeelbeteken dat die inrigting 

'n kwalifikasie toeken binne die raamwerk van formeel geregistreerde onderwysin

rigtings. Nie-formeel beteken dat die opleiding aangebied word binne 'n sentrale 

raamwerk van 'n organisasie wat gewoonlik nie 'n formeel geregistreerde opleiding

instansie is nie, en die kwalifikasie is nie noodwendig oordraagbaar nie. lnformeel 

beteken die opleiding vind opportunisties plaas en is nie bepland nie. Daar is ook nie 

'n kwalifikasie aan gekoppel nie. Daar is ook formele opleidinginstansies soos die 

"College of Education of South Africa /CESA" wat informele en nie-formele op

leiding aan die gemeenskap bied. 
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• Media, aangesien die navorser belangstel in die plek waar interaktiewe afstandson

derrig bedryfword en die mate waarin dit plaasvind. 

• Aangesig-tot-aangesig <liens om 'n aanduiding te gee van die tipe kontaksessies wat 

voorsien word. 

• Vlak van aanbieding en wie die teikengroep is. 

Vanuit hierdie tabel is 'n aantal organisasies gei"dentifiseer vir nadere ondersoek op grond 

daarvan dat hulle bekend is, te make het met volwassenes se opleiding en komponente mag 

bevat wat hierdie navorsing ondersteun. Verdere literatuursoektogte is op hulle uitgevoer, 

veral ten aansien van hulle teenwoordigheid op die Internet. Uit hierdie soektog kon 'n beeld 

gebou word van die aard van die opleiding wat aangebied word, waarom afstandsonderrig 

gebruik word en watter media ingeskakel word. 

Die instansies kan hoofsaaklik gegroepeer word as formele onderwys/opleidingsinstansies en 

nie-formele opleidingsinstansies. Die eerste kategorie sluit die universiteite en technikons in, 

terwyl laasgenoemde talle instansies wat spesifiek binne die werkgewersomgewing oplei, 

insluit. 

Die Universiteit van Suid-Afrika, Vista Universiteit, Technikon Suid-Afrika en Technisa is 

tradisioneel afstandsonderriginstansies wat graad-, diploma en sertifikaatopleiding aanbied. 

Hulle dek 'n wye verskeidenheid onderwerpe en het grootliks staatgemaak op papiergeba

seerde leermateriaal, met enkele ander media soos klankkassette, videos en uitsendings oor 

die radio ter ondersteuning. Technikon Suid-Afrika (TSA) hied reeds van sy kursusse via die 

Internet aan en streef daama om soveel moontlik van hul loopbaangerigte kursusse met 

hierdie tegnologie te ondersteun (Onderhoud: Paul West van Technikon SA 1996). 

Tradisioneel residensiele universiteite soos die Universiteit van Pretoria (UP), Universiteit 

van Stellenbosch (US), Randse Afrikaanse Universiteit (RAU) en Potchefstroom Universiteit 

vir Christelike Hoer Onderwys (PU vir CHO), het met die herwaardering van hulle rol in die 



4-105 

hoeronderwyssektor, besluit dat afstandsonderrig deel van hulle strategiee moet uitmaak. In 

die meeste gevalle het dit begin met nagraadse studies wat by wyse van afstandsonderrig 

plaasvind, aangesien hierdie vlak gewoonlik tot 'n groot mate selfstudie behels. Dit het egter 

nie daar gestop nie. UP werk daama om 'n virtuele kampus vir alle vlakke daar te stel. Hulle 

volg 'n buigsame benadering waarin die leerder die keuse gaan he ten opsigte van die modi 

wat hy wil benut in sy leerpad. Dit beteken dat die leerder kan kies of hy klas wil bywoon en 

of hy eerder afstandsonderrig wil benut. Die afstandsonderrig gaan hoofsaaklik webgebaseer 

wees en ondersteun word deur satellietuitsendings na leersentra. PU vir CHO en US gebruik 

reeds laasgenoemde in veral hul bestuurskole. 

Van besondere belang vir hierdie studie is in die eerste plek die feit dat die US, byvoorbeeld, 

nie self die tegniese infrastruktuur vir die afstandsonderrig geskep het nie, maar wel die 

fasiliteite beskikbaar gestel het vir 'n privaatmaatskappy om dit te doen. Die universiteit huur 

dan die uitsaaityd van die maatskappy en sny sodoende baie kostes uit soos die noodsaaklik

heid om self tegniese person eel vir die bedryf van die stelsel in <liens te neem en gereeld die 

opgraderings van die stelsel waar te neem (Onderhoude: Professor Tobie de Coning 1998, 

1999). 

In die tweede plek is die wyse waarop UP die beginsel van buigsame leer implementeer 

interessant. Hulle maak voorsiening vir buigsame leer deur: 

tradisionele lesinglokaalonderrig, ook na-uurs; 

papiergebaseerde afstandsonderrig; 

inskakeling van interaktiewe televisie (ITV); 

Intemetkommunikasie; 

dosente, mentors; fasiliteerders en vaktutors by die universiteit se kampusse en 

leersentra; 

aanmoediging van studiegroepe; 

informasiesentra by die streeksleersentra; 

koerierdienste by leersentra; 

afueem van eksamens by leersentra; en 
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skep van die UP Virtuele Kampus. 

Binne hierdie model kan die leerder selfbesluit om byvoorbeeld sommige kursusse te volg 

deur afstandsonderrig (met die verskillende ondersteuningsmodi), ander deur klasse byte 

woon, of om totaal gebruik te maak van 6f residensiele opleiding 6f afstandsonderrig. Die 

antler universiteite en technikons implementeer buigsaamheid op soortgelyke wyse. 

Die nie-formele opleidingsinstansies soos die bankgroepe (ABSA en Standard), Telkom, die 

Suid-Afrikaanse Polisiediens, asook Old Mutual gebruik afstandsonderrig op verskillende 

wyses. ABSA het die oorspronklike organisasie van African Growth Network (AGN) geskep 

om opleiding via satellietuitsendings aan hulle personeel landwyd te voorsien, te same met die 

EPSS op elke rekenaar. Intussen het die AGN 'n aparte maatskappy geword en saai ook 'n 

wye verskeidenheid onderwerpe soos boerdery, en skoolvakke vir Volwasse Basiese 

Onderwys en Opleiding, uit na die breer gemeenskap. Dit is teen 'n hoe koste en die AGN 

<lien as die kanaal, terwyl die inhoud deur die maatskappy verantwoordelik vir die opleiding 

voorsien word. 

Sover dit militere opleiding aangaan, het die navorser gevind <lat die Britse Weermag, deur 

Cranfield University, afstandsonderrig slegs gedeeltelike gebruik in die vorm van 'n 

voorbereidende kursus vir meestergraadstudies in die toegepaste wetenskappe. Die Britse 

"Open University'' hied die vereiste modules aan. Verder is die Amerikaanse Weermag tans 

ook besig met afstandsonderrig. Dit is vir hulle 'n nuwe pad en word nog nie oral waar dit 

beplan word, geimplementeer nie ( e-pos kommunikasie met Pisel). Die "IOWA National 

Guard" is van die pioniers op die gebied en gebruik in 'n groot mate videokonferensies na 

600 klaskamers (Kimery 1999:10-13). Hulle het in samewerking met gemeenskapsdienste die 

uitkenoptika kabelnetwerk geskep wat na ander state uitgebrei word. Verder baseer hulle die 

afstandsonderrig op goeie leermateriaal, opgeleide instrukteurs en 'n ondersteuningstelsel vir 

die studente. 

Die Weermag se mikro-opleidingsomgewing word teen die agtergrond van die voorafgaande 

besprekings in hierdie Hoofstuk, vervolgens bespreek 
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4.4 MIKRO-OPLEIDINGSOMGEWING VAN DIE SUID-AFRIKAANSE NASIO

NALE WEERMAG 

4.4.1 Inleiding 

Die Weermag gebruik afstandsonderrig tans op klein skaal, en dit is hoofsaaklik papiergeba

seerd soos uitgelig in Hoofstuk 3. Een eksperiment is tot dusver uitgevoer met die 

loodsaanbieding van Burgeropvoeding deur ITV. Daar moet nog heelwat navorsing in veral 

die koste-aspekte en moontlike samewerking met ander partye in die land gedoen word, om 

interaktiewe afstandsonderrig op groot skaal te kan bedryf Enkele van die moontlikhede vir 

die toepassing van interaktiewe afstandsonderrig word vervolgens bespreek. 

4.4.2 Moontlikhede van die nuwe tegnologiese ontwikk:elinge vir opleiding in die 

Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag 

In die Weermagsituasie is daar baie beperkinge ten opsigte van beskikbare fondse en 'n nuwe 

mediategnologie infrastruktuur. Een van die mees haalbare tegnologiee is oplyn-opleiding, en 

gevolglik word daar kortliks gekyk na die moontlikhede wat dit vir Weermagopleiding hied. 

Rekenaaroplyn-opleiding 

Studente in eie kantoor. Deur die gebruik van 'n persoonlike rekenaar in die werksitu

asie, soos binne sy eie kantoor, kan die student met gemak kursusmateriaal bestudeer en 

daarmee verkeer. Daar kan hy, wanneer die geleentheid horn voordoen, van die boodskappe 

vanaf die instrukteur of ander studente lees en daarop reageer. Aangesien opleiding in die 

Weermag op werkvereistes gebaseer is, behoort baie van die bykomende bronne wat die 

student benodig om opdragte uit te voer of inhoude te bemeester byderhand te wees. Indien 

die bronne nie in sy eie kantoor beskikbaar is nie, dan waarskynlik naby - binne sy eenheid. 

Oorbruggings- of instaatstellingsopleiding. Baie van die gelntegreerde magte se 

personeel het nie die geleentheid gehad om sekere skolastiese vlakke te bereik nie. Daar 
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word nie net verwys na die bemeestering van geletterheid en syfervaardigheid nie, alhoewel 

daar 'n groot behoefte aan sodanige programme is. Spesifieke kennis ontbreek byvoorbeeld 

ten aansien van die wiskundige vaardighede nodig om die skeepsbedryf te bemeester; of 'n lid 

wil universitere kursusse aandurf soos by die Militere Akademie, maar sekere kennis of 

vaardighede wat as voorvereiste vir die kursusse dien, ontbreek. Die leemtes in die lede se 

opleiding en onderwys kan deur sogenaamde oorbruggingsopleiding gevul word. Afhangende 

van die aard van die opleiding en/of onderwys, kan die rekenaar se oplyn-instruksiefunksie 

baie effektiefhiervoor aangewend word. 

Versnelde opleiding. Persone met 'n goeie leervermoe kan deur oplyn-opleiding 

vinnig deur kursusse vorder en die nodige vaardighede effektiefbemeester. Meer kursusse 

kan in die tradisionele "akademiese jaar" ingepas word. Die lid is dus vinniger meester van 

die vaardighede wat hy benodig om optimaal binne die Weermag te funksioneer. 

"Privaatheid" van opleiding. Die rangstruktuur van die Weermag impliseer 'n bepaalde 

dissiplinere, gesags- en protokolstruktuur. So sal 'n senior offisier, byvoorbeeld 'n brigadier

generaal 'n bepaalde posisie beklee waarin hy die verantwoordelikheid van 'n aantal persone 

onder sy gesag dra. Daardie personeel stel sekere eise en verwagtinge aan die hoer rangbe

kleer. Daar word uiteraard 'n sekere standaard van dissipline van die senior offisiere verwag 

en beslis 'n sekere vlak van kennis en werksvaardighede. 

Lede met hoe range is in die Weermag opgeneem en in bepaalde senior poste aangestel. 

Hierdie persone het nie noodwendig die kennis en vaardighede wat van hulle vir die bepaalde 

pos verlang word nie. Hulle moet in sekere opsigte intensiewe opleiding ondergaan. Van die 

opleiding, soos senior bevel- en stafwerk, word wel op klassikale kursusse aangebied. Dit is 

egter vir 'n ranggroep twee rangvlakke laer. Dit kan verleentheid veroorsaak vir die senior en 

meer junior lede. Oplyn-opleiding in die privaatheid van die lid se kantoor verminder sy 

kwesbaarheid as student en sy senior beeld hoef geen skade te lei nie. Die opleiding kan so 

lank neem as wat die lid nodig het om dit te bemeester. Leer kan ook vinniger plaasvind en 

meer kursusse kan in 'n korter tyd bemeester word. Opleiding hoef slegs aangebied te word 

in dfuirdie vaardighede wat ontbreek in die lid se mondering. 
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Taalopleiding vir almal. Al die lede van die Weermag (ou en nuwe lede) kan 

waarskynlik baat vind by die bemeestering van 'n derde of vierde taal. Die wat tradisioneel 

Engels en Afrikaans magtig is, kan van die ander nasionale tale wat in die bepaalde gebied 

gebesig word, aanleer. Die wat Engels en van die ander nasionale tale magtig is, het dikwels 

nodig om hulle vaardigheid in Engels te verhoog ten einde op intemasionale en nasionale 

vlakke te kommunikeer. 

Aangesien die aanleer van 'n taal versterk word deur die gebruik van die taal, is 

ge'individualiseerde opleiding, soos dit reeds baie jare in die sogenaamde taallaboratoriums 

toegepas word, beter. Vaardigheid in die skryfvan 'n taal word weer ondersteun deur die 

uitvoering van geskrewe opdragte. Die oplyn-opleidingstrategie het in hierdie opsig baie 

waarde. Individue se geskrewe opdragte word na die instrukteur gestuur en hy kan op 

individuele vlak terugvoer lewer. Die studente word nie in 'n klassituasie be'invloed deur die 

ander studente en klassikale faktore soos ongemaklike ergonomiese aspekte en tydskedules 

nie. In sy eie ruimte kan die lid op daardie tyd van die dag wat vir horn optimaal is vir skep

pende denkarbeid, die dokument saamstel en skaaf daaraan voordat dit na die instrukteur 

versend word. 

Kultuuropleiding vir almal. Daar is baie kulturele aspekte verbonde aan die verskil

lende Suid-Afrikaanse bevolkingsgroepe, wat die een groep nie van die ander weet nie. So is 

daar gebruike van die verskillende kultuurgroepe waarvoor wedersydse begrip en waardering 

ontwikkel moet word. Hierdie leemtes in die kennis ten opsigte van mekaar se kulture kan 

deur oplyn-opleiding uitgeskakel word. Scenario's ten aansien van kulturele gebeure kan 

geskep word, die studente kan dit bestudeer, en 'n bespreking kan via die rekenaar gevoer 

word tussen lede van verskillende kultuurgroepe. 

Transformasie-opleiding.: Die transformasie van die Weermag bring talle nuwe 

gedagtes mee en die struktuur van die Weermag verander tot 'n groot mate. Verder word 

nuwe wapenrusting aangekoop en die burgerlike komponent word drasties uitgebrei. Al 

hierdie sake bring mee dat lede nie noodwendig oor die vaardighede beskik om die nuwe 

getransformeerde Weermag te bedryf nie. Daar is dus waarskynlik baie opleiding wat op alle 
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vlakke moet plaasvind wat, weens die groat diversiteit in die lede se bevoegdhede, nie 

kollektiefkan geskied nie. Oplyn-opleiding kan ontwerp word op so 'n wyse dat elke lid 

slegs daardie modules wat vir horn van belang is, kies om te doen. 

Klein teikengroep opleiding. Waar gespesialiseerde opleiding moet geskied vir 'n 

klein groepie lede, hou dit gewoonlik ook binne die Weermagopset in dat die lede oor 'n 

groat geografiese gebied versprei is. Oplyn-instruksie kan vir hulle van groat waarde wees, 

aangesien hulle nie hul tuisomgewings hoef te verlaat nie en relatief goedkoop met medeleer

ders kan kommunikeer. 

Geografiese verspreidheid van teikengroep gedek. Oplyn-opleiding word beperk deur 

die infrastruktuur wat voorsien word. Indien die Weermaglede toegelaat word om op die oop 

Internet in te skakel, is daar geen beperking ten opsigte van die geografiese verspreiding van 

die leerders nie. Hulle moet net kan inskakel op die Internet. Die hededaagse satellietverhin

dings skakel beperkte konnektiwiteit uit en die meeste Weermaginstansies beskik oor 

elektrisiteit - al word dit voorsien deur kragopwekkers. 

Inskakeling van mediategnologie in die Weermag en die Departement in die hree, kan lei tot 

meer koste-effektiewe opleiding, aangesien dit besparing meebring in - eerstens, die tyd wat 

spandeer word om na opleidingsinstansie te reis en daar oor te bly, en - tweedens in reis-en 

verblyfkostes. Tegnologiegebaseerde opleiding (soos dit genoem word deur Van den Berg 

1997) hied ook die moontlikheid om leergeleenthede aan alle leerders te hied in die aspekte 

waar hulle bevoegdheid gebrekkig is. 

4.5 OPSOMMING 

Afstandsonderrig is 'n sisteem waar die leerder en instrukteur gekoppel word deur die inhoud 

wat op verskeie wyses en met inbegrip van sekere media, bedryfword binne 'n onder

steuningsubsisteem. Daar is haie mediategnologiee wat op die ontwikkeling van die rekenaar 

gehaseer is, wat die isolasie van afstandsonderrig verminder en grater interaktiwiteit mee

bring. Hierdie mediategnologiee sluit in ITV, rekenaargebaseerde opleiding, interaktiewe 
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video en oplyn-opleiding. Die ontwerp van die afstandsonderrigstelsel moet behoorlik 

uitgevoer word en sal waarskynlik in spanverband geskied. Daar is bepaalde kriteria waaraan 

die ontwerp van die leermateriaal moet voldoen en hierdie ontwerp is dikwels mediumspesi

fiek. Die veranderde politieke bestel en eise uit die nasionale opleidingsomgewing, soos dat 

alle opleiding deur SAQA akkrediteer moet word, dat opleiding uitkomsgebaseerd moet wees 

en dat alle mense in Suid-Afrika die geleentheid gegun moet word om hul volle potensiaal te 

bereik, noop opleiding in die land en in die Weermag tot transformasie. Die aanwending van 

afstandsonderrig kan meehelp tot die implementering van effektiewe opleidingstrategiee -

ook in die Weermag. In die volgende hoofstuk hied die navorser 'n afstandsonderrigmodel 

vir 'n organisasie soos die Weermag wat vir sy eie opleiding verantwoordelik is, aan. 
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Like the child turning the kaleidoscope to discover and examine the ever-changing patterns, 
teachers and students turn the pages of the Web to discover and examine the world at large 

(Quinlan 1997:21) 

HOOFSTUK5 

RIGLYNE VIR DIE ONTWIKKELING VAN 'N AFSTANDSONDER
RIGSTELSEL AS VORM VAN GEiNDIVIDUALISEERDE OPLEIDING 
IN DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE WEERMAG 

5.1 INLEIDING 

Die Weermag, wat in 'n staat van transformasie verkeer, moet ook by implikasie sy opleidings

funksie transformeer. Daarom het die Weermag die nasionale neiging aanvaar om uitkoms

gebaseerde leergeleenthede te skep waardeur individuele lede hulle potensiaal optimaal kan 

ontwikkel en erkenning daarvoor verkry, gemeet teen die nasionale opleidingstandaarde wat 

vervat word in die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk (NQF). In Hoofstuk 2 het dit duidelik 

geword dat die Weermag hierdie voorneme moet uitvoer ten opsigte van 'n baie groot 

teikengroep (tans meer as 90 000 permanente lede en meer as 300 000 deeltydse lede, DoD: 

Review, 1998 deel 2: 71, 74) met 'n drastiese verminderde begroting (snitte van meer as 

50% ). Afstandsonderrig mag 'n oplossing wees, veral vir voortgesette opleiding en opleiding 

van die deeltydse mag. In die verlede is afstandsonderrig in die Weermag benut deur 'n klein 

groepie eenhede wat hoofsaaklik afsonderlik en met min ondersteuning van die bevelvoerders 

aan die leerders en die instrukteurs gewerk het (kyk die onderhoude met die instrukteurs in 

Hoofstuk 3, pp.3-29 tot 3-45). Hierdie afstandsonderriggeleenthede is gekenmerk deur 

aspekte soos leeronvriendelike leermateriaal en gebrekkige interaksie. Uit 'n beskrywing van 

die h~dendaagse afstandsonderrigmodelle wat meer interaktief is en op 'n meer persoonlike 

wyse aangebied word, mag daar 'n oplossing wees vir die Weermag se opleidingsbehoefte. 

Daar behoort 'n wetenskaplik-verantwoordbare instruksionele ontwerp van die 

afstandsonderrigsisteem uitgevoer te word wat sover moontlik die behoeftes van beide die 

organisasie en die individu aanspreek. Die navorser stel daarom 'n afstandsonderrigmodel 

(Diagram 5.1, p.5-2, en as uitvoustuk aan die einde van die dokument) voor wat as riglyn kan 

dien vir instruksionele ontwerpers in die Weermag om koste-effektiewe opleiding te ontwerp 

en te implementeer. Implementeringsriglyne word voorgestel , sowel as opleidingsriglyne vir 

die instruksionele personeel wat afstandsonderrig in gebruik sal moet neem. 
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In die ontwikkeling van die afstandsonderrigmodel vir 'n organisasie soos die Weermag wat sy 

eie opleiding ontwerp en implementeer, is die basis van 'n afstandsonderrigsisteem soos 

voorgestel in Diagram 4.3, p.4-8, geneem en uitgebrei tot die model wat voorgestel word in 

Diagram 5.1, p.5-2. Die student-instrukteurverhouding staan sentraal in die model soos in 

enige opleidingsituasie waar die leerder begelei word deur 'n instrukteur en wat gerig is op die 

verwerwing van bepaalde bevoegdhede. Die inhoud, wat die doel van die opleiding verteen

woordig, vorm die kem van wat die student moet leer en dit word op 'n bepaalde wyse deur 

toepaslike media oorgedra. In die afstandsonderrigsituasie word hierdie inhoud, metodes en 

media ontwikkel tot leermateriaal. Die leermateriaal kan bestaan uit verskillende kombinasies 

van gedrukte media, rekenaarpakkette, videobande, klankbande, e-pos, oplyn-opleiding en 

interaktiewe geleenthede soos interaktiewe televisie-uitsendings (ITV) en aangesig-tot

aangesig kontaksessies. 

Die student is gesitueer binne 'n bepaalde leerderomgewing wat deur 'n verskeidenheid van 

instansies soos sy bevelstruktuur, familie en gemeenskap beinvloed word. So is ook die 

instrukteur in die instruksionele omgewing gesitueer waar die instruksionele ontwerp toegepas 

word en verskillende instansies soos sy bevelstruktuur, kollegas en deskundiges, insgelyks 'n 

invloed uitoefen op sy funksionering. 

Die instrukteur, student en leermateriaal is die hoofkomponente van die afstandsonderrig

situasie, maar staan binne 'n wyer opleidingsisteem waar verskeie invloede van buite die 

sisteem raak. In die basiese afstandsonderrigsisteem (Diagram 4.3, p.4-8) is een van die promi

nente invloede aangedui as beleid. In die Weermag-afstandsonderrigsituasie moet die 

beleidmakende komponent, naamlik Hoof van Gesamentlike Opleiding en die Direkteure van 

Opleiding, 'n kardinale rol speel om die afstandsonderrig te laat slaag. Daar is bepaalde 

aspekte soos studieverlof en benutting van die tegnologiese infrastruktuur, wat deur .die 

beleidmakende komponent as beleid uitgevaardig en gemonitor moet word om die 



5-4 

afstandsonderriginstrukteur te bernagtig om afstandsonderrig te ontwerp en te irnplernenteer. 

Daar is ook beleidsaspekte nodig om die leerderorngewing leervriendelik te rnaak sodat 

effektiewe leer kan plaasvind. Orn hierdie redes is die beleidrnakende kornponent dan pertinent 

in die model ingesluit as deel van die Weerrnag se afstandsonderrigsisteern en nie net bloot as 

'n invloed aangedui nie. Die beleidrnakende kornponent is dus 'n integrale deel van die 

Weermag-afstandsonderrigsisteern. 

Die Weermag-afstandsonderrigsisteern word ook steeds be'invloed deur 'n instansie soos 

SAQA en die NQF, erkenning deur buite-instansies, opleidingsrade of SETAs1 ("Sector 

Education and Training Authorities") en wereldtendense in opleiding. Hierdie invloede verg 

van tyd tot tyd aanpassings in die opleidingsrnilieu en in die opleidingsbeleid wat hydra tot die 

dinarniese karakter van opleiding. 

'n Meer gedetailleerde beskrywing van die kornponente van die afstandsonderrigsisteern en die 

gepaardgaande aksies en interaksies word vervolgens bespreek. 

5.2.1 Die student/leerder 

Die students doe/ is om te leer, met ander woorde om die inhoud te berneester. In die 

Weerrnagsituasie is daar 'n permanente kornponent van uniformdraende lede en burgerlikes 

wat aangevul word deur 'n deeltydse mag wat, soos nodig, diens verrig. Al drie hierdie 

kornponente het opleiding nodig om die Weermag 'n funksionele mag te rnaak wat Suid

Afrika se verdediging kan waameern. Die onderskeie funksies is uitgespel in Hoofstuk 2 en die 

inhoud wat ter sprake is in die opleiding van elke lid, is ontleen aan die aard van die rol wat hy 

in die Weermag speel. Dit is baie uiteenlopend en die opleiding daarin kan hoofsaaklik verdeel 

word in funksionele, rnilitere ontwikkelings- en professionele opleiding. Die inhoude sal ook 

baie divers wees in beide aard en sarnestelling van teorie en praktyk en sal gerig wees op die 

werkvereistes van die lede. Die sarnestelling van die inhoud word hoofsaaklik deur die 

1Die Suid-Afiik:aanse Weermag het beding om 'n opleidingsraad te stig, rnaar net voor dit 
gefinaliseer is, het dit aan die lig gekorn dat die vorrning van 'n SETA vir die rniliter groter 
waarde sal dra om toe te sien dat akkreditering en evaluering van op lei ding plaasvind ( Onderhoud: 
kolonel P.E. Venter, bevelvoerder van KOLOT). 
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instruksionele ontwerp bepaal wat binne die verantwoordelikhede van die instrukteur val en 

dus by die beskrywing van die instrukteur (Subafdeling 5.2.2, p.5-8) meer aandag sal geniet. 

Die studentkomponent van die model word voorgestel in Diagram 5.2, p.5-6, waar die student 

beskryfword as deel van 'n bepaalde werk- en sosiale omgewing. In die werkomgewing is hy 

in kontak met sy kollegas, 'n toesighouer en 'n bepaalde bevelstruktuur. Binne hierdie 

omgewing is daar verskeie deskuruiiges op verskillende terreine van die militer, soos perso

neel, inligting, operasies, logistiek, finansies, sekerheid, regimentsdienste, bestuur en opleiding. 

Wanneer die student byvoorbeeld militere ontwikkelingsopleiding ondergaan, word al die 

terreine van die militer binne die raamwerk wat hy benodig, aangespreek, ten einde horn 

bevoegd te maak om 'n effektiewe lid van die Weermag te wees. Hy kan gevolglik ook tydens 

afstandsonderrig staatmaak op verskillende deskundiges binne sy werkomgewing wat horn kan 

bystaan in die bemeestering van relevante inhoud. Net so kan hy vir spesialisopleiding binne sy 

bepaalde funksionele of professionele aanwending steun op deskundiges binne die werksom

gewing, maar ook op deskundiges elders binne en buite die militer. 'n Voorbeeld is die 

opleiding van opleiers waar deskundigheid binne die militer gesetel is in KOLOT, maar waar 

hy ook akademiese steun kan bekom deur tersiere instansies soos UNISA en die Randse 

Afrikaanse Universiteit. Veral in die afstandsonderrigsituasie is hierdie deskundigheid van 

groot waarde aangesien die student nie die instrukteur, wat die deskundige op die vakgebied 

is, direk teenwoordig het wanneer hy leer nie. Die deskundiges kan dan geraadpleeg word en 

selfs die opleidingsverantwoordelikheid deel met die instrukteur om die leerder te ondersteun 

ten opsigte van die betrokke inhoud. 

Die toesighouer van die afstandsonderrigstudent speel 'n belangrike rol in sy opleiding binne 

sy bepaalde aanwending, waar die toesighouer direk verantwoordelik is vir die <liens wat die 

lid lewer. Die toesighouer is in die beste posisie om te bepaal of die leer wat plaasgevind het, 

verband hou met die spesifieke taak wat verrig word en die lid se algemene funksionering 

binne die bepaalde werksomgewing en die Weermag in die bree. Dit is daarom ook belangrik 

dat die toesighouer betrek word by die instruksionele ontwerp om te verseker dat hy bewus is 

van die bevoegdhede en uitkomste waama die opleiding streef. Dit is nog meer ideaal indien 

die toesighouer nou betrek word by die opleidingsbehoeftebepaling tydens die ontwerp en ook 
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weer by die evaluering van die effek van die opleiding binne die werksplek. Op hierdie wyse 

kan die toesighouer medeverantwoordelikheid aanvaar vir die opleiding wat plaasvind. W aar 

die toesighouer begrip het vir die leer wat moet plaasvind en direk gemoeid is met die leerder, 

behoort hy ook in 'n posisie te wees om meer simpatiek teenoor die leerder te staan en die 

morele ondersteuning te kan gee waaraan die afstandsonderrigstudent 'n behoefte het. 

Die kollegas en bevelstruktuur van die student kan ook, benewens die hulp met die spesifieke 

vakgebied waarop hulle deskundiges is, morele ondersteuning verleen. Om dit te kan doen 

moet hulle, soos die toesighouer, ten minste begrip toon vir die leerder se situasie en dit is 

makliker wanneer hulle bewus is van die omvang van die leer wat moet plaasvind. Dit is nog 

makliker wanneer hulle deel voel van die opleiding deurdat hulle geraadpleeg word tydens die 

opleidingsbehoeftebepaling en evaluering van die effek van die opleiding (Parry 1997:21, 22). 

'n Vraaginstrument is deur Rossett (1997:21) ontwerp, wat gebruik kan word om te bepaal of 

die toesighouer en bevelstruktuur bekend is met die opleidingsinhoud en ten gunste daarvan is. 

Deur 'n instrument soos hierdie toe te pas, kan gevaartekens waargeneem en aangespreek 

word om die leer uiteindelik suksesvol te laat verloop. Dit mag ook nodig wees om die 

afstandsonderrigleerders se toesighouers, die bevelstruktuur en hulle kollegas op te lei in die 

ondersteuning van die afstandsonderrigleerder. 

