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(iii) 

OPSOMMJNG 

Eksamineringsprnktyke in skole in Namibie is die fokuspunt van hierdie studie. 

'n Historiese ondersoek is ingestel na die bree, algemene eksamenstelsels van die verlede. 

Op grond van die tekortkominge en gebreke van die Kaaplandse Onderwysdepartement

ebamenstelsel, is die noodsaaklikheid en wenslikheid van die herbeplanning en verbetering van 

die eksamenstelsel uitgelig. 

Daar is gefokus op die HIGHERIINl'ERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF 

SECONDARY EDUCATION-eksamenstelsel, ten einde vas te stel of algemene erkende 

opvoeclandige beginsels, prosedures en werkswyses tot op dattun in die eksamenstelsel vergestalt 

IS. 

'n Uitvloeisel van die bevindings in hierdie studie is dat die huidige eksamenstelsel tekortkominge 

weerspieel, maar dat die historiese beperkinge oorbrug kan word 

Die afleiding word gemaak dat alle onderwysbelanghebbendes moet saamwerk aan 

verbeteringstrategiee ten opsigte van die huidige eksamenstelsel. 

Die hoop word uitgespreek dat die hele eksamenstelsel so spoedig moontlik, maar na deeglike 

beplanning, volledig sal verinheems. 



(iv) 

ABSTRACT 

Examination practices in schools in Namibia is the focal point of this study. 

An historical research has been done into the general examination systems of the past 

On account of the shortcomings and constraints of the Cape Education Deparbnent examination 

system, 1henecessity and desirability of the restructuring and bettennent of the examination system 

is highlighted. 

The emphasis is put on the HIGHER/ INI'ERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF 

SECONDARY EDUCATION to determine whether generally accepted educational principles, 

procedures and methods have been embodied in the examination system. 

The present Namibian examination system is still insufficient. However, much can be done to 

overcome the historical constraints. 

The conclusion was reached that each and every stakeholder should work together to devise 

strategies for the bettennent of the examination system. 

The author trusts that the whole examination system will, as soon as possible but after thorough 

planning, become totally indigenous. 
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HOOFSTUK1 

ORHNTERENDE INLEIDING 

1.1 PROBLEEMSTELLlNG EN DIE BELANGRIKHEID VAN DIE NAVORSING 

Die soeke na 'n opvoedkundig-doeltreffende eksamenstelsel is 'n komplekse en belangrike aangeleentheid in 

die onderwysvoorsi~ van enige land Daar word geargmnenteer dat die kwaliteit van onderrig aan die sukses 

van 'n land se eksamenstelsel gekoppel kan word 

Ondersoeke het aan die lig gebring dat Namibie se eksamenstelsel voor onafhanklikheid (21 Maart 1990) 

onbevredigend, ondemokraties, ge:fragmenteerd en irrelevant vir die oorgrote meerderheid van die bevolking van 

Namibi~ was. In hoofstuk 4 word hieraan verder aandag gegee. 

Die eksmnenstelsel van die Kaaplandse Onderwysdepartement was geskoei op segregasie en die verwerwing 

van 'n matrikulasiesertifikaat. Baie kandidate is as nutteloos beskou indien hulle nie in besit van 'n 

mmikulasiesertiftlcaat was nie. Daar was onvoldoende differensiasie in die evaluering van leeruitkomstes en in 

die toekenning van sertifikate onder die Kaaplandse Onderwysdepartement 

Verdere kritiek is uitgebring teenoor die Kunikuluminhoude van die Kaaplandse Onderwysdepartement 

Kaodichie wa die Senior-sertifikaateksamens van die Kaaplandse Onderwysdepartement afgern bet, is blootgestel 

aan kmTikuluminhoud wat buite hul kultuuragtergrond is (vlg pp. 86 - 88). 

'n Ander remm.ende faktor was dat die sillabusse en eksamenaangeleenthede vanuit Suid-Aftika aan Namibie 

voorgeskryfis, sonder enige werklike demokratiese inspraak deur die Namibiers self 

Die:MnstaievanBasiese Onderwys enKnltuur, van 'n onafhanklike Namibie, moes 'n eksamenstelsel daarstel 

wah.dle aftaidildieid van die Kaaplandse Onderwysdepartement sou ophef en wat hulle in staat sou stel om met 

dieh.Jlpvan buitelandse kundigheid, selfversorgend te raak in die voorsiening van onderwys aan die Namibiese 

bevolking. 
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Na 'n eeu (sedert 1884, met die aanvang van die Duitse bewind) van onderdrukkine en ontsegging van 

demokratiese inspraak was dit die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur se grootste prioriteit om 'n 

eksamenstelsel daar te stel wat aan die volgende kon voldoen:-

toegang tot onderwysgeleentbede aan almal bied; 

demokratiese inspraak hied aan die onderwysbelanghebbendes; 

'n eksamenstelsel wa gebaseer is op modeme opvoedlmndige beginsels wat positiewe prestasies be loon; 

'n aanpasbare eksamenstelsel wat in die behoe:ftes van die Namibiese bevolking kon voorsien; en 

gelyke en gehalte onderwys moes nagestreef word. 

In die lig hiervan word in hierdie studie gekyk na die proses van herstrukturering, verfyning en die 

im.plementering van die nuwe eksamenstelsel (HJGHER/INJ'ERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF 

SECONDARY EDUCATION). Die invloed van en dienste gelewer deur die Kaaplandse Onderwysdepartement, 

wordookerlren Bogenoemde doelstellings van die Ministerie sal as evalueringskriteria in die studie aangewend 

word. 

Inhierdie studie word 'n verledestudie ondemeem na die onderskeie onderwysaksies in Namibie ten einde die 

huidige situasie op 'n gebalanseerde wyse te kan evalueer. 

Die vraag is of die huidige eksamenstelsel kan voldoen aan die eise wat deur die Namibiese bevolking gestel 

word Sal die mwe eksmnenstelsel, na die uitskakeling van die Kaaplandse Onderwysdepartement in 1994, beter 

oilderwysuitkomstes, toegang vir almal, groter balans en regverdigheid in die toewysing en voorsiening van 

onderwysmiddele en kwaliteit in die onderwys vir 'n totale Namibiese bevolking verseker? 

1.2 DOEL MET DIE NAVORSING 

Die drie&lei doel met die navorsing is om:-

'n historiese perspektief te gee op die onderwysontwikkeling in Suidwes-A:frika/Namibie sedert 1792 

tot 1995; 

vas te stet in welke mate die implementering van die nuwe eksamenstelsel kon beantwoord aan die 

behoe:ftes van die Namibiese bevolking; en 



die eerste Graad 12-eindeksamenuitslae van die nuwe eksamenstelsel te evalueer en aanbevelings te 

doen ter verbetering van die eksamenstelsel. 

1.3 METODEVANONDERSOEK 

Binne die bree raamwerk van die versameling, analise en interpretasie van gegewens, is daar verskillende 

met.odes waarvolgens die navorsing gedoen kan word 

Die navorsingsonderwerp bet impliseer dat baie inligting versamel moes word 'n Bree literatuW"Studie is 

derhalwe ondemeem. Die historiese agtergrondstudie tot die huidige situasie is hoofsaaklik aan die hand van 

betroubare sekondere brolllle ondemeem, vanwee die feit dat 'n uiteensetting van die verlede aan die hand van 

primere bromnateriaal 'n omnoontlike opgawe sou daarstel. Daarom is in hierdie verband ruiln van ender se 

primere studie gebruik gemaak. In die ondersoek na die resente verlede is van primere bro1U1e soos 

kmrespondensie, d<>kunieole, koerantartikels en jaarverslae gebruik gemaak. Sekondere bro1U1e is wet ook gebruik 

om die primere bro1U1e aan te vul. 

In 'n poging om die relevante gegewens in gesaghebbende brolllle op te spoor, is daar persoonlike besoeke 

gebring aan die Windhoekse Biblioteek van die Universiteit van Namibie, die Windhoekse Staatsargief en die 

Direktoraat van Eksamens te Windhoek. 

Al hierdie gegewens is laities beoordeel, geklassifiseer en so objektief as moontlik neergeskryf: 

1.4 EN.KELE PROBLEMAT.IESE ASPEKTE 

Diegrootsteprobleemmetdie ondersoek is die omvangen die gekompliseenlheid van die terrein van ondersoek. 

Die ondersoek dek nie slegs eksamineringspraktyke nie, maar die wye veld van onderwysontwikkeling moes ook 

nagevors word om die hede-situasie ten opsigte van die verlede te kon verhelder. 
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As gevolgvmmin bronmateriaal oor die spesifieke navorsingsondeIWerp, naamlik eksamineringspraktyke in die 

skole in Namibie, is die gekompliseerdheid van die onderwerp verder verhoog. 'n Persoonlike besoek aan die 

saaatsagiefte Windhoek bet aan die lig gebring dat belangrike ministeriele bronne vanaf 1936 as geslote beskou 

is. As gevolg van die beleid kon slegs bronne voor 1936 geraadpleeg word Die navorser bet gevolglik ook nie 

toegang tot al die bronne oor die ondeIWerp gehad nie. 

1.5 AFBAKENING VAN DJE VELD VAN ONDERSOEK 

In hierdie navorsing gaan dit hoofsaaklik oor eksamineringspraktyke in skole in Namibi~ sedert die koms van 

die eerste sendelinge in 1805 tot aan die einde van 1995. 

Eksamineringspraktyke word del.D"'getrek tot en met die uitskakeling van die Kaaplandse Onderwysdepartement 

in 1994. Dammkom die implementering van die nuwe eksamenstelsel, naamlik die HIGHERllNJ'ERNATIONAL 

GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION ("HIGCSEDGCSE'? onder die loep, waama 

aanbevelings gedoen word ter verbetering van die eksamenstelsel. 

Die struktt.u-ering in boofstukke is soos volg:-

InHoofstuk 1 is die leser orienteer ten opsigte van die probleemstelling en belangrikheid van die ondersoek, die 

metode van ondersoek, enkele probleme tydens die navorsing en die veld van ondersoek. 

InHoofstuk2wordonder andere sendingwerlc tydens die Duitse bewind (1884 - 1914), onderwysontwikkelinge 

vmaf 1915 - 1948, Bantoe-onderwys, die voorsiening van onderwys aan Swartes, Blankes en Klelll"'linge vanaf 

1948 tot 1990 asook die veranderinge op onderwysgebied sedert onafhanklikheidswording (1990 - 1995), aan 

die orde gestel. 

Vervolgens word in Hoofstuk 3 gefokus op kurrikula en eksamens sedert 1991 met verwysing na die Jmiior 

Sekondere Kurrikulmn, die Senior Sekondere Kmrikulmn, die International General Certificate of Secondary 

EWc:a:ion, asook eksmninering. voorskrifte a.an kandidate en opsieners en moontlikhede vir suksesvolle kandidate 

op tersiere vlak. 
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Die evalueringvan die Kaaplandse Onderwysdepartement-eksamenstelsel en die demokratisering van die Senior 

Sekondere eksamenstelsel word in Hoofstuk 4 behandel. Die bevindings, evaluering van die eerste Graad 12-

eindeksamen en aanbevelings word ook in die laaste hoofstuk (Hoofstuk 4) bespreek. 



6 

HOOFSTUK2 

'n ()()~JG OORDIE ONTWIKKELING v AN ONDER"'YS IN SUID"''E~AFRIKA/NAMIBle TOT 1995 

2.1 TER INLEIDING 

SOOert 1921 is daar al baie geskryf oor die voorsiening van voldoende en effektiewe onderwys in die eertydse 

Suidwes-Afrika Die onderhawige studie lewer ook 'n bydrae in hierdie voortgaande debat. 

Jnhierdie hoofstuk val die klem op die ontstaan van die onderwysstelsels in Suidwes-Afrika in die algemeen en 

eksaminering in die besonder. Daar sal 'n bondige, dog indringende ondersoek geloods word na 

onderwysvoorsiening in Suidwes-Afrika met die doel dat die navorsing die kollig sal laat val op die eertydse 

dridedige onderwysstelsels vir Blankes, Swartes en Kleurlinge. Op hierdie wyse word die nodige agtergrond 

verskafwaarteen die huidige verandering beoordeel moet word. 

Aangesien die historiese agtergrond met betrekking tot die tydperk voor onafhanklikheidswording baie beknop 

~ied word, mag verwarring by die leser ontstaan. Om 'n geheeloorsig te bevorder is Bylae 1 gevolglik op 

p. 117 voorsien. Daarin word die vemaamste gebeure in chronologiese volgorde opgesom. 

Westerse invloede is hoofsaaklik deur sendelinge vanaf 1892 na Suidwes-Afrika gebring.1 Eers nadat die Suid

Afrikaanse regering die siviele achninistrasie in 1921 oorgeneem bet, is die onderwys op georganiseerde 

grondslag in Suidwes-Afrika ingevoer. 

Suidwes-A:frika is tussen 1921 en 1990 as deel van die Unie en later die Republiek van Suid-Afrika 

geachninistreer. Die probleme en groeipyne van 'n drieledige onderwysstelsel, asook die gevolge van dr. H.F. 

Veiwoerd (Minister van Naturellesake vanaf 1950, en vanaf 1958 tot 1966 Eerste Minister van Suid-Afrika) se 

deeglik beplande ''Bantoe-onderwys" bet ook Suidwe:.-Afrika as mandaatgebied belnvloed 2 

Proklamasie AG. 8 van 1980 het die land in 11 verskillende departemente van etniese onderwys (dit wil se 

eksklusiewe onderwys aan elke bevolkingsgroep met of sonder kurrikulere verskille) gedeel, naamlik vir die 

Ovanbos,Kavmgos, Capriviane, Tswanas, Damaras, Namas, Rehoboth-basters, Kleurlinge, Hereros en Blankes. 

10PVOEDING IN SW A, BANJ'OE ONDERWYSBI.AD: p.24. 

2D.P. BOTiiA, ORJENI'ATION· EDUCATIONINNAMIBIA· A FEWNOTES 
CONCERNING THE PRESENJ' SITUATION: p. 115. 
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Daarwas tot en met 1990 ook 'n Departement van Nasionale Opvoeding wat ook vir individuele skole, wat nie 

onder etniese departemente geval bet nie, voorsiening gemaak bet.3 

Die Vfl'Sllippering in elf departemente bet remmend ingewerk op die onderwysontwikkeling in Suidwes-Afrika. 

Die beleid van Apartheid bet ten doel gehad om ook segregasie onder die bevolking van Suidwes-Afrika te 

bewerkstellig.4 Dit was veral dr. M.P. Tjitendero (Politieke aktivis en sedert onafhanklikheid in 1990 die 

Speaker in die Nasionale vergadering) wat horn sterk uitgespreek bet ten opsigte van die onderwys wat op die 

apartheidsbeleid ingerigwas. In 1984 meld hy: "Three separate systems for whites, coloureds and blacks exist, 

with gaps and inequalities between them a great deal wider than comparative statistics suggest". 5 

Dieperiodevaoaf1960tot 1990 is gekenmerk deur die oorheersende invloed van die Republiek van Suid-Afrika 

op die onderwys en opvoeding in Suidwes-Afrika. Suidwes-Afrika bet, soos reeds gemeld, tot 1990 'n 

onderwysstelsel gehad wat daarop ingestel was om die identiteit van elke bevolkingsgroep te beskerm. Die 

totstandkoming van verskillende en afsonderlike skole was 'n uitvloeisel van die Suid-Afrikaanse beleid van 

Apartheid, dit wil se die beleid van selfbestuur vir elke etniese groep.6 

Dit is van pas om met die vroegste Sendingonderwys in Suidwes-Afrika te begin om sodoende kortliks die 

aanloop tot die verskillende onderwysstelsels en eksamineringspraktyke in perspektiefte stel. 

2.2 DIE EERSTE BLANKES OP SUIDWES-AFRJKAANSE BODEM 

Aan die begin van hierdie hoofstuk (kyk p. 6) is reeds gewys op Proklamasie A.G. 8 waarin 11 departemente 

uitge\Nys is. Een van die bevolkingsgroepe, naamlik die Blankes, bestaan uit onder andere Afrikaners, Duitsers, 

Engelse, Portugese, Japanese, ensovoorts. 

Portugese seevaa-ders, soos Diogo Cao (1484), Bartholomeu Dias (1486) en Casper Vegas (1534) was die eerste 

3D.P. BOTHA, ORIENTATION· EDUCATIONJNNAMIBIA: A FEWNOTES 
CONCERNING THE PRESENl SITUATION: p.115. 

NA KAMATIJKA, A NAMIBIAN PERSPECTIVE OF THE FUTURE OF EDUCATION 
INNAMIBJA: ANANALYSIS OF THOUGHT FROMNORTHAMERICA: p.3. 

5M.P. TJITENDERO, EDUCATIONPOLICYFORINDEPENDENINAMJBIA: p.7. 

6N.A. KAMATUKA, ~: p.3. 
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Blankes wat in Suidwes-Afiika voet rum wal gesit het Sover bekend, het die eerste Blanke vanafSuid-Afrika, 

'n sekere W. van Wyk, in 1738 die gebied binnegegrum. Hy is gevolg deur ene J. Coetzee in 1760. 7 

2.3 SENDJNGGENOOTSKAPPE Le DlE GRONDSLAG V ANAF 1792 

2. 3 .1 Europese sendelinge tot 1884 · 

Die geskiedenis van naturelle-onderwys m Suidwes-A:frika was grotendeels 'n geskiedenis van 

sendingaktiwiteite.1 As gevolg van sendingaktiwiteite het ook die onderwys in Suidwes-Afrika gedy. Die 

Morawiese Sending wat reeds in 1737 in Kaapland bedrywig was, het na teenkanting ook in 1792 in Suidwes

Afrika begin werk. 

Vroeg in die 19de eeu (1805) het ander sendelinge uit Europa in die suidelike dele van Suidwes-Afrika met hul 

werk begin.9 Die sendelinge het met baie probleme soos moord, roweiy en plundeiy te doen gekry, want selfs 

die sendingstasies het nie die plunderings viygespring nie. 10 

Die Satddinge Johann Albrecht Seidenfaden en die broers Abraham Albrecht en Christirum Albrecht is in 1805 

detr die Londmse Satdinggenootskap na Suidwes-Afrika uitgestuur. Hierdie drie het toe by die teenswoordige 

Warmbad (kyk kaart nr.1 p. 9) 'n stasie gestig. 11 

Die Londense sendinggenootskap was die eerste om hul vir die regte van die swart volkere te beywer en dit was 

onder hulle dat die eerste skole in 1805 in die gebied gestig is. In 1811 het Jager Afrikaner, 'n rooi1rugtige 

Namakaptein, met sy rondswerwende Orlams egter die stasie (by Wannbad) geplunder en verwoes.12 

In 1815 het die Londense sendinggenootskap vir sendelinge Johann Heinrich Schmelen naBethanifn (kyk kaart 

nr. 1, p. 9) gestuur om daar 'n sendingstasie op te rig. Gedurende 1821 het Johan Archbell, van dieselfde 

genootskap, ook in die omgewing 'n sendingstasie begin. 

7C.M. NJEMAND, ONDERWYSMNDIE SWART VOLKE VANSUJDWES-AFRJKA 
TOT1970: pp. 46-47. 

8C.J.C. LEMMER, ONVERWYSINSUJDWES-AFRIKA: 'n VERHANDELING OOR 
NATURELLE EN VERAL BLANKE ONDERWYSINDIE MAHDMT!AND 
SUIDWES-AFRIKA VANDIE VROEGSTE TYE TOT 1932: p.187. 

9C.M. NlEMAND, ONDERWYSMNDIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRIKA 
TOT 1970: p. 59. 

10c.H.J. SCHUITE, KLEURLJNGONDERWYSINSUIDWES-AFRIKA: p. 7. 

11lhid: p. 10. 

12nlliJ. 
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Die Londense Sendinggenootskap het egter in 1821 uit die gebied Warmbad onttrek. Eers in 1834 is weer 1n 

sendingstasie by Wannbad geopen met sendeling Edward Cook van die Wesleyaanse Sendinggenootskap aan 

die hoof 

Gech.n-ende 1840 bet die Londense Sendinggenootskap al sy werksaamhede in Suidwes-Afiika, wat onderwys 

ingesluit bet, aan die Rynse Sendinggenootskap oorgedra.13 Laasgenoemde Send~enootskap bet sy 

werksaamhede in Suidwes-Afiika in 1841 begin, en hul eerste skool by Rehoboth (kyk kaart nr. 1, p. 9) gestig. 

Die l~iekte in die vyftigerjare eweas 'n onweerstaanbare drang onder die inboorlinge om noordwaarts te trek, 

het die We.\ieyanese be<kywighede op onderwys- en sendinggebied sodanig last afueem, dat ook hulle Wannbad 

a.an die Rynse sendelinge moes oordra 14 

Onder leiding van die Rynse sendelinge, Hugo Halm en Heinrich Kleinschmidt, is stasies geopen by Windhoek, 

Okahandja en Oshikongo. Sendeling Fredricb Wilhelm Kolbe het in 1850 na Okahandja (kyk kaart nr. 1, p. 9) 

gegaai om daarmet sy werksaamhede te begin. Sendeling Jan Hendrik Barn bet met sendingwerk onder die stam 

vmJonker A:fiilamer, die seun van Jager Afrikaner (wat op 44-jarige ouderdom eers die skryflams aangeleer bet) 

by Windhoek begin.15 

Daar is ook in 1866 met die opleiding van inboorlingonderwysers by die Rynse opleidingsentnon, Augustineum, 

te Windhoek begin.16 

Die Finse ~skap het in 1869 op die toneel verskyn en bulle aandag toegespits op die Swartes in die 

noordelike dele van Suidwes-Afiika 17 Die Finse Sendinggenootskap bet in die jaar (1869) veral onder die 

13C.M. NIEMAND, ONDERWYSMN DIE SWART VOLKE VANSUJDWES-AFRIKA 
TOT 1970: p. 60. 

1"t.P. HEESE, SENDINGONDERWYSINSUIDWES-AFRIKA. 1806-1870: 'n KRJTJESE 
BESKOUING VANBEPAALDEASPEKTE: p. 14. 

15C.M. NIEMAND, ONDERWYSMN DIE SWART VOLKE VANSUJDWES-AFRJKA 
TOT 1970: p. 61. 

16F.J. SCHOLTZ, DIE ONIWIKKEIJNG VANINBOQRLJNGONDERWYSBINNE DIE 
SUJDEIJKE SEKTOR VANSUIDWES-AFRJKA 1915-1962: p.14. 

17C.M. NIEMAND, ONDERWYSMN DIE SWART VOLKE VANSUJDWES-AFRJKA 
TOT 1970: p. 61. 
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Ndonga-stam van sentraal Ovamboland (k-yk kaart nr. 2, p. 11) begin werk. 18 

Die Finse Sendinggenootskap bet sedert 1870 'n westerse onderwyspatroon in Ovamboland en Kavango 

(kyk kaart nr. 2, p. 11) ingestel en ontwikkel. 

Sendeling Bernsman van die Rynse Sendinggenootskap bet in 1876 die eerste Blanke skool in Suidwes-Afrika 

te Otjimbingwe gestig. 19 Dit was die begin van die Blanke skoolwese in die gebied 

BoveIUielde clan 'n kort oorsig van die sendingaksies van verskeie Europese lande voor die Duitse oomame in 

1884. 

2.3.2 Sendingwerk tydens die Duitse bewind 1884 - 1914 

Suidwes-Afrika was tydens die Duitse tydperk (1884 - 1915) onder Duitse koloniale beheer. 

Ge<irende 1880 - 1890 het groot veranderinge op politieke gebied in Suidwes-Afrika plaasgevind.20 In 1883 

het ene F.AE. Loderitz die grond om Loderitzhaai (kyk kaart nr. 1, p. 9) en 'n strook grond langs die kus van 'n 

Namahoofum, J. Frederick van Bethani~n (kyk kaart nr. 1, p. 9) gekoop. Op Loderitz se versoek aan die Duitse 

regeringom bierdie belange te beskerm, is die landstreek (die eertydse Suidwes-Afrika) in 1884 deur Duitsland 

as 'nprorektoraa:geprokbmeer.21 BeskeIUiing is hiema verleen aan die Duitse sendelinge en bandelaars wat bulle 

gedurende die Nama-Herero-oorlog (1880 - 1890) op Duitse beskemiing beroep bet. Die koms van die Duitse 

regime bet onder andere geldelike stetm, beskemiing, voortuitgang en wet en orde vir die sendelinge in die 

vooruitsig gestel. 22 

Die Duitse regering bet die onderwys geheel en al in clie hande van die sendelinge gelaat,-maar daar was geen 

sprakevangevorderde onderwys nie.23 Die sendelinge wou hulle meer laat geld op die gebied van sendingwerk. 

18L.B. BURGER, DJFFERENSIASJE., JNFEGRASJE ENKONlJMJITEJTAS RIGLYNE 
VIR DIE ONDERWYSSTELSEL VANSWART VOLKE VANSUJDWES-AFRIKA I 
NAMJBJe MET BESONDERE VERWYSING NA BEROEPSGERJGTE ONDERWYS: 
p.67. 

19C.J.C. LEMMER,~: p.72. 

~:p.33. 

21 C.M. NIEMAND, ONDERWYSJNSWDWES-AFRIKA TOT 1975: p. 7. 

22C.M. NIEMAND, ONDERWYSMNDIE SWART VOLKE VANSUJDWES-AFRIKA 
TOT 1970: p. 75. 

23P.J. SCHOLTZ,~: p. 15. 



13 

Onder die gunstiger omstandighede het die verskillende sendinggroepe dadelik hulle werksaamhede uitgebrei. 

In 1888 het die Rooms Katolieke ook in Nmnaland begin werk. 

Die eerste skool vir Kleurlinge is in 1890 by Okahandja deur die Rynse Sendinggenootskap gestig. Nadat maj. 

Curt von Francois, die opvolger van dr. Heinrich Goering, Windhoek in 1890 gestig het en die administratiewe 

lan:ore daaheen verplaas bet, bet nedersetters uit Duitsland teen 1891 hulle in die nabyheid van Windhoek begin 

vestig. 24 

Metdievestigingvm die Blanke nedersetters te Windhoek (1892 - 1894) betook 'n groot aantal Swartes rondom 

die gebied versmnel. Al hoe meer Blankes bet om verskeie redes die gebied binnegekom en die behoefte aan 

onderwys is sodoende vergroot 

Jn 1896 het die Rooms Katolieke bulle werksaamhede uitgebrei tot die Hereros in Dmnaraland (kyk kaart nr. 1, 

p. 9).25 

Pastoor Johannes Olpp (van die Rynse Sendinggenootskap) het in 1896 aan die owerhede te Windhoek berig dat 

die skool te Otjimbingwe (kyk p. 12 van hierdie verhandeling) goed op dreef was, en dat by 'n leerplan gebruik 

wat gebaseer is op die van die Duitse volkskool. 

Pogings is ook aangewend om by "Kavajo se Werf', ongeveer balfweg tussen Omaruru en Outjo (kyk kaart nr. 1, 

p. 9) 'n skool in 1898 op te rig. Ongelukkig was alle pogings onsuksesvol omdat die tyd vir die oprigting van 'n 

skool in die omgewing nog nie ryp was nie.26 

Vir die Duitse regering was die sendelinge in meer as een opsig 'n se&t. Die sendelinge bet 'n deeglike kennis 

van die land gebad en het die regering se taak vergemaklik deur hulle met raa.d en inligting te bedien.21 

24a. CJ.C. LEMMER, ONDERFVYSJNSUIDWES-AFRJKA 'n VERBANDELING OOR 
NATURELLE ENVERAL BLANKE ONDERWYSINDIE MANDAAJ'L4ND SUID
WES-AFRJKA, VAN DIE VROEGSTE m TOT 1932: p. 73. 

b. Maj. Von Francois was die aanvoerder van die eerste &hutztruppe ter beskerming 
van Duitse belange in Suidwes-Afrika. Dr. Goering was sedert 1880 die Duitse 

imperiale kommissaris in Suidwes-Afrika om verdrae met die Nmna en die Herero 
te sluit 

25C.M. NIEMAND, ONDERWYSAANDIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRIKA 
TOT 1970: p. 75. 

26C.J.C. LEMMER,~: p. 76. 

21C.M. NlEMAND, ONDERWYSAAN DIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRIKA 
TOT1970: p. 76. 
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Gedurende die laaste dekade van die 19de eeu was daar rustige uitbreiding en goeie vooruitgang op 

onderwysgebied te bespeur. Die sendelinge het hulle onderwyspogings aan die Swartes so aangepas dat dit kon 

voldoen aan die standaard wat die owerheid en die Blankes daargestel het 

Die Rynse Sendinggenootskap bet in 1902 beheer gehad oor 39 skole in die gebied (1745 van die leerlinge was 

Nie-blankes).28 

Die Duitse besettingstydperk, wat ongeveer drie dekades geduur bet, is grotendeels gekenmerk deur oorlo~ 

tussen die Duitsers en die verskillende Swart volke wat in opstand gekom bet 29 Na die oorlo~, in 1908, bet 'n 

geweldige toestroming van leerlinge na die skole plaasgevind omdat die leerlinge onder die rustiger toestande 

onderrig kon ontvang. In die jaar was daar 47 Rynse Sendingskole met 2 605 leerlinge en 16 Katolieke 

Sendingskole met 546 leerlinge.30 

Die Eerste Wereldoorlog bet in die jaar 1914 uitgebreek en 'n einde gemaak aan die Duitse koloniale bewind.31 

Die sendinggenootsi bet met bul werk voortgegaan en teen die einde van die Duitse bewind (1915) was daar 

onirent 115 sendingskole met sowat 5 500 leerlinge in die hele gebied.32 Die onderwys was dus goed gevestig 

en die regeringsverandering van 1915 bet byna geen uitwerking op die onderwys gehad nie omdat onderwys aan 

die Swartes uitsluitlik 'n sendingaksie was wat die minimum staatshulp ontvang bet.33 

Met die beeindiging van die Duitse bewind oor Suidwes-Aftika (1915) het onderwys een van die mandataris, 

Suid-Aftika, severartwoordelikhede geword en is dit oorgedra aan die nuwe Administrasie van Suidwes-Afrika 

Die .Aaninistrasie vm Suidwes-Afrika moes volgens die nuwe beleid ( vanaf 1915) voorsiening maak vir verskeie 

soorte onderwysinrigtings, naamlik primere skole, sekondere skole, onderwysopleidingskole, vakopleidingskole 

en inrigtings vir volwasse-opvoeding. 34 

28C.RJ. SCHUTIE, KLEURIJNGONDERWYSINSUIDWES-AFRJKA: p. 20. 

29C.M. NIE.MAND, ONDERWYSJNSUIDWES-AFRIKA TOT 1975: p. 8. 

30C.RJ. SCHUTIE, op. cit: p. 21. 

31C.J.C. LEMMER, op. cit: p. 113. 

~.G.H VAN DER WATII, ONDERWYSlNSWA BANlOE-ONDERWYSBLAD: p. 438. 

:UC.M NIEMAND, ONDERWYSAANDJE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRJKA TOT 
121!J.; p. 98. 

~p.232. 
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Bovermelde dan 'n kort oors1g oor sendingwerk tydens die Duitse bewind. Vervolgens word die 

onderwysoutwikkeling vanaf 1915 onder die loep geneem. 

2.4 ONDERWYSONTWIKKELINGVANAF 1915-1948 

2.4.1 Militere bestuur deur die Unie van Suid-Afrika, 1915 - 1921 

Generaal Louis Botha (Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika) bet na die uitbt:eek van die Eerste 

Wereldoorlog in 1914 met sy Suid-Afrikaanse troepe Duits-Suidwes-Afrika verower. Op 9 Julie 1915 is die 

Vrede van Korab gesluit en is 'n militere bewind in Suidwes-Afrika (Duits-Suidwes-Afrika) ingestel. In 

September 1919 bet die Laerbuis van die Unie van Suid-Afr.ika die Vredesverdrag goedgekeur.35 

hl 1919 was daar reeds 23 skole en 6 koshuise vir kinders van die Suid-Afrikaanse militere en administratiewe 

personeel.36 Eers nadat die Suid-Afrikaanse regering die siviele administrasie van Suidwes-Afrika oorgeneem 

bet, is die onderwys op 'n georganiseerde grondslag in die gebied ingestel. 37 Dit moet ook vermeld word dat 

met hierdie oorname die inheemse bevolking nog grootliks onontwikkeld was.38 

-

Op 1Januarie1921 het die militere bewind onttrek en is die gebied as 'n gemtegreerde deel van Suid-Afrika in 

tennevanArtikel2 van die "Zuid-West-Afrika-Mandaat Wet" (Wet nr 49 van 1919) geadministreer.39 Kragtens 

die Vredesk:onferensie van Versailles (1919) is die administrasie van Suidwes-Afrika as 'n C-mandaat aan die 

Unie van Suid-Afrika toevertrou.40 Die unie-regering moes jaarliks 'n verslag aan die Mandaatkommissie te 

Gen.eve stuur, en in die verslag moes daar onder andere gereeld oor die onderwys van die Swartes gerapporteer 

word. 