'n Voorbeeld van die terreine waarop die bevelstruktuur besondere hulp kan verleen, is onder 

andere met die toestaan van studieverlof, hetsy by die werk of tuis tydens werkstyd. Die mate 

waartoe die bevelvoerder hierdie aspek sal bedryf, sal bepaal word deur algemene beleid wat 

deur die beleidmakende komponent uitgevaardig is. Dit is belangrik omdat die navorser uit 

persoonlike gesprekke met studente gevind het dat een van die redes waarom afstandsonderrig 

negatief deur militere studente ervaar word, is dat afstandsonderrigstudies beskou word as 'n 

bykomende taak wat na-uurs bedryf moet word, terwyl lede wat residensieel opgelei word, 

binne werksure hulle studies hanteer - weg van die normale werksomgewing. Daar word dus 

van die afstandsonderrigstudent verwag om onverdeelde aandag aan sy werk te gee en steeds 

te presteer in die leeromgewing. Dit is natuurlik nie vreemd aan die omgewing buite die militer 

nie, waar afstandsonderrig gewoonlik deeltyds in eie tyd plaasvind. In omgewings soos die van 

die ABSA-bankgroep en die maritieme opleidingsomgewing vind afstandsonderrig ook 
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gedeeltelik binne werksure plaas wanneer die studente nie besige tye beleef nie en dan tyd aan 

hulle studies kan wy. ITV-uitsendings vind ook binne werkstyd plaas en die studente neem dan 

'n gedeelte van die werkstyd om hierdie uitsendings byte woon. Hierdie informasie is bekom 

deur persoonlike kommunikasie tydens die navorser se besoeke aanAGN en Stellenbosch 

Universiteit. Binne die militer kan soortgelyke geleenthede aan afstandsonderrigstudente 

gebied word om sekere tye binne die werksdag aan hulle studies te wy om die na-uurse las te 

verminder, maar nie noodwendig te vervang nie. Dit is so dat militere, residensiele studente 

ook na-uurs studeer op veral die Weermag se stafdienskursusse waar navorsingstake uitgevoer 

moet word. 

'n Verdere ideaal in afstandsonderrig is om binne die werksomgewing vir die leerder 'n mentor 

te vind wat die leerder kan ondersteun en as rolmodel kan <lien in sy loopbaanontwikkeling. 

Hierdie persoon moet die keuse van die leerder self wees, en speel in die eerste plek nie die rol 

van vakdeskundige nie (alhoewel dit deel van die mentorskap kan vorm), maar wel die rol van 

morele ondersteuner. Hy moet belangstelling in die leerder se ontwikkeling toon en raad gee 

ten aansien van die leerpad wat nodig is om loopbaanontwikkeling te ondersteun. 

Die afstandsonderrigstudent leef ook binne 'n bepaalde sosiale omgewing buite die werksom

gewing. So is hy deel van 'nfamilie wat sekere aansprake maak op sy tyd en aandag. Veral 

waar jong kinders betrokke is, is daar vroegaand min tyd vir studeer. Vir die vroulike student 

is daar tradisioneel ook meer take tuis met kinders as vir die manlike student, en waar dit veral 

die vroue in die SAMGD is wat verkies om by wyse van afstandsonderrig te studeer, is dit 

belangrik om hierdie verpligtinge teenoor die familie in ag te neem by die eise wat aan die 

student gestel word. Daar is ook 'n ander kant aan die familieverbindinge, naamlik dat die 

familie simpatiek moet staan teenoor die leerder. Dit is dus waarskynlik raadsaam vir die 

instrukteur en die leerder se bevelvoerder om ook die familie voorafin te lig oor die eise wat 

aan die student gestel gaan word en moontlik berading te verleen oor hoe om dit te hanteer. 

Die volwasse leerder is ook deel van 'n breer gemeenskap wat eise aan horn stel - veral ten 

opsigte van geloofsaktiwiteite en skoolaktiwiteite waar daar skoolgaande kinders betrokke is. 

Die omgewing waarin die leerder woon hetsy stedelik, plattelands, landelik of in 'n plakker-
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kamp het 'n spesifieke infrastruktuur ten opsigte van vervoer, elektrisiteit en telefone en be'in

vloed bepaalde leefpatrone soos die tyd wat bestee word om by die werk te kom en die lig 

waarby die leerder moet studeer. Daar is leerders wat so vroeg as vieruur in die oggend 

vertrek om betyds by die werksplek te wees en weer baie laat saans by die huis kom. Die 

hoeveelheid tyd wat oorbly vir studeer is dan uiteraard baie beperk. Daar is ook gebiede waar 

daar nie elektrisiteit binne die huis beskikbaar is nie, en die leerder moet dan van kerslig of 

paraffien of gaslampe gebruik maak. Uiteraard word die benutting van mediategnologie soos 

rekenaars ook hierdeur beperk, tensy dit by die werksplek voorsien word. Dit is dus essensieel 

dat die instruksionele ontwerper ook tydens die teikengroepontleding demogra:fiese situasies 

vassstel en die leerder se gemeenskap-ondersteuning en -betrokkenheid beskryf. 

Die skep van 'n leersentrum waar die nodige tegnologiese infrastruktuur aan die leerder 

gebied word, word sterk voorgestaan in 'n afstandsonderrigomgewing waar nie alle leerders 

beskik oor of toegang het tot die nodige tegnologie by die huis of in die werksplek nie. So 'n 

leersentrum kan bestaan uit 'n kombinasie van hulpbronne soos 'n biblioteekdiens, 'n Intemet

diens, 'n rekenaarsentrum, stil studieruimtes, en 'n ITV-ontvangslokaal. Verkieslik moet daar 

'n fasiliteerder wees wat die dienste kan bestuur en die student help om daarvan gebruik te 

maak. Waar ITV gebruik word, is dit volgens die ITV-vraelysstudie (Hoofstuk 3, Afdeling 

3.5), aan te beveel dat 'n fasiliteerder tydens en veral mi die uitsending teenwoordig sal wees 

om vrae verder te beantwoord ofhulp te verleen met administrasie. 'n Leersentrum wat 'n 

omvangryke tegnologiese infrastuktuur het, sal tegniese steun benodig en dit kan verkieslik 

deur die eenheid verskaf word of vanaf 'n sentrale punt by die opleidingseenheid gehanteer 

word. Aangesien die instrukteur in 'n groot mate direk met die opleidingstegnologie gemoeid 

is, is die tegniese steun in die model binne die instrukteursomgewing geplaas, met 'n pyl wat 

aandui dat dit 'n direkte verband met die leerderomgewing het. 

Ter opsomming bestaan die studentkomponent dan uit die leerder self, die omgewing waarbin

ne hy gesitueerd is, wat aan horn veral die menslike ondersteuning moet bied, en moontlik 'n 

leersentrum wat hy vir sekere studie-aktiwiteite kan benut terwyl hy direk besig is met die 

bemeestering van die leermateriaal. 
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5.2.2 Die instrukteur 

Die instrukteur funksioneer binne die instruksionele omgewing soos aangedui in Diagram 5.3, 

p.5-11. Hy is verantwoordelik daarvoor dat die instruksie plaasvind deur middel van die 

leermateriaal en dat die student die instruksionele ondersteuning wat essensieel is, ontvang. Dit 

beteken dat die instrukteur horn vergewis van wat die instruksionele ontwerp behels indien hy 

nie self daarby betrokke was nie. Verder moet hy verseker dat die leermateriaal leervriendelik 

is, dat dit gedupliseer is en dat dit deur die administratiewe stelsel versprei is. Die instrukteur 

is verder verantwoordelik vir die bestuur van die afstandsonderrigkursus met betrekking tot 

die uitvoer van kontrole oor die rekordhouding van alle kommunikasie wat plaasvind en die 

organisering van bepaalde leergeleenthede soos byvoorbeeld ITV, kontaksessies (aangesig-tot

aangesig geleenthede soos studentbesoeke, lesings, groepbesprekings, werkseminare en 

residensiele fases) of oplynkonferensies en ook student-assesseringsgeleenthede soos, werkop

dragte en eksamens. 

As instrukteur het hy die verantwoordelikheid om die leer te fasiliteer. Hy moet dus beskik

baar wees vir die student deur middel van die telefoon, rekenaar, media, of deur persoonlik 

teenwoordig wees. Hy moet kundig wees ten opsigte van die leermateriaal en leiding daarin 

kan gee of kan verseker dat die student deskundige hulp kry waar meer gespesialiseerde hulp 

nodig is. Die instrukteur moet op hoogte wees van die administrasie wat betrokke is by die 

leerprogram en ook wat die verband is tussen die leerpad wat gevolg gaan word en die 

loopbaanontwikkeling van die leerder. Hy moet kan raadgee in verband met geskikte studie

metodes vir die bepaalde inhoude en hoe dit gei:mplementeer behoort te word. 

W aar die instrukteur ook by die instruksionele ontwerp van die leerprogram betrokke is, sal hy 

waarskynlik optree as die projekkoordineerder om te verseker dat al die kemaktiwiteite van 

instruksionele ontwerp, soos voorgestel in Subafdeling 4.2.1, uitgevoer word. Die instruksio

nele ontwerp-kemaktiwiteite word in Diagram 5.4, p.5-12, voorgestel. Veral waar 

mediategnologie soos rekenaargesteunde opleiding wat gestoor word op kompakte skywe, of 

op rekenaarskywe in multimedia formaat, en video's ofklankkassette en oplyn-opleiding 
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2. Ontwikkel evaluering van studentassessering 
3. Ontwikkel leerprogramevalueringstelsel 
4. Ontwikkel sisteemevalueringstelsel 
5. Verbeter en verfyn afstandsonderrig 

Diagram 5.4: Aangepaste KOLOT Basiese Model vir afstandsonderrig 
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betrokke is, sal die instrukteur waarskynlik met 'n span saamwerk waarin al die vaardighede 

van woordverwerking, skep van grafika, animasie, klankopnames en klankmeng, fotografie, 

kamerawerk, draaiboekskryf, redigering, rekenaarouteuring en skep van webbladsye, uitge

voer word. Vir die inskakeling van hierdie tegnologie sal die instrukteur dus ook staatmaak op 

tegn,iese steun. Hantering van die projek en implementering daarvan word in Diagram 5.5 

voorgestel. Die implementering behels dat die leermateriaal aan die leerders voorsien word 

Projekkoordi neerder 
beplan projek aan die hand van die instruksionele ontwerpstappe en 

bepaal die rolspelers . 

lnstruksionele ontwerpervoer analise van die situasie, die teiken
groep en die opleidingsbehoefte uit en besluit oor hoe die 

opleidingsbehoefte die beste bevredig sal 'M'.>rd. Betrek by die analise 
die volgende rolspelers: 

~ ~ 
Desklniges ~~~ 

Prak!
. Sudert se 
isyns be velstnidULr 

Struktureer inhoude, formuleer uitkomste en doelwitte en klankbord rret rolspelers 

Ontleed doelwitte, bepaal die relevarte inhoude en leerwlgorde, en 
selekteer gepaste rredia en rretodes deur betrekking van: 

~ 
~ 

Evalueer en verfyn ___.. Loodsaanbieding; ___.. ( '"1>1emerteer J 
Evalueer, en verfyn . _ 

Diagram 5.5 Projekaktiwiteite vir instruksionele ontwerp 

deur gebruik te maak van die administratiewe steun, die ondersteuning uit die leerderomge

wing en die tegniese steun soos nodig. 
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In die militer word baie take in spanverband uitgevoer, soos tydens operasies om die land te 

verdedig. In die afstandsonderrigomgewing kan leerders reeds hiervoor voorberei word, deur 

byvoorbeeld van studiegroepe gebruik te maak waar groeptake uitgevoer moet word. Dit is 

reeds in gebruik in die Weermag, soos deur Eenheid 07 gekommunikeer tydens die onderhoud 

met die betrokke instrukteur. Probleme wat egter hiermee ondervind is, is dat die leerders nie 

almal in gebiede woon waar ander leerders teenwoordig is nie en die groepwerk nie kon 

plaasvind nie. Ander probleme was dat die tye waarop die spanlede beskikbaar was vir groep

werk, nie ooreengekom het nie. Met die ontwikkeling van elektroniese kommunikasiesisteme 

word probleme soos hierbo genoem, uitgeskakel. Die verskillende spanlede kan dokumente en 

ander tipes kommunikasie deur middel van e-pos deel en bydraes lewer. Die geselsprogramme 

en bulletinborde inherent aan die Internet en ander netwerke, lewer ook 'n belangrike bydrae 

in hierdie verband. Die voordeel van die wyse van samewerking is dat dit sinchronies in tyd 

kan plaasvind, wanneer dit afgespreek word deur die spanlede, maar netsowel ook asinchro

nies deurdat 'n spanlid boodskappe en dokumente, soos wat hy dit produseer, word na die 

ander spanlede stuur. Elk van die ander spanlede bestudeer dit en lewer bydraes soos en 

wanneer dit hulle pas. Die instrukteur kan hierdie aksies fasiliteer, monitor en intervensie 

inskakel waar nodig. 

'n Verdere moontlikheid is om gebruik te maak van telefoon- en videokonferensies, waar lede 

afsprake maak en deur tegnologie op 'n gegewe tyd verbind word om met mekaar te kommu

nikeer. Dit is egter, veral in die geval van videokonferensies, steeds duur om in Suid-Afrika 

videokonferensiefasiliteite te skep met spesiale infrastruktuur soos kabels, kameras en 

beheerstelsels (Onderhoud: Gary ten Oever, KOLOT Hoof van Tegnies). Op die Internet is 

dit goedkoper indien die verskillende rekenaars voorsien word van eksterne kameras en ook 

oor die nodige sagteware en mikrofone beskik. Die instrukteur kan deelneem aan hierdie 

video- en telefoonkonferensies - veral as fasiliteerder wat die konferensie doelgerig hou. 

Groepaktiwiteite in afstandsonderrig sal gebaseer wees op 'n bepaalde doel, soos die uitvoe

ring van 'n groeptaak of ondersteuning in die studies. Om die tyd wat daaraan bestee word 

effektief te benut, sal dit die studente baat om af te baken wat tydens die groepaktiwiteit gaan 

plaasvind, individueel daarvoor voor te berei en dan tydens die groepaktiwiteit te hou by die 

voorafbeplande aktiwiteite. Die drie wyses van spanwerk wat in die militer ingeskakel kan 



VOORBEREIDING VIR GROEPTAAK 
GESKIED DEUR INDIVIDU OP EIE TYD EN PLEK 

Groepaktiwiteite word beplan en geskeduleer 

Groepaktiwiteite vind plaas 

Elektronies 

deur geselsprogram, 
bulletinbord, of 

e-pos / • j lnstrukleur 

~ 

Diagram 5.6 Spanwerk 

Studiegroepe 

by een lokaal 
SOOS deur 
studente student 
bepaal Student 

Student Student 
Student 

word, word in Diagram 5.6, p5-15, voorgestel. 
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Die instrukteur vorm deel van die struktuur van die opleidingseenheid waar hy aangewend 

word. In hierdie verband het hy dan ook bepaalde verantwoordelikhede binne die eenheid. In 

die verlede het afstandsonderriginstrukteurs ervaar dat hulle afstandsonderrigkursusse as 

bykomende take beskou word deur die bevelstruktuur en kollegas (pp.3-29 tot 3-45) en dat 

hulle belaai word met ander eenheidstake soos die bywoon van bevelsraadvergaderings wat 
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baie van hul tyd in beslag neem. Verder studeer die studente hoofsaaklik na-uurs en dit is juis 

die tyd wanneer die instrukteur beskikbaar moet wees. Dit sal dus afstandsonderrig in die 

toekoms vergemaklik indien die bevelstruktuur en kollegas in die eenheid vanwaar afstandson

derrig bedryf word, sensitief staan teenoor die unieke aard van die afstandsonderrigfunksie en 

daarvoor voorsiening, maak deur die afstandsonderriginstrukteur toe te laat om skiktyd te 

werk en bykomende delegasies toe te ken volgens sy werkslas. Dit behoort derhalwe moontlik 

te wees om die instrukteur se werksure aan te pas by die studietye van die leerders of om die 

nodige infrastruktuur soos voldoende telefoniese ~n elektroniese hulpmiddele te verskaf sodat 

die instrukteur gereeld in kontak met die student kan wees. Dit is belangrik dat die instrukteur 

die studente gereeld telefonies kan kontak om hulle aan te moedig en te ondersteun in hul 

leertake. Hierdie saak is tans 'n probleem in die Weermag waar streng beheer oor telefoonge

bruik toegepas word weens die beperkte begroting. Die Internet is 'n goedkoper alternatief, 

aangesien die oproepkoste na alle studente, ongeag hulle geografiese verspreiding deur die 

land, bepaal word deur die eenheidskoste van 'n plaaslike oproep. Die koste kan verder 

verminder word deur die Internet tussen 19:00 en 07:00 te benut wanneer die Telkom-tariewe 

laer is as gedurende die dag. Dit het egter implikasies vir die werksure van die instrukteur, 

tensy die fasiliteite vir horn tuis geskep kan word. 

Daar is dus wyses waarop die bevelstruktuur daarvoor voorsiening kan maak dat die instruk

teur die maksimum steun ontvang om 'n sukses van die opleiding te maak. Soos by die 

leerderomgewing, is dit belangrik dat die bevelstruktuur medeverantwoordelikheid aanvaar vir 

die instrukteur se taak in afstandsonderrig. Dit kan bewerkstellig word deur die bevelstruktuur 

te betrek by die instruksionele ontwerp van afstandsonderrig, soos reeds aangedui in Diagram 

5.5, p.5-13. 

Afstandsonderrig is 'n groepaktiwiteit in die instrukteur se omgewing wanneer hy die hulp van 

deskundiges binne die opleidingseenheid en antler kollegas betrek by die uitvoer van die 

afstandsonderrig. So kan die deskundiges help met die ontwikkeling van die leermateriaal en 

antler kollegas kan help met aanmoediging van die studente. Die belangrikste taak is egter dat 

die kollegas van die afstandsonderriginstrukteur begrip toon vir die taak op hande en die 

instrukteur moreel ondersteun in die uitvoering van sy taak. Hierdie ondersteuning tesame met 
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gereelde kommunikasie met die studente, verminder ook die isolasie wat die afstandsonder

rigsinstrukteur kan ervaar. 

Afhangende van die aard van die inhoud betrokke in die afstandsonderrig, maak die instrukteur 

ook gebruik van eksteme vakkundiges - nie alleen van Weermaglede buite die betrokke 

opleidingseenheid nie, maar ook van deskundiges buite die Weermag. So het ten minste twee 

van die eenhede met wie onderhoude gevoer is, gebruik gemaak van kundigheid by UNISA vir 

die ontwerp van hul afstandsonderrigpakkette. 

Ter opsomming van die instrukteurskomponent word beklemtoon dat die instrukteur direk 

betrokke is by die instruksionele ontwerp van die afstandsonderrig, asook by die oordragstelsel 

in die vorm van die leermateriaal wat die student ontvang. Hy bestuur die afstandsonderrig

sisteem met inbegrip van die administratiewe en tegniese steun aan die sisteem; en fasiliteer 

ook die leer van die student. Die instrukteur kan van spanne gebruik maak in die uitvoering 

van sy take en tree dan as projekkoordineerder op. Hy vorm deel van 'n bepaalde opleidings

eenheid en word sodoende be'invloed deur sy kollegas en die bevelstruktuur. Om afstandson

derrig suksesvol te bedryf, is dit nodig dat hy bemagtig word deur beleidbepalings, opleiding 

en formele aanstelling om sy taak uit te voer - nie alleen binne die eenheid nie, maar ook vanaf 

die beleidmakende komponent. 

5.2.3 Die leermateriaal 

Waar die leermateriaal die vergestalting is van die inhoud in 'n bepaalde vorm van aanbieding 

deur bepaalde media, vorm dit die kem van die verbinding tussen die instrukteur en die student 

soos duidelik is in Diagram 5.7, p.5-18. Die leermateriaal verteenwoordig die doel van die leer 

wat moet plaasvind, aangesien dit uit 'n ontleding van die doel bepaal word en omvorm word 

in 'n oordragstelsel. Uit die vorige hoofstukke blyk dit vir die navorser dat afstandsonderrig in 

die Weermag hoofsaaklik gebruik kan maak van gedrukte materiaal, RGO, ITV en oplyn

opleiding. Daarom word die leermateriaal wat betrokke is in hierdie aanbiedingsvorme 

vervolgens bespreek. 
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Onder
steuningspan 

Mediategnologie 

Gedrukte materiaal 

CO-Rom 
(RGO/Multimedia) 

IV 
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I 
Leer N 
materiaal H 

0 
u 
D 

Oplyn: 
Internet/Intranet 
Lan/Wan/EPSS 
e-pos 

\ 

~~ ~.-WM:UU::U.LW™WW~&:BXMWWW™XU:l:s:s:J!)l,i::s:ttif.tl>Jj)jj;jjjM™MJXi,_ /,,JIJlmrn;:r::U~~ 
Diagram 5.7 : Leerpakket 

<D Gedrukte materiaal 

In die bestaande afstandsonderrigpakkette binne die Weermag vorm gedrukte materiaal die 

basis van die leermateriaal en min antler media is daarmee saam in gebruik. Op die oog af mag 

dit na ' n meer ekonomiese vorm van afstandsonderrig lyk, maar die produsering van groot 

hoeveelhede gedrukte materiaal plaas 'n las op die opleidingseenheid se begroting, wat 

verminder kan word deur meer gebruik te maak van die elektroniese media. So kan die skep 

van die gedrukte materiaal op die rekenaar en elektroniese verspreiding daarvan, heelwat 

goedkoper vir die opleidingseenheid wees. Die verantwoordelikheid word dan op die leerder 

geplaas om die materiaal uit te druk indien hy dit in daardie vorm wil gebruik, maar hy kan dit 

ook in elektroniese formaat bestudeer. Die drukwerk, hetsy gesentraliseerd of gedesentrali

seerd, bly egter dieselfde. 

Waar die leermateriaal elektronies bestudeer gaan word, is dit belangrik dat dit s6 saamgestel 

word, dat dit maklik hanteerbaar is vir die student. Soos by gedrukte materiaal speel die 
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gebruik van maklik leesbare lettertipes, lettergrootte, lettervoorkoms en digtheid van leeswerk 

'n groot rol. Afwisseling wat bereik word met verandering in uitleg en die inbou van aktiwitei

te en grafika is belangrik om die leerder se belangstelling te behou. Wit spasies verhoog 

leesbaarheid, net soos wat die groepering van die teks in hanteerbare eenhede dit doen. Die 

ontwikkelaar van die leermateriaal wat elektronies voorsien word, maar ook deur die student 

uitgedruk kan word, sal die kriteria vir gedrukte materiaal en die vereistes vir bestudering van 

inhoud op die rekenaarskerm, kombineer. Dit sal leer vergemaklik sonder om onnodige strem

ming op die leerder te plaas, hetsy in terme van leesbaarheid op die skerm, of in terme van die 

koste verbonde aan baie bladsye met min teks daarop wat uitgedruk moet word. Dit is 

belangrik dat die ontwikkelaar hier ag slaan op die student se toegang tot elektroniese media. 

Die teikengroepontleding moet dus ook hierdie aspek aanspreek. 

Riglyne vir die ontwikkeling van leermateriaal deur middel van elektroniese media waar dit nie 

noodwendig meer as net 'n antler vorm van die gedrukte woord is nie, word vervolgens gegee. 

Die riglyne is 'n kombinasie van die kriteria vir die gedrukte materiaal soos beskryf in 

Hoofstuk 3 (pp.3-45 tot 3-60) en Hoofstuk 4 (pp.4-23 tot 4-27 ), met inagneming van skerm

uitleg (Els 1999) indien die student dit so wil gebruik. Dit is verskillend van die leermateriaal 

wat ontwikkel word as rekenaargebaseerde opleiding (RGO) wat mi hierdie gedeelte 

bespreek word (p.5-19 ). 
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. ' verskiiiende bykm~~d~ 'ilifo~sie~~J;~ttcl;~~ik ' ~~ : ~fsonderllk~ ;bf~d~y; · b~~, iii~i '' 
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·. ~· daarmoet. ''n bal~ns ~eha,hclli~~wbrd itu'sseµ iJ~ksu~leg w~fT .' 'tttk·is'en 'di~'T: 

~ Leermateriaal vir Rekenaargebaseerde Opleiding (RGO) 

RGO leermateriaal verskil van die leermateriaal wat hierbo bespreek is, in die sin dat dit nie 

ontwikkel word om uitgedruk te word nie, maar as 'n rekenaarpakket aan die leerder voorsien 

word en op die rekenaarskerm bestudeer word. Dit kan video, animasie, klank en kleur insluit. 

Verder onderskei die aspek van sekerheid van die inligting wat hanteer word in die militer dit 

van die RGO-materiaal wat buite die militer gebruik word. Die sekerheid kan bewerkstellig 

word deur toegangskodes te skep wat gebruik moet word om die leermateriaal toeganklik te 

maak vir die leerder, of deur die inhoud te enkodeer sodat die leerder eers spesiale programme 

moet gebruik om die leermateriaal te kan bestudeer. Verder kan die verspreiding van die 

leermateriaal beheer word deur die verspreiding daarvan te beperk of bestudering daarvan slegs 

onder spesiale toesig te laat geskied. 

Ontwikkelingsriglyne vir RGO-leermateriaal word deur Els (1999) voorsien in die KOLOT-
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leerprogram vir die Ontwikkeling van Rekenaargebaseerde Opleiding (Els 1999). Die 

ontwikk:elingsriglyne is verwerk en word vervolgens gegee. 

Ontwikkelingsriglyne vir leermateriaal in RGO 

5-24 

a. Bepaal al die relevante inhoude na aanleiding van die leeruitkoms- en doelwitontleding 

en verdeel dit in geskikte leereenhede. Sluit moontlike voorbeelde en aktiwiteite hierby 

m. 

b. Besluit watter strategie, byvoorbeeld tutoriaal, dril en oefening, simulasie of speletjie, 

gevolg gaan word om die betrokk:e inhoude oor te dra. 

c. Stel 'n vloeidiagram saam (soos in Diagram 5.9 voorgestel word) om die volgorde van 

en die verhoudinge tussen die inhoudselemente en die hiperverbindinge na bykomende 

dokumente aan te toon. Die vloeidiagram behoort voorsiening te maak vir al die 

informasie wat in die program ingesluit gaan word, en sal daarom met 'n sirkel of ovaal 

begin wat die aanvang aandui en 'n aksie bevat om die program in werking te stel vir 

die leerder. Dit sal op 'n soortgelyke wyse 'n afsluitingsaksie bevat. Al die aksies en 

Diagram 5.9 Algemene voorbeeld van 'n vloeidiagram 
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informasie tussen die begin en die einde sal deur reghoeke voorgestel word terwyl 

besluite wat deur die leerder geneem moet word, of anders gestel die aksies wat die 

leerder moet uitvoer, deur diamantvorms voorgestel word. Die rigting waarin die aksies 

en inhoude mekaar opvolg, word deur pyle aangedui. Die vloeidiagram dui ook alge

mene informasie soos kursusbesonderhede, keuselyste, navigasieriglyne, terugvoer, 

hulpfunksies en verwysingsbronne aan. 

d. Stel 'n storiebord op wat 'n beskrywing is van al die detail van die programinhoud, met 

antler woorde die inhoude, die aksies en die wyse waarop dit op die skerm vertoon sal 

word. Hier word die fisiese uitleg van elke skerm afsonderlik beskryf soos waar die teks 

is, die rigtingwysers se voorkoms en posisie, die illustrasies, die hipertekswoorde en 

hiperverbindinge na antler dele van die dokument, die algemene navigasieknoppies , die 

agtergrond van die skerm en die oorgangstegniek van een skerm na die volgende. Daar 

is verskillende skermsoorte soos titelskerms, tutoriaalskerms, grafiese skerms, 

simulasieskerms, aktiwiteitskerms en hulpskerms. Groot detail in die storiebord is van 

die uiterste belang aangesien die ontwikkelaars van die program die visuele plan gebruik 

om die verskillende dele soos animasie, illustrasies en teksformaat te skep. 'n Voorbeeld 

van 'n storiebord vir een skerm word as Aanhangsel R ingesluit. 

e. V anuit die storiebord word inventarisse opgestel wat as gidse <lien vir die spesialiste in 

die projekspan en as kontrolelyste vir die projekleier <lien om tred te hou met die aksies 

wat plaasvind. Die inventaris sal byvoorbeeld spesifikasies soos ' n lys met die leemaam, 

die leerformaat, die nodige grafika, ' n kort beskrywing van die grafika, die grootte, 

kleur, skriftipe, ensovoorts, bevat. 

f. Kleurgebruik is een van die hoofkenmerke van RGO-pakkette en behoort op effektiewe 

wyse toegepas te word ten einde leer te bevorder. Kleur kan gebruik word om die 

leerder se aandag te trek en ook om 'n atmosfeer op die skerm te skep. In teenstelling 

met kleur in die advertensiewese wat gebruik word om die emosies van moontlike 

verbruikers aan te wakker tot aankoop van die produk, behoort sagter kleure wat nie 
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oorweldigend is nie in opleidingspakkette gebruik te word (Els 19995
). Die agter

grondkleur kan wit wees, maar dit is dikwels oorweldigend, hard of skerp om na te kyk 

en kan vervang word met 'n sagte grys, blou of groen. Die voorgrondkleure soos die 

tekskleur en die grafikakleure behoort te kontrasteer met die agtergrondkleur om lees

en sigbaarheid te verhoog, maar die samestelling sal verskil na gelang van die effek wat 

verkry wil word, byvoorbeeld vir realistiese verteenwoordiging van die werklike kleure 

van 'n voorwerp. Sagte kontras in tekskleur word slegs aanbeveel wanneer die infor

masie wat daardeur gegee word, nie essensieel vir leer is nie, maar bloot meehelp met 

die estetiese inhoude van die skerm soos die navigasietekens. Gebruik deurgaans kleur 

op 'n konstante wyse wat betekenis het en moenie meer as vier kleure op die skerm 

gebruik nie, behalwe waar die kleure inherent aan die grafika is. 

g. Die teks moet soos in die vorige gedeelte beskryf, leesbaar wees in terme van lettertipe, 

lettergrootte en voorkoms van die letters. Vetgedrukte letters, kursiewe letters en 

onderstreepte gedeeltes word gebruik om spesifieke aspekte te beklemtoon. Gebruik die 

teks om die studente te help om te leer en moet dus nie onnodige informasie insluit nie. 