2.4.2 Die eerste onderwyswetgewing, 1921 - 1925 

Om onderwysdienste op 'n georganiseerde wyse in te stel is die eerste Onderwyswet deur middel van 

Proklamasie nr 55 van 1921 in werking gestel. Die Onderwysproklamasie moes as fondament dien vir die 

toekomstige onderwysbedrywighede in Suidwes-Afrika. 

3513. HARLECH-JONES, EDUCATIONINNAMIBIA. 1920-1960: TUERRTAT/ONSHIP 
OF TllEADMINISTRATIONOFSOUTH WESTAFR1CA WITH THEMJSSION 
CHURCHES. LOGOS: p. 24. 

36Ibid. 

370PVOEDINGIN SWA, QP.._.Cjj: p. 24. 

38J.G.H. VAN DER WA1H,op.citp. 24. 

39B. HARLECH-JONES, op. cit: p. 24. 

"°CM NIEMAND, ONDERWYSMNDIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRJKA 
TOT1970: p. 101. 
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Die onderwysproklamasie van 1921 bet bepaal dat die onderwys dew- die mandataris, Suid-Afrika, aan die 

Administrasie van Suidwes-Afrika oorgedra moes word. Hierdie proklamasie bet die eerste vaste juridiese 

grondslag vir die onderwys aan Blankes, Klew-linge en Swartes van Suidwes-Afrika daargestel. Daar moes 

emvormighfid wees met betrekking tot die kw-rikulum, sillabusse en alle aanverwante aangeleenthede in die skole 

van die verskillende sendinggenootskappe.41 

Die Sendingskole is onder beheer van die "Bestuw-ders" van skole geplaas.42 Die skoolbestuurders was die 

skakel tussen die Departement van Onderwys en die betrokke instansie wat verantwoordelik was vir die oprigting 

van 'n skool. Die bestuw-der van 'n staatskool, 'n erlcende sendingskool of 'n sendingopleidingskool mo es pligte 

soos die toelating, registrasie, skoolbywoning, oorplasing en skorsing van leerlinge uitvoer. 

Kragtens die Onderwysproklamasie van 1921 is daar 'n Departement van Onderwys ingestel met 'n Direktew

van Onderwys aan die boof43 

Tot 1922het daar geen onderwyswetgewing bestaan nie, maar mihierdie datmn het Onderwysproklamasie nr 55 

van 1921 voorsiening gemaak vir die daarstelling van 'n Onderwysdepartement, 'n Adviserende onderwysraad 

en primere-, sekond&'e-, en nywemeidskole. Skoolplig van 7 - 16 jaar is toe ook ingestel vir alle Blanke kinders 

in die gebied. 

Die Departement van Onderwys van die Suidwes-Afrikaanse Administrasie het die meeste van hul aandag gewy 

aan die bevordering van die Blankes se onderwys in die gebied. By groter Nie-blanke skole, waar daar meer 

probleme met betrekking tot die organisasie en administrasie was, is Blankes aangestel as skoolhoofde. Die 

beginsel waamadaar ~eds gestreef is, was om die meer ontwikkelde Swartes aan te stet om die onderwys onder 

hul eie mense te behartig. 44 

41 C.M. NlEMAND, ONDERWYSMNDIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRIKA 
TOTJ970: p. 108. 

42Ihid.:. p. 110. 

43G.R LEWIS was die eerste Direktew- van Onderwys. 

44C.M. NIEMAND, ONDERWYSAANDIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRIKA. 
TOT 1970: p. 116. 
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Die Onderwys aan Swmtes was, soos reeds gemeld, onder die beheer van die Wesleyaanse-, Rynse- en Finse 

Sendinggenootskappe. 

'n Konferensie is op 1 Oktober 1923 in Windhoek gereel waar die staat sowel as die sendinggenootskappe 

teenwoordig was. 45 Die Direkteur van Onderwys het hi er bepalinge uiteengesit ten opsigte van kurrikuhnns en 

sillabusse vir die skole van sendinggenootskappe. 

In 1925 het 'n belangrike verandering in die stelsel van onderwys ingetree. Kragtens die "Zuid-West-Afrika

Konstitutie Wet'~ 1925 (Wetrr42 van 1925) het die administrateur van Suidwes-A:frika in 1925 voile se~enskap 

oor die Onderwys verkry, maar sy besluite was onderworpe aan die finale goedkeuring van die regering van die 

destydse Unie van Suid-Afrika 46 

2.4.3 Onderwysproklamasie nr 16 van 1926 

Soos reeds hielbo genoem is die uitvoerende gesag oor onderwys (volgens Wet m 42 van 1925) toegeken aan die 

Administrasie van Suidwes-Afrika vir sover dit skole aangaan wat in stand gehou of gesubsidieer is uit 

inkomstebronne van die gebied.47 

Die nuwe reeling in verband met onderwysdienste is uiteengesit in Proklamasie nr 16 van 1926 wat, behoudens 

sekere bepalings, Proklamasie m 55 van 1921 herroep het. Die Onderwysproklamasie van 1921 en 1926 was 

basies, vir sover dit die onderwys aan die Swmtes betref, dieselfde. 

In die mwe prokhmasie is daar duideliker voorsiening gemaak vir die klassifisering van die destydse bestaande 

tipes sendingskole deurdat onderskei is tussen sendingskole vir Kleurlinge en sendingskole vir inboorlinge. 

Die beheer en bestuur van onderwysdienste in die geheel het egter nog die :funksie van die Depmtement van 

Onderwys van die Suidwes-Afrikaanse Administrasie gebly, maar die dienste van sendin~enootskappe is vir 

45P.J. SCHOLTZ, DIE ONlWIKKELING VANINBOORLINGONDERWYSBINNE DIE 
SUIDELIKE SEKTOR VANSUJDWES-AFRIKA. 1915-1962: p. 24. 

46C.M. NIEMAND, ONDERWYSMNDIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRIKA. 
TOT 1970: p. 11. 

47REPUBLIEK VAN SUID-AFRJKA, VERSIAG VANDIEKOMMISSJE VAN 
ONDERSOEKNAMNGELEENl'HEDE VANSUII)WES-AFRIKA.: p. 220. 
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praktiese uitvoering ten voile behou. 48 

Plaaslike beheer was die taak van die sendinggenootskappe, maar die sentrale beheer was die staat se 

verantwoordelikheid Die regering het die onderwyspogings van die sendinggenootskappe gesubsidieer en 

sodoende ook hul samewerking behou. 

Vanaf 1926 het die Departement van Onderwys aan die Swartes en Kleurlinge die volgende dienste verskaf: 

inspeksie, smce aangaande kmrikulums en sillabusse, salarisse van onderwysers asook die gratis verskaffing van 

toerusting. Die Departement bet egter nie skoolboeke en skryfbehoeftes verskaf nie, geboue opgerig nie en ook 

nie leemtes en opvoedkundige vraagstukke gerdentifiseer nie. 

Onderwysproklamasie nr 16 van 1926 het bepaal dat sodra daar by 'n skool twintig leerlinge ingeskryfwas, en 

die senclinggenoOOb oor die nodige gebou en 'n onderwyser beskik het, die Administrasie verantwoordelik was 

vir die nodige meubels, die onderwyser se salaris, water en sanitere geriewe.4il 

Dit was vir die sendinggenootskappe nie nodig om vooraf die goedkeuring van die Direkteur van Onderwys te 

verkry om 'n skool tot stand te bring nie. 'n Bestaande skool kon egter deur die Direkteur van Onderwys gesluit 

word indien die sluiting daarvan in belang van die inwoners van die gebied was. 

2.4.4. Die inspeksiestelsel 

Die Onderwysproklamasie nr 16 van 1926 het verder bepaal dat die Administrateur van tyd tot tyd 

skoolinspekteurs en ander deskundige amptenare kon aanstel. Volgens Artikel 6(1) van die 

Onderwysproklamasie kon die Direkteur enige skool of onderwysinrigting onder sy jurisdiksie laat inspekteer.50 

48REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA, VERSIAG VANDIEKOMMISSIE VAN 
ONDERSOEKNAMNGELEENI'HEDE VANSWDWES-AFRJKA: p.220. 

49C.M. NIE.MAND, ONDERWYSAAN DIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRJKA 
TOTJ970: p. 117. 

SOp_J, SCHOLTZ, op. cit: p. 56. 
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Hierdie werk is reeds deur inspekteurs J. de Waal (1922 - 1925) en dr. C. Frey (1923 - 1927 begin. Die 

inspekteurs het Blanke sowel as Nie-blanke skole gelnspekteer, en gevolglik was hulle werk omvattend en 

veeleisend. 

Jn 1931 isH Vedder aangestel as Organiserende Inspekteur van Swart onderwys, met die opdrag om onder meer 

die werksaamhede in die skole te kolirdineer en aan onderwysers leiding te gee. 

Al die sendingskole van die verskillende genootskappe wat deur die regering ondersteun is, was ook onderhewig 

aan verpligte amptelike inspeksie. Dear is eenkeer per jear 'n hoofdelike (kyk voetnota) inspeksie gedoen om 

te bepaa1 of die leerlinge na.die volgende jaarklas oorgeplaas kon word Tydens die hoofdelike inspeksies is elke 

leerling individueel getoets in Lees, Reken en Skryf51 

Gedtrende 1935 is die stelsel van hoofdelike inspeksies gestaak. By skole wear 'n Blanke onderwyser werksaam 

was, moes hy die verantwoordelikheid vir die bevordering van die leerling na 'n volgende jaarklas aanvaar. 

Indien daar nie 'n Blanke onderwyser was nie, is die bestuurder van die skool gevra om te help met die 

bevorderings. 

Die re~lings in verband met onderwysdienste kragtens Onderwysproklamasie nr 16 van 1926, bet voortgeduur 

tot 1949, toe voile wetgewende gesag oor onderwys aan die Wetgewende Raad oorgedra is onder finale gesag 

van die Regering van Suid-Afiika. 

2.4.5 Kleurlingonderwys, 1921- 1931 

Die Kleurlinge, die Namas en die Basters is die bevolkingsgroepe van Suidwes-Afiika wat vroeer as 

"Bruinmense" geklassifiseer is. 

Dit dien vermeld te word dat die getalle van die Kleurlinge versterk is toe die Rehoboth-basters en Kaapse 

Kleurlinge (in 1915) na Suidwes-A:frika verhuis bet 

51a C.M. NIEMAND, ONDERWYSMNDIE SWART VOLKE VANSWDWES-AFRJKA 
TOT 1970: p. 182. 

b. Hoofdelike inspeksie behels dat elke leerling individueel deur die inspekteur getoets 
IS. 
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Die Onderwysproklamasie nr 55 van 1921 vir Suidwes-Afrika bet voorsiening gemaak vir die oprigting en 

instandhouding van Kleurlingskole. Teen 1921 het die Regering egter nog geen aanstaltes gemaak met die 

oprigting van Kleurlingskole nie. 52 

Verskeie sendinggenootskappe het egter voorsiening gemaak vir die onderwys aan die Kleurlinge. Die 

Wesleyaanse Sendinggenootskap het in 1921 sy werlcsaamhede tot die Kleurlingskole in Windhoek beperk. 

In 1922 is voorgestel dat aparte skole vir die kinders van die Rehoboth-basters en Kaapse Kleurlinge opgerig 

word. 

Vanaf 1922 is gratis onderwys en gratis boeke aan alle leerlinge in die sendingskole verskaf op dieselfde 

vootwaardes as vir Blanke leerlinge tot aan die einde van die laerskoolkursus.53 

In 1923 het die Anglikaanse Sendinggenootskap met onderwysvoorsiening aan die Kleurlinge in Loderitzbaai en 

Windhoek (kyk kaart nr. 1, p. 9) begin.54 Daar is ook in die jaar 'n opleidingskool te Okahandjageopen waar 

aspirant-onderwysers 'n driejarige opleidingskursus kon volg. 

In 1923 bet die skole vir Kleurlinge tot Standerd 6 gestrek en hulle bet die sillabus van die Kaaplandse 

Onderwysdepartement (KOD) gevolg.55 

Vanaf 1924 is ook gesorg vir naaldwerk en gesondheidsleer in die Kleurlingskole. Daar is meestal deeltydse 

naaldwerkonderwyseresse aangestel om ondenig aan die leerlinge in die Kleurlingskole te verskaf. Die kostes 

vir die lewering van water en gesondheidsdienste aan die sendingskole is ook deur die Administrasie gedra 56 

52C.H.J. SCHUITE, KLEURIJNGONDERWYSINSUJDWES-AFRIKA.: p. 34. 

53Ibi.d;_ p. 75. 

54C.M. NIEMAND, ONDERWYSMN DIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRJKA 
TOT 1970: p. 143. 

55C.J. C. LEMMER, op. cit: p. 70. 

56C.H.J. SCIWITE, op. cit: p. 37. 
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Die leerplanne vir Nie-blanke skole (Klemlinge ingesluit) en opleidingskole wat by die eerste 

onderwyskonferensie in 1923 (kyk p. 17 van die verhandeling) bespreek is, was in 1925 in werking gestel. Die 

leerplanne bet die onderwysvakke wat reeds by die meeste skole onderrig is, gedek. 

Die leerphme ingenoemde skole vir Klemlinge was dieselfde as die van die Kaaplandse Onderwysdepartement 

(KOD). Daar is beweer dat bevredigende werk gedoen is solank die ondenig dem Blanke leerkragte 

~is, 11BI'" dat die gehalte van die werk gedaal bet toe Klemlingonderwysers oorgeneem bet Die rede 

hiervoor is dat dit gedurende 1921 - 1926 nie moontlik was om die dienste van goed-opgeleide 

Klemlingonderwysers te bekom nie.57 

Vaaaf1927 is onda-wysa'S vir Kleurlingskole nit Kaapland in die Unie van Suid-Afrika verkry. Die Basters van 

Rehoboth (kyk kaart nr. 1 p. 9) wat vroeer die hulp van die kant van die Regering geweier het omdat hulle hul 

mcole self wou bestuur, het toe die beheer van die Departement van Onderwys oor hulle onderwysaangeleenthede 

vetwelkom. 58 

Die .Amnini&trasie het die Onderwysproklamasie nr 16 van 1926 s6 gewysig dat dit ook op die Rehoboth-gebied 

van toepassing gemaak is. Die eerste Regering-Klemlingskool is in 1927 by Rehoboth geopen. 

In 1931 was daar reeds sewe skole vir Klemlinge in die Rehoboth-gebied en t6e is begin om die Klemlinge van 

die Swartes te skei. Daar het dus in die jaar 'n skeiding tussen Swart en Klemlingonderwys gekom. 

Vervolgens dan 'n oorsig oor die stelsel van Bantoe-onderwys sedert 1949. 

2.5 ONDERWYS GEDURENDE DIE TYDPERK, 1949 - 1961 

2.5.1 Bantoe-onderwys 

In 1948 het die Nasionale Party f;eevierend uit die verkiesingstyd getree, en toe begin om die apartheidsbeleid 

in te stel. 

57 ADMINJSTRASIE VAN SUIDWES-AFRIKA, VERSIAG VAN DIE KOMMISSIE VAN 
ONDERSOEKNA.ME-BLANKE ONDERWYSINSWDWES-AFRJKA DEEL 2: p. 11. 

58C.H.J. SCHUTfE, op.cit: p. 38. 
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Die verantwoordelikheid vir die onderwys aan Blankes, Kleurlinge en Swwtes in Suidwes-Afrika bet na 1948 

gems op die skouers van die Suid-Afrikaanse Administrasie, die Departement van Kleurlingsake van Suid-Afrika 

en die Departement van Bantoe-onderwys van Suid-Afrika onderskeidelik (kyk bylae 1 op p. 117). 59 

As gevolg van die treffende ooreenkoms tussen die algemene kulturele agtergrond van die Swartes in Suidwes

Afrika en die Swartes in Suid-Afrika was daar sekere rigtinggewende beginsels (kyk pp. 23 - 25) wat in Suid

Afrika aanvaar is wat ook aanvaarbaar vir die Swartes in Suidwes-Afrika kon wees. 60 

2.5.l.l. Die Eiselen Kommissie .. 1949-1951 en die Bantoe-onderwyswet van 1953 

Alie aanbevelings deur die Eiselen Kommissie wat van 1949 - 1951 in die Unie van Suid-Afrika sy 

werksaamhede gedoen het, is in Bantoe-onderwyswetgewing van 1953 vervat. 61 In 1954, nadat die Bantoe

onderwyswet nr 47 van 1953 aangeneem is, het die regering Bantoe-onderwys in Suid-Afrika ingestel. 

Dithet onder andere voorsiening gemaak dat die beheer en administrasie van Bantoe-onderwys in Suid-Afrika 

oorgedra moes word vanaf die vier provinsiale administrasies na die sentrale regering. 

Hierdie wetgewing van Suid-Afrika is ook op Suidwes-A:frika van toepassing gemaak: ''This Act and any 

amendment thereof shall also apply in the territory of South West-.Africa including the East Caprivi Zip

fel".62 

Twee nuwe onderwysstelsels het na vore getree, naamlik een in die polisiesone (kyk kaart nr. 2. p. 11) en die 

mder in die noordelike gebied. Die gebiede in die noorde, naamlik Kaoko, Ovambo, Kavango, en Caprivi was 

dus buite die polisiesone.63 

~.P. TJITENDERO,EDUCATIONPOLJCYFORINDEPENDENlNAMJBJA: p. 8. 

~.M. NIEMAND, ONDERWYSMNDIE SWART VOLKE VAN SUIDWES-AFRIKA TOT 
121Q;_ p. 156. 

61 J. ELLIS, EDUCA.TJON-REPRESSIONAND LIBERATION· NAMIBIA: p. 31. 

62A.M. MBAMBA, A DJAGNOSTICANALYSIS OF THE EDUCATJONSYSTEMIN 
NAMIBIA: p. 9. 

63a. lb.id.. 

b. Gedurende 1905 - 1907 bet die Duitse koloniale regering geproklameer dat die 
helfte van Suidwes-Afrika direk onder hul beheer moes val. Hierdie area wat 
onder hul beheer was, bet hul die polisiesone genoem. 
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Binne die polisiesone was die betrokke kerk of sendinggenootskap verantwoordelik om toe te sien dat die 

bepalings van die Onderwys-proklamasi e (nr 16 van 1926) nagekom word. Die beheer van erkende sendingsko I e 

bet by die kerk ofsendinggenootskap wat vir die oprigting van die skole verantwoordelik was, berus. 

Buite die polisiesone (noorde) bet die sendinggenootskappe meer selfstandig opgetree met betrekking tot die 

onderwys en het tot 'n groot mate beheer oor die skole uitgeoefen. Die Administrasie van Suidwes-Afrika het 

'n subsidie aao die Sendelinge betaal en die toesig oor die onderwys is oorgedra aan 'n Organiseerder van Swart 

onderwys (kyk p. 27). 

As gevolgvan die wwe bedeling waardeur skole omskep sou word na gemeenskapskole, was dit noodsaaklik vir 

die Onderwysdepartement van Suidwes-A:frika om 'n aparte afdeling te skep waar die onderwys van die Swartes 

geadministreer sou word (kyk p. 30). 

2.5.1.2. Die Kommissievan 1958, die Goewermentskennisgewing nr. 204, en die Onderwysmemorandum 

van 1960 

Die Administrateur en die Uitvoerende Komitee van Suidwes-A:frika het in 1958 'n kommissie benoem om 

ondersoek in te stel na die voorsiening van onderwys aan die Swartes. Die benoeming van die Kommissie is by 

wyse van Goewennentskennisgewing nr 204 van 15 Augustus 1958 in die O:ffisiele Koerant bekragtig. Die 

verslagwadetrdie Kommissie gelewer is, staan bekend as die Verslag van die Kommissie van Ondersoek na 

Ni~blanke Onderwys in Suidwes-Afrika. Die Kommissie van 1958 bet voorgestel dat daar vir die Standerd 

6-eksamens dieselfde vraestelle gebruik moes word as wat die destydse Departement van Bantoe-onderwys in 

Suid-Afi"ika gebruik het. 64 

Die Ondenwysdepartement van Suidwes-Mrika was egter verantwoordelik vir die afueem van die eksamens, 

die nasien van die eksamenskrifte en die uitreiking van die sertifikate. 

Die Konmissie van 1958 het ook voorgestel dat die Junior-sertiflkaateksamen dieselfde moes wees as die vir 

die Swartes in Suid-Afi"ika Leerlinge in Standerd 10 moes die eksamen van die Gemeenskaplike 

Mlirikulasieraad afle. Alie ander skooleksamens kon intern bly en moes onder die kontrole van die Departement 

afgeneem word. Die eksamens vir onderwyssertifikate moes deels intern en deels ekstern afgeneem word 

64C.M. NIEMAND, ONDERWYSMN DIE SWART VOLKE VANSWDWES-AFRIKA 
TOT1970: p. 187. 
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Vir die eksteme deel moes die vraestelle van die Departement Bantoe-onderwys in Suid-Afrika gebruik word 65In 

1958 bet die Suidwes-Afrikaanse Onderwysdepartement verteenwoordiging verkry op die Departement van 

Bantoe-onderwys se eksamenkomitee. 66 

Die Kommissie van 1958 het 'n intensiewe ondersoek na bykans elke aspek van die onderwys aan Swartes 

ingestel en het onder andere dikwels gebruik gemaak van verslae van vorige kommissies, naamlik die 

Imerdepartmentele Kommissie virNaturelle-onderwys (1935 - 1936), die Eiselen-kommissie (1949 - 1951) en 

die Kommissie insake Kleurlingonderwys (1935 - 1936) van Kaapland 

Op aanbeveling van die Onderwyskommissie van 1958 (wat sillabusse van die Unie van Suid-Afrika moes 

ondersoek) het die Onderwysdepartement sommige sillabusse wat deur die Suid-Afrikaanse Swartes gebruik is, 

aanvaarenvantoepassing gemaak op die Swartes in Suidwes-Afrika Hierdie reelings is van toepassing gemaak 

op die volgende kursusse: die Laer Primere Onderwyskursus, die Jllllior-sertifikaatkursus, die Hoer Primere 

Onderwyskursus en Vakopleiding. Die Onderwysdepartement het 1 000 kopiee van sillabusse vir die junior 

primere skole, 175 kopiee vir die senior primere skole en ook 'n aantal kopiee van die sillabusse van ander 

onderwyskursusse vanaf die destydse Departement van Bantoe-onderwys van Suid-Afrika bestel, en dit tussen 

die betrok:ke skole vir Swartes in Suidwes-Afrika versprei. 61 

Die aanbevelings van die Kommissie van 1958 was rigtinggewend vir die onderwys van Swartes in Suidwes

Afrika 

Die Kommissie bet onder andere ook aandag gegee aan die eventuele vermeerdering van die administratiewe 

personeel wat nodig sou wees om die nuwe onderwysbeleid te implementeer. 

~.M. NlEMAND, ONDERWYSAANDIE SWART VOLKE VAN SUJDWES-AFRJKA TOT 
121JJ.: p. 188. 

66P.J. SCHOLTZ, op. cit: p. 151. 

61C.M. NJEMAND, ONDERWYSAANDIE SWART VOLKE VAN SUIDWES-AFRIKA TOT 
1.2212: p. 180. 



Die Onderwysmemorandum van 1960 het gevolg nadat die Kommissie van 1958 hulle verslag uitgebring het. 

Diemeestevandievoorstellevan die Kommissie van 1958 is in 1960 gernkorporeer in die nuwe onderwysbeleid. 

Die stmihetop sekere voorwaardes alle sendingskole in 1960 oorgeneem. Vir die skole waar Blanke personeel 

noodsaaklik was, is 'n Adviesraad aangestel. Die ker.k aan wie 'n skool behoort bet, het verteenwoordiging op 

die Adviem-aadgekry. Sodanige skole bet onder die direkte beheer van die Onderwysdepartement van Suidwes

Afrika geressorteer en is as staatskole geklassifiseer. 

Skole waar daar geen Blanke personeel was nie, is aan die ouergemeenskappe oorgedra en is geklassifiseer as 

gemeenskapskole (kyk p. 30). Die skole is plaaslik beheer en geadministreer deur komitees en rade waarop 

Swartes gedien bet 

Sendingskole wat nie aan die staat oorgedra is as gemeenskapskole nie, bet geen staatshulp ontvang nie en is as 

privaatskole geregistreer. Die privaatskole was egter onderhewig aan departementele inspeksies en moes die 

sillabusse van die Onderwysdepartement volg. 

Plaasskole was onder die bebeer en bestuur van die plaaseienaar of sy verteenwoordiger en 1s as 

staatsondersteunde skole geklassifiseer.68 

2.5.2 Kun:ikulmn- en sillabusontwikkelinge sedert 1950 

Gedrende 1950 was 'n konf erensie oor Swart onderwys gebou onder die voorsitterskap van die Hoofinspekteur 

vm. ~'Ole. Daar was verteenwoordigers van die Onderwysdepartement van Suidwes-Afrika, van die Rynse- en 

R~-Katolieke Sendinggenootskappe asook die boofde van die opleidingskole. Hulle bet oor die bele veld van 

Swart onderwys besin, dit wil se vanaf die sub-standerds tot en met die opleidingskole. 

'nEenvonnige leerplan, dit wil se 'n leerplan wat in a.Ile skole gebruik is, is in 1952 dwarsdeur Suidwes-A:frika 

mgevoer. 

~.M NIEMAND, ONDERWYSMNDIE SWART VOLKE VAN SUIDWES-AFRIKA TOT 
122.Q: pp. 234 - 235. 
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Gedurende 1954 is die stelsel van primere onderwys herbeplan en herorganiseer. Die volgende k"llITik'l.dums is 

virdieprimere skoolkunms saamgestel: Bybelse Geskiedenis en Sedeleer, Gesondheidsleer, Liggaamsoefening, 

die Eerste Taal (die Moedertaal wat ook as skoolvak vanaf sub-standerd "klein a'' tot en met standerd 2 onderrig 

is), die Tweede taal (een van die twee amptelike tale, naamlik Afrikaans of Engels), die Derde Taal (die ander 

an:ptelike taal, dit wil se Afrikaans of Engels wat geneem is vanaf standerd 2) en Skrif Die volgende vakke is 

ooknogindie kwrikulum ingesluit: Tekene, Rekene, Aardrykskunde, Natuurstudie, Hande-arbeid en Sang. Sang 

was nie 'n eksamenvak nie.69 

Sedert die begin van 1954 is 'n driejarige Junior Sekondere skoolkursus ingestel. Hierdie kursus, wat na 

Standerd 6 moes volg, is volgens die voorskrifte van die Universiteit van Suid-Afrika ingestel. Die vakke vir 

hierdie kursus was die tale (Afrikaans A en Engels B), Geskiedenis, Aardrykskunde, Biologie, 

Liggaamsoefeninge, Sang en Bybelse geskiedenis as kulturele vak.70 

Die groot verskil ten opsigte van die inhoud van die leerstof in die noordelike en suidelike gebiede van Suidwes

Afrika was een van die redes waarom daar nie eenvonnigheid in die ondeiwys was nie. Dit bet die sentrale 

beheer oor die onderwys bemoeilik en verwarring by die leerlinge geskep. Die sillabusse van die suidelike sektor 

wat in 1952 saamgestel is, was teen 1958 nog nie weer hersien ten einde tred te hou met die veranderende 

omstandighede nie. Sommige van die sillabusse wat in die noorde gebruik is, was verouderd terwyl andere 

onvoldoende of onvolledig was. Gevalle het selfs voorgekom waar daar geen sillabusse was nie. Die 

Organiseerder van Swart onderwys was daarvoor verantwoordelik om toe te sien dat die sillabusse gevolg 

word. 71 

2.5.3 Eksaminering en bevordering, 1951- 1960 

Die Standerd 6-eksamens was tot in 1951 'n interne aangeleentheid maar van 1952 was daar 'n eksterne eksamen 

deur die Departement van Onderwys van Suimves-Afrika afgeneem.72 

69C.M. NIEMAND, ONDERWYSMNDJE SWART VOLKE VAN SUJDWES-AFRIKA. TOT 
1.2ZQ: pp. 1 76 - 1 77. 

70l.b.id: p. 177. 

11lhld: pp. 178 - 179. 

721>.J. SCHOLTZ,~: p. 101. 
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Die OrgarUeerders van Swart onderwys, wat direk onder die Hoofinspekteur geressorteer het, bet vanaf 1952 

dieverantwoorclelikheidgedra vir die opstel en nasien van die vraestelle.73 Gedurende 1952 is daar twee Blanke 

OJ:gmiseerclers van Swart onderwys aangestel, naamlik een buite en een binne die polisiesone (kyk p. 22)74 Die 

t.otalepunteindie Standerd 6-eksamens was 100 pwite en die slaagvereistes was: Eerste T~ 50 persent en die 

Tweede Taal 45 persent 'n Gemiddelde van 50 persent is vir die bele eksamen vereis. 'n Spesiale stel re~ls 

moes tydens die a:fueem van eksamens nagekom word 75 

Slegs 'n beperkte aantal kandidate bet die eksamen in 1952 afgern. Van die 24 kandidate wat geskryf bet, bet slegs 

11 geslaag nadat die slaagvereistes as 'n spesiale vergunning verlaag is.76 Die aantal druipelinge was 54,2 

persent Die resultate van die eerste eksamen bet duidelik aan die lig gebring dat tot met die vorige jaar die 

Swart volke nie 'n bevredigende peil vir Standerd 6 gehandhaafhet nie.77 

Vanaf1953 is daar kwartaallikse eksamens geskryften einde die leerlinge beter te evalueer en om die vordering 
-

van die leerlinge meer gereeld te toets.78 'n Voordeel van die kwartaallikse eksamens was dat die onderwysers 

moontlike leemtes in hulle skolastiese ontwikkelinge gouer kon diagnoseer.79 

Vraestelle, eksmnenskrifte en puntelyste van die Junie-eksamen is bewaar tot aan die einde van die jaar vir insae 

deur die Kringinspekteur en die Organiseerder van Swart onderwys. Volgens die Jaarrapport van die Direkteur 

van Onderwys (1954) was die bestaande administrasie-stelsel waarvolgens die eksamens afgeneem is, uiters 

onbevredigend. 80 

73P.J. SCHOLTZ, DIE ONlWJKKELING VANIN800RLINGONDERWYSBINNE DIE 
SUIDELJKE SEKTOR VANSUIDWES-AFRJKA 1915-1962: p.101. 

7"l>ie werl<saamhede van die Organiseerders van Swart Onderwys was van 'n-omvattende 
aard.Gedurende Oktober 1959 is die pos omgeskep in die pos van fuspekteur van 
Swart Onderwys. Verskillende Organiseerders is gedurende die jare 1944-1958 vir 
verskillende vakke aangestel. 

75P.J. SCHOLTZ, op. cit: p. 102. 

16C.M. NlEMAND, ONDERWYSMNDJE SWART VOLKE VANSUJDWES-AFRJKA 
TOT 1970: p. 186. 

77P.J. SCHOLTZ, op. cit: p. 104. 

78Ihid.. 

79C.M. NlEMAND, ONDERWYSMNDIE SWART VOLKE VANSWDWES-AFRIKA 
TOT 1970: p. 186. 

SOp_J. SCHOLTZ, op. cit: p. 102. 
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As dit bewys kon word dat 'n onderwyser of leerling die re~ls oortree het, is die onderwyser van wangedrag 

aangekla en is daar met die leerling gebandel nagelang van omstandighede.81 

Tot aan die einde van 1957 het alle leerlinge die Junior-sertifikaateksamen (Standerd 8) van die Universiteit 

vat Suid-Afrika geskry( Die voorwaardes en reESls is van tyd tot tyd in die handboek ''F.ksamens vir die Jllllior

sertifikaat" voorgeskry( Die Universiteit het die nodige sertifikate aan die kandidate uitgereik. 82 

Die Senior Sekondere kursus het oor twee jaar gestrek en het Standerds 9 en 1 O ingesluit Die eksaminering 

in Standerd 9 het intern plaasgevind en is deur 'n inspekteur gekontroleer. Die slaagvereistes was dieselfde as 

in die openbare eksamen in Standerd 10. Sertifikate is deur die Gemeenskaplike Matriknlasieraad (1927 -

1960) aan die suksesvolle Standerd 10-kandidate uitgereik. 83 

Met die oorskakeling na die Kaapse leerplanne vir die Junior Sekondere kursus in 1958 was die Departement 

ook genoodsaak om in 1959 die Kaapse leerplanne in die Senior Sekondere kursus te implementeer. 

Die KOD bet ingestem dat kandidate uit Suidwes-Afrika onder sekere voorwaardes vir sy Senior

sertifikaateksamen (Standerd 10) kon inskryf Die eerste eksamen onder die nuwe bebeer is aan die einde van 

1960 afgeneem en daarmee is die dienste wat die Gemeenskaplike Matrikulasieraad aan die 

Onderwysdepartement in Suidwes-Afrika gel ewer bet, be~indig. 84 

Met die instelling van die KOD se leerplanne in Suidwes-Afrika bet daar egter probleme na vore gekom. Die 

probleme rondom vakinhoude in bandboeke en die gebrek aan gekwalifiseerde onderwysers is byvoorbeeld deur 

reeds gemelde J. Ellis soos volg verwoord: ''The introduction of the syllabus used in the Cape Province of 

81P.J. SCHOLTZ, DIE ONJ'WJKKELING VANINBOORLINGONDERWYSBINNE DIE 
SUIDELIKE SEKTOR VANSUJDWES-AFRIKA. 1915-1962: p. 102. 