Skryf op 'n persoonlike, vriendelike, informele trant. Gebruik kleiner informasie

eenhede wat duidelik onderskeibaar is en genoeg witspasie om die skerm nie te oorlaai 

met teks nie. Evalueer die effek van die teksuitleg op tipiese lede van die teikengroep en 

met taalkundiges om die beste moontlike leerbevorderlike materiaal te skep. 

h. Gra.fika moet behoorlik beplan word en 'n integrale deel van die teks wees om leer te 

bevorder. Eenvoudige grafika het meer trefkrag as detailgrafika wat oorweldigend is 

met min toepaslike informasie. Die leerder behoort daartoe in staat te wees om te 

bepaal hoe lank hy na die grafika wil kyk en om te kan terugkeer na die grafika. 

1. Animasie, klank en video help dat die inhoud 'n blywende indruk op die leerder maak. 

Dit behoort, waar moontlik, ingesluit te word om die leereffek van die leermateriaal te 

verhoog. Dit is die aspekte wat die koste van die RGO-pakket verhoog en moet daarom 

oordeelkundig aangewend word waar fondse vir opleiding beperk is. Dit moet 

5file://C:\CBT COURSE\Study Unit 4\Colour.html 
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verkieslik deur professionele ontwikkelaars geproduseer word, maar die intrukteur met 

'n tuisvideokamera en die nodige rekenaartegnologie kan self die produksie waameem. 

J. Posisie-aanduiers is 'n belangrike aspek van RGO aangesien die leerder konstant moet 

weet waar hy in die leermateriaal is. Derhalwe word elke skerm duidelik aangetoon met 

skermnommers en herhaling van die onderwerp - selfs waar die teks van een skerm na 

die ander oorvloei. Daar word navigasiesleutels soos "vorentoe na die volgende skerm", 

"terug na vorige skerms", "terug na die keuselys of inhoudsopgawe", "hulpfunksies" en 

ander wat vir die spesifieke leerders en program belangrik is, ingesluit om die leerder 

die vermoe te gee om in die program rond te beweeg. Binne die teks sal daar ook 

sleutels wees om die hiperteks en ander hiperverbindinge te gebruik. 

k. ' n Verdere belangrike aspek sal die hoeveelheid interaktiwiteit wees wat ontwerp word. 

Die leerder behoort in beheer van die interaktiwiteit te wees, in die mate wat hyself die 

keuses maak teen sy eie tempo en toepaslike terugvoer op elk van sy keuses verkry. 

Indien hy 'n verkeerde keuse op ' n meervoudige vraag maak, moet die terugvoer 

duidelik stel dat dit verkeerd is, maar op ' n wyse wat die leerder nie veroordeel nie, dog 

horn ondersteun deur horn 6f terug te verwys na die inhoud, 6f deur verdere vrae te stel 

wat horn sal lei tot die maak van die regte keuse. By simulasies en speletjies geld die 

beginsel van ondersteunende terugvoer ook, met ander woorde: indien die leerder 'n 

pantserkar bestuur en ' n ongeluk maak, moet die terugvoer nie net aandui dat hy 

verongeluk het en moontlik dood is nie, maar byvoorbeeld ook aan horn vrae stel wat 

horn die geleentheid hied om te reflekteer oor die keuses wat hy gemaak het en waarom 

dit verkeerd geloop het. 

I. Besluit hoe assessering van die leerder sal plaasvind om aan horn krediete te gee vir die 

voltooiing van die leeprogram, soos of daar toetse in die program ingesluit gaan word 

waarvoor die leerder antwoorde op ' n aparte skyf moet stoor en inhandig vir assesse

ring. Die assessering kan ook in ' n program afsonderlik van die leerprogram gestoor 

wees en s6 saamgestel word dat die leerder dit na voltooiing aan die assessor kan stuur. 



5-28 

Die formaat kan ook nie-rekenaargebaseerd wees en as ' n afsonderlike taak aan die 

leerder opgedra word. Die aard van die leeruitkomste en doelwitte sal die vorm van die 

assessering bepaal. 

m. Ontwikkel bykomende materiaal, soos instruksies ( waar nodig) vir die leerder en die 

instrukteur oor hoe om die program te gebruik. 

Die RGO-pakket moet verskil van die gedrukte teks wat in elektroniese formaat voorsien word 

in die opsig <lat <lit ten volle gebruik maak van die multimediakarakter van RGO om die 

leermateriaal vir die leerder aan te bied. 

® Leermateriaal vir ITV 

Vir die Weermag bestaan daar tans beperkte gebruik van interaktiewe televisie (ITV) as 

medium omdat die infrastruktuur nie binne die Weermag beskikbaar is nie, maar die moontlik

hede bestaan wel om <lit ekstern te huur en daarom word riglyne vir die ontwikkeling van ITV -

leergeleenthede vervolgens voorsien. 

Riglyne vir die ontwikkeling van ITV-aanbiedings 
1.j.· . ·~ ,..:.· 

.. · H· · .. 

Vir die ontwikkeling van ITV-aanbiedings is daar 'n aantal komponente wat in ag geneem moet 

word, naamlik 

algemene beginsels by ITV -aanbiedings; 

tegniese aspekte van ITV-aanbiedings; 

ontwikkeling en 'aanbieding van die inhoud; 

vercistes vir die aanbieding en bykomende rnateriaal wat vertoon gaan word; 

administratiewe aspekte van ITV. 
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Hantering van hierdie aspekte hoef nie in 'n bepaalde volgorde te geskied nie, maar moet 

elkeen aandag geniet. Ostendorf (1989) het dit in 'n proses van 21 stappe uiteengesit, maar die 

navorser het in die praktyk gevind dat van die aktiwiteite gelyktydig uitgevoer word en dat die 

Diagram 5.1 O Komponente van 'n ITV-aanbieding 

volgorde nie noodwendig konstant is nie. Die hootkomponente word in Diagram 5.10, p.5-29, 

aangedui. Die komponente word vervolgens bespreek en die leser se aandag word weer eens 

daarop gevestig dat die volgorde van die komponente nie noodwendig 'n bepaalde verloop 

voorstel nie. 

a. Algemene beginsels by ITV-aanbiedings 

Die volgende beginsels moet in gedagte gehou word by ITV-aanbiedings: 

Konsentreer op die inhoud, nie op die tegnologie nie. 

ITV as ' n leergeleentheid is nie 'n televisie-uitsaaigeleentheid nie, wat beteken dat die 

aanbieder mag stilbly om die leerders kans te bied om na notas, diagramme of antler 

beeldmateriaal op die skerm te kyk. Die aanbieder mag ook atkyk na sy notas wat op ' n 

subtiele wyse die leerders se aandag op hulle notas sal rig. 

Die beeld van die aanbieder hoef nie net sy kop en boonste deel van die skouers in te 

sluit nie, maar ' n wyer beeld behels wat ook sy volle armbewegings toon. Op hierdie 
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wyse is meer van die aanbieder se lyftaal duidelik wat ' n oper verhouding uitstraal na 

die kykers. 

Afwisseling van ak:tiwiteite is belangrik: om die leerder se aandag te behou veral waar 

die aanbieding 'nuur of langer duur. Wissel die pratery af met videosnitte, vertoning 

van grafik:a en aktiwiteite wat die leerders moet uitvoer, soos reageer op vrae. 

Die hootkenmerk van ITV is die interaktiewe karakter daarvan en dit moet optimaal 

benut word. 

b. Tegniese aspekte van ITV 

Die instrukteur moet horn vergewis van die tegniese werking van die medium in die mate 

waarin die tegniese aspekte die leergeleentheid bemvloed. 

Ondersoek die ITV-ateljee, kontrolekamer en toerusting ten einde vertroud te raak 

daarmee. 

Bepaal watter toerusting self beheer moet word en watter deur die tegnikus beheer 

moet word. 

Bepaal die vermoens van die toerusting~ byvoorbeeld of en hoe voorafvervaardigde 

videomateriaal gemtegreer kan word met die aanbieding. Rekenaars speel 'n groot rol. 

In die Universiteit van Stellenbosch se ateljee kan die aanbieder ' n rekenaar met die 

aanbiedingsprogramPowerpoint gebruik om materiaal visueel voor te ste~ soos wat hy 

in die tradisionele klaskamer 'n oorhoofse projektor sou gebruik om transparante te 

vertoon. Dit is belangrik om te let op die kleurspektrum wat gebruik kan word in die 

Powerpoint-skyfies, aangesien die golflengte van die agtergrondkleure mag bots met die 

klankgolwe wanneer die aanbieder praat. Die algemene beginsels van transparantuitleg 

soos die lettergrootte, slegs sewe reels per bladsy en aantreklike voorkoms, is netso 

geldig by die skep van skyfies met die aanbiedingspakket wat gebruik word. Die tweede 

rekenaar wat onder beheer van die aanbieder mag wees, is die een waarop die regi

strasie van die leerders plaasvind en waardeur wisselwerking met die leerders beheer 

word. 

Vind uit hoe die klanksisteem werk Wat kommunikasie met die leerders en met die 
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tegnikus afsonderlik moontlik maak. Neem kennis van die moontlike vertraging in tyd 

tussen wanneer die woorde uitgespreek word en wanneer die leerders <lit hoor, en 

omgekeerd, wanneer die leerders reageer. 

Bepaal die verdeling van verantwoordelikhede tussen die instrukteur en die tegnikus in 

die beheer van die stelsel tydens die uitsending. 

Besoek 'n ontvangslokaal en raak vertroud met die omgewing waarin die leerder 

homself gaan bevind. 

Neem deel aan oefenuitsendings en raak vertroud met die funksionering van die sisteem. 

Neem kennis van die formaat van die skerm soos dat <lit reghoekig is, met drie eenhede 

hoog en vier eenhede wyd, waarbinne 'n persentasie om die rand nie beeld vertoon nie. 

Alle beeldmateriaal wat beplan word, moet binne hierdie raam pas, sodat die beeldsaai

ruimte optimaal benut word. 

Neem kennis van die skryfoppervlak en hoe dit gebruik kan word tydens die uitsending. 

c. Ontwikkeling en aanbieding van die inhoud 

Die volgende aspekte is belangrik by die ontwikkeling en aanbieding van die inhoud: 

Voer ' n doelwitontleding uit. 

Bepaal die relevante inhoud wat nodig is om die doel te bereik. 

Bepaal watter media spesifieke inhoude die beste sal oordra of illustreer. 

Bepaal volgens watter metode die inhoude die beste oorgedra kan word. 

Bepaal watter inhoud ingesluit kan word in leermateriaal wat vooraf aan die leerders 

voorsien word en watter inhoud spesifiek tydens die aanbieding oorgedra moet word. 

Bepaal watter aktiwiteite deur die leerders voor, tydens en na die uitsending uitgevoer 

moet word. Daar moet genoeg leerderaktiwiteite wees om die leerder betrokke te maak 

by die leergeleentheid. 

Bepaal 'n tydskaal vir die uitsending met toekenning van tyd vir verwelkoming; 

verduideliking van die registrasieprosedure; oordra van die inhoude; interaksie tussen 

die leerders en die aanbieder en tussen leerders onderling binne die eerste twintig minute 

van die uitsending en gereeld daama; asook vir evaluering wat as deel van die 

uitsending uitgevoer word; onderbreking van die uitsending wanneer dit langer as een 
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uur duur om die leerders kans te gee om bene te rek en 'n didaktiese afsluiting van die 

aanbieding aan die einde tesame met 'n vriendelike groet en verwysing na die op-

volgaktiwiteite. 

Beplan dat daar t~n minste vir 39% van die tyd interaksie sal plaasvind (Ostendorf 

1989:11). 

··;. r. 

Plaas die volgorde van die beplande gebeure in 'n formaat wat gerieflik is vir beide die 

aanbieder en die tegnikus soos draaiboekblaaie, "cue cards" of tabelvorm in A4 of A3 

landskapformaat ~aarop al die aktiwiteite met voorgestelde tye en mediagebruik aange

dui word. 'n Voorbeeld van so 'n tabel word in Aanhangsel S voorsien. 

Oefen die uitsending - veral die oorskakeling tussen die aanbieder, leerders, video, 

rekenaars en ander kameras. Neem met 'n stophorlosie die tyd en berei bykomende 

materiaal en vrae voor indien die interak:sie met die leerders nie so gereeld verloop as 

wat geantisipeer word nie. 

Ontwikkel die leermateriaal wat vooraf aan die leerders voorsien word asook die 

aanbiedingsmateriaal. 

d. Vereistes vir die aanbieding en die bykomende aanbiedingsmateriaal 

Die volgende vereistes word gestel vir die aanbieding en die bykomende aanbiedingsmateriaal: 

Gebruik dieselfde instruksiestyl as wat in die klaskamer gebruik sal word om die 

inhoude effektief oor te dra. Wees vriendelik, persoonlik en professioneel en praat 

duidelik terwyl direk in die kameralens gekyk word, sodat die leerders ervaar dat elk 

van hulle direk ru,mgespreek word. Gebruik verbale aanduidings van watter ak:tiwiteite 

uitgevoer moet word en vul dit aan met kop- en handbewegings om aan te dui waar die 

leerder sy aandag moet vestig. 

Hou formele lesinggedeeltes kort - minder as 10 minute op 'n keer en wissel dit af met 

ander aktiwiteit~ (Ostendorf 1989:21). 

Optimaliseer leerderbetrokkenheid deur leerderaktiwiteite soos kyk, lees, luister, skryf 

en reageer op verbale en geprojekteerde vrae. Interaktiewe gedeeltes moet nie beperk 

word nie - indien die leerders baie reageer en wisselwerking sinvol plaasvind, laat dit 

eerder toe as om formele lesings aan te bied. 
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Televisiekameras hanteer die middelste dele van die kleurspektrum die beste. Gebruik 

daarom hierdie dele in die materiaal soos grafika wat uitgesaai gaan word asook in die 

kleure van die klere wat vir die geleentheid gedra word. 

Gebruik nie-weelikaatsende papier vir kunswerke, foto's en die skryfoppervlak. 

Gebruik maklik leesbare skrif op die skryfoppervlak asook in die skyfies wat vertoon 

word. 

Volg die beginsels vir skermuitleg soos wat tevore beskryf is vir rekenaargebaseerde 

leermateriaal (pp.5-24 tot 5-28). 

e. Administratiewe aspekte van ITV 

Benewens vakkundige, Qpvoedkundige en tegniese aspekte, geld ook die volgende administra-
;. 

tiewe insette: 

Bepaal waar die leerders die uitsendings gaan bywoon en tref reelings met die leersen

tra-koordineerders en die fasiliteerders. 

Bespreek die uitsaaifasiliteite, wat die ateljee en die ontvangslokale insluit, vir 'n 

spesifieke datum en tyd. 

Stel 'n skedule van die uitsendings op en versprei dit betyds na al die belanghebbendes. 

Neem die beskikbaarheid van die leerders in ag by die skedulering van die dag, datum 

en tyd van die uitsending. 

""'". · Bepaal registras1eprosedures en lig die leerders daaromtrent in. Koppel die registrasie 

aan die databasis wat ontwikkel word van die leerders en die response wat hulle lewer. 

Bepaal die voorvereistes vir bywoning, byvoorbeeld voltooiing van werkopdragte. 

Verseker dat die nodige duplisering en verspreiding van leermateriaal plaasvind. 

Hou dagboek van alle aktiwiteite vir koordinering en refleksie op die gebeure wat 

plaasgevind het. 

Verseker dat die ITV uitsending 'n essensiele, integrale deel van die opleidingstrategie is om 

leer te optimaliseer. 
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@ Leermateriaal vir oplyn-opleiding 

'n Medium wat sterk aanbeveel word vir gebruik in afstandsonderrig in die Weermag is oplyn

opleiding, aangesien dit interaktiwiteit verhoog en die isolasie van die afstandsonderrig-deel

nemers aansienlik kan verminder. Tans is daar nie 'n wye areanetwerk vir opleiding in die 

Weermag nie, maar met oordeelkundige ontwikkeling van 'n Informasie Tegnologieplan vir die 

Weermag is dit nie 'n onbereikbare ideaal nie. Daar bestaan egter reeds in die privaatsektor 'n 

stewige onderbou vir die Internet waarop die Weermag op sy tuisblad algemene informasie, 

toesprake, geskiedenis, verslae oor operasies, jaarverslae, die Witskrif oor Verdediging en die 

Defence Review, publiseer. Die Internet is egter nog nie algemeen beskikbaar in alle eenhede 

binne die Weermag nie. Dit is egter nie so 'n groot uitgawe soos om die infrastruktuur vir ITV 

daar te stel nie. Die Internet verg die installering van 'n persoonlike rekenaar, 'n modem, 'n 

toegewyde telefoonlyn, die nodige sagteware, 'n inskrywingsfooi en 'n begroting vir gebruik 

van die stelsel. Tans mag die Internet nie gekoppel word aan bestaande Weermagnetwerke nie 

(CSANDF 1996), maar gei:soleerde, plaaslike opleidingsnetwerke word voorgestel waar dit in 

'n leersentrum geplaas word. 

Die lewering van oplyn-opleiding verg deeglike beplanning. Kosteberekeninge moet gemaak 

word in terme van die tyd wat dit sal neem om leermateriaal af te laai van die stelsel af Indien 

groot hoeveelhede inhoude betrokke is, word voorgestel dat die inhoud, ook vir sekerheids

redes, geplaas word op kompakte skywe of rekenaarskywe wat afsonderlik aan die leerders 

voorsien word, 6f dat dit deur die stelsel met 'n kode ontsluit word. Die Internet dien dan 

hoofsaaklik, soos 'n studiegids, as 'n kommunikasiemedium waar leer gefasiliteer word deur 

algemene informasie, informasie oor die leermateriaal, verwysings en hulpbronne, lewering van 

opdragte, terugvoergewing en ondersteunende kommunikasie, te voorsien. Die voordeel van 

die Internet bo die studiegids en gepaardgaande studiebriewe, is die onmiddellikheid daarvan. 

Sodra 'n boodskap gestuur is, is dit beskikbaar aan die student, wat dit natuurlik lees wanneer 

dit vir horn gelee is. Lang poskanale word uitgesluit en die data kan daagliks bygewerk word. 

'n Verdere voordeel is die gebruik van 'n geselsprogram en bulletinbord waaraan die student 

daagliks kan deelneem en sodoende in kontak wees met, nie net met die instrukteur nie, maar 

ook sy medestudente. Riglyne vir die ontwikkeling van leergeleenthede deur oplyn-opleiding 
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word vervolgens voorsien. 

Ontwikkelingsriglyne vir oplyn-opleiding 

Die eerste besluit wat by oplyn-opleiding geneem moet word, is die doe/ waarvoor die 

oplyn-opleidingfasiliteit gebruik gaan word - byvoorbeeld gaan die inhoude oplyn 

oorgedra word of gaan die inhoude afsonderlik voorsien word deur byvoorbeeld 'n 

kompakte sk:yf In laasgenoemde geval gaan die oplyn-opleidingsterrein gebruik word 

vir kommunikasie tussen die instrukteur en die leerders en die leerders onderling. Dan 

moet daar besluit word oor die vorm van die kommunikasieplatform waarin 'n nuus

groep of bulletinbord gebruik kan word en oor alle verwysingsbesonderhede wat van 

kardinale belang sal wees. 

W aar die inhoude deur die oplynfasiliteit gedra gaan word, sal dieselfde ontwerp- en 

ontwikkelingsbeginsels as by RGO-leermateriaal geld, met die verskil dat ' n ander, 

meer dinamiese platform gebruik word. Die oplynfasiliteit sal dan oor 'n algemene 

inleidende tuisblad beskik waar die leerder al die informasie oor die leergeleenthede, 

kontakbesonderhede van die instrukteur en opleidingsinstansie, asook hoe om die 

kursus te benader, sal vind. Vanuit die tuisblad sal die leerder dan toegang verkry tot 

die leerinhoude wat as leereenhede ontwikkel is, soos by RGO-leergeleenthede. Die 

voordeel van die oplyn-opleiding bo RGO is dat die oplyn-opleiding toegang kan 

verleen tot bronne wereldwyd en dat die instrukteur nie al die informasie binne die 

program hoef in te sluit nie. 

Die spesifieke uitleg van die oplynfasiliteit sal afhang van die instrukteur se kreatiwiteit 

en die inherente kenmerke van die beskikbare sagteware waarmee die fasiliteit geskep 

word. Dit is moontlik om die oplynfasiliteit met sommige gewone woordverwerkings

pakkette te skep en dan uit te voer na die netwerk in 'n leerformaat wat deur die 

netwerk gelees kan word. Skep elk van die leereenhede in ' n aparte leer wat sal 

verseker dat die informasie vinnig sal vertoon wanneer die leerder dit oproep. Skep 
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ook aparte leers vir groat dele grafika wat afsonderlik bestudeer kan word. Wanneer 

materiaal lank neem om te vertoon, kan dit ontmoedigend wees vir die leerder wat min 

tyd het vir sy studies. 

Die interaktiewe karakter van oplyn-opleiding moet optimaal benut word deur byvoor

beeld take aan die leerders te gee wat in spanverband uitgevoer moet word via die 

netwerk. 

Dit is belangrik om ' n oplyn-etiek te skep waar leerders hoflik is in hul kommunikasie 

met ander lede op die netwerk, eerlik is in die uitvoering van hul take en nie onnodige 

informasie deur die stelsel stuur wat tydrowend en irrelevant vir die ander lede van die 

kursus is nie. 

Interaktiwiteit is ' n belangrike kenmerk van die leermateriaal om leerderbetrokkenheid te 

verseker. In gewone gedrukte materiaal word die interaktiwiteit bewerkstellig deur die gereelde 

insluit van aktiwiteite binne die ontsluiting van die nuwe inhoude en nie alleen aan die einde van 

die leereenhede nie. Soos die instrukteur in die klas 'n vraag sou vra of van die student sou 

verwag om 'n handeling uit te voer, moet soortgelyke aktiwiteite in die leermateriaal ingebou 

word. In interaktiewe media soos oplyn-opleiding en ITV moet die instrukteur ook waak teen 

bloat die oordra van informasie. Dfuir behoort ook aktiwiteite ingebou te word. ITV se groat 

waarde is juis gelee in die kenmerk dat die leerders kan kommunikeer - tydens die uitsending en 

in werklike tyd - met die instrukteur en die ander leerders wat in ander leersentra teenwoordig 

is. Die instrukteur moet daarom die blote oordra van informasie beperk en eerder konsentreer 

op onderlinge gesprekvoering en terugvoer op leerderaktiwiteite soos werkopdragte en eksa

mens. 

Ter opsomming van die leermateriaal is dit belangrik om te let op die essensiele band wat dit 

tussen die instrukteur en die leerder skep. Die ontwikkeling daarvan vind plaas gegrond op die 

doel van die leer wat moet plaasvind, die inhoud wat betrokke is, sowel as die medium 

waardeur en die metode waarvolgens dit as 'n leeroordragstelsel ontwikkel word. Die aanwen

ding van moderne mediategnologie is gekoppel aan die begroting wat daarvoor beskikbaar is en 
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die toestemming vir die gebruik daarvan. Die vestiging van die infrastruktuur en bemagtiging 

van die instrukteur om <lit te gebruik, is in die hande van die beleidmakers soos vervolgens 

uiteengesit word. 

5.2.4 Die beleidmakende komponent 

In enige organisasie is daar in die topbestuur 'n aktiwiteit bekend as beleidmaking wat die 

funksionering van die organisasie beheer. Beleid word uitgevaardig as riglyne, reels of regu

lasies waarbinne die take van die organisasie uitgevoer word. In die Weermag word beleid ten 

opsigte van die uitvoering van opleiding geformuleer deur die Gesamentlike Opleidingsafdeling 

en die Direkteure van Opleiding van die Weermagsdele en die formasies . Die verfyning van 

verantwoordelikhede is tans onderhewig aan transformasie en detail kan dus nie in hierdie 

proefskrifweergegee word nie. Dit is egter moontlik om te stel <lat <lit nodig is <lat die 

beleidmakers riglyne daarstel wat die instrukteur bemagtig om afstandsonderrig aan te hied en 

om ' n leervriendelike omgewing vir die leerder te skep (Diagram 5.11) . 
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opleiding uit te voer. Vervolgens word 'n model vir instruksionele ontwerp vir afstandson

derrig voorgestel. 

Instruksionele ontwerp vir afstandsonderrig 

Verskeie outeurs soos Krendl, Warren & Reid (1997:107); Martin (1994:52); Milheim 

(1991:53) en Heydenrych (1993:103) beklemtoon dat afstandsonderrig behoorlik ontwerp 

moet word, ten einde effektiewe leer te laat plaasvind. Dit is die taak van die instruksionele 

ontwerper om hierdie proses te inisieer, te bestuur en uit te voer. 

In di.e afstandsonderrigsituasie sal die instruksionele ontwerper die volgende rolle aanneem of 

rolspelers in 'n projekspan saamstel om die taak uit te voer: vakkundiges, instruksionele 

ontwerpers, leermateriaalontwikkelaar/s soos 'n teksskrywer, draaiboekskrywer, grafiese 

kunstenaar, bladuitleer, kameraman, fotograaf, klankoperateur, rekenaarouteur (program

meerder), dupliseerder en administrateur. Vir hierdie span om effektief te werk, sal die 

instruksionele ontwerper as projekleier 'n deeglike plan opstel in samewerking met al die 

betrokke partye en met inagneming van al die aksies wat in die proses uitgevoer moet word. 

Instruksionele ontwerp behels gewoonlik die toepasssing van ontwerpaktiwiteite soos wat in 

'n instruksionele ontwerpmodel voorgestel word. Na bestudering van 'n verskeidenheid van 

instruksionele modelle (in KOLOT 1991) soos die van Rowntree; Briggs/Parkins; Davis, 

Alexander en Y elon; Cowan & Harding; Create Curriculum; en Criterion Referenced 

Instruction het van Niekerk gedurende 1988 vir die Weermag se instruksionele ontwerpers 

die KOLOT Basiese Model saamgestel wat al die kernaktiwiteite van instruksionele ontwerp 

bevat (persoonlike onderhoud). Haar beredenering en uitleg van die model word as Aan

hangsel 0 ingesluit. Die navorser het na hierdie modelle gekyk asook die van Babayco 

(199918
), Gilley & Eggland (1989:166) en opmerkings deur Martin (1994:53), en het soos 

Heydenrych (1993: 122) tot die gevolgtrekking gekom dat die KOLOT Basiese Model al die 

kernaktiwiteite bevat vir algemene instruksionele ontwerp. Daar is egter aktiwiteite of 

aspekte daarvan wat meer pertinent in afstandsonderrig ter sprake sal wees, soos beklem-

18http ://www. otan. dni. us/ cdlp/ distance/ development/process.html 
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werksverpligtinge en kan sodoende al hulle aandag aan hul leeraktiwiteite wy. Dikwels word 

daar van die studente wat deur afstandsonderrig studeer, verwag om dit in hulle vrye tyd te 

doen en nie tydens werksure nie. In die Weermag word dat daar van die lede verwag om 

kursusse te doen waarvan sekeres voorgeskryf is vir bevorderingsdoeleindes, byvoorbeeld 'n 

personeelfunksionaris met die rang van majoor wat bevorder wil word tot luitenant-kolonel, 

moet in terme vanfunksionele opleiding die senior personeelkursus doen en in terme van 

militere ontwikkeling die junior bevel- en stafkursus. Dit ontneem die student in 'n groot mate 

die vryheid om te kies wat hy wil studeer. Die Weermag is ook die hoofbron van 

opleidingsvoorsiening aan sy lede. Dit mag dus geregverdig wees om amptelik aan die student 

verlofte verleen om tydens werksure sonder toesig te studeer. Die aard van hierdie soort verlof 

moet verder ondersoek word. Dit kan wees dat die leerder by die werk die geleentheid gebied 

word om, wanneer hy nie besig is met amptelike take nie, die tyd te gebruik om te studeer. Dit 

is egter so dat studente wat dieselfde kursus volg, byvoorbeeld stafdiens, verskillende werksla

dings het wat beteken dat die een student oor baie tyd by die werk kan beskik om daar te 

studeer, terwyl 'n ander student se werksomvang van so 'n aard is dat daar geen tyd by die 

werk is om aan die studies te wy nie. Dit mag daarom meer regverdig wees om 'n algemene 

beleid uit te vaardig dat daar amptelike verloftyd aan afstandsonderrigstudente verleen word. 

Die verloftyd kan deurgaans in die Weermag as 'n vasgestelde tyd, byvoorbeeld Woensdag 

vanaf 12:00, wees. Dit kan ook die vorm van amptelike studieverlof aanneem, waar daar in die 

verlofstelsel van die Weermag voorsiening gemaak word dat die student verlof aanvra soos hy 

dit benodig. Dit staan dan bekend as studieverlof Dit verskil van die studieverlof op 'n 50/50-

basis, waar die lid van sy eie vakansieverlof in gelyke mate tot die amptelike studieverlof neem. 

Dit verskil ook van die bestaande amptelike studieverlof in die opsig dat die student nie nood

wendig 'n eksamenrooster moet indien om die verlof te kry nie. Die feit dat hy amptelik vir 'n 

afstandsonderrigkursus geregistreer is, behoort egter as bewys te dien vir die geldigheid van die 

aanvraag. Die hoeveelheid tyd wat die student mag neem, kan beperk word deur te bereken 

hoeveel tyd dit vir die gemiddelde student mag neem om die leertake te voltooi. Die beleid

makers van die Weermag behoort 'n oplossing vir die unieke situasie te soek. 

'n Tweede aspek wat na vore gekom het in die Weermag-afstandsonderrigbedryf, is die 

kwessie van dagtoelae wat betaal word aan studente wat residensiele kursusse bywoon. Die 
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afstandsonderrigstudente sien dit as diskriminerend dat hulle nie toelae ontvang vir die kursusse 

wat hulle in hul eie tyd moet voltooi nie. Daar is nie 'n k:linkklare oplossing beskikbaar nie, en 

die Weermagbeleidmakers behoort weer eens na 'n oplossing te soek wat geskik is vir die 

unieke Weermagsituasie. Moontlikhede sluit in dat die student by voltooing van die 

afstandsonderrigkursus, 'n vorm van prestasiebeloning ontvang. 'n Ander moontlikheid is dat 

dagtoelae vir residensiele studente verminder of afgeskaf word om 'n meer regverdige stelsel 

daar te stel. Dit is ook so dat ander belonings, soos die verkryging van kwalifikasies wat 

andersins nie moontlik sou wees nie, of versnelde bevordering, kan di en as voldoende moti

vering vir die student om afstandsonderrigkursusse mee te maak. Die blote feit dat die student 

nie die tuisomgewing hoefte verlaat nie, mag ook voldoende aansporing wees. Dit is nie 'n 

eenvoudige saak nie, en dit is nie moontlik om dit op eenheidsvlak te hanteer nie. Dit is 'n 

aangeleentheid wat op beleidmakende vlak aangespreek moet word, sodat 'n regverdige stelsel 

met gelykberegtiging sal geld. 