82J.T. VANWYK., ASPEKTE VAN DIE ONDERWYSONI'WIKKELING VANSUJDWES
AFRJKA. 1915 - 1960: p. 132. 

rDc.M NlEMAND, ONDERWYSAANDIE SWART VOLKE VAN SUIDWES-AFRIKA. TOT 
1.22Q: p. 188. 

84J.T. VANWYK., op. cit: p. 135. 
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South Africa for all schools in &Juth West Ajhca may also be looked upon as a concession; if qualijiea' 

teachers are available, it could improve standards in mathematics (sic-RGA) and the sciences. The Geography 

textbook for Standard 4, for example, donates no more space to South West Africa than it does to Egypt. "85 

Die verskillende sendinggenootskappe in die noorde het egter hulle eie re~lings, kurrikulums en sillabusse ten 

opsi~ vm eksamens en bevorderings gevolg. Die inspekteurs bet geen aandeel in die eksamens en bevorderings 

gehad nie, en die Organiseerder van Swart Onderwys bet slegs 'n mate van kontrole uitgeoefen. Inspekteurs bet 

wel die ~edures van die interne eksamens (tot en met Standerd 5) en die eksterne eksamens (Standerd 

6) gekontroleer. 

2.5.4 lnspeksiedienste, 1952- 1960 

Soos reeds gemeld (kyk p. 27) is twee organiseerders van Swart onderwys (in 1952) aangestel. Hulle bet 

regstreeks onder die Hoofinspekteur geressorteer. In die drie noordelike streke, naamlik die Kaokoland, 

Ovamboland en Okavango (kyk kaart nr. 2, p. 11) was Swart onderwys die verantwoordelikheid van die 

Onderwysdepartement Die skole is nie deur die Inspektoraat besoek nie. 

Die Organiseeilers moes die onderwysers se werkverslae, persoonlike voorbereiding en metode van onderwys 

evalueer, dievraestellevir die Standerd 6-eksamen opstel en die skoolrekords nagaan, die leerlinge se skriftelike 

werk nagaan, voorligting gee en demonstrasie-lesse aanbied.86 

Die eerste Hoofinspekteur vir Swart onderwys, mnr. P.J. Brandt, is op 1 September 1960 aangestel. Hy was 

direk aan die Adjllllk-direkteur verantwoordelik. Hy is in sy taak deur 'n Blanke inspekteur en twee Swart 

opsieners van skole bygestaan. 87 

85J. ELLIS, EDUCAIJON REPRESSIONAND LIBERATION· N4MJBIA: p. 31. 

86Tuid;. p. 184. 

87Die eerste twee Swartes wat die poste as opsieners beklee het, was A.J. Tjikemma en 
M. Shipanga 
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2.5.5 Die instelling van Gemeenskapskole, 1958 

Die Kommissie insake Inboorlingonderwys van Suidwes-Afrika (kyk p. 23) bet in 1958 aanbeveel dat 

sendingskole in gemeenskapskole omskep moes word 88 Hierdeur sou die ouers 'n groter aandeel in die 

onderwys van hulle kinders kon kry deur skoolkomitees en skoolrade. 

Ditdienvenneldteworddat die Kommissie van 1958 besefhet dat die Bantoe-kulture, as groep, radikaal verskil 

van die Westerling, en dat die onderwys by hierdie eiesoortige "groepskultuur" moes aansluit 89 

Die idee van gemeenskapskole het aanvanklik (1958 - 1965) 'n goeie ontvangs by alle Swart bewoners van die 

landgekry. 

Toe die beamptes wat met die taak belas was om die gemeenskapskole in te stel (in 1960) in die reservate begin 

werkhet, het die leiervan die Hereros die Onderwysdepartement in kennis gestel dat hulle nie bereid was om die 

11.lWe stelsel te aanvaar nie. Die Hereros was ongenee om die totstandkoming van verspreide gemeenskapskole 

teaanvaarenhetamgedring op gesentraliseerde groot regeringskole. Die Suidwes-Afrikaanse Administrasie het 

egter nie van sy beleid van die stigting van gemeenskapskole afgesien nie. Die Hereros is meegedeel dat die nuwe 

stelsel daarop gemik was om algehele vooruitgang vir al die Swart.es te bewerkstellig. Na verdere beraadslaging 

het die Hereros hulle kinders (in 1961) toegelaat om die skole byte woon.90 

Vervolgens 'n oorsig van ontwikkeling sedert 1962 met besondere verwysing na die voorsiening van onderwys 

aan die Swart.es. 

2.6 ONTWIKK.ELINGE OP ONDERWYSGEBIED, 1962 - 1990 

2.6.1 Voorsiening van Onderwys aan Swartes 

Suidwes-A:frika het 'n heterogene bevolkingsamestelling. Die Swart.es het (in 1970) uit die volgende subgroepe 

bestaan, naamlik die Ovambo (agt subgroepe), Damaras (Dama ofBergdamaras), inwoners van Kavango (vyf 

88Gemeenskapskole verwys na primere staatskole en sendingskole (slegs waar die 
sendinggenootskappe daartoe ingestem het), waar daar geen Blanke personeel was nie. 

~.B. BURGER, DIFFERENSJAEJE. INlEGRASIE ENKONJ'INU'tTEITAS RJGLYNE 
VAN DIE ONDERWYSSTELSEL VAN DIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRIKAI 
NAMJBJe MET BESONDERE VERWYSJNG NA BEROEPSGERJGTE ONDERWYS: 
p. 67. 

90C.M. NIEMAND, ONDERWYSMN DIE SWART VOLKE VAN SUIDWES-AFRJKA 
TOT 1970: p. 228. 
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subgroepe ), Hereros, Oos-Capriviane, Boesmans (met drie taalgroepe ), Tswanas en Kaokovelders (kyk kaart 

tr. 1, p. 9).91 Bogenoemde bevolkingsgroepe bet op verskillende tye die land binnegekom en had ook hul eie taal, 

kultuur, godsdiens en leefWyse. 

Vanaf die begin van die sestigerjare (van die 20ste eeu) tot aan die einde van 1968 was Swart onderwys in 

Suidwes-Afiika 'n aparte afdeling van die organisasiestruktuur van die Departement van Onderwys van Suidwes

Afrika, met sy eie hoofinspekteur (kyk p. 29). 

2.6.1.1 Die Odendaalkommisie, 1962- 1963 

Op 11September1962 bet die Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika (adv. C.R Swart) 'n kommissie 

ondervoorsitten;bp van F.H. Odendaal benoem om ondersoek in te stel na veral die sosiale vooruitgang van die 

inwoners van Suidwes-Afrika, en wel meer bepaald die onderwys aan die Swartes.92 

Een van die belangrikste aanbevelings van die Odendaalkommissie (wat reeds vervat was in die aanbevelings 

van die Eiselen Kommissie; kyk p. 22) was dat die Swart onderwys van Suidwes-A:frika by die destydse 

Depatemeli:vmBar:toe-onderwys van die Republiek van Suid-A:frikamoes inskakel, terwyl Kleurlingonderwys 

by die destydse Departement van Kleurlingsake van die Republiek van Suid-Afrikamoes inskakel.93 

Die Odendaalkommissie bet verder onder andere aanbeveel dat die verdere ontwikkeling, finansiering en 

onderwysdienste vir die Swartes die direkte verantwoordelikheid van die regering van die Republiek van Suid

A:frika moes· word. 94 

Voortvloeiende uit die aanbeveling van die kommissie bet die volgende ontwikkeling gevolg: Reeds in 1962 was 

dit duidelik dat die Namas (kyk kaart nr. 1, p. 9) nie saam met die Swart volke onder die destydse Departement 

van Bantoe-onderwys kon ressorteer nie, maar wel onder die jurisdiksie van die destydse Departement van 

Kleurlingsake van die Republiek van Suid-Afrika. Vanaf 1969 is die Namas by die Kleurlinge van Suidwes

Afrika ingeskakel. 

91 C.M. NIEMAND, ONDERWYSINSUJDWES-AFRJKA TOT 1975: p. 25. 

~.M. NIEMAND, ONDERWYSMNDIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRJKA. TOT 
122f);_ p. 231. 

93C.M. NIEMAND, ONDERWYSINSUJDWES-AFRJKA. TOT 1975: p. 10. 

9t.M. NIEMAND, ONDERWYSMNDIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRIKA TOT 
122f);_ p. 232. 
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Sedert 1969 bet slegs die Blanke onderwys van Suidwes-Afrika onder die Onderwysdepartement 

van Suidwes-Afrika geressorteer. 95 

Met die iraelling van die Departement van Kleurling-, Rehoboth- en Nama-aangeleenthede (1974) is die Namas 

weer as ''Bruin" voile beskou en is hulle saam met die "Bruin" voile van Suidwes-Afrika ingedeel. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die sentrale beheer van onderwys vir al die bootbevolkingsgroepe, naamlik 

Blankes, Swm'tes en Kletrlinge reeds vanaf 1921 tot en met 1968 in die Departement van Onderwys van Suidwes

Afiikagevestig was. Dit dien vermeld te word dat hierdie aspek, naamlik die sentrale beheer van onderwys vir 

al die hoo:lbevo~ van Suidwes-Afiika, beklemtoning verdien sodat dit die leser helder voor oe sal bly. 

Aan hierdie toedrag van sake sou egter 'n einde kom. 

2.6.1.2 Beheer deur die De.partement van Bantoe-onderwys vanaf 1969 

Op !fOl1d van die aanbevelings van die Odendaalkommissie (1962 - 1963) moes onderwysdienste vir Boesmans, 

Damaras, Hereros, Tswanas, Kaokovelders, Ovambos, Okavangos en die Oos-Capriviane ingeskakel word by 

die mgmime&1nidmrvan die destydse Departement van Bantoe-onderwys van die Republiek van Suid-Afrika 96 

In 1969 is Swmt onderwys van Suidwes-Afrika deur die destydse Departement van Bantoe-onderwys kragtens 

Wet 25 van 1969 oorgeneem. Die verskillende etniese groepe bet hul eie Departement van Onderwys ingestel 

en hierdie departement was nou verbonde aan die Departement van Bantoe-onderwys.97 

95C.M. NIEMAND, ONDERWYSINSUJDWES-AFRJKA TOT 1975: p. 10. 

961\llil p. 187. 

97a llllii p. 187. 
b. Die etniese groepe verwys na die aanbeveling wat die Odendaalkommissie gedoen 

het om die tien Swart groepe, naamlik die Ovambos, Okavangos, Hereros, 
Rehoboth-basters, Boesmans, Kaokovelders, Oos-Capriviane, Namas, Damaras 
en Tswanas se onderwys so nit te brei dat eilee groep se sosiale en ekonomiese 
vooruitgang bevorder kon word. 
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2.6.1.3 Verdere ont..,..'ikkelinge tot 1978 

Teen 1970 het onderwys aan die Swartes in Suidwes-A:frika 'n organisasiestruktuur gehad wat uit verskillende 

komponente bestaan het, en wat onder beheer van 'n enkele staatsdepartement, naamlik die Departement van 

Onderwys en Opleiding (die destydse Departement van Bantoe-onderwys) was. 98 Aile beplanning met betrekking 

tot die onderwys aan die Swartes van Suidwes-Afrika is in Pretoriagedoen. 

In 1978 is die bestaande sillabusse van Bantoe-onderwys geskrap. Die aanbeveling van die Administrateur

Generaal (aangestel vanafSeptember 1977 en gemoeid met sake van belang vir Suidwes-Afrika as geheel) was 

dat die sillabusse van die KOD gebruik moes word 99 

Aile leerlinge van Sub A tot Standerd 8 in skole vir Swartes bet in 1978 na die KOD-sillabusse oorgeskakel, en 

die ea:ste Swart kandidate uit Suidwes-Afrika het in Desember 1980 die Kaaplandse Senior-sertifikaateksamen 

afgele. 100 

-

Die vervangingvm die sillabusse van die Departement van Onderwys en Opleiding (Republiek van Suid-Afrika) 

met die vm die KOD bet die voordeel ingehou van beter bekendheid en geredelike aanvaarding ( deur die Swartes 

van Suidwes-Afrika) van kwalifikasies (in besonder die Senior-sertifi.kaat en Martikulasievrystelling). Die 

vervanging van die sillabusse (soos op p. 28 genoem) het daarteenoor 'n toenemende negering van die beginsel 

vmkultirele diffeienmasie meegebring. 101 In die inhoud het die sillabusse so ver van die eie kulture van die Swart 

leerlinge in Suidwes-Afrika gestaan dat daar van 'n kontinue oorgang van huislike milieu na die onderwys, en van 

die onderwys na die eie gemeenskap weinig sprake kon wees. 

~.M NlEMAND, ONDERWYSAANDIE SWART VOLKE VANSUJDWES-AFRIKA TOT 
l22Q;_ p. 263. 

~.B. BURGER, DIFFERENSIASIE. INTEGRASIE ENKONJ'INUITEITAS RIGLYNE 
VIR DIE ONDERWYSSTELSEL VAN DIE SWART VOLKE VANSU/DWES-AFRIKAI 
NAMJBIU MET BESONDERE VERWYSING NA BEROEPSGERIGTE ONDERWYS: 
p. 78. 

1~ 

101Thid.. 
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Swart skole het gebuk gegaan onder finansiele- en handboektekorte wat duidelik in die uitslae van die Swart 

leerlinge weerspieel is. 102 In hoofstuk vier sal enkele probleme rakende die KOD-eksamenstelsel uitgewys en 

geevalueer word, ook op grond van hul lewensvreemdheid vir Swart leerlinge in Suidwes-Afiika 

2.6.1.4 Beheer deur die Departement van Nasionale Opvoeding vanaf 1979 

'n Departement van Nasionale Opvoeding vir Suidwes-Afrika is in Oktober 1979 in werking gestel. Sekere 

algemene riglyne is neergele deur die Departement van Nasionale Opvoeding ten opsigte van die minimum 

standaard en die minimum vereistes ten opsigte van kursusse, sillabusse, die afueem van eksamens en die 

uitreiking van sertifikate. Die volgende spesifieke riglyne het ook gegeld:-103 

Onderwys in staats- en staatsondersteunde skole sal 'n Christelike karakter he, maar die godsdienstige 

oortuiging van die ouer sal gerespekteer word 

Onderwys sal 'n~ nasionale karakter he, en moet streefna onuitputlike liefde vir en lojaliteit teenoor 

Suidwes-A:frika 

Die moedertaal sal tot Standerd 1 as ondenigmedium gebruik word. 

Die ideaal sal wees om gratis onderwys vanaf6 tot 16 jaar aan leerlinge te verskaf. 

Skoolbywoning deur leerlinge vanaf6 tot 16 jaar sal verpligtend wees. 

Die bevoe~id, belangtelling en aanleg van die leerlinge en die behoeftes van die land sal in ag geneem 

word wanneer onderwys verskafword. 

Onderwysers sal voorligting ten opsigte van loopbane verskaf 

Aktiewe bycbe detr die ouers en gemeenskappe deur middel van skoolkomitees, beheerliggame of ander 

komitees sal aanbeveel word. 

Aanbevelings deur Onderwysliggame sal aandag geniet. 

Die Departement van Nasionale Opvoeding (verteenwoordigend van alle bevolkingsgroepe in Suidwes-Afrika; 

kyk ook p. 35) sou ook die onderwys van daardie Swart bevolkingsgroepe wat nog nie oor 'n eie 

Verteenwoordigende Owerheid beskik het nie, behartig. Skole vir Swart leerlinge in die Blanke gebied is ook 

aan die Departement van Nasionale Opvoeding oorgedra 

1~.P. TJITENDERO, EDUCAJ'JONPOLICY FOR INDEPENDENJ'NAMJBlA; p. 15. 

103a A.J.J. VISSER, EDUCATIONJNNAMJBIA (SWA): A 1980 PERSPECTIVE. 
SOUTBAFRICANJOURNAL OFEDUCAIJON. vol. 1. no. 2: p. 58. 

b. Die begrip ''Nasionale Opvoeding" verwys na opvoeding wat die nasie in sy 
geheel betref. 
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Teen 1980was die getal Swart Standerd 10-leerlinge in Ovamboland 133, in Caprivi 45, Damaraland 45 en in 

die res van Suidwes-Afrika 121. Die totaal van die Swart Standerd 10-leerlinge was 344.104 Daar was vanaf 

1980 tot 1990 'n meer as vyfvoudige toename in die aantal leerlinge. Die grootste persentasietoename in 

leerlinggetalle was in die sekondere fase. 105 Die rede hiervoor is dat ouers sowel as leerlinge die voordeel van 

akademiese kwalifikasies vir ekonomiese- en sosiale vooruitgang ingesien het 

Teen Desember 1980 het die volgende vyf Departemente die onderwys van die Swart bevolking in Suidwes

A:frika beheer:-10<i 

Die Departement van Nasionale Opvoeding wat prim&e en sekondere onderwys vir Swartes in die 

Blanke gebied, Hereroland, Kaokoland en Boesmanland, sowel as tersiere onderwys vir alle 

bevolkingsgroepe beheer het 

Die Departement van Onderwys van Kavango. 

Die Departement van Onderwys van die Caprivi. 

Die Departement van Onderwys van Ovambo. 

Die Departement van Onderwys van Damaraland. 

Die sillabusse wat in die skole gebruik is, was die van die KOD en die sekondere skooleksamens is ook deur 

middel van die KOD afgeneem. Eksamens van die Departement van Nasionale Opvoeding van die Republiek van 

Suid-A:frika is ook deur deeltydse studente geskryf. 

2.6.2 Voorsiening van onderwys aan Blankes, 1962- 1990 

Die~ vir Blaakes, Swartes en Kleurlinge was, soos reeds op p. 22 genoem, gebaseer op 'n aparte 

stelsel vir elke rassegroep. 

104A.J.J. VISSER, EDUCATIONINNAMIBIA (SWA,): A 1980 PERSPECTIVE. SOUTH 
AFRJCANJOURNAL OF EDUCATION vol. 1. no. 2: p. 58. 

1051.B. BURGER, DIFFERENSIASJE. INTEGRASIE ENKONTINUJTEITAS RJGLYNE 
VIR DIE ONDERWYSSTELSEL VAN DIE SWART VOLKE VANSUIDWES-AFRIKAI 
NAMIBle METBESONDERE VERWYSINGNA. BEROEPSGERIGTE ONDERWYS: p. 
82. 

I~ p.80. 
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Die Onderwysstruktuur vanaf 1960 tot 1975 het behels dat Blankes 12 jaar primere en sekondere opleiding 

ontvanghet Die eerste twee jaar was bekend as Sub A en Sub B. Daarna het gevolg Standerds 1 tot 10. Vir die 

Blankes het die sekondere skoolfase 5 jaar gedum-. 

Die onderwysstelsel vir Blankes in Suidwes-Afrika was die besondere realisering van die universele 

onderwysstelselstmktuur met inagneming van faktore soos die natuurlike milieu en kultuurlewe. Die hele 

onderwysstelsel was deel van die Blankes se Westerse kultuur. 

Vanwee die verbimenisse met Duitsland en die Republiek van Suid-A:frika in die algemeen, en die Kaapprovinsie 

in die besonder, is die eksaminering in hierdie lande ten volle of in e:ffens gewysigde vorm op onderwys aan 

Blankes in Suidwes-Afrika van toepassing gemaak. 107 'n Groot ooreenkoms tussen die Blanke onderwys in 

Suidwes-Afrika en die van die Onderwysdepartement van die Kaapprovinsie en Duitsland bet dus bestaan. Die 

Blanke onderwys in Suidwes-Afrika bet die leerplanne van die KOD gebruik en ook bul Senior

sertifikaateksamens (sedert 1960) geskryf 

Sedert 1980 is die onderwys en opleiding in Suidwes-Afrika gebanteer ooreenkomstig die bepalinge van die Wet 

op N~onale Onderwys (Wet 30 van 1980), Proklamasie A.G. 8 van 1980, en ander wetgewing en ordonnansies 

wat betrekking bet op onderwys en die voorsiening van opleiding dem- die onderskeie verteenwoordigende 

owerbede. 

fu 1988 was die Blanke bevolking in Suidwes-Afrika ongeveer 77 000 waarvan 17 955 skoolgaande leerlinge 

was, en van die 17 955 was 16 823 verbonde aan skole wat geressorteer bet onder die Administrasie vir 

Blankes.108 Die res was in skole wat onder Nasionale· Opvoeding geressorteer bet. 

JnSuidwes-Afiika was die Administrasie vir Blankes in 'n stryd gewikkel met die Onderwysdepartement om sy 

onderwysstelsel gedi:fferensieerd te bou om sodoende die volksaard en nasionale gevoel te bewaar. Voorts was 

die onderwysstelsels van die Blankes in Suidwes-Afrika Christelik en nasionaal. Dit was die ideaal van die 

Administrasie vir Blankes dat die onderwys gekenmerk moes word dem- liefde tot God, die naaste en die 

vaderland. 109 

1071.J. VII.JUEN, VERGESTALTJNGSWYSES VAN DIE ONDERWYSSTELSEL MET 
BESONDERE VERWYSINGNA. DIE STELSEL VAN ONDERWYSVOORSIENING VIR 
BJANKESJNSWAINAMIBJe. FASETTE: p. 19. 

108lhid.. 

109Ih.id: p. 21. 



37 

2.6.3 WeUe rakende Kleurlingonderwys, 1962 - 1990 

Die ondervvyswett.e met betrekking tot Klew-Iingonderwys in die Republiek van Suid-Afrika is ook van toepassing 

op Kleurlingonderwys in Suidwes-Afrika gemaak. Die Wet op Ondexwys vir Kleurlin,ge, 1963 (Wet 47 van 

1963) en die Wet op die Verteenwoordigende Kleurlingrmui, 1968 (Wet 52 van 1968) was van besondere 

betekenis vir Kleurlingonderwys.110 

Die funksies wat die Onderwysdepartement van Suidwes-Afrika vervul bet ten opsigte van die Nie-blanke 

onderwys (insluitende Klemlingonderwys), bet aan die einde van 1968 verval. 111 

In 1969 is Klemlingonderwys (mi die aanvaarding van Wet 47 van 1963) oorgedra aan die Departement van 

Kleurlingsake van die Republiek van Suid-A:frika 112 

Vir die Kletrlll\ge wn Suidwes-Afrik~ wat ingeskakel bet by die Klemlingonderwys van die Republiek van Suid

Afiika, is daar ook voorsiening gemaak in die Wet op Onderwys vir Kleurlinge in Suid-Afrika. 1972 (Wet 63 van 

1972). 

In 1972 is daar ook voorsiening gemaak vir die onderwys van die Rehoboth-basters in die Wet op Ondexwys vir 

Basters van Rehoboth (Wet 85 van 1972).113 Die Rehoboth-basters bet onder die destydse Departement van 

Kleurlingbetrekkinge en Rehoboth-aangeleenthede geressorteer. Daar is gepoog om met hierdie 1972-Wet die 

onderwys van die "Bruines" van Suidwes-Afrika op dieselfde vlak te plaas as die onderwys van al die ander 

bevolkingsgroepe van die Republiek van Suid-Afrika. 

Metdieaftcondigingvan die Wet op Onderwys vir dieNamas in Sujdwes-Afrika, 1972 (Wet 86van1972) is die 

Namas (tot 1962 ingedeel onder die Swart bevolkingsgroepe) onder die destydse Departement van 

Klemlingbetrekkinge en Rehobothaangeleenthede geplaas. Teen 1974 is die Namas dus beskou as 'n ''Bruin" 

volk. 114 

11°C.M. NIEMAND, ONDBRWYSINSUIDWES-AFRIKA TOT 1975: pp. 152 - 153. 

111lh.i!t p. 177. 

112A.M. MBAMBA, op. cit: p. 34. 

113C.M. NIEMAND, ONDERWYSINSUIDWES-AFRIKA TOT 1975: pp. 152 - 153. 

114Ihi.d;. p. 25. 
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Virdie Kleurlinge het die skooljare van Sub A tot Standerd 10 gestrek. Die sekondere fase het vyfjaar geduur. 

Die Kleurlinge het, soos die Blankes en Swartes, dieselfde November-Desember Senior-sertifikaateksamens 

(in 1980) van die KOD afgele. 

Vervolgens 'n oorsig van ontwikkelinge sedert 1990 met besondere verwysing na eksaminering. 

2. 7 VERANDERINGE OP ONDERWYSGEBIED SEDERT ONAFHANKLIKHEIDSWORDJNG, 
1990 - 1995 

2. 7.1 Losmaking van die bande met die Republiek van Suid-Afrik.a 

Suidwes-Afiikahetop 21Maart1990 ona:fuanklikheid verkry en die land sou voortaan as Namibi~ bekend staan. 

Die edrele Ministerie van Onderwys en Kultuur bet rui ona:fuanklikheid 'n reeks onderwysveranderinge daargestel. 

Mnr. N . .Angula,MinistervanOnderwys en Kultuur, bet in sy 1991-jaarverslag bekend gemaak dat R24,59 miljoen 

vir 1991 - 1992 begroot was vir "development and monitoring of education standards'~ 115 

Die Suid-Afi"ilcaame beleid in die destydse Suidwes-A:frika was daarop geskoei om aparte onderwysstelsels daar 

te stel vir Blankes, Swartes en Kleurlinge. Hierdie eertydse beleid was geskoei op segregasie. Die Ministerie 

van Onderwys en Kultuur van die nuwe ni&-rassige staat, was daarop ingestel om geheel en al weg te doen met 

hierdie sisteem van apartheid en segregasie in die skole van Namibie. 

DieEerste Minister van Namibie, mnr. H.G. Geingob, het hom tydens die amptelike opening van die Nasionale 

konferensie van IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) en IDGCSE (Higher 

International General Certificate of Secondary Education) eksamens te Swakopmund op 5 Mei sterk 

uitgespreek oor die destydse eksamenstelsel toe hy ges~ het: "First, the Bantu curriculum permeated almost 

every minute of the school day and then the Cape syllabus was introduced without the necessary infrastrocture. 

The prevailing situation was hardly challenging for the academic children and grossly neglected the basic 

skills necessary for preparing children for the world of work. Most of the population thus stumbled about in 

untrained illiteracy'~ 116 Verwys nap. 57 vir 'n agtergronduiteensetting ten opstige van die IGCSE en HIGCSE 

eksamenstelsel. 

115N. ANGULA,ANNUAL REPORT OF THE MLNISTRY OF EDUCAIIONAND 
CULWRE: PRESENlED TO THENAIIONAL ASSEMBLY OFNAMIBIA: p. 10. 

116.H.G. GEl.NGOB,ADDRES>'OF THE RIGHT HONOURABLE HG. GEJNGOB: PRIME 
.MINISTER OF THE REPUBLIC OFNAMIBIA ON THE OCCASION OF THE 
FORMAL oPENING OF THE NATIONAL CONFERENCE ON/GCSE AND HIGCSE 
EXAMINATIONSIMPLEMENI'AT/ONINNAMIBIA: p. 2. 
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Dit dien bier vemield te word dat die meeste skole in Namibie wel nog die KOD-eksamens in 1994 afgele hel 

Die Ministerie het ci.Js met groot veiwagting uitgesien na die instelling van die International_ General Certificate 

of Secondary Education (IGCSE)-eksamens in 1995 nadat die KOD-eksamens in 1994 uitgefaseer bet 

2. 7. 2. Die Ministerie van Onderwys en Kuituur begin sy werksaamhede 

2.7.2.1Diejaar1991 inperspektief 

Vamitdiegesigspunt van die Ministerie van Onderwys en Kultuur (Ministry of Education and Culture - MEC) 

is diejaar 1991 beskou as 'njaar van ontdekking. Insig moes verkry word op alle terreine van die onderwys in 

Namibie. 117 

Die integrasie van die destydse 11 etniese Onderwysdepartemente (soos vemield aan die begin van hierdie 

hoofstuk, p. 6), bet nuwe administratiewe strukture en prosedures 'n noodwendigheid gemaak. 

Met die stigting van die enkele Ministerie van Onderwys en Kultuur was daar uiteraard 'n kommunikasiegaping 

tussen die Ministerie en die skole in Namibie omdat die Ministerie nog nie doeltreffend gevestig was nie. Mnr. 

Angula meld in sy 1991-ja<I"verslag: "Many schools seem to have felt abandoned, ignored and, at worst, wt th out 

leadership. The consequences of this communication vacuum have been that information sometimes reached 

schools in a distorted form; fiction often became fact and rumour was taken as gospel truth'~ 118 

117N. ANGULA,.ANNUAL REPORT OF THE MINISTRY OF EDUCATJONAND 
CULTURE: PRESENlED TO THE NAIIONAL ASSEMBLY OFNAMJBIA: p. 1. 

118Ib.i.d. 
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Die Ministerie het egter teen 1991 die volgende mylpale bereik:-119 

'n Enkde onderwysstdsd ten opsigte van a.dministrasie, bestuur en beheer is daargestel. 

Ses Streekskantore (Windhoek, Khorixas, Rtmdu, Keetmanshoop, Katima Mulilo en Ondangwa) is 

opgerig ofuitgebrei. 

Die basiese roetines in bestuur, begroting en finansi~le beheer het ontwikkel. 

'n Sistematiese program om 'n onderwysbeleid te formuleer en te ontwikkel is ingestel. 

Kritiese leerprosesse en onderrigtekorte is gerdentifiseer. 

'n Nuwe OflMdtende Junior Sekond&e Kurrikulum vir Graad 8 (Standerd 6) is ontwerp, germplementeer 

en ge~valueer. Die proses het reeds in 1990 'n aanvang geneem. 

In hoofstuk drie sal hierdie aspekte verdere aandag kry. 

2.7.2.2 Die eerste groeipyne 

DieMinisterievmOnderwys en Kultuur se standpunt aan die einde van die 1991-akademiese jaar was dat skole~ 

die gemeenskap en die Regering saam moes werk om probleme te bowe te kom. Mnr. Angola het die basiese 

probleme toe soos volg aangestip:-120 

Jnplmtelanme gebiede het die meeste gemeenskappe hulselfnie gemobiliseer om 'n daadwerklike rol in 

die opvoeding van hul kinders te speel nie. 

Algemene ondenig op die platteland deur onderwysers was nie na wense nie, en daar was die indruk 

dat sommige onderwysers hut sertifikate vervals het 

119N. ANGULA,ANNUAL REPORT OF THE MINISTRY OF EDUCATJONAND 
CULTURE: PRESENlED TO THE NAJ'IONAL ASSEMBLY OFNAM1BIA: p. 3. 

t~. 
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Dwarsoor die land was daar klagtes dat onderwysers afwesig was, laat by skole aangemeld het en totaal 

onprofessioneel opgetree het 

Die leerlinge selfhet hul regte, soos aangedui in die grondwet, verkeerd gerntel]lreteer en dit het gelei tot 

wandissipline in skole. 

Sonmige ~ole, veral onder die destydse Blanke Administrasie het 'n lae onderwyser-leerling verhouding 

gehad, tot so laag as 1 onderwyser vir elke 7 leerlinge. Hierteenoor was die gemiddelde onderwyser

leerling verhouding op plattelandse skole baie boog, byvoorbeeld 1 onderwyser vir elke 50 leerlinge. 

Nieteenstaande bogenoemde vyf probleme bet die Ministerie gevoel dat 'n goeie begin gemaak is, en dat 'n goeie 

basis vir toekomstige ontwikkeling, bervorming en hemuwing gele is. 121 

2.7.2.3 Eindeksamenuitslae, 1991-1995 

Diemee&te sekondere skole bet einde 1991 nog die Senior-sertifikaateksamen van die KOD-eksamens geskryf 

Die 70 deelnemende sekondere skole in Namibie bet 3 660 kandidate vir die eksamen ingeskryf Van die Graad 

12 {St 10) voltydse leerlinge wat hul vel]lligte ses vakke geskryf bet, het 1 551 {42,4 persent) geslaag. 

Mmlkulasie-vrystelling is deur 438 kandidate verwerf en 7 kandidate bet met 'n gemiddelde A-simbool geslaag. 

Die aantal Graad 10-kandidate {St 8) uit 119 skole wat geregistreer bet vir die eksterne Junior

sertif:akaateksamen deur die Direktoraat van Eksamens van die Ministerie van Onderwys en Kultuur, was 16 

885.172 Daarwas 16 582 Graad 10-kandidate wathul vel]lligte ses vakke geskryfhet en 6 166 {37,1 persent) het 

geslaag. Van hierdie graad 10-kandidate het 29 met 'n gemiddelde A-simbool geslaag. Die Direktoraat van 

Eksamens het twee personeellede ( een uit 'n ander Ministerie en een uit 'n ander Direktoraat in die Ministerie) 

aangewys om die eksamenuitslae te evalueer ten einde aanbevelings te doen ter verbetering van die Junior

sertifikaateksamen. Verwys ook nap. 89 en die tabelle op pp. 99-100 wat die eindeksamenuitslae vanaf 1991-

1995 weergee. 

121N. ANGULA,ANM!AL REPORT OF THE MIMSTRY OF EDUCATIONAND 
CULTURE: PRESENJ'ED TO TffE NATIONAL ASSEMBLY OFNAMJBIA: p. 3. 