'n Derde aspek waaroor beleid geformuleer behoort te word, is die hantering van afstandson

derrig en veral 'n modulere benadering deur die Weermag se opleidingsbestuurstelsel, MIL

KW AL. Die afstandsonderrig word dikwels oor 'n langer periode as 'n residensiele kursus 

aangebied. Die leerder het ook binne die afstandsonderrigstelsel en binne 'n modulere benade

ring die keuse van watter modules hy wanneer wil athandel, en hoe lank hy wil neem om die 

leertake te voltooi. Dit kan in sommige gevalle oor 'n periode van etlike jare geskied. 

Terselfdertyd kan sommige studente die leertake in 'n korter periode voltooi as antler. Die 

MILKW AL-stelsel bepaal tans dat 'n kursus nie afgehandel kan word voordat daar 'n prestasie 

vir elke leerder, hetsy druip of slaag, in die stelsel ingelees is nie. Dit beteken dat leerders wat 

die leerprogram vinnig voltooi, moet wag totdat al die leerders dit voltooi het voordat die 

kwalifikasie aan hulle toegeken kan word. Aan die antler kant kan druk geplaas word op die 

leerders wat meer tyd nodig het om die leerprogram te voltooi, om 6f die taak vinniger af te 

handel, 6fte aanvaar dat hulle die leerprogram druip. Laasgenoemde benadering is nie in 

ooreenstemming met die nasionale beleid dat alle lede van die bevolking die reg het om hulle 

volle potensiaal te bereik nie. Dit is daarom noodsaaklik dat die beleidmakers indringend kyk na 

die MILKW AL-stelsel se hantering van leerprogramme binne 'n afstandsonderrigstelsel. 
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'n Vierde aspek waaroor beleid nodig is, is die delegering van die bevelstruktuur se betrokken

heid by die bedryf van afstandsonderrig. Dit kan deur beleidmakers gei:nisieer word deur die 

bevelvoerders te betrek by die impak-evaluering van die leer wat plaasvind as gevolg van die 

afstandsonderrig-leerprogamme. 

Met betrekking tot die bogemelde is dit die verantwoordelikheid van beleidmakers om beleid te 

formuleer wat die bedryfvan afstandsonderrig binne die Weermag op 'n gesonde basis sal plaas 

en in stand sal hou. 

Bedinging vir infrastruktuur 

Daar is 'n bepaalde infrastruktuur nodig indien afstandsonderrig in die Weermag volgens 

modeme, interaktiewe beginsels bedryf wil word. Die algemene beskikbaarstelling van 

rekenaars aan studente binne die werksomgewing (al is dit in leersentra), die installering van 

netwerke, die benutting van Intemetfasiliteite en die daarstelling van ITV binne die Weermag, 

is nie binne die magte ofbegroting van enkele opleidingseenhede nie. Dit behoort Weermagwyd 

gekoordineer te word sodat optimale benutting van sisteme kan plaasvind en onnodige 

duplisering van fasiliteite, asook onaanvaarbare gebrek aan verenigbaarheid tussen rekenaar

stelsels, uitgeskakel kan word. Die aanvaarding van hierdie verantwoordelikheid op beleidma

kende vlak, hou ook die geleentheid in om op gelyke vlak te kommunikeer met die afdelings 

wat die begrotings hanteer en die Informasietegnologie vir die Weermag bedryf Die stelsels 

wat genoem is, is wyer aanwendbaar as bloot vir opleiding. So kan die rekenaars deel vorm van 

die algemene uitvoering van die leerder se take. Netwerke wat alle eenhede en subeenhede in 

die Weermag verbind, hied beter kommunikasiekanale, en koordinering van aktiwiteite word 

gevolglik makliker. Die ITV-stelsel kan ook as 'n vinnige, onmiddellike kommunikasiekanaal 

dien. Die beleidmakers kan op topvlak beding vir hierdie stelsels en sodoende verseker dat dit 

nie bykomende uitgawes vir die Weermag inhou nie, soos wat gebeur wanneer afsonderlike 

stelsels gemstalleer word, terwyl bestaande stelsels gebruik kan word of nuwe, meerdoelige 

stelsels opgerig kan word. 
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Bemagtiging van die opleidingsisteem 

Beleidmakers het ook die verantwoordelikheid om die deelnemers aan die afstandsonderrig

stelsel te bemagtig om hulle take uit te voer, deur byvoorbeeld die noodsaaklike beleid te 

promulgeer en vir die essensiele in:frastruktuur te beding. Die verantwoordelikheid van die 

beleidmakers gaan egter verder. Hulle kan ook 'nforum daarstel om die instrukteur te 

ondersteun deur gereelde samesprekings te hou oor die behoeftes van alle rolspelers. Die 

monitering en evaluering van die afstandsonderrigbedryf behoort ook deur die beleidmakers 

uitgevoer te word om geloofwaardigheid aan die stelsel te verleen en om te verseker dat dit na 

behore bedryf word. 'n Adviseringstelsel waardeur instrukteurs en leerders van raad bedien 

word oor afstandsonderrig, word ook aanbeveel. In hierdie verband kan die beleidmakers by 

hulself die vermoe skep, of dit delegeer na 'n kundige instansie soos KO LOT of 'n eenheid wat 

afstandsonderrig optimaal bedryf 

Ter opsomming is die beleidmakende komponent noodsaaklik om afstandsonderriggebruikers 

op Weermagwye vlak te bemagtig om suksesvol te funksioneer. Daarvoor is beleid en onder

steuning nodig in die vestiging van in:frastruktuur en implementering van die afstandsonderrig

stelsel. 

5.3 RIGLYNE VIR DIE IMPLEMENTERING VAN 'N AFSTANDSONDERRIG

STELSEL 

Die voorgestelde afstandsonderrigstelsel kan aanvanklik ge'implementeer word by eenhede waar 

afstandsonderrig steeds bedryf word, maar dit het wyer toepassingsmoontlikhede vir nuwe 

aanwending in die Weermag. Afstandsonderrig het 'n beleidsbasis nodig waarvandaan daar 

gewerk kan word en daarom word voorgestel dat die implementering van die stelsel infases 

geskied, soos bespreek in Subafdeling 5. 3. I. Die wyse waarop die afstandsonderrigstelsel 

ge'implementeeer word, word verduidelik onder die opskrif stigting en bestuur van 'n 

afstandsonderrigstelselby 'n opleidingseenheid (Subafdeling 5.3.2). Aangesien afstandson

derrig nuut mag wees vir die instrukteur en die studente wat dit gaan gebruik, gee die navorser 

ook in Subafdeling 5 .3 .3 riglyne vir die opleiding van die gebruikers van afstandsonderrig. 
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5.3.1 Fases vir implementering van afstandsonderrig 

Die navorser volg 'n van-topstruktuur-na-onder benadering omdat opleiding tans in transfor

masie staan en die verantwoordelikheid daarvoor by 'n nuwe struktuur, die Gesamentlike 

Opleidingafdeling, berus. Dit beteken dat nuwe beleid geskryf en uitgevaardig moet word. Daar 

is dus nou die gulde geleentheid om die toepaslike veranderings vir die effektiewe bedryf van 

afstandsonderrig aan te bring. Vanuit hierdie benadering word die volgende fases vir die 

implementering van die afstandsonderrigstelsel dan voorgestel: 

Fase 1: 

Fase 2: 

Fase 3: 

Beginselgoedkeuring. Die bedryf van afstandsonderrig in die Weermag 

vir opleiding wat daarvoor geskik is, soos bepaal deur die instruksionele 

ontwerp daarvan, behoort in beginsel goedgekeur te word sodat die 

instruksionele ontwerpers weet dat daar ondersteuning vir afstandson

derrig in die Weermag bestaan. Dit behoort die stigma van minderwaar

digheid (Spitzer 1998:52) wat in die verlede aan afstandsonderrig ge

kleef het, te verminder. 

Uitvaardiging van beleid. Die beleidmakende komponent moet die 

nodige ondersteuning wat aan afstandsonderrigstelsels gegee behoort te 

word, so gou doenlik op skrif plaas, sodat die instruksionele ontwerpers 

en alle ander rolspelers, met die noodsaaklike magtiging, die 

afstandsonderrigstelsel kan ontwerp, ontwikkel en begin implementeer. 

Bedinging vir infrastruktuur. Op die Weermag se tweede bestuursvlak 

moet oorlegpleging met ander afdelings plaasvind, soos met die wat 

verantwoordelik is vir die kommunikasie-infrastruktuur. Dieselfde 

tegnologiese ontwikkelinge wat gelnstalleer word vir kommunikasie

doeleindes kan net so gebruik word (of aangepas word) vir 

opleidingsdoeleindes, soos Van den Berg (1997:7) vir die Suid

Afrikaanse Polisiediens voorgestel het. Dit is belangrik dat die instal

lering van infrastruktuur soos satelliettegnologie, netwerke, en byvoor-
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beeld die tipe bekabeling, op gekoordineerde wyse beplan en uitgevoer 

word sodat die meerdoelige benutting daarvan moontlik is, met die mees 

koste-effektiewe hantering van fondse. Om <lit te kan doen, is 'n indring

ende ondersoek na die spesifieke behoeftes vir die aanwending van die 

tegnologie essensieel. Aspekte wat aandag behoort te geniet, is meer as 

die ooglopende verskaffing van toerusting aan opleidingseenhede. Daar 

behoort byvoorbeeld uitgeklaar te word wat die behoefte van Hoof 

Gesamentlike Opleiding is vanuit sy oorhoofse beheer van gesamentlike 

opleiding in die Weermag. Het hy die behoefte om elektronies te kan 

kommunikeer met die opleidingseenhede en om oor toegang tot die 

evalueringstelsels te beskik? Het die direkteur wat verantwoordelik is vir 

stelselintegriteit 'n behoefte aan insae in die opleiding wat per satelliet 

geskied? Hoe gaan die direkteur van lnfanterie-opleiding weet hoe die 

oplyn-opleiding van die deeltydse magte verloop? Dit is na die mening 

van die navorser noodsaaklik <lat nie alleen die opleidingseenhede deel 

behoort te vorm van 'n opleidingsnetwerk nie, maar ook die beleidma

kers en stelselbestuurders wat verantwoordelik is vir bestuur van oplei

ding in die hele Departement. 

Ontwikkeling van 'n evalueringstelsel. Die opleiding wat s6 plaasvind, 

behoort in wyer terme as studentprestasie gemeet te word. Die doel van 

die opleiding is 'n effektiewe verdedigingsmag. Dit is daarom van 

wesentlike belang dat die effek van die opleiding op die werksuitset van 

die leerder geevalueer word. Hierdie aspek behoort soos deur Van 

Niekerk (1996:252, 253) gestel, te begin by die beleidmakers en deur

gevoer te word na die opleidingspersoneel oral in die Weermag. Die 

betrokkenheid van die beleidmakers by die evaluering van die opleiding

stelsel verleen geloofwaardigheid aan die stelsel en maak dit moontlik 

om die beste praktyk daar te stel. Spesifiek vir die bedryfvan 

afstandsonderrig is 'n evalueringstelsel van groot belang, omdat 

afstandsonderrig oor 'n wye tyd-ruimtelike area plaasvind. 
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Bemarking van die afstandsonderrigmodel. Wanneer die beleidma

kers se raamwerk in posisie is, kan die bedryf van afstandsonderrig in die 

Departement aangemoedig word as 'n benadering om koste-effektiewe 

opleiding aan te hied wat aan die eis vir individualisering van opleiding 

kan voldoen. 

Opleiding van instruksionele personeel. Die instruksionele ontwerpers 

en die instrukteurs wat die afstandsonderrig moet uitvoer, benodig 

leiding in die uitvoering van hul afstandsonderrigtaak. Dit kan in die 

eerste plek deur formele opleiding voorsien word en in die tweede plek 

in stand gehou word deur 'n kommunikasieplatform wat gereelde 

gesprekvoering ondersteun. Die aanvanklike formele opleiding is 'n 

direkte uitvloeisel van hierdie navorsing. Die kommunikasieplatform 

moet nog gestig word en die werking daarvan sal aansienlik vergemaklik 

word indien al die betrokkenes toegang tot, byvoorbeeld, e-pos het om 

te kan kommunikeer. Simposia en konferensies bly ook steeds geleenthe

de wat geskep kan word om instruksionele personeel op die hoogte te 

hou van nuwe verwikkelinge en om geleentheid te hied vir skakeling oor 

praktiese aangeleenthede. 

Ontwerp van afstandsonderrigleerprogramme. Die laaste fase begin 

wanneer instruksionele ontwerpers die keuse maak om afstandsonderrig 

te gebruik by die aanbieding van die opleiding. Daama kan die fisiese 

ontwikkeling en implementering van die afstandsonderrig plaasvind. 

5.3.2 Stigting en bestuur van 'n afstandsonderrigstelsel 

Die stigting van 'n afstandsonderrigstelsel begin tydens die instruksionele ontwerp van 

leerprogramme wanneer gekies word om afstandsonderrig te gebruik as metode of aanbiedings

benadering tot die opleiding wat moet plaasvind. 'n Deel van die besluit is die mediategnolgie 
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wat ingeskakel kan word. Op grond hiervan sal die instruksionele ontwerper beplan vir die 

daarstelling van die mediategnologie-infrastruktuur. Dit sluit aan by die moontlikheid dat 

leersentra ontwikkel moet word om aan die leerder toegang tot byvoorbeeld, rekenaars te kan 

verleen. Hiermee saam hang die ontwikkeling van 'n tegniese steunstelsel vir die gebruikers van 

die mediategnologie. 

Die betrokkenheid en rolle van die personeel in die omgewing van die leerders en die in

strukteurs moet uitgespel en bevestig word, sodat die menslike ondersteuningselement van die 

begin af gevestig sal word, ten einde te verseker dat die student horn geborge voel om die 

studies op hierdie wyse te ondemeem. Alle administratiewe aspekte van afstandsonderrig word 

geldentifiseer en in 'n raamwerk geplaas van bemanning, verantwoordelikhede, hantering van 

nominasies, rekordhoudingstelsels, dupliseringsreelings, verpakking- en versendingstrukture, 

begrotingsfasette en bestuur van die administratiewe funksie. Die verantwoordelikhede en 

posisionering van die afstandsonderriginstrukteurs moet ook uitgespel word. Dit sal van die 

samestelling van die opleidingseenheid en die aard en omvang van die afstandsonderrig athang, 

hoe die struktuur van die afstandsonderrigfunksie daar sal uitsien. Die bestaande strukture van 

byvoorbeeld Eenheid 08 (kyk Tabel 3.5, p.3-39) met een verantwoordelike instrukteur voldoen 

aan hul vereiste dat die studente 'n voorstudiefase met opleeswerk en werkopdragte voltooi 

voordat hulle die residensiele fase bywoon. Vir Eenheid 02 is dit weer meer werkbaar om die 

afstands-onderrigverantwoordelikheid toe te ken aan elk van die vakinstrukteurs in die eenheid 

en so te verseker dat die kundige personeel self die vak hanteer. Die spesifieke organisering van 

die afstandsonderrigfunksie om aan die betrokke opleidingstaak se vereistes te voldoen, sal dan 

deur elke eenheid wat afstandsonderrig wil implementeer selfbepaal word. 

Sentraal in die afstandsonderrigstelsel is die ontwikkeling van die leeroordragstelsel. Daar moet 

deeglik besin en beplan word oor die wyse waarop die afstandsonderrig gelmplementeer gaan 

word om optimale leer te bevorder. Dit bring die ontwerper dan terug by die beskikbare 

mediategnologie, hetsy of dit reeds in plek is, of in plek geplaas moet word. Tydens die ontwik

keling van die oordragstelsel sal die instruksionele ontwerper besluit oor die samestelling van 

die leerpakket, byvoorbeeld watter tipe gedrukte materiaal ontwikkel moet word; watter 

interaktiwiteit ontwikkel moet word; die aard van, hoe, waar en wanneer die studentassessering 
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moet plaasvind; die aard van die motivering wat deel van die ondersteuning van die student sal 

vorm en enige antler fasiliteringsaktiwiteite wat die instrukteur sal uitvoer. Die instandhouding 

en bywerking van die afstandsonderrigstelsel behoort deel te vorm van die beplanning. 'n 

Belangrik:e dimensie is die betrokkenheid van die bevelstruktuur en die beleidmakers by die 

implementering en evaluering van die afstandsonderrigstelsel. 

Die kern van die stigting en bestuur van die afstandsonderrigstelsel is deeglike beplanning wat 

deur noukeurige implementering sal lei tot effektiewe opleiding. Die personeel wat betrokke is 

by die afstandsonderrigstelsel, behoort behoorlik opgelei of ingelig te wees oor hoe om die taak 

te onderneem. Die administratiewe personeel se opleiding sal waarskynlik in die werksituasie 

plaasvind, aangesien die take spesifiek vir die betrokke eenheid ontwerp sal wees. Die instruk

teurs en instruksionele ontwerpers het meer spesifieke leiding nodig en daarom moet leerpro

gramme vir hulle beplan word, soos wat dit in die volgende Subafdeling 5.3.3 weergegee word. 

5.3.3 Riglyne vir die opleiding van instruksionele personeel in afstandsonderrig 

Die navorser voorsien dat die opleiding van die instruksionele personeel in afstandsonderrig op 

'n modulere basis sal geskied, met gedeeltes as selfstudiepakkette en antler gedeeltes as werkse

minare waar die praktiese ontwikkeling van aspekte van afstandsonderrig aandag sal geniet. 

Sodra die nodige tegnologiese infrastruktuur gevestig is, sal soveel as moontlik van die 

opleiding via oplyn-opleiding geskied. Laasgenoemde sal ondersteun word met kommunika

sieforums waaraan alle personeel in afstandsonderrig op alle vlakke kan deelneem. 

Die navorser het uit die afstandsonderrigvraelysstudie en die opvolgende onderhoude 'n beeld 

gevorm van die opleidingsbehoefte wat daar by afstandsonderrigpersoneel bestaan. In 1991 

(Viljoen 1991) is 'n opleidingsbehoeftebepaling gedoen wat nou aangevul word met die nuwe 

ontwikkelinge in afstandsonderrig, soos wat dit beskryf is in Hoofstuk 4 van hierdie proefskrif 

Baie van die behoeftes is ondervang in die afstandsonderrigmodel wat ontwikkel is en daarom 

word die inhoude van die opleiding verdeel in die volgende modules: 

Oorsig oor afstandsonderrig as vorm van geindividualiseerde opleiding, waar die 
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filosofie van afstandsonderrig (met inbegrip van die afstandsonderrigbeleid) en andrago

giese aspekte van afstandsonderrig behandel sal word om die personeel 'n begrip te laat 

vorm van die spesifieke aard van afstandsonderrig. Dit is 'n bree agtergrond en sal 

verkieslik in die vorm van selfstudiemateriaal voorsien word. Aspekte daarvan word 

reeds deur middel van KOLOT (1999a) se module oor Gevorderde Opleidingsmetodes 

aangebied. 

Die afstandsonderrigmodel hierin aangebied en die ontwikkeling van 'n 

afstandsonderrigstelsel is 'n tweede module wat ook die besluitneming oor en bestuur 

van afstandsonderrig sal aanspreek. Hierdie module sal waarsk:ynlik baie gesprekvoering 

insluit en word daarom op 'n werkseminaarbasis aangebied. Dit kan ook op individuele 

konsultasiebasis geskied, met die leermateriaal ter ondersteuning. 

Ontwikkeling van leermateriaal vir afstandsonderrig is seker een van die belang

rikste modules, aangesien <lit die kem vorm van die opleidingsgebeure in die 

afstandsonderrigsituasie. Dit is 'n praktiese module wat gedoen kan word met 

selfstudiepakkette geskoei op die idees van Harrison (1991) en Rowntree (1994), of 

deur 'n werkseminaar waar die leerders opgelei word in die ontwikkeling van die 

leermateriaal. Daar is reeds 'n module vir die ontwikkeling van RGO ontwikkel, wat 

deur KOLOT aangebied word as 'n RGO-pakket met fasilitering deur die instrukteur. 

Wanneer 'n instrukteur ITV en oplyn-opleiding wil gebruik, sal daar ook gepaste 

werkseminare of konsultasiedienste vir die doel beskikbaar wees. 

Evaluering in afstandsonderrig is 'n aspek waaroor baie vrae gevra word. Die 

navorser voorsien dus 'n selfstudiepakket in hierdie verband. Dit is belangrik om daarop 

te let <lat die wyse van afstandsonderrig sal bepaal hoe die evaluering ontwerp sal word. 

So sal daar aandag gegee word aan selfuasienaktiwiteite wat deel van die leermateriaal 

vorm; werkopdragte; eksaminering; evaluering tydens ITV uitsendings; oplyn-evalu

ering en evaluering in RGO. Daar sal ook aspekte van stelselevaluering ingesluit word 

om die instrukteur en bevelvoerders daartoe in staat te stel om hul afstandsonderrig

sisteem te evalueer. 
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Die genoemde modules sal op aanvraag voorsien word sodat die opleiding kan plaasvind soos 

en wanneer <lit benodig word. Soos verdere behoeftes gei:dentifiseer word sal die opleiding 

herwaardeer word en aangepas word om die opleidingsbehoeftes aan te spreek. 

5.4 OPSOMMING 

Afstandsonderrig in die Weermag het, benewens die sentrale drie komponente - die student, die 

instrukteur en die leermateriaal - ook 'n belangrike beleidmakende komponent wat die bemag

tiging van die opleiding verseker. Binne 'n interaktiewe afstandsonderrigstelsel is daar 'n 

essensiele tegniese steunkomponent wat verseker <lat die tegnologie reg funksioneer en in stand 

gehou word. Geen afstandsonderrigstelsel kan ook sonder die administratiewe steun funksio

neer nie. 'n Aspek wat uitgelig is, is die menslike ondersteuning wat noodsaaklik is vir beide die 

instrukteur en die leerder, soos wat <lit voorsien word deur die rolspelers in hulle onderskeie 

omgewings. Al hierdie komponente is vervat in 'n afstandsonderrigmodel vir die Weermag. Die 

implementering van 'n afstandsonderrigstelsel is aan die hand van die model beskryf en in fases 

vir implementering aangebied. Aangesien afstandsonderrig 'n nuwe fenomeen vir die Weermag 

se rolspelers mag wees, is daar vervolgens voorgestel <lat opleiding van die 

afstandsonderrigpersoneel ontwikkel word en is 'n leerprogram kortliks beskryf 

5.5 GEVOLGTREKKING EN SLOT 

Die Weermag verkeer in 'n staat van transformasie en word deur verskeie invloede gedryf, soos 

die samesmelting van sewe verskillende magte wat 'n baie diverse karakter verleen aan die 

huidige Weermag; die verandering na burgerlike beheer; die staat van vrede in die Republiek 

van Suid-Afrika en die veranderinge in die onderwys- en opleidingsbestel van die land. Hierdie 

faktore bring mee <lat die Weermag se opleiding van sy diverse teikengroepe ook moet 

transformeer en met 'n kleiner begroting 'n groot hoeveelheid opleiding moet hanteer. 

Afstandsonderrig, soos <lit tans op 'n meer interaktiewe wyse bedryfword, mag 'n oplossing 

vir die Weermag hied aangesien 'n wye spektrum teikengroepe vanaf 'n groot aantal leerders 

tot klein groepies spesialiste en selfs enkelinge, daardeur opgelei kan word. Om hierdie rede is 
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'n afstandsonderrigmodel vir die Weermag ontwerp en beskryfwat, indien dit deur die beleid

makers aanvaar word en die opleiers bemagtig word om afstandsonderrig te bedry( dit 'n 

koste-effektiewe opleidingsbenadering kan word vir die hele Departement van Verdediging. 

Weens die beklemtoning van interaktiwiteit wat nie alleen op interpersoonlike wisselwerking 

betrekking het nie, maar ook op verhoging van die leerder se interaksie met die leerinhoud, 

word die leerder meer doelbewus betrokke by en sentraal aan die leergeleentheid. Aangesien 

meer interaktiwiteit selfs in gedrukte, teksgebaseerde leermateriaal ingebou kan word, moet die 

leerder groter verantwoordelikheid aanvaar vir sy eie leeraktiwiteite. Die aard van die aktiwi

teite wat van die leerder geverg word, sluit aan by die kemvaardighede wat deur die nasionale 

onderwys- en opleidingbestel vereis word, soos kritiese en kreatiewe denke; effektiewe 

spanwerk; die vermoe om informasie te versamel, te analiseer, te organiseer en te evalueer; 

asook effektiewe kommunikasie en selfbestuur. 

Die wesentlik ge'individualiseerde aard van afstandsonderrig maak voorsiening vir die oplei

dingsbehoefte van beide die leerders en die organisasie. Die feit dat die leerder binne sy 

tuisomgewing, teen sy eie tempo en in sy eie tyd kan studeer - selfs binne die hoogsgestruktu

reerde Weermagbestel - verleen aan die leerder reeds 'n groter mate van beheer oor sy studies. 

Dit het waarskynlik tot gevolg dat hy meer tevredenheid kan beleef en ook 'n meer effektiewe 

werknemer is as 'n persoon wat sonder hierdie outonomiteit moet funksioneer. 

Implementering van afstandsonderrig in die Weermag hou dus voordele in vir beide die 

organisasie en die individu. Die bedryf van afstandsonderrig in die Weermag sal egter slegs so 

effektief wees as die mense wat daaraan gestalte gee en die verantwoordelikheid daarvoor 

aanvaar. 
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Learning is an approach, both to knowledge and to life, that emphasizes human initiative. It 
encompasses the acquisition and practice of new methodologies, new skills, new attitudes, 

and new values necessary to live in a world of change. Learning is a process of preparing to 
deal with new situations (Alvin Toffler, Future Shock as quoted by Lynch & Kordis 1990:73) 

HOOFSTUK6 

SINTESE EN EVALUERING VAN HIERDIE 
AFSTANDSONDERRIGNAVORSING 

6.1 INLEIDING 

Die veranderinge in die politieke bestel van Suid-Afrika lei tot transformasie van al die land se 

strukture, insluitend die Departement van Verdediging. In 1994 het die ANC hulle heropbou

en ontwikkelingsprogram (HOP) bekendgestel waarin die beginsels vir hierdie transformasie 

voorgestel word (Afdelings 1.1, p. 1-1, en 4.2.4, p. 4-95). Die totale Departement is besig om 

te transformeer en so ook die opleidingsfunksie van die Departement. Hierdie transformasie 

word ook aangedryf deur die uitdagings wat aan opleidingsinstansies gerig word om die 

individu etfektief op te lei, soos dit ook onderskryf word deur die Nasionale Opleidingsraad 

(Afdeling 1.1, p.1-2). 

Die vorming van die nuwe Departement met 'n groot burgerlike komponent en die nuwe 

SANW wat gevorm is deur die integrering van die voormalige SAW, MK, APLA, TBVC en 

KZSPF, bring mee dat 'n diverse menslike hulpbron ontwikkel moet word (Afdeling 2.6, p. 2-

30). Een menslike hulpbronontwikkelingstrategie wat gebruik kan word, is afstandsonderrig. 

Afstandsonderrig as 'n vorm van geindividualiseerde opleiding leen dit daartoe om die 

behoeftes van die individu en die organisasie te versoen deur 'n buigsame opleidingstelsel wat 

gebruik maak van 'n verskeidenheid, toepaslike mediategnologiee. Hierdie navorsing was dan 

daarop gerig om riglyne te bepaal vir die didaktiese-verantwoordbare daarstelling van 'n 

afstandsonderrigstelsel binne die Departement. 
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6.2 SINTESE 

6.2.1. Samevattine 

Die hoofprobleem wat deur hierdie navorsing ondersoek is, is die Weermag se behoefte aan 

riglyne vir die effektiewe implementering van 'n afstandsonderrigstelsel. Ondersoek is ingestel 

na die Weermag se menslike hulpbronontwikkeling en waarom daar 'n behoefte aan 'n 

afstandsonderrigstelsel sal wees. Daar is verder ondersoek ingestel na die stand van 

afstandsonderrig in die Weermag en dit is vergelyk met die algemene bedryfvan 

afstandsonderrig in die makro-opleidingsomgewing. Uit hierdie ondersoek is daar 'n model vir 

die bedryf van afstandsonderrig ontwerp wat as basisriglyn kan dien vir die implementering 

van afstandsonderrig in die W eermag. Riglyne vir die ontwikkeling van leermateriaal is ook 

aangebied. 'n Kort opsomming van die bevindinge uit hierdie navorsing is soos volg: 

• Menslike hulpbronontwikkeling in die Weermag is steeds in 'n staat van transformasie 

(Afdeling 2.9, p. 2-39). Hierdie transformasieproses is en word ondemeem deur die 

E7D-werkgroep onder leiding van die Hoof van Gesamentlike Opleiding, wat bepaal 

het dat opleiding in die Weermag ten doel het om 'n parate, effektiewe Weermag daar 

te stel wat die verdediging van Suid-Afrika op 'n professionele wyse kan waameem. 

Die opleiding moet as 'n sisteem benader word waar behoorlike instruksionele ontwerp 

uitgevoer word, sodat leergeleenthede ontwikkel kan word waardeur die individu 

oordraagbare vaardighede en bevoegdhede ontwikkel wat teen die NQF 

akkrediteerbaar is. Verder moet die opleiding koste-effektief wees en hierdie eis 

tesame met die verskeidenheid van opleiding wat aan 'n diverse teikengroep gebied 

moet word, lei tot die gevolgtrekking dat afstandsonderrig moontlik 'n komponent van 

die Weermag se menslike hulpbronontwikkelingstrategie kan wees. 

• Die behoefte aan afstandsonderrig in die Weermag is ondersoek deur te bepaal wat 

die stand van afstandsonderrig in die Weermag is aan die hand van 'n vraelysstudie 

(Afdeling 3.2, p. 3-3) en onderhoude met die Weermagdirekteure van opleiding 

(Afdeling 3.3, p. 3-23). Daar is bevind dat afstandsonderrig op klein skaal (bylO uit 53 
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eenhede) voorkom en sender amptelike ondersteuning van die bevelstrukture 

plaasvind. Die instrukteurs is nie formeeel opgelei om afstandsonderrig te bedryf nie 

en het 'n behoefte uitgespreek aan riglyne vir die bedryfvan afstandsonderrig in die 

Weermag. Die leermateriaal wat gebruik word, is hoofsaaklik in gedrukte formaat en 

openbaar 'n leemte aan leervriendelikheid (Sub-afdeling 3.4.4, p. 3-68). Riglyne vir die 

ontwikkeling van leermateriaal wat leer bevorder is dus nodig, asook riglyne vir die 

integrering van antler media met die gedrukte leermateriaal en dit word voorsien in 

Sub-afdeling 5.2.3, p. 5-14. Een van die media wat tans besondere aandag geniet in 

afstandsonderrig binne die makro-opleidingsomgewing is ITV. Tydens die aanbieding 

van 'n kursus by wyse van ITV aan Weermaglede is bepaal dat die lede hierdie medium 

positief ervaar het en dit sien as 'n werkbare altematief vir konvensionele op lei ding in 

die Weermag (Afdeling 3.5, p.3-69). Die slotsom is dat daar 'n behoefte aan 

afstandsonderrig is wat op 'n wetenskaplik-verantwoordbare wyse bedryfword in die 

Weermag. 