122lhld: p. 24. 
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2.7.2.4. Die hervorming van die eksamenstelsel 

Die Ministerie van Onderwys en Kultuur bet belangrike mikpunte daargestel wat nagevolg moes word ten einde 

eksamensuitslae te verbeter, asook om onderwys in Namibi~ s6 uit te brei dat dit e:ffektiefkon beantwoord aan 

die behoeftes van individuele leerlinge en die bevolking. 

DieJllllior Sekondfu"e kwrikulum in Graad 8 is reeds in 1991 germplementeer. In 1992 is die proses voortgesit 

vir<1aad9-leerlinge (St 7) en die Graad 10-leerlinge kon in 1993 met die nuwe kurrikulum voortgaan. Aan die 

einde van 1993 bet die eerste groep leerlinge die Jllllior Sekondere eksamen geskryf 

As gevolg van beperkte fasiliteite kon sommige skole nie aan al die vereistes van die omvattende kurrikulum 

voldoen nie.123 

Uit verskeie oorde is die wens uitgespreek dat bierdie eksamenstelsel moes voorsiening maak vir elke leerling 

ongeag sy kleur, etnisiteit en plattelandse- of stedelike status. 

Die Ministerie van Onderwys en Kultuur bet hervonning gebring deur die Jllllior Sekondere Kwrikulum (vanaf 

Graad 8 tot Graad 10) daar te stel. Verder is die IGCSE enlofffiGCSE (vir Graad 11 en Graad 12) by die 

Nasionale Konferensie (kyk p. 38) van stapel gestuur. Dit is danjuis ook die fokuspllllt van hoofstuk drie. 

2.8 SAMEVATI1NG 

Die sendelinge bet vanaf 1792 'n groot aandeel gebad iu die onderwys van die destydse Suidwes-Afrika 

DieDuitseProtddoraat is in 1884 oor die land verklaar. Die Eerste Wereldoorlog (1914) bet 'n einde gemaak 

aan die Duitse regime. 

1~. ANGULA,ANNUAL REPORT OF THE MINISTRY OF EDUCA.TIONAND 
CULTURE: PRESEN/'ED TO THE NA.TIONAL ASSEMBLY OF NAMIBIA: p. 5. 
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Jn 1921hetdiemilitere bewind uit die gebied onttrek en is die gebied geadministreer as 'n geintegreerde deel van 

Suid-Afiika, in tenne van Artikel 2 van die C-mandaat van die Verenigde Nasies. 

Die verantwoordelikheid vir die onderwys aan Blankes, Swartes en Kleurlinge bet hiema gems op die skouers 

van die Suid-Afiikaanse Administrasie en die Departement van Kleurlingsake van Suid-Afiika In 1954 bet 

Blmkes, Swmtes en Kleurlinge verskillende Standerd 6-sertifikate ontvang. Tot aan die einde van 1957 bet alle 

leerlinge die Junior-sertifikaateksamen van die Universiteit van Suid-Afrika geskryf Die Onderwysdepartement 

bet in 1958 sommige sillabusse wat deur die Suid-A:frikaanse Swartes gebruik is, van toepassing gemaak op die 

Swartes vmi Suidwes-Afiika. Sedert 1960 is begin met die afueem van die KOD-eksamens. Daar het toe in 1960 

'n einde gekom aan die dienste wat die Gemeenskaplike Matrikulasieraad in Suid-A:frika aan die 

Onderwysdepartement van Suidwes-A:frikagelewer bet 

Die Departement van Kleurlingsake (Suid-Afrika) was vanaf 1969 verantwoordelik vir onderwys aan die 

Kleurlinge (Namas en Rehoboth-basters ingesluit). Die Blankes en Kleurlinge bet die leeq>lanne van die KOD 

en die eksamens van die KOD geskryf Eers in 1978 is die KOD-eksamen ook op die Swartes van toepassing 

gemaak. 

'n Departement van Nasionale Opvoeding is in 1979 in werking gestel. Die Wet A.G. 8 van 1980 bet die 

deslydse Suidwes-Afiika in elf etniese Onderwysdepartemente verdeel. Die eerste Swart kandidate bet in 1980 

die KOD Senior-sertifikaateksamens geskryf 

Met die onathanklikheidswording (21Maart1990) van Namibi~ is daar 'n enkele Ministerie van Ondenvys en 

Kultuur gestig. Die Ministerie bet horn daarvoor beywer om stelselmatig die KOD-leeq>lan uit te faseer. 

Jn 1991 is daar 'n Junior Sekondere KDnikulum in Graad 8 ingestel en in 1993 bet die eerste Graa.d 10-leerlinge 

wat met hierdie kurrikulum in 1991 begin bet, bul Junior Sekondere-sertifikaateksamen geskryf. 

Die Regering bet horn beywer vir 'n enkele eksamenstelsel wat voorsiening maak vir die beboeftes van elke 

leerling ongeag sy kleur, ras of status. 

'n Nasionale Konferensie is vanaf 4 - 8 Mei 1993 te Swakopmund gebou om die nuwe eksamenstelsel (IGCSE 

en HIGCSE, vir Graad 11 en Graad 12) te bespreek 
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HOOFSTUK3 

KURRIKULA EN EKSAMENS SEDERT 1991 

3.1 INLEIDING 

Inhierdie hoo:fStuk word daar gepoog om die meer onlangse (1991 - 1995) situasie ten opsigte van die kurrikula 

en die eksamenstelsel in Namibie te skets. 

Sedert onafhanklikheid (1990) is geargwnenteer dat 'n nasionale eksamenstelsel in Namibie ingestel moes word 

wat kon beantwoord aan die he le bevolking se behoeftes ongeag ras, kleur, geloof of geslag. Onderwys in 

Namibie moes op 'n eenheidsgrondslag geplaas word sodat verdeelde beheer oor die onderwys beeindig kon 

word. 124 

In hoofstuk 2 is melding gemaak dat die Ministerie van Onderwys en Kultuur die Jllllior Sekondere Kurrikulum 

(vanafGraad 8 tot Graad 10) in 1991 germplementeer het. Aan die einde van 1993 het die eerste groep kandidate 

h.tlJunior-sertifikaateksamen in Graad 10 afgele. Die suksesvolle kandidate tydens die eksamen het in 1994 met 

die tweejarige Senior Sekondere Kunikulum (International General Certificate of Se.condary Education .. 

"!GCSE" en die Higher International General Certificate ofSe.condary Education, "IIlGCSE") begin. 

Verslae ten opsigte van die onderwys in Namibie bet die Kaaplandse Onderwysdepartement (KOD)

eksamenstelsel as te onbuigsaam en te voorskrywend bestempel.125 Die Ministerie van Onderwys en Kultuur wou 

'n eksamenstelsel implementeer waarin die onderwysers hul eie inisiatief in onderrig kon gebruik. Die Senior 

Sekondere Kurrikulum (Graad 11 en Graad 12) moes "conform to the criteria of balance, relevance and 

functionality'~ 126 

124Die begrip "nasionaal" is afgelei van die woord "nasie" wat verwys na iets wat die 
nasie in sy geheel betref Na onafhanklikheid is 'n eksamenstelsel daargestel om op 'n 
doelgerigte, beplande en geordende wyse onderwys aan die hele bevolking van 
Namibie te bied. Kyk ook hoofstuk 2. 

125a B. HARLECH-JONES, REVIEWING EDUCATION IN AN INDEPENDENJ' 
NAMIBIA NAMIBIA REVIEW: p. 1. 

b. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, TOWARD EDUCATION FOR 
ALL: A DEVELOPMENJ' BRIEF FOR EDUCATION CULTURE AND 
TRAINING: p. 27. 

1~INISTRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, EDUCATIONINTRANSITION.· 
NURTURING OUR FUTURE: p. 7. 
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VeIVolgem word eers enkele aspekte rakende die Jmrior Sekondere Kurrikulum, die beginfase van die nasionale 

eksamenstelsel, onder die loep geneem. 

3.2 DIE JUNIOR SEKONDeRE KURRIKULUM: GRAAD 8 - GRAAD 10 

3.2.1 DoelsteDings 

DieJmiorSekondere Kurrikulum wat vanafGraad 8 (Standerd 6) tot Graad 10 (Standerd 8) strek, is in Januarie 

1991 deur die Ministerie van Onderwys en Kultuur geimplementeer. 

Wat die algemene vonnende onderwys betre:t: behels hierdie fase die inskerping en verbreding van kennis, 

vaardighede en houdings. Die Jmrior Sekondere fase berei die leerders voor vir die voortsetting van hul studie 

op sekondere en tersiere vlak. Gedurende die Jmrior Sekondere fase word die leerders gelei om uiteindelik op 

'n verantwoordelike wyse vakke te kan kies waarin hul belangstel, en waarvoor hul die nodige aanleg het 127 

3.2.2 Vakkeuses 
-

In hierdie :fuse is daar bevorderings- sowel as nie-bevorderingsvakke wat verpligtend is. Die bevorderingsvakke 

sluit in:-128 

Engels of Engels as moedertaal ("English or English Home language") 

Een of twee ander tale ("Ont or two other languages") 

Wiskunde ("Mathematics") 

127a MINIS1RYOFEDUCATION AND CULTURE, CHANGE WITHCONI'JM!JTY
EDUCATIONREFORM DIRECTIVE: POLJCYSTATEMENJ': p. 4. 

b. Die term "leerder'' word bier gebruik om te verwys na 'n leerling wat onderwys 
ontvang. Die term "kandidaat" word gebruik om te verwys na 'n leerder wat aan 
'n eksamen deelneem, om 'n "kandidaat" vir 'n sertifikaat te wees. 

128a MINIS1RY OFEDUCATION AND CULTURE, CHANGE WITH CONJ'INUITY
EDUCATIONREFQRM DJRECTIVE: POLJCYSTATEMENJ': p. 4. 

b. Nie-bevorderingsvakke is vakke waarin die leerders nie 'n eksamen hoef af te le 
rue. 



N atuurkunde ("Phy si. cal Sci. m ce ") 

Lewenswetenskap ("Life Sci.met"} 

Geskiedens ("Hist011 ") 

Aardryksktmde ("Geography ") 
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Enige twee voorberoepsvaardigheidsvakke ("Pre-Yocational skllls") soos Houtwerk, Naaldwerk, 

Huishoudkunde, Tik, ensovoorts. 

Indien 'n leerder egter 'n derde taal kies, sal by of sy slegs een voorberoepsvaardigheidsvak kan kies. 'n Leerder 

word verplig om nege bevorderingsvakke in die Jllllior Sekondere fase te kies. Die nie-bevorderingsvakke 

behels:-

Basiese Inligtingswetenskap (" Basi.c Information Sci.ence") 

Liggaamsopvoeding (" Ph]si.ca/ Edu.cation") 

Lewensvaardighede ("Li/ e Skills") 

Kllllswaardering ("Arts Appr eci.ation ") 

Godsdiens en More le Opvoeding ( 11 Religious and Moral Edu.cation") 

3.2.3 Verskillende evalueringsvorme 

Bevordering in die Jmior Sekon&re fase geskied op grond van die geakkumuleerde pllllte behaal del.ll" 'n kandidaat 

op die basis van inteme evaluering (''School based assessment'~) en eksteme evaluering ("External 

assessment'?. Die aspek word verder opp. 49 van hierdie vemandeling bespreek. 

Evaluering gedW"ende die eerste twee jare van die Jllllior Sekondere fase (Graad 8 en Graad 9) is geheel en al 

intern en bestaan uit die volgende komponente:-129 

Dtniopmdeevaluering ("Continuous Assessment") van projekte, praktiese werk en ander vaardighede 

deur die vakonderwyser. 

'nFonndedwanm, opgestel del.ll" die vakonderwyser aan die einde van die tweede termyn (Augustus). 

'n Formele eksamen, opgestel deur die vakonderwyser aan die einde van die jaar wat die hele jaar se 

werk dek. 

1~INISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, CHANGE WITH CONlJNUJTY
EDUCA.TIONREFOEMDIRECTIVE: POIJCYSTAJ'EMENJ': p. 6. 
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Eksterne evaluering geskied slegs aan die einde van Graad 10 wanneer die kandidate hul Junior

sertifikaateksamen, soos opgestel deur die Ministerie van Ondei:wys en Kultuur, skryf (kyk ook p. 49). 

Die makmnum p11Dte ( Graad 8 en Graad 9) gedurende die Augustus-eksamens vir elke bevorderingsvak is 100 

pmte. Die tydsduur vir elke vraestel is een uur. Die maksimmn pl.Ult per vak vir die November-eindeksamen is 

200 pl.Dlte en die tydsduur vir die vraestelle is twee uur. 

3.2.4 Slaagvereistes vir Graad 8 en Graad 9 

Daar is sekere vereistes wat geld sodat 'n kandidaat van een graad na 'n volgende in die Junior Sekondere fase 

bevorder kan word. Vir die doel van bevordering word die vakke soos volg gegroepeer:-130 

GROEP 1 GROEP2 GROEP3 GROEP4 GROEP5 

Engels Wiskunde Geskiedenis 'n Ander taal Voorberoepsvaar-
Natuurkunde Aardrykskunde 'n Derde taal dighede 
Lewenswetenskap 

'nKandidaatwutdrie tale in sy leergang insluit, moet ten minste 6 vakke (dit wil se, 'n totaal van 70 pl.Dlte uit die 

200 pl.Dlte per vak) soos volg slaag:-

Een vak uit groep 1. 

Een vak uit groep 2. 

Een vak uit Of groep 4 of groep 5. 

'n Verdere addisionele 3 vakke uit groepe 2 tot 5. 

fu die oorblywende 3 vakke (die addisionele 3 vakke) moet die kandidaat minstens 20 persent of 40 punte 

uit die 200 pl.Dlte wat elke vak tel, behaal. 

~y OF EDUCATION AND CULTURE, PASS REQUIREMENJ'S: CJRCUIAR 
NO. NIED 19192: p. 8. 
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'n Kandidaat wat twee tale in sy leergang insluit, moet ten minste 6 vakke (dit wil se, 'n totaal van 70 punte uit 

die 200 punte per vak) soos volg slaag:-

Een vak uit groep 1. 

Een vak uit groep 2. 

Een vak uit groep 5. 

'n Verdere addisionel~ 3 vakke uit groepe 2 tot 5. 

Die kandidaat moet minstens 20 persent of 40 punte uit die 200 punte wat elke vak tel, in die ander 

oorblywende 3 vakke (die addisionele 3 vakke) behaal. 

In grensgevalle kan 'n kandidaat in die eindeksamen met 'n maksimum van 3 punte gekondoneer word. 

Indien 'n kandidaat nie minstens 20 persent of 40 punte in die drie addisionele vakke behaal het nie, word 

kondoneringsoosvolgtoegepas: 37, 38 of39 punte word tot 40 punte aangesuiwer. Kandidate wat druip met 67, 

68 of 69 punte, se punte word tot 70 punte aangesuiwer. 

Ottomatiese kondonering sal egter nie geld indien 'n kandidaat se skoolbywoning gedurende die jaar uiters swak 

was nie. Daar is geen beperking op die aantal vakke wat gekondoneer kan word nie. 131 

Bogenoemde dan 'n kort uiteensetting van die Junior Sekondere fase wat Graa.d 8 en Graad 9 betref. Vervolgens 

'n uiteensetting van die vereistes waaraan Graa.d 10-kandidate moet voldoen om wel die Junior-sertifikaateksamen 

te mag afle. 

3.2.5 Junior-sertifikaateksamen as toelatingsek.smnen tot Graad 11 

Alvorens kandidate (kyk voetnota 127b op p. 45) na Graad 11 in die Sekondere fase bevorder kan word, moet 

sodanige kandidate aan sekere vereistes van die Junior-sertifikaateksamen (Graad 10) voldoen. Die klem in 

hierdie afdelingval op die bepalinge vir die Junior-sertifikaateksamen, evaluering en toekenning van simbole aan 

Graad 10-kandidate. 

~y OF EDUCATION AND CULTIJRE, PASS REQUIREMENTS: CJRCUL4.R 
NO. NIED 19192: p. 6. 
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3.2.5.1 Bepalinge vi r die Junior-sertifikaateksamen 

Sedert 1993 moet kandidate bewys lewer dat hulle wel voltyds by 'n geregistreerde formele opvoedingsinstansie 

ingeskryf is. Indien dit nie die geval is nie, word sodanige kandidate toegang tot die eksamen geweier. 

Kandidme moet aan die einde van hul Basiese Ondenvys nege vakke vir die Jllllior-sertifikaateksamen aanbied 

Die nege bevorderingsvakke is soos volg:-132 

Engels of Engels as moedertaal ("English Home Language") wat verpligtend is. 

Tale soos Afrikaans, Duits, Oshindonga, Oshikwangama, Rukwangali, Silozi, Otjiherero, Nama/Damara 

en Setswana ('n keuse van een of twee tale). 