• In die lig van die behoefte aan die bedryf van afstandsonderrig as 'n menslike 

huplbronontwikkelingstrategie in die Departement is 'n afstandsonderrigmodel 

ontwerp wat die ontwerp van afstandsonderrig aanspreek en die rol van die 

instrukteur, die student, die leermateriaal en die beleidmakers van opleiding uiteensit en 

koordineer. Afstandsonderrig moet as 'n sisteem benader word en geskoei wees op 

behoorlike instruksionele ontwerp. Daar is riglyne voorsien vir die ontwikkeling van 

die leermateriaal wat by wyse van gedrukte materiaal, RGO, oplyn-opleiding en ITV 

aan die leerders voorsien kan word. 

6.2.2 Gevolgtrekkings 

Die navorser het tot die volgende gevolgtrekkings met betrekking tot afstandsonderrig in die 

Weermag gekom: 

• In die transformerende Departement van Verdediging is afstandsonderrig 'n strategie 

wat gevolg kan word vir menslike hulpbron.ontwikkeling. Weens die unieke aard van 
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die Weermag sal afstandsonderrig waarskynlik selde die enigste opleidingstrategie 

wees, aangesien daar in spanverband gefunksioneer moet word en groepskohesie slegs 

gevestig kan word deur interpersoonlike kontak. Afstandsonderrig word wel gesien as 

die opleidingstrategie vir groot groepe wat oor 'n wye geografiese gebied versprei is, 

maar dit kan ook effektief aangewend word vir die opleiding van klein getalle 

gespesialiseerde lede. Vir die individu hied afstandsonderrig die moontlikheid om te 

studeer soos en wanneer dit vir horn gerieflik is. 

• Gedrukte materiaal sal steeds die basis van die leermateriaal vorm, aangesien dit die 

mees haalbare medium is, maar om kostes te bespaar kan die leermateriaal ook in 

elektroniese formaat aan die leerders voorsien word deur 'n stywe skyf, 'n kompakte 

skyf of via e-pos. Waar dit moontlik is kan RGO aangewend word om die 

interaktiwiteit van die leermateriaal te verhoog en dit kan ook afsonderlik op 

rekenaarskywe of via e-pos versprei word. Die aanwending van oplyn-opleiding 

verhoog die onmiddellike beskikbaarheid van informasie en kommunikasie tussen die 

leerders onderling, met die instrukteur en met ander deskundiges. Sinchroniese 

kommunikasie kan bewerkstellig word deur ITV-geleenthede waar informasie 

oorgedra kan word, maar die interaktiewe karakter daarvan kan meer effektiefbenut 

word deur sodanige geleenthede te skoei op terugvoer na werkopdragte en 

studentassessering. 'n Kombinasie van hierdie media word voorgestaan om die 

optimumleergeleenthede vir die leerder te skep, met inagneming van die aard van die 

leerinhoud en die verwagte uitkoms van die opleiding. 

• 'n Afstandsonderrigstelsel in die Weermag kan nie effektief geimplementeer en bedryf 

word sonder die ondersteuning van die beleidmakers nie. Daar moet derhalwe 

opleidingsbeleid wees wat die spesifieke situasie van Weermagafstandsonderrig 

aanspreek en dit moontlik maak vir die leerders om optimaal te leer en vir die 

instrukteurs om die beste afstandsonderrig aan te hied. 

• Afstandsonderrig staan nie gelsoleerd van die res van die Departement se menslike 

hulpbronontwikkelingstrategie nie, maar vorm 'n integrale deel van die totale strategie. 
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6.3 EV ALUERING 

6.3.1 Moontlike waarde van die afstandsonderrignavorsing 

Hierdie navorsing oor afstandsonderrig in die Weermag het daarop gewys dat daar 'n behoefte 

bestaan om afstandsonderrig as 'n wetenskaplik-verantwoordbare menslike hulpbronstrategie 

te bedryf en daarom is daar 'n model ontwikkel wat aan die Weermag se spesifieke situasie en 

behoeftes aandag skenk. Uit hierdie navorsing is daar gevolglik riglyne ontwikkel vir 

afstandsonderrig wat haalbaar is, mits al die belanghebbendes verantwoordelikheid daarvoor 

aanvaar en die nodige infrastruktuur skep om afstandsonderrig te bedryf Aangesien die totale 

Departement tans besig is om te transformeer, is dit dus die guide geleentheid om ook 

voorsiening te maak vir die behoeftes van afstandsonderrig. Daar word tans onder andere 

besin oor die kommunikasie-infrastruktuur en oor 'n nuwe opleidingsbeleid, wat dit moontlik 

maak om die nodige aanpassings deur te voer om afstandsonderrig as 'n vorm van 

gemdividualiseerde opleiding te vestig in die Departement. Hierdeur kan die Departement se 

doel om 'n effektiewe verdedigingsfunksie in die land te lewer, uitgevoer word. 

Aangesien hierdie navorsing fokus op 'n organisasie met 'n diverse menslike hulpbron wat self 

voorsien in hulle ontwikkeling, is dit moontlik om die uitkomste daarvan (die 

afstandsonderrigmodel en die gepaardgaande riglyne) oor te dra na enige organisasie wat 

soortgelyke ontwikkelingsverpligtinge teenoor sy werknemers het. Die mediategnologie asook 

die basiese komponente van die stelsel, naamlik die instrukteur, die student en die 

leermateriaal, is universeel. Enige organisasie is ook verantwoordelik vir die bepaling van sy 

eie opleidingsbeleid, waarbinne hy voorsiening kan maak vir die implementering van 'n 

strategie soos afstandsonderrig. So het hierdie navorsing dan ook buite die militer 

toepassingsmoontlikhede. 

6.3.2 Moontlike tekortkominge van hierdie afstandsonderrignavorsing 

'n Ondersoek na 'n totale menslike hulpbronontwikkelingstrategie is omvangryk en word deur 



6- 6 

baie faktore van binne en van buite die organisasie be'invloed. 'n Groot beperkende faktor is 

die beskikbaarheid van fondse om die nodige infrastruktuur te skep om 'n opleidingstelsel daar 

te stel wat gebruik maak van die nuutste tegnologie en die beste kombinasie van strategiee om 

leer te bevorder. In 'n transformerende organisasie, waar baie personeel die organisasie 

verlaat, is dit ook moeilik om die regte persone te vind om antwoorde te verskaf oor praktiese 

vrae soos wie verantwoordelik is vir die skep van die nodige infrastruktuur Teen hierdie 

agtergrond is die werklike koste-effektiwiteit van afstandsonderrig in die Weermag nie bepaal 

nie en tydens die instruksionele ontwerp van elke leergeleentheid wat die organisasie wil hied, 

behoort so 'n berekening gemaak te word. Aansluitend hierby is die kwessie van evaluering 

wat vir die spesifieke opleidingsituasie ondersoek moet word. Dit kan teen die agtergrond van 

die navorsing van Van Niekerk (1996) geskied. 

6.4 AANBEVELINGS 

6.4.1 Aanbevelin&s vir die praktyk 

'n Bewusmakingsveldtog oor die waarde en praktiese implementering van afstandsonderrig vir 

die Departement moet ondemeem word deur gesprekvoering en voorligting aan lede op alle 

vlakke van die Departement. Die navorser stel voor dat dit geskied in die fases soos 

uiteengesit in Hoofstuk 5, p. 5-38, wat die volgende insluit: 

• Die verkryging van beginselgoedkeuring vir die bedryf van afstandsonderrig in die 

Departement vanaf al die beleidmakers wat verantwoordelik is vir die Departement se 

menslike hulpbronontwikkeling. 

• Uitvaardiging van afstandsonderrigbeleid deur die beleidmakers, sodat instruksionele 

ontwerpers ook afstandsonderrig kan oorweeg vir die skep van leergeleenthede. 

• Bedinging vir 'n infrastruktuur wat afstandsonderrig kan ondersteun, soos 'n 

elektroniese stelsel waartoe alle lede van die Departement toegang het en die 

beskikbaarstelling van 'n ITV -stelsel. 



• Die ontwikkeling van 'n afstandsonderrigevalueringstelsel wat nie alleen 

studentprestasie assesseer nie, maar ook die effek van afstandsonderrig in die 

Departement bepaal. 
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• Remarking van die afstandsonderrigmodel, sodat instruksionele ontwerpers bewus sal 

wees van wat afstandsonderrig behels en van die moontlikhede wat daarvoor bestaan. 

• Opleiding van instrukteurs wat afstandsonderrig bedryf en die opleiding van 

voomemende instruksionele ontwerpers van afstandsonderrig sodat hulle bevoeg is om 

die bepaalde opleidingstrategie - afstandsonderrig - te kan ondemeem. 

6.4.2 Aanbevelings vir verdere navorsing 

Die e.ffek van qfstandsonderrig as 'n menslike hulpbronontwikkelingstrategie in die 

Departement behoort deurlopend ondersoek te word, ten einde te bepaal of dit koste-effektief 

is vir hierdie Departement, asook om te bepaal of dit 'n strategie is wat die ontwikkeling van 

die individu bevorder. Die aanvaarbaarheid van afstandsonderrig vir die leerder kan ook 

ondersoek word en in verband gebring word met die eise van die organisasie en die staat. 

6.5 SLOT 

Mstandsonderrig is 'n vorm van gemdividualiseerde opleiding waar die verantwoordelikheid 

van leer oorgedra word na die leerder en die instrukteur optree as fasiliteerder wat die leerder 

begelei. Met die ontwikkeling wat op tegnologiese gebied plaasvind, word baie van die 

"afstand" wat isolering van die leerder bevorder, uit afstandsonderrig gehaal en word dit al 

meer wereldwyd, ook in weermagte, toegepas. Vir die Departement wat beskik oor 'n diverse 

menslike hulpbron en in 'n proses van transformasie verkeer, is afstandsonderrig 'n opleiding

strategie wat ook oorweeg kan word om die diverse opleiding wat moet plaasvind, tot uitvoer 

te bring. Mstandsonderrig is nie die aller-oplossing vir alle opleidingsbehoeftes nie en daarom 

moet die waarde daarvan deur 'n proses van instruksionele ontwerp as oplossing vir die be-
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paalde opleidingsbehoefte van die Weermag, deur navorsing en implementering, bepaal word. 

Interaktiewe afstandsonderrig spreek die wese van die individu aan en deur implementering 

daarvan in die Departement kan 'n effektiewe Weermag gevorm word wat optimaal aan sy 

doel om die Suid-Afrikaanse burger te beskerm, beantwoord. 
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AANHANGSEL A A-1 

HEYDENRYCH SE INSTRUKSIONELE ONTWERPMODEL VIR 'N 
GEiNDIVIDUALISEERDE ONDERRIGSTELSEL VIR DIE SAW (1993) 

1. Diagnostiese fase 
2. Sintese en voorlopige beslissings 
3. Voorbereiding van die ontvangende subsisteern 
4. Daarstelling van sisteemevalueringstrukture 

1. Situasie-analise 
2. Kursusdoelformulering 
3. Teikengroepontleding 
4. Opleidingsbehoefte-

bepaling 
5. Kursusstrukturering 
6. Doelwitformulering 
7. Onderrigbenadering en 

-rnetodeseleksie 
8. Evalueringsaspekte 

9. Doelwitontleding 
10. Leerinhoudsbepaling 
11. Leervolgorclebepaling 
12. Onderrigrnetode

seleksie 
13. Mediaseleksie 
14. Leerervaring

voorbereiding 

lmplernentering van curriculum 

Sisteemevaluering 

Studentevaluering 
Toetsevaluering 
Kursusevaluering 
Sisteemevaluering
instandhouding 

Terugvoer en verbetering 

Terugvoer en verbetering 



AANHANGSEL B 

WERKMODEL VIR NAVQRSING OOR AFSTANDSONDERRIGSISTEEM VIR DIE SUID-AFRIKAANSE WEERMAG 

PRODUK: 
Werkdokument vir 
1. Beleidmakers 

AFSTANDSONDERRIG· 
BESTUURSISTEEM 

Be planning 
Organisering 
Bemanning 

2. Sisteemontwerpers Beheer 
Kontrole 

Koordinering 
Kommunikasle -··--

PRODUK: 
Werkdokument vir 

1. lnstruksionele ontwerpers 
EVALUERINGRIGLYNE 

ONTWIKKELINGSMODEL 
ONTWERPMODEL 2. lnstruksionele ontwikkelaars 

3. lnstruksionele evalueerders 

PRODUK: 
Seleksiemodel 

WERKWYSE: 
Sintese uit 

voorafgaande 

SELEKSIE ALGORITME 
Aard van die vak 

Teoretiese/Praktiese aspekte 
Kommunikasiemoontlikhede 

Finansiele oorwegings 
Groepgrootte 

Studentbeskikbaarheid 

1111111-· 7 I 
STRUKTUUR VAN 'N 

AFSTANDSONDERRIG
SISTEEM 

Admlnlstratiewe sisteem 
lnligtingstelsel 

Voorsieningsisteern 

PRODUK: 
1. Riglyne vir afstandsonderrig 

administratiewe sisteem/organisasie 
2. Beskrywing van inligtingstelsel 

WERKWYSE: 
1 . Literatuurstudie --------Algemene Weermag orders/ 

publikasies instruksies/voorskrifte 
2. Ontleding van bestaande strukture 

AFSTANDSONDERRIG : 
ALGEMENE KENMERKE 

PRODUK: WERKWYSE: 

Teoretiese begronding 
• Beskrywend 

Literatuurstudie 

EVALUERING 

Bree oorsig van 
aard en 
formaat 

PRODUK: 
1. Riglyne tov 

benadering tot evaluering 
2. Aanbevelings tov verdere 

navorsing 

BINNE DIE SAW 
Waarreeds 
Waarbeoog 
Hoe gedoen 

Sukses/Mislukkings 
Voordele/Nadefe 

BEHOEFTES VAN DIE 
ORGANISASIE 

Koste-effektiewe opleiding 

DIE STUDENT 

Rasverskifle tov leer 
Kultuu rverskille 

Verantwoordetikhede 
Behoeftes 

DIE INSTRUKTEUR 

Rolle 
Verantwoordelikhede 

Kenmerke 
Oplelding 
E~luering 
Behoeftes. 

Pligte 

KOMMUNIKASIE 
SIS TEEM 

lnterpersoonlik 
Tenigvoersisteem 
~ 

Geskrewe Rek.enaars 
woord 

-vereistes 

PRODUK: 
Aan bevelings oor 
aanwending van 
afstandsonderrig 
WERKWYSE: 

1 . Vraelys vir terrein
verkenning 

2. Onderhoude 
3. Attaches 

PRODUK: 
Beskrywing van student 

WERKWYSE: 
1. Literatuurstudie 

2. Vraelys 
3. Onderhoude 

PRODUK: 

B-1 

1. Aanbeveling tov bemanning 
(Profiel van afstandsonderrig

instrukteur) 
2. Uitspel van rolle, 

verantwoordelikhede, 
pligte (pligstaat). 

3. Opleidingsvoorstel 
(lnposopleiding/kursus). 

WERKWYSE: 
1 . Literatuurstudie 

2. Onderhoude 

PRODUK: 
1. Beskrywing van 

kommunikasiesisteem 
2. Aanbevelings tov 

toepassing 
WERKWYSE: 

1. Literatuurstudie 
2. Ondersoek na bestaande 

kommunikasiesisteme 
3. Skakel met Future Link 
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AANHANGSEL C 

DEKBRIEF, BEGRIPSVERKLARING EN AFSTANDSONDERRIGVRAEL YS 
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Telefoon: 
644051 
644052 
Bylyn 
Navrae : 

SAW KOLLEGE VIA OPVOEDKUNDIGE TEGNOLOGIE 

64-4051 
Maj A. Viljoen 

Privaatsak X 1 
Valhalla 
0137 

3 / Maart 1993 

VRAEL YS OOR DIE AANWENDING VAN AFST ANDSONDERRIG IN DIE SUID
AFRIKAASE WEERMAG 

Aanhangsel A : Begripsverktaringe 
Aanhangsel 8 : Afstandsonderrigvraetys. 

I. 'n Navorsingsprojek oor die aanwending van afstandsonderrig in die Suid
Afrikaanse Weermag word ondemeem deur die navorsings- en ontwikkelingsvleuel 
van KOLOT. 

2. Die doet van die projek is om 

a. Die huidige stand van afstandsonderrig in die SA Weermag te bepaat. 

b. Die posisie van die student en die instrukteur asook die situasie rondom 
afstandsonderrig in die SA Weermag, te beskryf. 

c. Uiteindetik werksdokumente in tenne van ontwerp, ontwikkellng, evaluering 
en bestuur van afstandsonderrig vir opteidingsinstansies, daar te stet. 

3. Vir die doeteindes van terreinverkenning is die aangehegte vraetys (Aanhangset 
A) opgestet in samewerking met die Militl!re Psigotogiese lnstituuut. U samewerking 
in die vottooiing van hierdie vraetys ten einde te verseker dat die navorsingsprojek 
praktykgerig aangepak kan word, sat hoog op prys gestet word. Die eindresuttaat 
sat dan speslfiek vir die SA Weermag ontwikkel kan word. U Inset word dus as van 
onskatbare waarde geag. 

4. Begripsverktaring van die terme wat in die vraelys gebruik word, is vervat in 
Aanhangset 8. 

5. Vir spoedige resultate word vertang dat die vottooide vraetys KOLOT sat bereik 
teen 15 April 1993. ('n Geadresseerde koevert is ingestuit). 

6. Verkieslik moet die vraetys vottooi word deur senior personeet wat beskik oor 
toegang tot die informasie wat benodig word. 

BEPERK 

BEPERK 

7. Baie dankie vir u samewerking. 

(~~ 
BEVELVOERDER SAW KOLLEGE VIR OPVOEDKUNDIGE TEGNOLOGIE: KOL 

DISTR 

Vir Ootrede 

Bevs : 

SALM Opteidingskommandement 
Verdedigingskollege 
Leerkollege 
Militl!re Akademle 
SA Leer Vroue Kollege 
SA Militere lnligtingskollege 
Vtootkollege 
Vloot Staf Kollege 
SAGO Kollege 
Leergevegskoot 
SA Leergimnaslum 
1 Valskenn Batatjon 
lnfanterieskoot 
Pantserskool 
Artillerleskoot 
KD Skoot 
PD Skoot 
Genieskoot 
Seinskoot 
Provooskoot 
lnllgtingskoot 
Danie Theron Krygskoot 
1 Onderhoudseenheid 
TD Opleidingsentrum 
Pro Opteidingsentrum 
SAW Berede Sentrum 
SA Spysskoot 
1 SAi 
3 SAi 
4 SAi 
5 SAi 
6 SAi 
7 SAi 
8 SAi 
21 Batatjon 
111 Batatjon 

BEPERK 



115 Bataljon 
116 Bataljon 
121 Bataljon 
Lugmaggimnasiwn 
LMB Ysterplaat 
LMB Langebaanweg 
LMB Louis Trichardt 
Lugafweerskool 
87 Heli~opter -Vliegskool 
Skool vir Logistieke Opleiding 
86 Meermotoriese Vliegskool 
SAS Jalsena 
SAS Simonsberg 
SAS Wingfield 
SAS Saldanha 
SAS Scorpion 
SAGO Opleidingsentrum 

Ter Info 

HSP (DBO) 
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BEGRIPSVERKLARINGE 

AANHANGSEL A BY 
KOLCYr/103/1/8/10 

1. Afstandsonderriq/Oistance Education. (" .... education which 
either does not imply the physical presence of the teacher 
appointed to dispense it in the place where it is received, or in 
which the teacher is present only on occasions or for selected 
tasks.") (Kaye uit Titmus : 262). 

Afstandsonderrig is onderrig waar die onderwyser nie fisies 
teenwoordig is by die plek waar die onderrig ontvang word nie; 
of di t is onderrig waar die onderwyser net teenwoordig is by 
sekere geleenthede of vir spesifieke take. 

2. Aangesig-tot-aangesig kontak/Face-to-face contact. Aange= 
sig-tot-aangesig kontak tydens afstandsonderrig is 'n geleentheid 
waar die instrukteur/opleier en die student direk, persoonlik met 
mekaar kontak het sonder die bemiddeling van die 
telefoon/rekenaar/video/klankkasset. Hulle is dus fisies in 
mekaar se teenwoordigheid. Die kontak kan so informeel soos 'n 
gesprek verloop of op formele wyse soos deur lesingaanbiedings 
plaasvind. 

Face-to-face contact during distance training is the opportunity 
where the instructor/trainer and the student are in direct, 
personal contact with each other without the help of the 
telephone/computer/video/audiotape. They are therefore physi= 
cally in each other's presence. Thf> con tact can be so informal 
as a conversation or take place in a formal way for cxumple as a 
lecture. 

3. Doelwitleerplan/Curriculum. •n Dokument wat die doelwitte 
vervat wat tydens die kursus behaal moet word. 

A document containing the objectives that have to be achieved 
during the course. 

4. Funksionele Opleiding/Functional Training. "Funksionele op= 
leiding is die opleiding wat 'n lid ondergaan om horn van die 
kennis, gesindhede en vaardighede te voorsien wat nodig is vir 
die betrokke beroepsgroep of indeling waarin die lid horn bevind, 
byvoorbeeld infanteris, vlieenier, personeeloffisier." 
(SAWPK/I/I-1) 

Functional training is the training which a member undergoes in 
order to equip him with the knowledge, skills and attitudes that 
are necessary for his specific professional group or mustering, 
for example infantrist, pilot, personnel officer. 

5. Ge'individualiseerde onderrigsisteem/Individualised training 
system. •n Onderrigsisteem waarin voorsiening gemaak word vir 
die eienskappe en behoeftes van die student as individu. Die 
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student bepaal sy eie tempo, voltooi die kursus nie noodwendig 
saam met die ander studente nie, en bepaal gewoonlik self die 
volgorde waarin hy die leerondE<rwerpe bestudeer. 

An education system that provides for the characteristics and 
needs of the student as an individual. The student determines 
his· own pace, not necessarily completing the course at the same 
time as the other students, and normally also determines the 
sequence in which the learning subjects will be studied. 

6. Groepbespreking/Group discussion. Die groepbespreking is •n 
onderrigmetode waar •n groep studente by 'n aangesig-tot-aangesig 
uitruiling van feite, idees en menings betrek word. Dit behels 
•n bepaalde, gestruktureerde vorm van kommunikasie waarvoor beide 
instrukteur en student moet voorberei. 

The group discussion is an education method where a group of 
students are engaged in a face-to-face exchange of facts, ideas 
and opinions. It entails a specific, structured form of communi= 
cation for which both instructor and student have to prepare. 

7. Handleidings/Manuals. "Boek wat as hulpmiddel of leidraad 
dien by die studie van •n onderwerp of vak" (Odendal, 1079 
355). Di t kan dus saamgestel wees ui t • n verskeidenheid van 
bronne in teenstelling met die precis wat •n enkele brondokument 
het. 

"A book that serves as aid or guideline to the 
subject. It can ue compi.1.ed fLv ... v,'!.r.ious sources 
with a precis that has a single sou:i:ce document. 

study of a 
in contrast 

8. Informele bespreking/Informal discussion. Aangesig-tot
aangesig uitruiling van feite, idees en menings wat nie 
gestruktureerd is nie. 

Face-to-face exchange of facts, ideas and opinions that are not 
structured. 

9. Konferensie/Conference. Die konferensie is •n byeenkoms van 
•n groat groep persone wat verskillende instellings verteen= 
woordig of verskillende uitgangspunte voorstaan, maar tog 'n 
gemeenskaplike belang het. Hulle versamel informasie, ruil dit 
uit en bespreek probleme ten einde by oplossings daarvoor uit te 
kom. 

A conference is a gathering of a large 
representing different institutions or 
perspecr.ives, but with a common interest. 
mation, exchange it and discuss problems 
so.lutions. 
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10. Konvensionele wyse van opleiding/Conventional wav 
training. Die konvensionele wyse van opleiding behels 
gebruiklike, tradisionele kursus-/onderrig-/leersituasie waar 
studente op •n sentrale plek byeenkom. 

A-3 

of 
die 
die 

The conventional way of training entails the usual, traditional 
course-/teaching-/learning situation where the students gather at 
one central point. 

11. Lesing/Lecture. Die lesing is •n instruksionele metode waar 
hoofsaaklik van spraak en illustrasie gebruik gemaak word met 
minimale student deelname. 

The lecture is an instructional method where mainly speech and 
illustration are used with minimal student participation. 

12. Militere ontwikkelingsopleiding/Military development 
training. "Ontwikkelingsopleiding is daardie onderrig wat 
aangebied word met die doe! om lede van die SAW as persone te 
ontwikkel deur hulle toe te rus met die kennis, vaardighede en 
gesindhede mbt leierskap en bestuur, kommunikasie, arbeids= 
verhoudinge, stafwerk, ens" (SAWPK/I/I-1). 

Development training is that training which is presented with the 
aim of developing members of the SADF as persons by furnishing 
them with the knowledge, skills and attitudes wrt leadership and 
management, communication, labour relations, staff work, etc; 

13. Modulere benadering/Mqdular approach. Die student word 
toegelaat om die verskillende gedeeltes (of modules) van •n 
kursus by verskillende geleenthede by te woon : die hele kursus 
word nie eenmalig en in totaliteit deurloop en voltooi nie. 

The student is allowed to attend the different parts (or modules) 
of a course at different occasions : the entire course is not 
done and completed once only and in totality. 

14. Praktyk/Prakties/Practical. Dit wat uitgevoer word in die 
werklikheid - •n toepassing/uitoefening van voorskrifte/teore= 
tiese reels. 

That which is executed in reality - an application/ex~rcising of 
prescriptions/theoretical rules. 

15. Precis/Precis. "•n Precis is •n verkorte weergawe van die 
kerngedagtes van • n oorpsronklike dokument, verkieslik in die 
skrywer se eie woorde" (RMS : 6-1 . 1). 

A precis is a shortened version of the core ideas of an original 
document, preferably in the writer's own words. 
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1 6. Professionele opleiding/Professional training. Di t is op= 
leiding wat direk verband hou met, eie is aan, tipies is vir en 
betreking het tot 'n spesifieke beroep, byvoorbeeld soos vir 'n 
mediese dokter. Gewoonlik word 'n graad of diploma kwalifikasie 
behaal aan 'n universiteit of kollege. 

Professional training relates with, is characteristic of, is 
typical of and is in regard to a specific profession, for example 
that of a medical doctor. Usually a degree or diploma is ob= 
tained from a university or college. 

17. Residensiele fase/Residential phase. Die residensiele fase 
bestaan uit 'n tydperk van een of meer dae wanneer die studente 
op een plek bymekaarkom en konvensionele opleiding ondergaan ter 
steuning van die afstandsonderrig. 

The residential phase consists of a period of one day or more 
when the students gather at one place and undergo conventional 
training in support of the distance training. 

18. Seminaar/Seminar. Die seminaar is 'n soort groepbespreking 
oor 'n spesifieke onderwerp waar 'n inleiding verskaf word en 'n 
groep deskundiges dit kan bespreek. 

A seminar is a kind of group discussion on a specific topic where 
an introduction is given and a group of experts discuss it 

19. Simposium/Symposium. Die simposium is 'n ui truiling van 
gedagtes tussen 'n aantal deelne:ncrs, gewoonlik drie of vier, 
voor 'n gehoor. Elke deelnemer !ewer eers '11 voorbereide, 
formele aanbieding oor 'n aspek van die onderwerp voor die 
bespreking. · 

The symposium is an exchange of thoughts among several 
participants, usually three or four, before a larger audience. 
Each participant presents a prepared, formal talk on the topic. 

20. Studiegids/Studyguide. Die studiegids is 'n dokument wat 
ten doel het om die leerinhoude oor te dra op so 'n wyse dat dit 
suksesvolle leer by die student bewerkstellig. 

The studyguide is a document that aims to transfer learning 
content in such a manner that succesfull learning is achieved by 
the student. 

21 . Teorie/Theory. "Grondreels van 'n wetenskap om waargenome 
feite of verskynsels te verklaar; voorstelling in 'n mens se 
gedagte sender om rekenskap te hou met die werklikheid" (Odendal 
1979: 1141). 

Fundamental rules of a science to explain 
phenomena; a conception in a person's mind 
reality into consideration. 
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22. Werkopdrag/Assignment. 
en inhandig vir evaluering. 

'n Taak wat die student moet uitvoer 

A task the student has to complete and submit for evaluation. 

23. Werkseminaar/Workshop. 
kundiges waar 'n onderwerp 
uitgevoer word. 

1 n Byeenkoms van 
bespreek word en 

kundiges en nie
sekere oefeninge 

A gathering of experts and non-experts to discuss a topic and to 
execute certain exercises 

BRONNELYS : 

Odendal, F.F. (Red) 1979. Verklarende Handwoordeboek van die 
Afrikaanse Taal. Johannesburg : Perskor. 

RMS. Reels vir Militere Skryfwyse. 

SAWPK/I/I-1. Opleidingsbeleid. 

Titmus C.J. (Ed) 1989. 
International Handbook. 

Lifelonq Education for Adults 
United Kingdom : Pergamon Press, 
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1. Die vraelys moet deur een van die volgende persone voltooi 

word 

a. Die Eenheidsbevelvoerder. 

b. Die Hoofopleidingsoffisier. 

2. Voltooi die vraelys so volledig as moontlik aangesien u 

inset waardevol is. 

3. Voltooi slegs die afdelings wat op u eenheid van toepassing 

is. 

4. Voltooi die vrae deur slegs 'n kruisie in die toepaslike 

blokkie te trek. Daar word egter by sekere vrae van u verwag om 

die verskillende kursusse wat de•1r u eenheid aangebied word te 

lys. 

DISTANCE TRAINING QUESTIONNAIRE 

INSTRUCTIONS 

I. The questionnaire is to be completed by one of the 

following persons : 

a. The Officer Commanding. 

b. The Chief Training Officer. 

BE PERK 
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2. Complete the questionnaire as thoroughly as possible. 

3. Complete only the sections that are applicable to your 

unit. 

4. Complete the questionnaire by making a cross in the 

appropriate block. Certain questions require of you to list the 

different courses that are presented by your unit. 
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1. Eenheid/Unit 

2. Aantal kursusse• wat deur die eenheid aangebied word per 

jaar. I Number of courses presented by the unit per year. 

I I I 
3. Werklike getal studente opgelei in die afgelope vyf jaar 

deur die eenheid I Real number of students trained during the 

past five years by the unit. 

1988 I I I I J 
1989 I I I I I 
1990 I I I I I 
1991 I I I I I 
1992 I I I I I 
4. Word enige (of gedeeltes) van die kursusse deur middel van 

afstandsonderrig aangebied? I Are any (or parts) of the courses 

presented by using distance training? 

JA/ YES 
1 

NEE/NO 
1 

BEPERIC 
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5. Watter persentasie van die kursusse is op die konvensionele 

wyse aangebied? / What percentage of the courses were presented 

in the conventional way? 

1988 I I- C-1% 
1989 I I I I% 

1990 I I I I% 

1991 I I I I% 

1992 c---
1 

c- --
1 

% 

6. Is enige van die kursusse voorheen deur middel van 

afstandsonderrig aangebied en weer later vervang deur dit op die 

konvensionele wyse aan te bied? I Have any of the courses 

previously been presented by means of distance training and 

- later replaced by the conventional way of training? 

JA/ YES 
1 

NEE/NO 
1 

BEPERK 
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AFDELING(SECTION A 

KURSUSSE OP KONVENSIONELE MANIER AANGEBIED / COURSES PRESENTED 

THE CONVENTIONAL WAY 

7. Noem die kursusse wat op die konvensionele wyse aangebied 

word en klassifiseer hulle aan die hand van die tabel wat 

l=funksioneel 2=militere ontwikkeling 3=professioneel is. I Name 

the courses presented by means of the conventional way of 

training metod and classify them according to the table where 

/=functional 2=military development ]=professional. 

Kursusse/Courses 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

' 1 2 ., 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
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8. Watter persentasie van die kursusinhoud in paragraaf 7 

genoem is teorie? I What percentage of the course content 

mentioned in paragraph 7 is theory? 

PERSENTASIE ' 
Kursusse I Courses <20 21-40 41-60 61-80 >81 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
I 
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9. Watter persentasie van die kursusinhoud in paragraaf 7 

genoem is prakties? What percentage of the course content 

mentioned in paragraph 7 is practical? 

PERSENTASIE % 

Kursusse I Courses <20 21-40 41-60 61-80 >81 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
~· -

1 2 3 4 5 
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10. Sou u 'n afstandsonderrigbenadering vir enige van die 

kursusse in paragraaf 7 of gedeeltes daarvan oorweeg? I Would 

you consider a distance, training approach for any of the courses 

in paragraph 7 or parts thereof? 

Sk~al I Scale 

2 

3 

4 

5 

6 

Kursusse/Courses 

·-

j"it; 

NEE I NO 

MOONTLIK / POSSIBLE 

JA I YES 

Teorie gedeelte I Theory part 

Praktiese gedeelte I Practical part 

Hele kursus I Entire course 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 ~ 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 
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AFDELING / SECTION B 

KURSUSSE MET BEHULP VAN AFSTANDSONDERRIG AANGEBIED / COURSES 

PRESENTED BY MEANS OF DISTANCE TRAINING 

11. Noem die kursusse wat met behulp van afstandsonderrig 

aangebied word en klassif iseer hulle aan die hand van die tabel 

waar 1=funksioneel 2=militere ontwikkeling 3=professioneel is. I 
Name the courses presented by means of distance training and 

classify them according to the table where 1 =functional 

2=military development ]=professional. 

Kursusse/Courses 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
r---- -- -· 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
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12. Wat is die aard van die onderskeie kursusse? I What is the 

nature of the courses? 

Skaal I Scale 

geheel afstandsonderrig 

2 

3 

training 

af standsonderrig 

kontak/distance 

contact. 

afstandsonderrig 

met 

training 

met 'n 

/totally distance 

aangesig-tot-aangesig 

with face-to-face 

residensiele fase/= 

distance training with a residential phase. 

Kursusse/Courses 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
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13. Wat behels die aangesig-tot-aangesig kontak waar dit wel 

voorkom? I What does the face-to-face contact comprise of where 

it appears? 

Skaal I Scale 

1 = Ja I Yes 

2 = Nee I No 

Lesings / Lectures 

Groepbesprekings I 
Group discussions 

Informele besprekings 
Informal discussions 

Seminare I Seminars 

I 

Werkseminaar I workshops 

Simposiums I Simposiums 

Konferensies I Conferences 

Ander (spesifisetr) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
I Other (specify) . .............. 
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1 4. Wat behels die residensiele 

residential phase comprise of? 

Skaal I Scale 

1 = Ja I Yes 

2 = Nee I No 

Praktiese oef eninge I 
Practical exercises 

Aanbieding van praktykgerigte 
vakke I 
Presentation of practical 
subjects 

Ander (spesifiseer) 
Other (specify) 
.............................. 

1 

1 

1 
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fase? I What does the 

2 

2 

2 
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15. Waaruit bestaan die afstandsonderrig instruksionele 

materiaal? I What does the distance training instructional 

material comprise of? 

Skaal I Scale 

1 = Ja I Yes 

2 = Nee I No 

Precis wat ook tydens resi= 
densiele kursusse gebruik word 
/Precis that are also used 
during residential courses 

Precis wat spesiaal vir af= 
standsonderrig opgestel is I 
Precis specially compiled for 
distance training 

Handleidings wat ook tydens 
residensiele kursusse gebruik 
word I Manuals that are also 
used during residential cour= 
ses 

Har-:.dleic1t\'\51&· wat ::.:p(:.:;iac:.l vir 
afstandsonderrig opge~tel is I 
Manuals specially compiled for 
distance training 

Doelwitleerplan I Curriculum 

Werkopdragte I Work assign= 
men ts 

Studiegids I Study guide 

Ander (spesifiseer) 
Other (Specify) 
.............................. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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16. Beskik die precis/handleidings oor die volgende? I Do the 

precis/manuals include the following? 

Skaal I Scale 

1 = Ja I Yes 

2 = Nee I No 

Verskillende leereenhede I 
Different study units 

Duidelike instruksies I 
Clear instructions 

Doelwitte I Objectives 

Evalueringsbesonderhede I 
Evaluation details 

Inleiding I Introduction 

Instruksionele inhoude I 
Instructional content 

'Aktiwiteite I Act~vities 
.. 

Afsluiting I Conclusion 

Diagramme I Diagrams 

Sketse (foto's) I 
Sketches (Photos) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Kleurdrukwerk I Colour prin= 1 
ting 
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1 7. Word enige van die volgende media by die 

ingesluit? I Are any of the following media 

distance 'training? 

Skaal I Scale 

Ja I Yes 

2 = Nee / No 

Radio uitsendings I 
Radio broadcasts 

Televisie uitsendings I 
Television broadcasts 

Rekenaarpakkette (sagteware) 
Computer packages (software) 

SAW rekenaarnetwerk I 
SADF computer network 

Spesiale rekenaar modums I 
Special computer modums 

Video's 

I 

·----
Klankskyfiereekse I 
Audio slideshows 

Modelle I Models 

Klankbande I Audio casettes 
... 

Telefoonkontcrensies I 
Telephone conferences 

Ander (spesifiseer) 
Other (Specify) 
.............................. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
-

1 

1 

1 

1 

1 
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18. Wie administreer die afstandsonderrigkursusse? I Who 

administrates the distance training courses? Spesifiseer indien "Ja" I Speicify lf ''"res" 

Kommandement I Command 1 

Eenheid administratiewe vleuel 2 
Unit administrative wing 

Eenheid opleidingsvleuel I 3 
Unit training wing 

Eenheid afstandsonderrigvleuel 4 
Unit distance training wing 

Ander (spesifiseer) I 5 
Other (specify J •••••••.•..•••• 

19. Is daar enige ander metodes of benaderings met die 

afstandsonderrig gel:ntegreerd, byvoorbeeld 'n modulere be= 

nadering of 'n gel:ndivtdualiseerde onderrigsisteem? I Are there 

any other methods or approaches integrated with the dis= tance 

training, like a modular approach or individualised training 

syste!"? 

JA/YES 
1 

NEE/NO 
1 
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AFDELING C / SECTION C 

KURSUSSE WAT MET BEHULP VAN AFSTANDSONDERRIG AANGEBIED WAS EN 

LATER VERANDER IS / COURSES PRESENTED BY MEANS OF DISTANCE 

TRAINING BUT LATER CHANGED 

20. Noem die kursusse wat met behulp van afstandsonderrig 

aangebied was en later verander is, en klassifiseer hulle aan 

die hand van die tabel waar l=funksioneel 2=militere 

ontwikkeling 3=professioneel, 4=geheel afstandsonderrig, 

S=afstandsonderrig met aangesig tot aangesig kontak, 

6=afstandsonderrig met 'n residensiele fase is./Name the courses 

presented by means of distance training and later changed, and 

classify them according to the table where 1=functional 

2=military 

training, 

development 

5=distance 

]=professional, 4=entirely 

training with face to face 

6=distance training with a residential phase. 

Kursusse/Courses 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 
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21. Noem die redes waarom die afstandsonderrig gestaak is? / 

Name the reasons why the distance training was stopped? 
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22. Waaruit het die afstandsonderrig instruksionele materiaal 

bestaan? I What did the distance training instructional material 

comprise of? 

Skaal I Scale 

Ja I Yes 

2 = Nee I No 

Precis wat oak tydens resi= 
densiele kursusse gebruik was/ 
Precis that were also used du= 
ring residential courses 

Precis wat spesiaal vir af= 
standsonderrig opgestel was/ 
Precis that were specially 
compiled for distance training 

Handleidings wat ook tydens 
residensiele kursusse gebruik 
was I Manuals that were also 
used during residential 
courses 

Handleidings wat spesiaal vir 
af standsonderrig opgestel was/ 
Manuals that were specially 
compiled for distance training 

Doelwitleerplan / Curriculum 

Werkopdragte I Work assign= 
ment 

Studiegids I Study guide 

Ander (spesifiseer) 
Other (Specify) 
.............................. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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23. Was enige van die volgende media by die afstandsonderrig 

ingesluit gewees? I fvere any of the following media included in 

the distance training? 

Skaal I Scale 

Ja I Yes 

2 = Nee I No 

Radio uitsendings I 
Radio broadcasts 

Televisie uitsendings I 
Television broadcasts 

Rekenaarpakette (sagteware) 
Computer packages (software) 

SAW rekenaarnetwerk I 
SADF computer network 

Spesiale rekenaar modums I 
Special computer modums 

Video's 
t-- ··-·---

Klankskyfiereekse / 
Audio slideshows 

Madelle I Models 

Klankbande I Audio casettes 

Telefoonkonf erensies I 
Telephone conferences 

Ander (spesifiseer) 
Other (Specify) 

I 

. ............................. 

/RJ/A;3005 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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AANHANGSEL 0 

OPSOMMING VAN RESPONSE OP AFSTANDSONOERRJGVRAa 'IS (ROU DATA) 

REEKS 
NO VRAAG (BEWOORDINGI REKENAARKODE EENHEID FREKWENSIE 

• b c d 

1 Eenheid EENHEID t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

~ Aantal kurausse wa1 deur die eenhetd 

aangebied wool per jaar AANTAL 40 10 7 55 6 8 3 65 t23 36 38 40 31 6 6 87 10 37 10 t5 22 5 9 25 24 4 4 65 t20 55 t4 t7 flfl uit32R 

J Werklike getal sludenle opgelei m die 

afgelope vyf jaar deur de eenheid 

a 1988 GETAL88 t9t5 t26 t37 234 85 3894 2267 509 600 1208 3000 187 3000 210 tOOO 358 111 3t24 60 52 2551 1082 134 25864 uit23R 

b 1989 GETAL89 t845 t34 135 237 t01 4082 1404 502 500 1810 2600 262 30QO 190 1000 437 505 3350 60 58 2601 1071 115 26199 uit23R 

c 1990 GETAL90 1753 124 203 562 226 93 4307 2363 498 500 t954 t153 2700 1955 144 3000 600 240 1000 JOO 762 170t 60 53 2746 899 1116 t20 31134 uil2BR 

d 1991 GETAL91 1883 t34 136 918 232 90 4273 4725 507 400 1732 tt05 33 t100 2743 440 3000 650 2t0 tooo t6t 544 1764 60 73 3322 t432 tOtO t20 33797 uit29R 

e t992 GETAL92 t4t2 t6t 91 930 234 269 9t 2924 4157 509 450 t670 1025 t16 t430 264t 317 3000 650 160 tooo 268 502 2039 70 4t 2115 1250 1220 203 30985 uit30R 

4 Word enige tor gedeeltes) van die kursusse A'""'"" 
deur middel van alslandsooderrig aangebied? 

a Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 uit36R 

b Nee 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 uit36R 

:i Watter persentassie van die kur.lusse is op 
de korwensionele wyse aangebied? 

a 1988 PERS88 90 90 100 too 100 38 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 too 100 100 100 100 100 100 100 10 uit35R 

b 1989 PERS 89 90 100 100 100 38 100 100 100 100 100 too too 100 100 100 100 too 100 100 100 100 100 too 100 100 100 25 uit35R 

c 1990 PERS90 90 100 100 100 §() 38 100 100 100 100 100 6,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

d 1991 PERS91 90 100 100 100 50 38 too 99 100 100 100 100 6,5 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 too 100 100 100 100 100 

e 1992 PERS92 100 100 100 100 50 38 100 99 100 100 100 100 6,5 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 100 100 99 100 100 100 

6 Is erige Y!ll die lwrsusoe """"-1 deur middel 
van alslandsonderrig aagetJiecj en weer laler 

vervang deur <it op de konvensionele wyse 
aan le bied? .. 

' 
a Ja 1 1 uit34R 

b Nee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 t 1 t 1 1 33 uit34R 

7 Noem die kursusse wat op die konvensionele AANTAL 
wyse aangebied wool en klassifiseer hulle 
aan de hand van de 1abel wat: 

a 1 • funksioneel FUNKSJO 13 29 t 2 29 1 t2 26 9 13 tt t5 2 20 to 20 5 10 2 9 10 4 2 4 5 10 80 4 t4 Jn uil29R 

b 2=mlitereoolwikl<eli1g MllONT 13 8 4 5 7 2 1 .8 35 8 3 2 4 5 4 8 10 2 1 1 2 3 8 144 uit23R 

c 3 = professioneel is PROF 1 ~ 4 1 6 uitJR 

1 IT otale aantal KUmJSSe wat op konvenslOllele KONVAANl 
wyse aangellied word t3 7 4 29 6 7 2 2 37 36 20 26 t2 t5 t1 15 7 20 to 28 10 6 to 4 9 tt 5 8 4 5 10 83 4 9 t4 499 uit35R 

8 Waite< persenlasle van die kulSusinhoud in AANTAL 
paragraaf 7 genoem is leorie? 

a <20% PERSTE01 5 8 2 3 t t t t 6 2 t 3t uitttR 

b 21-40% PERSTE02 4 2 10 2 2 20 t8 t 4 t 2 14 3 28 to 5 4 2 4 3 1 3 21 s 5 t78 uit25R 

c 4t .50% PERSTE03 6 4 to 2 to 14 4 4 7 4 9 4 5 3 1 5 3 1 2 2 3 44 3 9 159 uit24R 

c 61·80% PERSTE04 8 1 ! 1 7 ts 5 2 7 1 1 2 1 3 3 1 ! 79 uit t7R 

e >81% PERSTE05 t 7 2 2 1 I J 1 3 1 5 "'-9 37 uit12R 

~ Waller persenlasie van die kufsusmhood ui AANTAL 
paragraaf 7 genoem is prakties? 

' 

a <20% PERSPRA 1 4 1 7 2 7 2 6 6 I 3 1 2 1 1 3 1 6 10 64 uit18R 
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b21-40% PERSPRA2 ' 1 9 2 10 6 1 18 5 2 4 1 5 1 3 1 2 1 19 3 9 105 uit21R 

c 41-60% PERSPRA3 6 ~ 10 2 2 20 24 3 7 9 4 14 4 10 8 2 4 3 2 3 2 3 42 5 193 uit24R 

d 61-80% PERSPRA4 2 10 1 4 4 1 2 2 28 5 2 1 I 1 3 12 9 88 uitl7R 

• >81% PERSPRA5 4 1 8 2 3 1 I 1 5 2 1 25 uit11R 

10 Sou u 'n afslandsonderrigbenader vir enige AANTAL 
van die kUJSusse in paragraaf 7 of gedeel1es 

daalvan ooiweeg? 

a !•Nee OORW1 4 29 5 4 26 23 11 11 7 15 28 10 3 2 4 3 11 5 4 3 5 7 79 1 8 6 314 uit26R 

b 2= Moontlik OORW2 13 5 1 1 10 1 1 6 3 1 2 1 8 53 uit13R 

c 3= Ja OORW3 13 2 2 1 1 3 5 2 2 2 33 uit10R 

d 4 = Teorie gedeelte OORW4 13 5 1 2 3 4 8 2 2 4 1 2 2 1 50 uit14R 

e 5 = Praktiese gedeelte OORWS 2 1 3 uij2R 

I 6 = Hele kU!Sus OORW6 4 5 5 2 1 17 uit5R 

11 Noem die kwsusse wat met~ van 
afslandsondenig aang>bied word en 
klassiliseer hulle aan die hand van die label 

waar 

a 1 = funksioneet AFSFUNK 2 1 2 5 1 1 1 13 uij7R 

b 2 = mititere ontwikkeling AF SM IL ON 2 1 1 1 1 6 uit5R 

c 3 • professioneel ~ AFSPROF 1 
.'-.. ~ 

1 uit1R 

< I otale aanlal kUISUSse by wyse van afslands- N"SIV•NI 
ondenig aangebied 2 1 1 2 1 2 5 1 1 1 1 18 uit11R 

12 Wat~ die aard van ondelskeie kUISusse? 

a 1 • geheel afslandsanderrig AAR01 2 2 uit1R 

11~ = aislandsanderrig met aangesig-tot-
aangesig konlak AARD2 1 1 uit1R 

c 3 = afstandsonderrig met 'n residensiele lase AAR03 2 1 1 2 2 2 1 .1 1 13 uit5R 

1; Wat behels ae aangesig-tot-aangesig konlak 
waar dij Wei voorkom? 

a Lesings ATA 1 

i Ja 1 1 1 1 1 1 6 

u Nee 

b Groepsbesprekings ATA2 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 7 

• Nee 1 1 

c lnformele besprekings ATA3 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 7 

u Nee 1 1 

d Seminare ATA4 

i Ja 1 1 

• Nee 1 1 1 1 4 

e Werkseminaar ATA5 

i Ja 1 1 

jj Nee 1 1 1 1 4 

f Simposiums ATA6 

i Ja 1 1 
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ii Nee 1 1 1 1 4 

g Konferensies ATA7 

i Ja 1 1 

; Nee 1 1 1 1 4 

h Ander (spesifiseer) ATA8 1 1 2 

14 Wal behels die residensiele fase? 

a Prakliese oefening RES1 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ii Nee 1 1 

b Aarbieding van prak1ykgerigte valcke RES2 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ii Nee 1 1 

.· 

c Ander (spesifiseer) RES3 1 1 1 1 1 5 
,, Waaruit bestaan die afslandsondemg 

instruksionele maleriaal? 

' !Preas wal oook lydens residensiele kursus INS 1 

gebruik word 

i Ja 1 1 1 1 1 1 6 

'Nee 1 1 2 

I IPrecis wal spes1aal vii afslandsondemg INS< 

opgesle1 is 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

u Nee 1 1 

Handleidmgs wal ook lydens residensiele INSJ 

kurausse gebruik word 

i Ja 1 1 1 1 1 1 6 

• Nee 1 1 1 3 

c Handleidngs wat spesiaal vir afstandsonderrig INS 4 

opgestOi is 

i Ja 1 1 1 1 1 1 6 

'Nee 1 1 2 

e Doelwitlee!plan INS5 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

u Nee 1 1 2 

f We<kop<i'agle INS6 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ii Nee 1 1 

g Studiegids INS7 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 7 

u Nee 1 1 

h Ander (spesifiseer) INS8 1 1 I 3 

16 Besk1k die precislhandleKlngs oor die 

votgende? 

a Verskiffende leereenhede PRECIS 1 

-
i Ja I 1 1 1 4 
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ii Nee 1 1 1 1 4 

b Duidelike instruksies PRECIS2 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

n Nee 1 1 

cD- PRECIS3 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ii Nee 1 1 

d Evalueringsbesonderilede PRECIS 4 

i Ja 1 1 1 1 1 1 6 

8 Nee 1 1 1 3 

e lnleidng PRECIS5 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ii Nee 1 1 

f lnstruksionele inhoode PRECIS6 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

8 Nee 1 1 

g Akliwiteite PRECIS7 

i Ja 1 1 1 1 1 5 

• Nee 1 1 1 3 

h Afsluiting PRECIS8 

i Ja 1 1 1 1 1 1 1 7 

ii Nee 1 1 2 

i Diagramme PRECIS9 

i Ja 1 1 1 
,. 

1 1 1 6 

n Nee 1 1 2 

j Skelse (foto's) PRECIS 10 

i Ja 1 1 1 1 1 5 

n Nee 1 1 1 3 

k Kleurdrukwerk PRECIS 11 

i Ja 1 1 

'Nee 1 1 1 1 1 1 6 

11 Word ernge van die YOlgende media by ae 
afstandsondenig ingesluiJ? 

a Radio uitsenclngs MEDIA 1 

i Ja 

ii Nee 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

b T elevisie uitsendings MEDIA2 

i Ja 

n Nee 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

c Rekenaarpakkette (sagteware) MEDIA3 

-i Ja 
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ii Nee 1 f 1 1 1 1 1 7 

d SAW rekenaametwef1< MEDIA4 

i Ja 1 1 

ii Nee 1 1 1 1 1 1 1 7 

e Spesiale rekenaar modems MEDIA 5 

i Ja 1 1 

'Nee 1 1 1 1 1 1 1 7 

f Video's MEDIAS 

i Ja 1 1 2 

'Nee 1 1 1 1 1 1 6 

g Klankskyfiereekse MEDIA 7 

i Ja 1 1 

'Nee 1 1 1 1 1 1 1 7 

h Modelle MEDIAS 

i Ja 1 1 

• Nee 1 1 1 1 1 1 1 7 

i Klankbande MEDIA9 

i Ja 1 1 

• Nee 1 1 1 1 1 1 1 7 

j T e!efoonkonferensies MEDIA 10 

i Ja 1 1 

ii Nee 1 1 1 1 1 1 6 

k Ander (spesifiseerj MEDIA 11 1 1 

18 w-.. aaninistreer die afs1andsondenigse? AOMIN 
,. 

a Kommandement 

b Eenheid aaninistratiewe vleuel 

c Eenheid opleidngs.leuel 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

d Eenheid afstandsondefrigsv 1 1 1 3 

e hider (spesifiseerj 1 1 2 

19 Is daar enige ander metodes of benaderings MET ODES 
met cie afstandsonderrig geintegreerd, byvoor-
beeld 'n modllerebenadering of'n geindivida-

liseerde onderrigsisteem? 

a Ja 1 1 1 1 1 5 

b Nee 1 1 1 1 1 1 6 

20 Noem cie kursusse wat met behu~ van 
afstandsonderrig angebied was en later SLEGSEEN 
verandet is, en klassifiseer hulle aan cie hand RESPONDENT 
van die label waar (NlE OPSPSSX) 

a 1 = funksioneet 1 1 

b 2 = mditere ontwikkeling 1 1 

c 3 = professioneet 

d 4 = geheet afstandsonderrig 1 - 1 
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E 10 = afslandsondemg met aangesig-tot-

aangesig kontak 

f 6 • afslandsonderrig met 'n residensiele fase 1 1 

21 Noem <ie redes waarom <ie afslandsonderrig 
gestaak is. 
(Kyle verslag par 14u) 

22 Waarui1 het die afslandsonderrig insiruksionele 

materiaal bestaan? 

' Precis wat ook iy<>e11S residensie' le kursusse 
gel>ruikwas 

i Ja 

• Nee 

I Precis wat spesiaal vir afslandsonderrig opgestel 
was 

i Ja 1 1 

ii Nee 

'""''"'eidmgs wat ook lydens residensM!le 
kursusse gebruik was 

i Ja 

ii Nee 

c Handeidings wat spesiaal vir afstandsonderrig 
opgestel was 

i Ja 

ij Nee 

e Dcelwitleerplan 

i Ja 1 1 

ii Nee 

Werkopdragte 

i Ja 1 c· 1 

• Nee 

g Studiegids 

i Ja 1 1 

ii Nee 

~· 1was ernge van <ie volgende media by <ie 
afslandsonderrig ingesluit gewees? 

a Rado uitsendngs 

i Ja 

• Nee 1 1 

b T elevisie uitsendngs 

i Ja 

• Nee 1 1 

c Rekenaarpakette (sagteware) 

i Ja 

ii Nee 1 1 

d SAW rekenaametwerk 

-i Ja 
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ii Nee 1 1 

e Spesiale rekenaar modums 

i Ja 

'Nee 1 1 

f Video's 

i Ja 

ii Nee 1 1 

g Klankskyfiereekse 

i Ja 

ii Nee 1 1 

h Modelle 

i Ja 

ij Nee 1 1 

i Klanlbatlde 

i Ja 

ii Nee 1 1 

j T elefoonkonferensies 

i Ja . 
• Nee 1 1 

k Ander (spesiliseer) 1 1 



AANHANGSEL E 

GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD VRAELYS VIR DIREKTEURE VAN 
OPLEIDING 

1. Het afstandsonderrig 'n plek in u weermagsdeel? 

2. Watter rol sien u vir die afstandsonderrig? 

E- 1 

3. U opinie aangaande die stelling dat "een van die doelwitte van opleiding tradisioneel 
is om die lid weg te neem uit zy werksomstandighede". 

4. Hoe sien u afstandsonderrig en die swart1 student? 

5. 'n Nuwer uitgangspunt is dat opleiding moet plaasvind totdat die inhoud bemeester is -
hoe sien u dit in die praktyk? 

6. Hoeveel keer sal u 'n student laat hereksamen skryf? 

7. Watter behoeftes sou u wou aangespreek sien in hierdie navorsingstaak? 

8. Verdere opmerkings? 

1Die navorsing het in aanvang geneem voor die vorming van die nuwe Suid-A:frikaanse 
Nasionale Weermag en dit was vir die Weermagopleiers van belang om voor te berei vir die 
diverse teikengroep van die nuwe Weermag. Die bevelvoerder, navorsers en opleiers van 
KOLOT was dus van mening dat vrae oor die swart student gestel moet word. 



AANHANGSEL F 

GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD VRAELYS VIR 
AFSTANDSONDERRIGINSTRUKTEURS 

1. ALGEMEEN 

a. Is die kursusse wot u aanbied vantevore konvensioneel 
aangebied? 

b. Waarom is dit na afstandsonderrig verander? 

c. Watter voordele hou die afstandsonderrigbenadering in? 

d. Watter nadele hou die afstandsonderrigbenadering in? 

F - 1 

e. Hoe verskil die tydsduur waarin die kwalifikasie konvensioneel 
bereik is teenoor die tyd waarin dit by wyse van afstandsonderrig 
bereik word? 

2. TEN OPSIGTE VAN ADMINISTRASIE 

a. Kan u verduidelik hoe u administrasie van die afstandsonderrig 
werk? 

i. Nominasies 
ii. Registrasie van studente 
iii. Verspreiding I veskaffing van leermateriaal aan studente 
iv. Hantering van korrespondensie 

b. Hoe is die personeel wot die afstandsonderrig hanteer 
georganiseer tov aantal, rangstruktuur en hierargie? 

c. Is daar 'n pligstaat beskikbaar vir die afstandsonderriginstrukteur 
wot deur die navorser bestudeer mag word? 

d. Watter probleme ondervind u met die administrasie? 

3. TEN OPSIGTE VAN DIE LEERMATERIAAL (INSTRUKSIONELE MATERIAAL) 

a. Wie is verantwoordelik vir die ontwerp en ontwikkeling van die 
instruksionele materiaal? 

b. Is u bereid om die instruksionele materiaal tot beskikking van die 
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navorser te stel - die doel is om die materiaal te ontleed uit 'n 
opvoedkundig tegnologiese oogpunt - geen inhoud sol 
genotuleer word nie. 

4. TEN OPSIGTE VAN WISSELWERKING MET DIE STUDENT 

a. Hoe word die student georienteer tov die kursus? 

b. Hoe word die student georienteer tOv die instruksionele 
materiaal? 

c. Sou u meen dat die rekenaar 'n skakel tussen u en die student 
kan vorm? 

i. Motiveer u antwoord 
ii. Hoe sol dit geskied? 

d. Afstandsonderrig is 'n redelik geTndividualiseerde 
onderrigbenadering. Tog is bykans alle weermagkursusse wot 'n 
afstdandonderrigbenadering volg gekoppel aan 'n residensiele 
fase waar door dikwels van die student verwag word om in 'n 
span saam te werk. 

i. Hoe sterk figureer spanwerk in die residensiele fases van 
die afstandsonderrigkursusse wot deur u eenheid 
aangebied word? 

ii. Word door in die afstandsonderrigfase voorsiening 
gemaak om die student voor te berei vir die spanwerk wot 
in die residensiele fase nodig sol wees? 

iii. Is dit nodig dot die student vir die spanwerk voorberei 
moetword? 

iv. Hoe geskied hierdie voorbereiding vir spanwerk? 
v. Hoe kan daarvoorsiening gemaak word om die student 

voor te berei vir spanwerk? 
vi. Word door tydens die residensiele fase probleme 

ondervind met die studente se vermoe om in 'n span 
saam te werk? 

e. Is die studente gelokaliseerd - wot is hulle geografiese 
verspreiding? 

f. Watter probleme wot die student ondervind het onder u aandag 
gekom? 
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g. Mag die navorser kontak met die studente maak dmv 'n vraelys 
of onderhoude? Vir administratiewe doeleindes sol die studente 
wel gegroepeer word in eenhede, maar die spesifieke informasie 
sol anoniem gehanteer word. 

5. TEN AANSIEN VAN DIE INSTRUKTEUR 

a. Hoe het u by die afstandsonderrig betrokke geraak? 

b. Het u opleiding tov afstandsonderrig ontvang? 

i. Waar? 
ii. Wat het die opleiding behels? 

c. lndien nie, hoe het u geweet wot om te doen tov die 
afstandsonderrigkursus? 

d. Watter probleme ervaar u uit 'n instrukteursoogpunt met die 
afsta ndsonderrig? 

e. Is u van mening dot die rol van die afstandsonderriginstrukteur 
verskil van die van 'n konvensionele instrukteur? 

i. In watter opsig is daar 'n verskil? 
ii. Wat meen u is die verantwoordelikhede van 'n 

afstandsonderriginstru kteur? 
iii. Watter kenmerke behoort 'n afstandsonderriginstrukteur te 

openbaar? 
iv. Watter vereiste sol u stel by die aanstelling van 'n 

afstandsonderriginstrukteur? 

f. Sou u meen daar is 'n behoefte aan iets soos 'n kursus of 
werkseminare vir afstandsonderriginstrukteurs? 

i. Wat sou u verwag van so 'n kursus of werkseminaar? 
ii. Sal 'n dokument wot riglyne verskaf nie voldoende wees 

nie? 

g. Wat sou u verwag as uitkoms van 'n navorsingsprojek oor 
afstandsonderrig? 



AANHANGSEL G 

RANGSTRUKTUUR VAN DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE WEERMAG 

Die name van range varieer tussen die vier weermagsdele, en is soos volg van hoogste na 
laagste rang: 

SALEeR SALM SAV SAM GD 

Generaal Generaal Ad.miraal Generaal 

Luitenant-generaal Luitenant-generaal Vise-ad.miraal Luitenant-generaal 

Generaal-majoor Generaal-majoor Skout-ad.miraal Generaal-majoor 

Brigadier-generaal Brigadier-generaal Skout-ad.miraal (Junior Brigadier-generaal 
Klas) 

Kolonel Kolonel Kaptein Kolonel 

Luitenant-kolonel Luitenant-kolonel Kommandeur Luitenant-kolonel 

Majoor Majoor Luitenant-kommandeur Majoor 

Kaptein Kaptein Lui tenant Kaptein 

Lui tenant Luitenant Onder-Luitenant Lui tenant 

Tweede Luitenant Tweede Luitenant Vaandrig Tweede Luitenant 

G- I 

Adjudant Oflisier Klas 1 Adjudant Offisier Klas 1 Adjudant Offisier Klas 1 Adjudant Offisier Klas 1 

Adjudant Offisier Klas 2 Adjudant Offisier Klas 2 Adjudant Offisier Klas 2 Adjudant Offisier Klas 2 

Stafsersant Vlugsersant Eerste Bootsman Stafsersant 

Sersant Sersant Bootsman Sersant 

Korporaal Korporaal Baasseeman Korporaal 

Onderkorporaal Onderkorporaal Bevare Seeman Onderkorporaal 

Weerman Lugman Seeman Weerman 

Kandidaat-offisier Kandidaat-offisier Adelbors Kandidaat-offisier 
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AANHANGSEL H 

INSTRUKSIONELE MA TERIAAL VOORSIEN DEUR DIE INSTRUKTEURS 

Die afsonderlike dokumente wat as instruksionele materiaal deur die instrukteurs aan die navorser voorsien is, word in die onderstaande tabel 
aangegee. Eenheid 10 het uit die aard van die saak dat hulle nie bereid was om 'n onderhoud toe te staan, nie materiaal voorsien nie. Eenhede 15 
en 16 was wel bereid om materiaal te voorsien, maar het nie beskikbaar gehad nie. Die ontleding is dus gedoen op instruksionele materiaal 
voorsien deur sewe eenhede soos aangetoon in die tabel. 

Eenheid Studiegids Hand- Lees- Werk- Oefening Curri- Studiebrief Ander 
No leiding bundel opdrag cul um 

01 t/ t/ t/ 

02 t/ "CSW panic notes" 'n uittreksel uit 'n dokument wat 
militere skryfwyse verduidelik 

07 t/ t/ t/ Kursusbundel wat algemene informasie bevat. Werkboek 
wat deel van werkopdragte vorm 

08 t/ t/ t/ t/ Padkaart, persoonlike informasie vraelys en Curriculum 
Vitae wat studente moet invul en terughandig 

19 Lesplan : Informasie dokument aan toesighouer 

30 t/ t/ t/ Blokprogram (Nota : alles gebind in een dokument) 

33 t/ "Pre-course info" 
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AANHANGSEL I 

VOORBEELDE VAN RIGTINGWYSERS 

1. 'n Oorsig van die inhoud kan gelewer word deur byvoorbeeld die bestek daarvan te lys 
of deur <lit in 'n diagram voor te stel: 

I 

Gebruikwaardes 
van vitamines 

Vitamines 

I Oordosering 

Soorte vitamines 

VitA 
VitBl 
VitB2 
VitB6 
Vit B12 
VitC 
VitE 

2. ' n Bree kantlyn kan gebruik word om opskrifte in te skryfwat direk verband hou met 
die teenoorstaande teks: 

Rigtingwysers 

Witspasie 

Rigtingwysers is hulpmiddels vir die student om 'n beeld van die 
teks te vorm. Dit help om bepaalde informasie vinnig te vind en <lit 
makliker te onthou. 

Witspasie is gedeeltes op die bladsy waar geen skrif of illustrasie 
voorkom nie. Dit beklemtoon tot 'n mate die geskrewe gedeeltes 
en gee terselfdertyd aan die student ruimte om self aantekeninge te 
maak. Die hooffunksie is om die leesbaarheid te verhoog 



3. Klein sketsies of simbole kan gebruik word om spesifieke aspekte aan te dui: 
byvoorbeeld selfaktiwiteite of ander media wat gebruik moet word: 

I-2 

Waar jy hierdie simbool sien beteken dit dat jy 'n geskrewe 
werkopdrag moet uitvoer. Gaan dan na jou werkboek en voer die 
aangeduide opdrag uit. 

• 

Die kompakte skyf simbool toon aan dat jy na die aangeduide 
kompakte skyf moet gaan en die betrokke snit opsoek en daarna 
luister. 

Waar jy hierdie simbool sien, beteken dit dat 'n baie belangrike 
aspek aangeraak word en moet jy deeglik kennis neem daarvan . 

4. Waar spesifieke teksgedeeltes uitgelig word kan dit gedoen word deur bloklyne 
daarom te plaas of deur die gedeeltes te skakeer of in te kleur: 

In die ontwerp van afstandsonderrig instruksionele materiaal is dit belangrik om die inhoud op 
'n leervriendelike manier oor te dra .. 

In die \\cermag is dit so dat kleur nie geredelik gebruik kan \\ ord h\ grout get a lie studentc 
nie. aangcsiL'll die kustcs daaraan 'erbondc rcdclik houg kan \\ ecs. Dit bl'tckcn nie dat dit 
unnwontlik is om diL' tcks uit tc lig nic ·\lgesien 'an die blokh nc en gcbruik 'an groot spa sics 
kan bet rok kc gedccltcs ook deur skakerings 'an gn s aangedui \\ore! o!' ..;cits deur die 
agtergrond S\\ art tc maak en die letters\\ it 

5. Die aard van die rigtingwysers is beperk deur die ontwikkelaar se kreatiwiteit en word 
bepaal deur die uitkoms, die aard van die inhoud en die teikengroep. 
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AANHANGSEL J 

INSTRUKSIONELE MATERIAALONTLEDING KONTROLELYS EN RESULTATE 

Die dokumente wat voorsien is deur die afstandsonderriginstrukteurs, moet as 'n leerpakket gesien word. Daar is nie een eenheid wat 'n enkele 
dokument het wat aan al die kriteria voldoen nie, maar deur die verskillende dokumente in kombinasie te beskou word daar wel 'n beter beeld 
gevorm van die omvang van die instruksionele materiaal wat aan die student voorsien word. 

'n Legende word voorsien om aan te toon in watter dokument watter kriterium teenwoordig is: 
Legende: SG = studiegids Oef = oefening 

H = handleiding Cur = curriculum 
LB = leesbundel SB = studiebrief 
WO = werkopdrag A = antler 
* word bygevoeg wanneer die aspek nie duidelik aangespreek word nie, maar ook nie heeltemal afwesig is nie 

1 

EENHEDE 
KRITERIUM 

01 02 07 08 

Is daar duidelik identifiserende komponente? SG SG SG SB* 
H wo1 LB2* 

LB 
SB 

1Die Werkopdrag is in die vorm van 'n werkboek wat die verskillende aspekte van die inhoud dek deur vrae. 

2Die leesbundel bestaan uit enkele uittreksels uit aanbevole boeke. 

19 30 

A3* 

3Die verwelkomingsbrief, reelings vir die kursus, 'n blokprogram, die werkopdragte en die doelwitte is gebind in een dokument 

4'n Voorkursusinformasie dokument 

OP.MERK.IN GS 

33 

A4 
SG 

_........... 



---
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2 Is die uitkomste en doelwitte gegee? H SG* SG Cur A5 A 
WO 
LB 

3 Is die evalueringsbesonderhede gegee? SG SG* SG Cur A A A 
SB 

4 Is daar 'n belangstellingsprikkeling? SG* SG SG* 
WO 

5 Word daar in die inleiding aangesluit by die student se ervaringsbesit? SG A 

6 Word 'n oorsig van die leerinhoud gegee? H SG Cur A A A 
WO LB SG* 
LB 

7 Is daar 'n voorgestelde leervolgorde? A* A 

8 Word bykomende bronne aangetoon? SG SG Cur* A A A 
WO SB SG 
LB 

9 Is daar riglyne vir die gebruik van die instruksionele materiaal? SG SG* SG SB* A* 
WO 
SB 

10 Is 'n tipe van 'n voortoets ingesluit? A6 

5Die dokument is 'n "lesplan" wat bestaan uit voorskrifte aan die toesighouers en al die doelwitte wat bereik moet word. 

6Tydens die kursus word tutoriale gehou wat 'n aanvang neem met 'n toets oor die afstandsonderrigmateriaal. 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Is die inhoud gegroepeer in kleiner informasie-eenhede? H SG SG 
wo1 

LB 

Is daar enige illustrasies? SG SG LB 
H 

Word relevante voorbeelde gebruik? SG 

Word relevante oefeninge (selfaktiwiteite) gegee? SG SG 
WO 

Is daar terugvoer op oefeninge (selfaktiwiteite)? 

Word 'n opsomming/samevatting van die leereenheid gegee? SG SG 
LB 

Word 'n gei'.ntegreerde oefening gegee? SG 
WO 

Is daar 'n vooruitskouing na die volgende eenheid? 

Word 'n werkopdrag gegee? A9 SG 
WO 
SB 

Is die skryfstyl persoonlik? SG SG 
WO 

7Die informasie-eenhede is in die vorm van vrae in die werkboek, wat as opdrag dien. 

8Tydens die prakties gee die toesighouer dadelik terugvoer soos wat die student die take uitvoer. 

9Tydens die tutoriaal word werkopdragte ook gegee. 
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SG 

A A 
SG 

SG 

A SG 

A8 

LB 

A SG 

A A SG 

SB* A* A 
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21 Is die skryfstyl eenvoudig? SG SG SG Cur* A A 
H WO SG 

LB 
SB 

22 Is die skryfstyl direk? SG SG SG Cur A A A 
H WO SB SG 

LB 
SB 

23 Is die skryftrant vriendelik? SG SG A A 
WO 

24 Is die skryftrant informeel? SG A* A 
WO 

25 Is die skryftrant warm en bemoedigend? SG 
WO 

26 Wat is die leesbaarheidsvlak? H= SG= LB= LB= A5= A3= SG= 
19,4 23,4 25 28,2 19,8 31,4 25,4 

27 Is die teks logies uiteengesit ? SG SG SG Cur SG 
H LB LB 

SB 

28 Is die buiteblaaie en bindwerk van die dokument duursaam? H SG SG A* A A 
WO SG* 

29 Beskik die dokument oor 'n aantreklike voorkoms? H SG A A* 
WO SG* 

30 Is die identifikasiebesonderhede duidelik? SG Cur A* A* A 
WO SG 
LB 
SB 



31 I Is die skriftipe en lettergrootte duidelik leesbaar? 

32 I Verhoog die spasiering van die reels leesbaarheid? 

33 Is daar genoeg witspasie en breed genoeg kantlyne om leer te bevorder? 

34 Is daar leerbevorderlike rigtingwysers soos: 

SG 
H 

H 

··················································································································r············ 
'n Diagram wat 'n oorsig van die inhoude gee? 

'n Bree kantlyn met opskrifte vir die informasie-eenheid? 
··················································································································r············ 

, ............... -~-~~~-~-~~~~~~ .?.~-~!.1:1.1~~~~-~~~- ~~~~~~~~-~~I'~~~~-~~~~~?. ........ ·····•············· 
Afgebakende teksgedeeltes? 

Ander rigtingwysers? 

35 I Is die inhoude van die kursus verdeel in kleiner hanteerbare 
leereenhede? 

SG 
H 

SG 

SG 

SG 

SG 

A10 

SG 

SG 
WO 
LB* 
SB 
-
SG 
WO 
SB 
-
SG 
WO 
LB* 

SG 
WO 
LB 
SB 

SG* 
WO 

Cur 
SB 
LB 

I SB 

A 

A 

A* 

A 

A 
SG 

A* 
SG* 

SG* 

SG 

Paragrawe wat 
genommer is en 
opskrifte bevat is 
standaard in milit~re 
dokumentasie 
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1°Die teks bevat gedeeltes wat 'n soort van formaat vir skryfwyse aandui deur leidende sinsnedes en spasies waarin die relevante informasie ingevul moet word, dit 
kan ook beskou word as 'n vorm van 'n rigtingwyser wat gegee word. 



C
l 

V
J 

<
 

Cl~~ 
V

J 
...:i 

C
l 

V
J 

I:'-

'"" (!) 

~ (!) 
a , .... ~
 

~
 

:a s ] s 0 

~
 

,J:) 

"' 
...... 

\0
 

..,.., 



AANHANGSEL K : INTERAKTIEWE TELEVISIE VRAELYS 

Welcome in the Interactive Distance Learning Classroom for the Civic Education Course. 

This is a joint venture of the Department of Defence 
the University of Stellenbosch and LogTek. 

Your presenter is Commander Chris Merts, Training 
Commander of SAS Saldanha. 

At the technical end is Peter Eagle 
and/or Nico Lombard of LogTek. 

Trainer support is provided by Keith 
Brash of LogTek and Lieutenant Colonel 
Annemarie van der Walt of COLET. 

L = I Steering the project are Prof Tobie de Coning of University 
of Stellenbosch, Naested Moolman of LogTek and Colonel Danie 
Claassen of DPD. 

We all hope you will find this an enjoyable learning experience. 
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AANHANGSEL K : INTERAKTIEWE TELEVISIE VRAELYS 

Contents: 

Notes on Interactive Distance Learning and Interactive Television 

What you have to do in the classroom 
Logon 
Questions 
Answering 
Commenting 
Assessment 

Programme 

Request to participate in questionnaire 
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Notes on what Interactive Distance Learning and Interactive Television are. 

Interactive Distance Learning is an alternative instructional method, where the instructor and the students are physically in 
two different locations, but are able to communicate directly through media such as interactive television (broadcast or 
video-conferencing) or electronically through computers connected by modems, local area networks (LANs) or wide area 
networks (W ANs ). 

In Interactive Television connections are established through cables, microwave or satellite broadcasts from the sender to 
the receivers and back. The students are able to communicate directly with the instructor/presenter through specially 
designed keypads or telephones. The telephone lines can work with ordinary telephone lines or through satellite links. 

Computer software control the integration of all the sending and receiving. The controller and instructor can immediately 
notice that a student has a question or a response by signals flickering on the monitor. The controller or instructor connect 
to the student and everybody logged on can hear the student and hear and see the instructor. Some receiver units are 
equipped with video cameras to pick up images of the students and send it out on air for everybody else logged on to see on 
their monitors. 

In this situation the broadcast is done via satellite from a studio at the University of Stellenbosch (US). There is one 
camera focussed on Commander Merts and one on the material he would like to show you. He can see who has logged on on a 
computer screen and when someone has a question or response. A similar screen is looked at simultaneously by the technical 
controller, Peter or Nico, in the control room. They ensure that the integration of the interaction between you and the 
Commander goes smoothly. 
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You and your fellow students are watching in remote sites situated in Pietersburg, Midrand, Nelspruit, 
Bloemfontein, Durban, East London, Port Elizabeth, Bellville and Stellenbosch. You are each allocated a 
seat at a telephone through which you logon and communicate with the commander. The broadcast is 
received through a TV monitor. There will be a facilitator from LogTek to assist you technically. When 
you communicate you will be heard by everyone. 

What you have to do in the classroom 

Logon We would like to know you are there so immediately logon by 
picking up the receiver and 

Dial #2 followed by any 5 digit number and a* (You will hear a beep-beep sound) 

Put down the receiver and enjoy the programme 

Questions and Commenting 

ODD 
D[JD 
DOD 
DOD 

~ (~[rrfJ ~. d \_ 

When you have a question, want to answer a question or make a comment, you pick up the receiver and 

dial #9 
Put the receiver down and wait until the presenter establish a connection with 
you (Your phone will ring). The dialling is done by the presenter by clicking a 
button on the computer screen that phones you direct. The presenter will talk to 
you via the television - so you have to listen to the TV not the receiver. 
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If you want to cancel a question: pick the receiver up and dial #5 and put the receiver down. 

Answering 
Talk immediately when you pick up the receiver - connection is established and it will only be the presenter who 
calls you on your phone. Watch out for the ring/light flashing when the presenter indicate that he wants to 
talk to you. He will on air say who he is going to connect to. 

Assessment 

Programme 

Assessment of what you have learned during the session is done through multiple choice questions. As soon as 
you are prompted and you have made your choice, 
pick up the receiver and key in your choice by pressing the appropriate button (the corresponding 
number). 
The responses as they are keyed in will be displayed on screen. YQYr answers are recorded separately according 
to your logon code and the results will be sent to you individually. 

The six, one-hour-long broadcasts will be divided into two sessions on the three days: 25, 26 and 27 November 1998 from 
10:00 to 12:00. A break will be given between the sessions. You must please logon before the broadcast start. 
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The topics for the sessions are: 

Day 1, session 1 : --------------------------------------
Day 1, session 2 : --------------------------------------
Day 2, session 1 : --------------------------------------
Day 2, session 2 : --------------------------------------
Day 3, session 1 : --------------------------------------
Day 3, session 2 : ---------------------------------------

Tea and coffee alone will be served during the breaks of 20 minutes each. Please ensure that you are back in your seat on 
time for the broadcast. 

Request to participate in questionnaire 

As DoD training providers we would like to establish whether Interactive Television can be effectively 
incorporated in our training as an alternative method or as a supporting method. In this we need your 

honest opinion and contribution. So would you please take the time and complete this questionnaire. Hand the completed 
questionnaire to the facilitator before leaving. 

K-6 
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Questionnaire 

If you would like follow-up information on ITV complete the demographic information. You may opt to complete the 
questionnaire anonymously. 

Name:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Postal Address~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Phonenumbers~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
e-mail address 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

K-7 

Draw a cross in the appropriate block(s) and write down your opinion in the spaces provided for the open ended questions. 

If there is only a yes/no answer you have to choose one. If there are more choices and more than one of the choices apply 
to you, you are allowed to indicate it. 

Questions on how you experienced the learning event 

1. 

clear obscured too small too far 

2. The sound was 

I clear I too loud I too soft I unclear I c-~----- ----1 
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3. ictures/other araohics was 

clear legible appropriate of no value unclear illegible 

4. Were you allowed to ask questions? 

I Yes I No J 

5. Were your guestions answered promptly? 

1 Yes I No f 

6. Were you satisfied with the answer? 

I Yes J No I 
7. Did you discuss opinions with you fellow students during question & comment sessions? 

I Yes I No I 
8. Were you allowed to make comments on air ? 

I Yes I No I 
9. Were you asked specifically by the presenter to comment on something or answer a question? 

I Yes I No I 
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10 Howd feel about b · ked directlv t k t? 

excited involved noticed stimulated j positive I frightened 

threatened negative nervous other (specify) ..................................................................................... 

11. How do you feel about being able to communicate directly with the presenter? 

excited j involved j stimulated j threatened I nervous I frightened 

other (specify) 

12. The different resentations are seen as learning events. Did you feel part of the learning event? 

Yes Indifferent No 

13. Did you feel isolated during the learning event? 

I Yes I Indifferent I No I 
14 Did b bored d · h tation b 

the presenter talked for too long periods without interaction? looking at a TV monitor is not stimulating? 

the content does not interest you? Question not applicable. 

another reason (specify)? .......................................................................................................................................................................................... . 
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15 Did the I t b 

the presenter made it interesting? the subject content is interesting? 

you could communicate with the presenter at any time? of it being transmitted through ITV? 

another reason (specify)? ......................................................................................................................................................................................... .. 

16. Was it easy to operate the communication system? 

I Yes l No l 
17. Was it easy to understand the content of the learning event? 

I Yes I No I 

18. Would ru like to have a facilitator that knows the subject to be present in the receiving unit during the broadcast? 

I Yes No I 

19. Would ru like to have a facilitator to be present after the broadcast to answer further questions on the subject? 

I Yes No I 
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20. What do you think about Interactive Television as a form of Interactive Distance Learning? (Indicate your choice at 
one point on the scale.) Motivate you answer please. 

Great method Would like to use 
method 

Nice to have 
method 

Indifferent Do not like it No good method 

........................................................................................................................................... , ..................................................................................................... . 

Questions on the learning material 

21. Did you receive learning material before the learning event took place? 

I Yes I No I 
22. Was the learning material of use during the presentation? 

I Yes I No I 
23. Did the learning material correspond with the presentation in terms of the sequence in the material and the sequence 

of the presentation? 

I Yes I No -, 
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24. 

in simply confirming what the presenter said? by elaborating on what the presenter said? 

25. Do you think it is im]°rtant to have learning material available to support the broadcast? Motivate you answer please. 

I Yes I No 

................................................................................................................................................................................................................................................. 

26. Do you think the learning material should be studied before the broadcast takes place? Why? 

I Yes I No J 

················································································································································································································································ 

27. Do you think the learning material should contain the same graphics the presenter uses during the broadcast? 
Motivate your answer please. 

I Yes I No J 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
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Questions regarding the outcome of the course 

28. Was it clear what the broad outcomes of these learning events were? 

I Yes I No I 
29. Were you supplied with detailed learning objectives prior to the learning event? 

I Yes I No I 
30. Were the learning objectives emphasised during the learning event? 

J Yes I No I 
31. Do you think it is im]°rtant that the students receive the objectives beforehand in the learning material? Why? 

I Yes I No 

32. Was the content 

new knowledge? partially new knowledge? knowledge you already had? 

33. Do you feel you have gained new insights on the subject through these learning events? 

I Yes I No I 
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34. Do you feel you have gained sufficient knowledge about the subject 

to know what people are talking about when they mention civic education in a military environment? 

to tell somebody else what the subject is about? 

to instruct students on the subject? 

to stimulate you to find out more about the subject? 

that has enabled you to .............................................................................................................................................................................................. . 

Questions on application of ITV in the DoD 

35. Would you like to see ITV implemented in the DoD for 

general communications between different parties (such as the Chief of the SANDF and DoD members)? 

training in the DoD? 
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36. If ITV can be utilised for training, what kind of training can benefit from this? Please indicate if it can be used as 
the sole means of the specific trainina or suoolementina th 

COURSE I MODULE NAME SOLE MEANS OF TRAINING SUPPLEMENTARY TO OTHER 
METHODS OF TRAINING 

37. Would ru suggest that "Civic Education" is presented through ITV to the rest of the DoD? 

j Yes No I 
Suggestions and comments 

························································································································································································································ 
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AANHANGSELL 
INTERAKTIEWE TELEVISIE VRAELYS RESULTATE 

Summary of responses 

Code Q No Question Total Responses Percentage 

1 1 Presenter image clear 111 89.52 

2 Presenter image vague 0 0.00 

3 Presenter image obscured 1 0.81 

4 Presenter image too small 1 0.81 

5 Presenter image too far 0 0.00 

6 2 Sound clear 109 87.90 

7 Sound too loud 1 0.81 

8 Sound too soft 0 0.00 

9 Sound unclear 2 1.61 

10 3 Drawings, etc. clear 86 69.35 

11 Drawings, etc. legible 16 12.90 

12 Drawings, etc. appropriate 23 18.55 

13 Drawings, etc. of no value 0 0.00 

14 Drawings, etc. unclear 3 2.42 

15 Drawings, etc. illegible 0 0.00 

16 4 Allowed to ask questions 112 90.32 

17 Not allowed to ask questions 2 1.61 

18 5 Questions answered promptly 102 82.26 

19 Questions not answered promptly 9 7.26 

20 6 Satisfied with answer 94 75.81 

21 Not satisfied with answer 18 14.52 

22 7 Discussed opinions with fellow students 99 79.84 

23 Did not discuss opinions 11 8.87 

24 8 Allowed to make comments on air 106 85.48 

25 Not allowed to make comments on air 7 5.65 

26 9 Specifically asked a question/to comment 58 46.77 

27 Not specifically asked 53 42.74 

28 10 Feel excited about being directly asked 20 16.13 

29 Feel involved when being directly asked 54 43.55 

30 Feel noticed when being directly asked 2 1.61 

31 Feel stimulated when being directly asked 8 6.45 

32 Feel positive about being directly asked 19 15.32 

33 Feel frightened when being directly asked 4 3.23 

34 Feel threatened when being directly asked 3 2.42 

35 Feel negative about being directly asked 0 0.00 

36 Feel nervous about being directly asked 19 15.32 

37 Feel otherwise about being directly asked 6 4.84 

38 11 Feel excited about direct communication 34 27.42 

39 Feel involved about direct communication 74 59.68 

40 Feel stimulated by direct communication 13 10.48 

41 Feel threatened by direct communication 1 0.81 

42 Feel nervous about direct communication 10 8.06 

43 Feel frightened by direct communication 0 0.00 

44 Feel otherwise about direct communication 5 4.03 

45 12 Feel part of learning event 115 92.74 

46 Feel indifferent to learning event 4 3.23 

47 Do not feel part of learning event 3 2.42 

48 13 Feel isolated during learning event 13 10.48 

49 Feel indifferent re isolation 6 4.84 

50 Do not feel isolated during learning event 103 83.06 

51 14 Bored : presenter talk too long periods 4 3.23 
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52 Bored : looking at TV monitor 8 6.45 

53 Bored : content uninteresting 3 2.42 

54 Bored : inapplicable 77 62.10 

55 Bored : other reason 32 25.81 

56 15 Attentive : presented interesting 58 46.77 

57 Attentive : content interesting 47 37.90 

58 Attentive : communicate anytime 54 43.55 

59 Attentive : TV transmission 32 25.81 

60 Attentive : other reason 10 8.06 

61 16 Easy to operate communication system 123 99.19 

62 Not easy to operate communication system 1 0.81 

63 17 Easy to understand content 122 98.39 

64 Not easy to understand content 2 1.61 

65 18 Subject facilitator present during broadcast 84 67.74 

66 Subject facilitator not present during 40 32.26 

67 19 Subject facilitator present after broadcast 90 72.58 

68 Subject facilitator not present afterwards 34 27.42 

00 20 ITV is great method 1 50 40.32 

70 ITV is great method 2 15 12.10 

71 ITV is great method 3 12 9.68 

72 Would like to use ITV 1 31 25.00 

73 Would like to use ITV 2 2 1.61 

74 Would like to use ITV 3 6 4.84 

75 ITV will be a nice to have 1 14 11.29 

76 ITV will be a nice to have 2 4 3.23 

77 ITV will be a nice to have 3 2 1.61 

78 Feel indifferent to ITV 1 2 1.61 

79 feel indifferent to ITV 2 0 0.00 

80 Feel indifferent to ITV 3 0 0.00 

81 Do not like ITV 1 1 0.81 

82 Do not like ITV 2 0 0.00 

83 Do not like ITV 3 0 0.00 

84 ITV is not a good method 1 1 0.81 

85 ITV is not a good method 2 0 0.00 

86 ITV is not a good method 3 0 0.00 

87 21 Received learning material beforehand 110 88.71 

88 Did not receive learning material beforehand 12 9.68 

89 22 Learning material was of use in presentation 119 95.97 

90 Learning material was of no use in presentation 3 2.42 

91 23 Learning material correspond with presentation 117 94.35 

92 Learning material don't correspond 3 2.42 

93 24 Learning material confirm presentation 84 67.74 

94 Learning material elaborate presentation 37 29.84 

95 25 Leaming material is important 119 95.97 

96 Leaming material is not important 4 3.23 

97 26 Study learning material beforehand 89 71.77 

98 Do not study learning material beforehand 32 25.81 

99 27 Same graphics as in broadcast necessary 72 58.06 

100 Not same graphics as in broadcast necessary 51 41.13 

101 28 Broad outcomes clear 116 93.55 

102 Broad outcomes unclear 3 2.42 

103 29 Supplied with detailed objectives beforehand 105 84.68 

104 Not supplied with detailed objectives 18 14.52 

105 30 Learning objectives emphasised 112 90.32 

106 Learning objectives not emphasised 8 6.45 

107 31 Objectives beforehand important 101 81.45 
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108 Objectives beforehand not important 17 13.71 

109 32 Content was new knowledge 28 22.58 

110 Content was partially new knowledge 75 60.48 

111 Content was known 22 17.74 

112 33 Have gained new insights 117 94.35 

113 Have not gained new insights 7 5.65 

114 34 Now know what people talk about 79 63.71 

115 Now can tell somebody about subject 75 60.48 

116 Now can instruct students on subject 34 27.42 

117 Stimulated to find out more 55 44.35 

118 Other enablement 27 21.77 

119 35 ITV for general OoD communications 60 48.39 

120 ITV for training in DoD 98 79.03 

121 37 ITV for Civic Education 119 95.97 

122 ITV not for Civic Education 1 0.81 

4630 

Total number items is 122 

Total number respondents is 124 
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AANHANGSEL M 

KURSUSSE WAT DEUR MIDDEL VAN INTERAKTIEWE TELEVISIE 
AANGEBIED KAN WORD 

Hieronder volg die kursusse wat respondente op die ITV vraelysstudie meen deur middel van 
ITV aangebied kan word. 

RESPONDENT1 KURSUS/MODULE NAAM ITV DIE ITV 
ENIGSTE BYKOMEND 
METODEVIR TOT ANDER 
DIE OPLEIDING METODESVAN 

OPLEIDING 

S-3, N-2, PE-5, Aile kursusse t/ 
DBN-3, DBN-8, 
DBN-12, Bell-12 
Bell-36, Bell-39 

S-6, S-8, S-9, DBN-5 Senior Personeelklerk t/ t/ 

S-6, S-8, S-9, S-10, Hoof Personeelklerk t/ t/ 
DBN-5 

S-9, PE-1, Personeelklerk t/ 
DBN-5 

S-6, S-8, S-15, Milirere Reg t/ t/ 
M-5, N-1, N-2, N-4, 
PE-1, PE-10, PE-11, 
DBN-1, DBN-4, 
DBN-5, DBN-6 

S-6, S-8, PE-1 Aile rekenaarkursusse ( teorie )2 t/ 

S-10 "LOAC'3 t/ 

S-11, M-2, M-5, Taalkursusse soos: Xhosa t/ 
M-6, M-7, N-4 Zulu 

Sotho 

S-12 Kompanie Sersant-majoor 

S-15, B-8, N-4 Burgerskapopvoeding t/ 

1 Al die respondente is 'n letter volgens die sentrum waar hulle deelgeneem het en 'n opeenvolgende 
nommer toegeken soos wat die response ontvang is. 

2Sommige dui aan dat net die teorie gedeeltes van hierdie kursusse by wyse van ITV hanteer kan 
word. 

3Law of Armed Conflict is ook'n kursus waaraan alle Weermaglede blootgestel moet word volgens 
bepaling vanaf hoofkwartier vlak. 
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S-16 Gevorderde opleiding t/ 

S-17 "PSC courses" t/ 

M-1 Ingeskrewe verpleegsters t/ 

M-1 Oorbruggingskursusse t/ 

M-5 Inligtingskursusse t/ 

M-5 Opvoedkundige Tegnologie kursusse t/ 

M-7, B-3, B-4, B-8, Jnr Bevel en Stafdiens (teorie) t/4 t/5 
DBN-10, DBN-11 

M-7, B-3, B-4, B-8, Snr Bevel en Stafdiens (teorie) t/ 
PE-6, DBN-10, 
DBN-11 

M-7, B-3, B-4, B-8 Adjudant O:ffisiere ( teorie) t/ 

M-7, B-3, B-4, B-8 Vonningsopleiding (teorie) t/ 

B-16 JTK t/ 

B-16 JOOK t/ 

B-16 STK t/ 

N-9 Bataljon Gevegshantering (103) sub-
eenheid 31C 

PE-4 Konvensioneel Fl en F2 

PE-6 Ondero:ffisiersvonning 

PE-6 "Corp trg theories" 

Bell-14, Bell-16 Militere opleiding 

Bell-35 Basiese opleiding 

Bell-37 Basiese orientasie 

B-16 Bevoegdheidopknapping t/ 

M-8,B-8 Bestuursmodule I militere bestuur t/ 

B-4, PE-3 Bykomende informasie kursusse t/ 

B-6 Finansies: Kontant Ontvangsbewyse 

B-6 FinBestuur 

B-7 Nie tegniese kursusse t/ 

4Een respondent verwys spesifiek na prakties by die eenheid 

5Een respondent verwys daarna dat dit spesifiek gebruik moet word vir studente wat gedruip het 
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B-8 Beroepsgesondheid en -veiligheid 

N-2 Wapentuig t/ 

N-2 "D&M course~' 

PE-3 "DB (Pro school)" 

PE-3 Gevorderde ondersoeke 

PE-11 Module 02 (logistiek) 

PE-11 Veiligheidsertifikaat 

DBN-1 Integrasie I transfonnasie proses 

DBN-1 Arbeidsverhoudinge 

DBN-1 Rol van ondero:ffisier in nuwe SANW 

DBN-8, Bell-29 Kommunikasie t/ 

Bell-9 Administrasie 

Bell-22 Nuwe bote en skepe t/ 

Bell-22 "Sexual harassment" t/ 

Bell-29 Radarwerking t/ 

Bell-37 Basiese besigheidsbeginsels 
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AANHANGSEL N 

AFSTANDSONDERRIGINSTELLINGS 

INSTANSIE FORMEEL (F), MEDIA AANGESIG TOT VLAK OPMERK-INGS 
NIE-FORM EEL AANGESIG DIENS 
(N-F), (A-A) 
INFORM EEL 
(IF) 

African Growth Network (AGN) F, N-F, IF TV - sateliet uitsendings Nee Skool; Volwasse Fasiliteer toegang 
en infrastruktuur in vorm Basiese Onderwys namens deelne-
van studiesentra; verpak en Opleiding; me rs 
leermateriaal in vorm van Universiteits 
video, oudio, teks en 
rekenaargebaseerde 
materiaal 

African United Colleges N-F Gedrukte materiaal Enigeen Groep spesialiseer 
(Including the African Business School, African in teoretiese onder-

Driving School, African Institute of Photography) rig van praktiese 
vakke 

Azaliah College for Further Education F Gedrukte materiaal Tutor Onderwysers 

Bloemfontein College of Education F Werksopdragte, praktiese "Teletuition", Onderwysers 
werk en toetse Lesings ( 15 op 

Saterdae), 
onderhoude en 
studie klasse 

Bureau for In-Service Teacher Development F Gedrukte materiaal Tutoriale op Sater- Onderwysers Studiesentra 
dae 

Business Management Training College of Southern F? Opleidinghandleidings, Tersi~r 
Africa Oudio-lesings, Videos, 

slapskywe, tutoriale 
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Centre for Adult Education (University of Natal) N-F 'n Koerant genaamd Basiese Volwasse Gemik op swart 
"Learn with Echo". Onderwys volwassenes in 

Natal Middelande 

Gedrukte materiaal Tutoriale Diploma in Volwa-
F se Onderwys 

Centre for Research and Development in F/N-F Werkboeke, notas, Op-kampusoplei- ln-diensopleiding 'n Navorsings- en 
Mathematics skyfies, klankkassette, ding van onderwysers ontwikkelings-

rekenaar-sagteware en - inisiatief 
hardeware 

Christian Academy for Tertiary and Secondary F Studiegidse en Voltydse en Privaat, nie-
Education lesingnotas, klankkasset- deeltydse winsgewend, 

te kontakopleiding onafhanklik 

College for Open Learning Southern Africa N-F Tutoriale weekliks Enigeen Fasiliteer toegang 
tot ho~r onderwys. 
Geakkrediteer deur 
oa RAU, College of 
Education South 
Africa, Technikon 
SA. Ooreenkoms vir 
studie ondersteu-
ning aan sekere 
UNISA studente. 

College of Accountancy F Gedrukte teks Tutor ondersteuning 

College of Education for Further Training F Gedrukte materiaal, Kort kontakkursus- ln-diens onderwy-
video en klankkassette se sers 

College of Education of South Africa F, N-F, IF Gedrukte materiaal, Tutor ondersteu- Onderwysers en 
video en klankkassette, ning, kontak ses- gemeenskap 
praktiese werk sies, 

opleidingsentra 

College for Public Administration of Southern Africa N-F/F Gedrukte materiaal Volwassenes 
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Damelin Correspondence College F Gedrukte materiaal Graad 7 en verder Privaat. Beskik oor 
tutoriale kollege, 
bestuurskool, 
besigheidstudies 
sentrum, 
rekenaarskool en 
korrespondensie 
kollege 

Draughting and Designers College cc F/N-F Gedrukte materiaal, Tutor ondersteuning "Vocational" 
video kassette, praktiese 
werk 

Eltic Education Trust N-F? Gedrukte materiaal Onderwysers NRO 
(kursusboek, leeswerk, 
aktiwiteitsboek) 

Executive Education (Geakkrediteer met Newport F/N-F Bestuursopleiding 
University) via Klaskamer en 

Afstandsonderrig 

Good Samaritan Correspondence College of Home N-F Gedrukte lesings en Enigeen 
Nursing werkopdragte 

Health and Fitness Professionals Association N-F Gedrukte materiaal, Toegeken aan 
meervoudige keuse spesifieke opleier 
toetse en werkopdragte 

IR Correspondence College N-F Gedrukte materiaal, Tutor ondersteun- Wernemers in Arbeidsverhoudinge 
gevallestudies, video ing. relevante veld en Arbeidswet 

Tweedag lesing. 
Groep oefeninge 

Institute of Bankers in South Africa N-F Biblioteekdienste Voorsien kwalifika-
Opleidng voorsien deur: Damelin School for Banking, sies en dienste wat 
First Study Centre, lntec College, Nedcor classes, bankwese se 
Rapid Results College professionele 

standaard verhoog. 
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Institute of Building N-F/F Gedrukte lesings elke Alie ouderdomme: 
Afdeling van Milwaukee School maand met oefeninge en diploma uitgereik 

toets 

Institute of Marketing Management N-F/F lnformasiedienssentrum Eksaminerings-
Opleidng voorsien deur geakkrediteerde in Johannesburg; liggaam 
opleidingsentra naslaanbiblioteekdiens in 

Durban, Kaapstad, 
Harare en streekskantore 
van IMM 

Gedrukte materiaal vir Tutor ondersteuning 
insluitend die NADA Passport Programme die NADA program 

Institute of Personnel Management N-F/F Gedrukte materiaal Praktiese werk 
ervaring en 
betrokkenheid by 
IPM tak aktiwiteite 

Insurance Institute of South Africa N-F/F Gedrukte handleiding, Versekerings-
Geaffilieer by die Verenigde Koninkryk se Chartered vorige eksamen person eel 
Insurance Institute vraestelle, selftoetsvrae 

en antwoorde 

Irene Theological College F/N-F Gedrukte materiaal Na graad 10 
Geakkrediteer deur die Universiteit van die Wes-
Kaap 

Leisure Study Group N-F Gedrukte materiaal, Tutor ondersteuning Enigeen 
klankkassette; 
Binnenshuise Ontwerp 
sluit in 'n tekenstel, 
verfstel, bronneleer, 
kamer verwysingsleer, 
ontwerpprojek en videos 

Linguaphone N-F Gedrukte materiaal en Enigeen 
kassette 

Lyceum College F Gedrukte materiaal Tutor ondersteuning Graad 7 en verder 



N-5 

McCord Hospital N-F? Toegang tot hospi- Gerig op dokters 
taal, sale, in onderbediende 
biblioteek, lesinka- gebiede wat reeds 
mer en video MBCHB of 
kamera eenheid ekwivalent besit 

en na die 
internskap jaar 

Milwaukee International Colleges N-F Ses gedrukte lesings per Enigeen na 
Sluit in die World Correspondece College, Institute of maand met oeffeninge en verkieslik graad 9 
Building and Upholsterers, Institute of Locksmithing, 'n toets. Praktiese 
Milwaukee School of Watchmaking, African School projekte. 
of Photography 

Monitor International School N-F Gedrukte materiaal en al Tutorondersteuning Enigeen Hoofsaaklik 
die toerusting·nodig vir tegniese kursusse 
die kursus 

Natal College of Education F Gedrukte materiaal en Tutoriale, streeks- Onderwysers 
ander ongespesifiseerde vergaderings, 
media. Biblioteekdiens. vrywillige 

residensiele kursus-
se 

Potchefstroom University for Christian Higher F Video lesings via AGN Studiesentra beskik Tersier Hoofsaaklik 
Education uitgesaai na studiesentra oor vakspesialiste residensiele 

op gewoonlik en algemene universiteit wat 
Saterdagoggende. vakfasiliteerders. sedert ongeveer 

1997 sekere kursus-
Gesamentlike projek met se by wyse van 
US en UP? afstandsonderrig 

aanbied 

Progressive Systems College N-F Gedrukte materiaal Tutorondersteuning 
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Promat Colleges F Gedrukte materiaal, Saterdagoggend Graad 12 (mat- Onderwysers-
studie hulpmiddels soos klasse op versoek. riek) en onderwy- kursusse word 
basiese wetenskap Weeklange sers onderskryf deur die 
ondersoekstelle, kaarte, kontaksessie vir Universiteite van 
ortofoto's, sinoptiese onderwysers aan Witwatersrand en 
kaarte; gratis begin van elke Natal 
woordeboek; 24-uur module 
telefoondiens 

Randse Afrikaanse University F Begeleide selfstudie deur Lesing en bespre- Tersier Hoofsaaklik 
insluitend RAU College for Education and Health gedrukte materiaal, en kings sassies residensiele 

werkopdragte, universiteit met 
rekenaarstelsel en "Voice sekere kursusse wat 
Mail" by wyse van 

afstandsonderrig 
aangebied word. 

Rapid Results College FI N-F Gedrukte materiaal, Tutor ondersteuning Sekonder & 
"tutophone" Tersier 

Rhodes University F Gedrukte materiaal Tutor ondersteuning Enigeen 
en byeenkomste 
soos werkseminare 

Rosebank Bible College N-F/F Gedrukte materiaal, Residensieel en 
biblioteek, bande en afstandsonderrig 
ander bronmateriaal 

SACHED F Gedrukte materiaal, Portuurgroep- Sekondere en Verleen ondersteu-
klankkassette, studiegroepe, tersiere onderwys ning aan studente 
telefoontutor tutoriale, individuele aan volwassenes. wat by ander hoEir 

konsultasies onderwysinstansie 
studeer soos die 
Universiteite van 
London en Suid-
Afrika. 

South African College of Herbal Medicine and Health N-F? Gedrukte materiaal, vrae Werkseminare wat Enigeen wat 
aan einde van lesings buitelug opvoeding Engels kan lees 

insluit. en skryf 
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South African Institute of Export F Gedrukte materiaal Werkseminare, Volwassenes 
tutoriale, uitstap-
pies 

Southern African Institute of Chartered Secretaries F/N-F Volwassenes Voltydse en 
and Administrators deeltydse studies by 

Technikons, 
kolleges en verskeie 
korrespondensie 
kursusse 

Springfield College of Education F Gedrukte materiaal Tutorondersteuning Tersier 

Success College F & N-F Gedrukte materiaal, Samewerkings-
werkopdragte, self- ooreenkomste met 
evalueringstoetse en UP en RAU 
standaard toetse 

Teacher Opportunity Programmes (TOPS) F & IF Studiemateriaal Kontak onderrig Vir onderwysers, NRO 
geleenthede bv sekonder en 
werkseminare en tersier 
formele kursusse 

Technical College of South Africa (TECHNISA ) F Gedrukte materiaal Senior sekondere 
en tersier 

Technikon SA F Gedrukte materiaal, Werkseminare, Tersier 
Internet prakties: in-

diensopleiding 

The South African Institute for Complementary F Gedrukte materiaal Besprekings-klasse Tersier Korrespondesie 
Health Sciences kursus in 

samewerking met 
en geendoseer deur 
Technikon SA 

Theological College of South Africa N-F? Gedrukte materiaal, Enigeen 
voorgeskrewe 
handboeke, 
werkopdragte 
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Theological Education by Extension College N-F? Gedrukte materiaal Tutoriale sterk 
(Southern Africa) beklemtoon 

Top Teach Dosente by studie Tutor-agentskap 
sentra bied ken-

takopleiding 
namens 'n 
verskeidenheid 
opvoedkundige 
instellings aan 

University of Cape Town F Gedrukte kursusboek & Junior Primera PREP program 
leergids, video en Onderwysers 
klankkassette 

University of Fort Hare N-F : ABE pro- Klankkassette en Leergroepe wat 
jek plakkate byeenkom op 'n tyd 

enplek wat hulle 
pas. Die groepleier 
ontvang opleiding 
om die materiaal 
aan te bied, 
groepbesprekings 
te lei en terugvoer 
te gee. 

Universiteit van Port Elizabeth F Kort periodes van Na-graads Semi-
intensiewe op- afstandsonderrig 
kampus onderrig; 
verder selfstudie 

University of Pretoria F Gedrukte materiaal, Tutor, mentor, Tersier: pre- Vennootskape met 
videos, interaktiewe fasiliteerder by universiteit, Nasionale Kolleges, 
multimedia op CD, oplyn- leersentra, universiteit & Virtuele Kampus. 
instruksie en ITV studiegroepe voortgesette 

opleiding Voorsien ITV 
fasiliteit en diens 
ook aan skole 
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University of South Africa F Gedrukte materiaal : Groepbesprekings, Tersier 
studiegidse, tutoriale studiegroepe 
briewe; oudiovisuele aangemoedig 
media : video en 
klankkassette, radio-
uitsendings; biblioteek 
sluit ook nou 
lnternettoegang in. 

University of Stellenbosch 1 F Gedrukte materiaal, ITV, Tersier 
Internet 

University of the Witswatersrand F lnteraktiewe kursusboek Residensi~le perio- Onderwysers 
des tydens 
skoolvakansies 

Veasey's Engineering College F Gedrukte materiaal sluit Hersiening en Berei studente voor 
in modules met nasien basiese vir Regeringsertifi-
ondersteuning, model fundamentele A-A kaat vir Bevoegd-
antwoorde en vorige geleenthede twee heid eksamen 
eksamenvrae met tot drie keer per 
voorgestelde antwoorde jaar 

Vista University F Gedrukte studiegidse & Persoonlike Onderwysers 
tutoriaal briewe onderhoude 

Ander inrigtings in Afrika 

Department of Non-Formal Education, Botswana Gedrukte materiaal Naweekkursusse; Junior sertifikaat 
(werkboeke & werkstate); studiesentra; en 'O' vlak 
radioprogramme berading 

1Nie by oorspronklike ICDL lys ingesluit 
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University of Botswana Gedrukte materiaal, Ses studie-naweke Opleiers in 
werkopdragte by studiesentra; Volwasse Onder-

totaal van ses weke wys 
per akademiese 
jaar residensiele 
periodes 

INADES - Formation (Burkina Faso), Burkina Faso N-F Gedrukte materiaal, A-A Besprekings & Volwas-senes in NRO 
skyfies, films, tegniese groepstudiesessies platteland (boere 
kaarte, "flannel-graph" en ontwik-kelings-

agente) 

Agri-Service-Ethiopia, Ethiopia N-F Gedrukte materiaal Werkers en platte- NRO 
(boekies, pamflette, landse inwoners 
plakkate), radio-uitsen- (volwassenes) 
dings 
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BASIESE MODEL: KOLOT 19881 

1 . Behoefte. Wanneer daar oor die proses van instruksionele ontwerp gesels word, kan dit 
nie buite die raamwerk van die een of ander voorstelling of diagram geskied nie. Om hierdie 
rede is daar besluit om 'n eenvoudige, basiese model daar te stel vir die doeleindes van heirdie 
kursus. Hierdie model (wat in der waarheid dan eerder 'n raamwerk vir besprekingsdoeleind~s 
genoem sou kon word) gee wel 'n vaste verhouding tussen die komponente, maar die aktiwiteite 
binne elke komponent word hoegenaamd nie in 'n vaste volgorde en patroon gegee nie. lndien 
dit dus wel as 'n model beskou word, is dit 'n hoogs plooibare model wat die seleksie en 
volgorde van stappe aan die instruksionele ontwerper oorlaat. 

2. Basis. Aangesien dit so belangrik is vir die Opvoedkundige Tegnologie om by die 
gedagte van 'n sisteembenadering te bly, is die visuele voorstelling van 'n oop sisteem as die 
basis gebruik om die model op te skoei (kyk Figuur 1 vir die voorstelling van 'n oop sisteem). 

Figuur 1: Die Oop Sisteem 
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3. Verdere Ontwikkeling. Die voorstelling van 'n oop sisteem is soos volg gewysig om by 'n 
model uit te kom (kyk Figuur 2 vir 'n skets van die model): 

a. Die gedagte van insette en uitsette is steeds behou, maar om voorsiening te 
maak vir die chronologiese verloop van die proses, is die pyltjie wat uitsette 
aandui, verskuif. 

b. Uit die insette wat verkry is, behoort dit moontlik te wees om die kursusdoel te 
bepaal. Hierdie kursusdoel vorm die kern van die model en dien nie slegs om die 
verhouding tussen insette en uitsette te bepaal nie, maar is ook 'n belangrike 
invloed en kontrolemaatreel in die geval van elke komponent. 

c. Die komponente (of belangrikste samestellende dele) vorm die subsiteme. Die 
tipiese hoofaktiwiteite in die instruksionele ontwerp-proses dien as komponente in 
die model, te wete: 

i. Ontwerp. Om iets te ontwerp, beteken om 'n voorlopige plan op te stel. 
Dit hou dus grootliks verband met kreatiwiteit of nuutskepping; dit is die 
beplanning vir iets wat nog nie bestaan nie. Hier het ons te make met die 

1 Met toestemming oorgetik uit KOLOT 1991. Op Teg 2 Modulebundel D: lnstruksionele Ontwerp. Baek 
2: Die lnstruksionele Ontwerpproses. Clubview: KOLOT 
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4. Kernaktiwiteite. Vir die doeleindes van die verdere bespreking sal 'n aantal tipiese 
kernaktiwiteite (met 'n aantal verskillende wyses waarop elkeen aangepak kan word) onderskei 
word: 

a. Ontwerpkomponent 

i. Voer 'n situasie-ontleding uit. 

ii. Formuleer/ontleed die kursusdoel. 

iii. Ontleed die teikengroep. 

iv. Bepaal die opleidingsbehoefte. 

v. Struktureer die kursus. 

vi. Formuleer die doelwitte. 

vii. Besluit oor evalueringsaspekte. 

b. Ontwikkelingskomponent 

i. Ontleed die doelwitte. 

ii. Bepaal die leerinhoude. 

iii. Bepaal die leervolgorde. 

iv. Selekteer onderrigmetodes. 

v. Selekteer media. 

vi. Ontwikkel instruksionele planne. 

c. Evalueringskomponent 

i. Evalueer die studente. 

ii. Evalueer die toetse. 

iii. Evalueer die kursus. 

iv. Evalueer die sisteem. 

v. Verbeter en verfyn. 

RJ/C:Annamarie/Aanhangsel 0 
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BESLUITNEMINGSDIAGRAM VIR OORWEGING VAN BESTAANDE LEERMATERIAAL VIR AFSTANDSONDERRIG 

Ja 

Oorweegdie 
bestaande 
leermateriaal 

Pasaan 

Nee 

Ja 

Nee 

Aanpassing in 
inhoud en uitleg 

Klein 
veranderings 
in uitleg en 
aanbieding 

Slegs 
hulpdokumente 
nodig 

"""" r 

p - 1 
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AANHANGSEL Q 

VEREISTES OM INTERNET AAN TE SKAF 

KOMPONENTE 

Persoonlike rekenaar 

Ten minste 486 33 Mhz - benodig redelike verwerkingskrag. 

Modem (Hoe spoed) 

Minimum van 14 400 baud. Aanbevole modem 28 800 baud (Technology Update, May/
June 1996 :50). 

Internet Sagteware 

TCP/IP emuleerder (emulator) (protocol). Byvoorbeeld Trumpet Winsock Windows 95 het 
integraal TCP/IP emulasie en kan dus Microsoft se Explorer browser en Schedule Mail 
pakket aanbied sonder om 'n emuleerder te gebruik. 

E-mail. Byvoorbeeld Eudora en Pegasus. Met cc:Mail en Microsoft Mail kan via die 
Internet boodskappe gestuur word mits 'n SMTP-gateway beskikbaar is. 

Aangesien die e-posadres so belangrik is, is dit krities om 'n betroubare diensvoorsiener te 
benut. 

Browser I rondsoeker. Die mees bekende is Netscape wat Mosaic opgevolg het. Microsoft 
het Explorer. Ander is Chameleon, Websurfer, Sprint, Attachmate en FTP. 

'n Belangrike kriterium vir 'n rondsoeker is dat dit die mees populere grafika formate 
sonder probleme moet ondersteun. Dit mag dus nodig wees om die rondsoeker te 
konfigureer sodat dit aan 'n kyker ("viewer") gekoppel is. 

Die browser moet bewus van die programmering omgewing, Java, wat toelaat dat toepas
sings in werklike tyd funksioneer ongeag die funksionering sisteem. 

"Compression utilities" is nutiig, want dit maak leers kleiner sodat dit vinniger oor die 
Internet versend kan word. By die ontvangskant word dit dan weer na die oorspronklike 

Q-2 

grootte herstel (PKZIP utility). 

Nuus. Inskrywing by 'n nuusgroep wat informasie uitruil oor spesifieke belange is van 
groot waarde. 

Soekinstrumente (research tool I file location tools) soos Archie, Veronica, World Wide 
Web, stel 'n mens in staat om op bedieners soos Gopher (multimedia) en FTP (file 
transfer protocol), informasie te vind en dit oor te laai sonder ingewikkelde konfigurasies. 

Verbinding (connection) deur middel van 'n Internet toegang voorsiener (access 
provider) 

Die goedkoopste, maklikste en relatief stadige spoed verbinding. Die eenheid se rekenaar 
word gekoppel aan 'n antler rekenaar ( -stelsel) wat direk aan die Internet of via antler 
stelsels aan die Internet gekoppel is. 

Direkte verbinding met die Internet 

'n Duur, gekompliseerde, mees kragtige wyse van verbinding. Die eenheid se netwerk of 
persoonlike rekenaar word deel van die Internet-netwerke. 

VERSKAFFERS 

Meeste groot rekenaarmaatskappye verskaf die Internettoerusting - aanbevelings word nie 
hier gedoen nie aangesien die verskaffers van plek tot plek verskil, en die gebruiker moet 
dus bepaal wie in sy omgewing die beste diens sal lewer. 

KOSTES 

Die kostes moet bereken word in tenne van die aanvangskoste om die nodige toerusting 
en sagteware aan te skaf en dan voortgesette koste wat behels: die maandelikse 
diensverskafferfooi, telefoonhuur en tariewe, en instandhoudingskoste. 
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VOORBEELD VAN 'N STORIEBORD VIR EEN SKERM VAN 'N RGO LEERPAKKET 
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S-1 

AANHANGSEL S 

VOORBEELD VAN 'N BEPLANNINGSRAAMWERK VIR 'N INTERAKTIEWE TELEVISIE-LEERGELEENTHEID 

Rks Tyd in minute Aktiwiteit of lnhoud Media & Metode Nota aan Tegnikus Opmerk.ings 
No vanaf minuut 

00 

1 00 Verwelkoming Praat Kamera op aanbieder 

2 01 Verwys na almal ingeskakel en herinner die ander Praat en wys na Kamera bo skryfbord 
om nog in te skakel deur die registrasieprosedure kommunikasie-
te verduidelik apparaat en nota op 

skryfbord oor 
registrasieprosedure 

02 

3 03 Gee belangstellingsprikkeling vir leergeleentheid Videosnit van Speel videosnit no 1 
pantserkar wat deur 
veld jaag 

4 04 Kondig die onderwerp van soorte pansterkarre aan Praat Kamera op aanbieder Gebruik waarderende 
na aanleiding van die videosnit stemtoon vir die 

vermoe van die 
pansterkar wat 
vertoon is 

5 05 Stel vraag of die pantserkar tipe a, b of c is Powerpoint skyfie met Vertoon 
vraag op aanbiedingsrekenaar 

06 Kyk na skerm wat 
leerderresponse aandui 



T-1 T-2 T-3 

AANHANGSELT kapt kaptein MHO Menslike Hulpbron-
ontwikkeling 

Afkortinga kapt (5AV) kaptein in die vloot 

A01 adjudant offisier klas 1 is gelykstaande MHB Menslike Hulpbron-

aan kolonel bestuur 

AGN African Growth Network 
kdr kommandeur in vloot MK Mkhontu we Sizwe 

ANC African National Congress gelykstaande aan It kol 
MPI MilitSre Psigologiese 

APLA Azanian Peoples' kol kolonel lnstituut 

Liberation Army 
KOLOT Suid-Afrikaanse N&O Navorsing en Ontwikkeling 

CD Compact Disc vir Nasionale Weermag 

Kompak:te Skyf Kollege vir Opvoedkundige NRO Nie-regeringsorganisasie 

Tegnologie 

DvD Departement van Op T eg Opvoedkundige Tegnologie 

Verdediging (verwys na as KS Kontrole-staf (in beheer 

die Departement) van opleiding) Op Teg 1 Opvoedkundige 
Tegnologie Deel 1 

ETD Education Training and KZSPF Kwazulu special kursus vir 

Development protection forces instrukteurs 

ITV lnteraktiewe T elevisie It luitenant Op Teg 2 Opvoedkundige 
T egnologie Deel 2 

IV lnteraktiewe Video It kol luitenant kolonel kursus vir 

instruksionele 

jnr junior maj majoor ontwerpers 



T-4 

PAC Pan African Congress 

P· pagina/bladsy 

PP· bladsye 

R&V Reis en Verblyf 

SAGD Suid-Afrikaanse 
Geneeskundige Dienste 
(het verander na SAMGD) 

SAMGD Suid-Afrikaanse 
Milit~re 

Gesondheids
dienste 

SANW Suid-Afrikaanse 
Nasionale Weermag 
(verwys na as die 
Weermag) 

SAV Suid-Afrikaanse Vloot 

SAW Suid-Afrikaanse Weermag 
(tot April 1994) 

snr senior 

SPSSX 

T-5 

Statistical 
Package for the 
Social Sciences 

TBVC Transkei, Bophutatswana, 
Venda en Ciskei 

UP Universiteit van Pretoria 

UNISA Universiteit van Suid
Afrika 

us Universiteit van 
Stellenbosch 



Begrotlng 

001Wegingsfaklore 

Hoof Gesamentlike Opleiding 
& Direkteure van Opleiding 

1. Fonmuleer beleid 
2. Beding vir infrastruktuur 
3. Bemagtig opleidingsisteem 

Bemagtlg opleldlng 

* Ondersteuning 

Diagram 5.1 : 'n SANW Afstandsonderrigmodel 

Verseker leerbevorderlike omgewing 

Leerderomgewlng 

Gemaenskap 

Hulsgesln & 
Famme 

Bevelstruktuur/ 
Kottegas In 
werl<plek 

Toeslghouer 

lnteme & 
eksteme 
vakkundlges 

Leersentrum 
met 

fasiliteerder 

Moolategnologle 

Gedrukle materiaal 

CD-Rom 
(RGO/Muhimedia) 

N 
ITV * Tegnlese steun 

Ontwikkeling 
Rekenaar van leer-
outeurs mate

riaal .. 

I 
N 
H 
0 
u 
D 

Mentor 

lntemeVlntranet 
Leer- Lan/Wan/EPSS 
materlaal e-j)os 

' Dupff der 

* Admlnlstrallewe 
steun 

Kunste
naars 

Fotograaf/ (insluiteno 
Kamera- anlmeerders) Draalboek 

skl)Wer 

lnstrukleur 
(Faslllteerder van leer) 

man 
Klank
menger 

Redlgeerder 

Tlkstersl 
woordver
werl<ing 

Bestuur/ 
Bevelstruktuur 

KoMeiias 
lnleme & 
eksteme vak
kundiges 

lnstruksionele ontwerp 

lnstrukslonele omgewlng 

Suld·Afrikaanse Naslonale Weerrnag Afstandsonderrlgslsteem 

Bestuur 

* 

* 

SAQA/NQF 

Erkenoing 
deur eksterne in
stansies 

Opleldlngrade 

W!reldtendense 
in opleiding 
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