Wiskunde ("Mathematics") wat verpligtend is. 

Natuurlrunde ("Physical Science") wat verpligtend is. 

Geskiedenis ("Life Science") wat verpligtend is. 

Aardrykskllllde ("Geography") wat verpligtend is. 

Voorberoepsvaardigheidsvakke ( 11Pre-1ocationa/ skills") soos Houtwerk, Naaldwerk, Huishoudkllllde 

('n keuse van een of twee). 

Indien 'n kandidaat drie tale ( dus verpligte Engels en 2 tale uit groep 4, kyk p. 4 7) in sy leergang insluit, kan hy 

of sy slegs een voorberoepsvaardigheidsvak ("pre-vocational skills") kies. 

3.2.5.2 Evaluering van Graad 10-kandidate 

Evaluering {kyk pp. 46 -47) vir elke vak bestaan uit deurlopende evaluering ("continuous assessment'? wat 

intern gedoen word, asook 'n eksterne eksamen. 

Die delrlopende evalueringmoetaan die einde van die tweede termyn (Augustus) vir Ora.ad 10-kandidate voltooi 

wees. Hierdie deurlopende evaluering sluit in interne toetse, praktiese werk, take, projekte en 'n skrifl:elike 

eksamen aan die einde vm Augustus van elke jaar. Vakonderwysers moet ook tydens die leersituasie die leerders 

132a. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTIJRE,IMPLEMEM'ATIONOFTHE 
REGUIATIONS FOR THE JUNIOR SECONDARY CERTIFICATE 
EXAMINATION(GRA.DE 10. NEW CURRICULUM) JN1992: p. 3. 

b. Volgens die Grondwet van Namibi~ behels Basiese Onderwys onderwys aan alle 
leerders vanafGraad 1totGraad10. 
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infonned evalueer. Dit sluit in die beoordeling van: die leerder se teenwoordigheid in die klasse, klasdeelname, 

reaksies op vrae wat deur die vakonderwyser gestel word, sowel as die vrae wat deur die leerders self gestel 

word. 

3.2.5.3 Die toekenning van simbole aan Graad 10-kandidate 

Dietodatingvan Graad 10-kandidate na Graad 11 is sedert 1993 gebaseer op die kandidate se prestasies in die 

eksterne Junior-sertifikaateksamen gedurende November.133 

Sedert November 1993 is simbole in elke vak op grond van 'n kandidaat se positiewe prestasie (''positive 

achievement'? toegeken.134 

Die Graderingskomitee van die Eksamenraa.d (ingestel sedert 1993) bestaan uit die hoofeksamenopsiener en 

moder.torsvandieverskillendevakke. Die Direktoraat van Eksamens bet die volgende bepalinge (reeds in 1992) 

ten opsigte van gradering gemaak: "Thus, grade bounderies will not be predetermined but will be based on 

examiners' reports on the quality of performance and the relative difficulty of the tasks set, when deciding 

symbol grade thresholds. '1135 

Ten einde die alganmeprestasie van 'n kandidaat in die Junior sertifikaateksamen te evalueer, word 'n kandidaat 

se prestlsie in Engels sowel as sy vyf beste vakke, in aanmerking geneem. Die Direktoraat van Eksamens bet in 

1992 in die verband verldaar: "l n so doing it needs to be recognised that overall attainment in a subject, judged 

against external criteria may represent strengths in some areas which compensate for weaknesses in other 

areas'~ 136 

133a MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, SENIOR SECONDARY 
EDUCATION JGCSEIHIGCSE. INFORMATION ON POST GRADE 10 
OPPORTUNITIES: p. 2. 

b. Die eerste kandidate vir die Senior Sekondere fase bet gedurende November 1993 
hul Junior-sertifikaateksamen afgete. Gedurende 1994 is die eerste 
I GCSE/HJ GCSE kandidate in Graad 11 (Standerd 9) toegelaat. 

134a MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE,IMPLEMENlATJONOFTHE 
REGUIATIONS FOR THE JUNIOR SECONDARY CERTIFICATE 
EXAMJNA.TION{GRADE 10, NEW CURRICULUM) IN1992: p. 4. 

b. Die tenn "positiewe prestasie" word amptelik deur die Ministerie van Onderwys 
en Kultuur gebruik. Kandidate word positief geevalueer op grond van wat hulle 
ken, verstaan en kan doen. Die doel van "positiewe prestasie" is om geleenthede 
vir kandidate te skep om suksesvol in hul eindeksamen te kan wees. 

135Ihl.d.. 

136Illlil 
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Omin G-aad 11(Stmderd9) toegelaat te word, word dit sedert 1993 van 'n kandidaat verwag om 'n gemiddelde 

D-simbool in die beste ses vakke te behaal. Wanneer daar kandidate met dieselfde plllltetotaal is, sal die ander 

oorblywende drie bevorderingsvakke in aanmerking geneem word om sodoende die leerders hi~rargies volgens 

hJl prestasies in Graad 11 te plaas. Vergelyk onderstaande tabel wat basies op dieselfde PI."insiep as die KOD

eksamenstelsel werk Die verskil is egter dat 'n pllllt vir elke simbool toegeken word 'n Kandidaat wat voorheen 

800/o in 'n vak in die KOD-eksamen behaal het, sou op sy uitslaga.dvies die simbool A aangeteken gesien het. 

Volgens die voorstelling (kyk tabel) is die A-simbool gelykwaardig aan 7 pllllte op die huidige Jllllior

sertifikaateksamen plllltestelsel. 

'n Voorstelling van bogenoemde uiteensetting kan soos volg getabuleer word:-137 

- % SIMBOOL PUNTE 

80 - 100 A= 7 

70- 79 B= 6 

60- 69 C= 5 

50 - 59 D= 4 

40-49 E= 3 

30 - 39 F= 2 

20- 29 G= 1 

- 20 U= -

13\nNJs!RY OF EDUCATION AND CULTURE, SENIOR SECONDARY EDUCATION 
JGCSEIHIGCSE. JNFORMAJ'JONONPOST GRADE 10 OPPORTUNITIES: p. 1. 
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Ditdien venneld te word dat 'n persentasie laer as 200/o as ongegradeer beskou word, en word met die simbool 

''U" ( "ungraded'1 op die uitslagadvies van kandidate aangedui. 

Bogenoemde clan 'nkortuiteensetting van die toelatingsvereistes vir Graad 10-kandidate na Graad 11. Vervolgens 

word gelet op die verantwoordelikhede van die skoolhoofde en graa.d 10-kandidate tydens die a:fueem van 

eksamens. 

3.2.6 Voorskrifte tydens die afneem van die Junior-sertilikaateksamens 

In hierdie afdeling word gefokus op die verantwoordelikhede van skoolhoofde ten opsigte van die a:fueem van 

eksamens en die voorskrifte aan Graad 10-kandidate. 

3.2.6.l Die verantwoordelikhede van die skoolhoof 

As hoofopsiener moet die skoolhoof toesien dat geen ongecymdhede tydens die eksamensessie plaasvind nie. 138 

Die skoolhoofisverantwoordelik vir die veilige bewaring (in die kluis) van alle vraestelle. Slegs die skoolhoof 

mag v66r die bestemde eksamensessie toegang tot die vraestelle M. Die verseelde koeverte mag nie geopen word 

me. 

Dit is ook die skoolhoofse verantwoordetikheid om toe te sien dat daar voldoende sitplekke vir die kandidate 

is. Aile kandidate moet dan numeries volgens hul eksamensnommers geplaas word. 

Die skoolhoof; of'n senior personeellid wat deur die skoolhoof aangewys word, moet alle kandidate wat afWesig 

was tydens die eksamensessie op die "opsiener se verslag en versendingsnota'' aanteken. Kandidate, wat as 

gevolg van mediese redes afWesig was, se doktersverslae moet ook aan die versendingsnota geheg word .. 

Die skoolhoofmoetooktoesien dat alle skrifte gebind, verseel en veilig bewaar word totdat 'n amptenaar van die 

Streekskantoor dit by sy skool kom afhaal. 

138MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, DIRECTIVES TO PRINCIPALS. 
JNVJGIIA.TORSAND CANDIDATES FOR THE CONDUCTING OF THE JSC 
EXAMINATIONS: p. 2. 
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3.2.6.2 Die eksamenvoorskrifte aan Graad 10-kandidate 

Dit is van belang om Idem te plaas op die eksamenvoorskrifte om aan te toon met hoeveel ems die Graad 10-

eksamen benaderword Die volgende voorskrifte geld reeds sedert die eerste eksterne Junior-sertifikaateksamens 

van November 1993 :-139 

Kandidate moet ten minste 20 minute voor die aanvang van die eksamensessie hulle plekke inneem. 

Kaididme moeth.d todatingspermitte ( dit wil se, hul persoonlike eksamenrooster) aan die opsiener toon 
sodat bulle gerdentifiseer kan word. 

Indien 'n kandidaat 30 minute of meer laat is wmmeer 'n sessie begin, word hy of sy nie toegelaat om te 
skryfnie. 

Geen kandidaat word toegelaat om die eksamenlokaal binne die eerste uur of die laaste 15 minute van 
'n skryfsessie te verlaat nie. . 

Koeverte wat die eksamenvraestelle bevat moet 15 minute v66r aanvang van die sessie in die 
teenwoordigheid van die kandidate oopgemaak word 

Die nodige skryfinateriaal moet 10 minute v66r die aanvang van die skryfsessie detll' die opsiener 
uitgedeel word, en dit is die verantwoordelikheid van elke kandidaat om seker te maak dat hy/sy die 
nodige ontvang. 

Indien 'n kandidaat die eksamenlokaal in 'n noodgeval moet verlaat, moet sodanige kandidaat detll' 'n 
ander personeellid van die skool (nie die opsiener nie) vergesel word 

Kandidate mag nie gedurende die eksamen van sitplekke verwissel nie. 

Enige sakke, boeke, en ander materiaal moet buite bereik van die kandidate wees. 

Geen opsiener mag 'n vraag aan 'n kandidaat verduidelik nie. 

Indien daar 'n f out op die vraestel voorkom, mag 'n opsiener 'n kandidaat slegs daarvan verwittig indien 
die fout vooraf detll' die Direktoraat van Eksamens aan eksamensentra bekend gemaak is. 

Alie kmdi~e moet slegs hul eksamennommer (nie hul naam nie) op die voorblad van hul antwoordboek 
skryf Kandidate moet ook die eksamensentrum se kode (dit wit se, 'n spesifieke nommer) wat detll' die 
Ministerie van Onderwys en Kultuur aan elke sentrum toegeken is, op hul antwoordboek skry£ 

Kandidate moet toesien dat hulle die korrekte vraestel van die opsiener ontvang. 

Alie antwoorde moet in blou of swart skrif wees. 

1~TRY OF EDUCATION AND CULTURE, DIRECTIVES TO PRINCIPALS. 
INV!GILATORSAND CANDIDATES FOR THE CONDUCTING OF THE JSC 
EXAMINATIONS: pp. 10-11. 
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Aile antwoordboeke of- blaaie wat nie dew-kandidate gebruik word nie, moet weer ingelewer word. 

Kandidate se eksamenuitslae kan ook dew- die Ministerie van Onderwys en Kultuur ongeldig verklaar word 

indien sodanige kandidaat horn ofhaar aan een van die volgende misdrywe skuldig maak:-1«> 

Indien 'n kandidaat enige boek, notas of antler papier tydens die skryfsessie (behalwe 'n kandidaat se 
toelatingspermit), wat nie dew- die opsiener aan hom/haar uitgereik is nie, in sy besit het. 

Indien 'n kandidaat probeer om 'n ander kandidaat te help 6f enige hulp van 'n ander kandidaat ontvang. 

Wanneer iemand anders 'n kandidaat verpersoonlik dew- in sy/haar plek te skryf 

Wanneer 'n kandidaat inligting rakende die inhoud van 'n vraestel v66r die afueem van die eksamen 

bekom. 

Die opsiener moet alle wanpraktyke onmiddellik aan die skoolhoof rapporteer. Dit is dan die taak van die 

f:koolhoof om 'n volledige verslag, vergesel dew- enige skriftelike bewyse, aan die Direktoraat van Eksamens te 

stuw-. 

In die onderstaande bespreking word daar gefokus op die uitreiking van sertifikate asook die plasing van Graad 

10-kandidate in die Senior Sekondere fase. 

3.2. 7 Die uitreiking van sertifikate aan Graad 10-kandidate 

Elke Graad 10-kandidaat ontvang aan die einde van die skooljaar 'n sertifikaat waarop die vakke wat die 

kandidaat wel geslaag het, aangedui word al het hy/sy ook Graad 10 gedruip. 

Die gradaingvir elke bevorderingsvak word op die voorkant van die sertifikaat dew- 'n simbool, naamlik A, B, 

C,D,E,F ofG aangedui. Op die keersy is die volgende verduideliking gedruk, naamlik: "Grades are awarded 

by letter symbols for positive achievement. Grade A is awarded to those who show the highest competencies 

overall for that subject and Grade G to those who show minimum competencies worthy of recognition. Grade 

Dis regarded as an average performance for the national cohort in a subject',i41 

1~STRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, DIRECTIVES TO PRINCIPALS. 
INVIGILATORSAND CANDIDATES FOR THE CONDUCTING OF THE JSC 
EXAMINATIONS: pp. 10-11. 

141MINISTRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, IMPLEMENTATION OF THE 
REGUIATIONS FOR THE JUNIOR SECONDARY CERTIFICATE EXAMINATION 
(GEA.DE 10, NEW CURRICULUM) IN1992: p. 5. 
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3.2.8 Die keuring van Graad 10-kandidate vir die Senior Sekondere fase 

As gevolg van beperkte finansi~le hulpmiddels, 'n tekort a.an skoolgeboue en 'n tekort a.an gekwalifiseerde 

ondetwyserskondieR.egeringnognie die Senior Sekondere Onderwys s6 vinnig uitbrei om alle leerders in Graad 

11 te akkommodeer nie.142 

Diemwe eksamenstelsel, IIlGCEIIGCSE (wat in 1994 ingestel is) beperk op sigselfnie die aantal leerders wat 

tot die Senior Sekondere fase toegelaat kan word nie. Die aspek word later op p. 56 belig. 

Aan die begin van elke akademiese jaar word eerstens alle leerders wat 'n gemiddelde D-simbool vir hul ses 

vakke bebaal bet, toegelaat. Daama word, indien daar nog plek in skole beskikbaar is, diegene wat minder as 'n 

D-simbool behaal het in order van meriete (van hoogste ptmt na die laagste ptmt) toegelaat. 143 

Ditmoetingedagte gehou word dat leerders wat nie die vereiste D-simbool behaal nie heel waarskynlik nie die 

nodige basieseagtergrond sal he om sukses in die Senior Sekondere fase (Graad 11enGraad12) te behaal nie. 

Die volgende riglyne ten opsigte van keuring en plasing geld ook:-

Gem dNaiminasie op grond van geslag mag in enige spesifieke vakrigting (''field of study"; kyk p. 68) 

toegepas word nie. 

Indien daar kandidate is wat presies dieselfde puntetotaal vir die ses vakke veiwerfhet, word die 
oomlywende drie vakke ook in aanmerking geneem om tussen die kandidate te differensieer. 

1~Y OF EDUCATION AND CULTURE, SENIOR SECONDARY EDUCATION 
IGCSEIJDGCSE. INFORMAIION ON POST GRADE 10 OPPORTUNITIES: p. 1. 
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Skole wat goed toegerus is (met genoegsame klaskamers, gekwalifiseerde onderwysers en toerusting) 
moet plekke reserveer vir leerders van ander skole. 144 

As 'n bepakte aantal plekke by die skole beskikbaar is, moet suksesvolle Graad 10-kandidate voorrang 
geniet vir toelating bo die kandidate w3t Graad 11 wil herhaal. Dit dien vermeld te word dat herhalers 
van die vorige jaar wel by skole geplaas word, maar dat suksesvolle Graad 10-kandidate eers volgens 
hul skoolkeuse geplaas moet word 

Aan die begin van die derde termyn (September) word aansoekvorms aan Graad 10 leerders uitgereik 
wat met hul studies in Graad 11 wil voortgaan. Hui moet dan aansoek doen na enige drie skole wat hul 
vakrigting aanbied en wat verkieslik na a.an die ouerhuis is. 

Ditmoet ook in gedagte gehou word dat leerders wat nie in die formele voltydse sekondere fase toegelaat word 

nie, bewus gemaak word van die verskeie ander geleenthede wat daar vir hulle beskikbaar is, soos: aandklasse 

wat deur die Kaaplandse Onderwysdepartement (KOD) aangebied word, korrespondensiekursusse, IGCSE

larsusse vanaf 1996, tegniese opleidingsmoontlikhede en werksgeleenthede waarvoor hulle kwalifikasie geskik 

mag wees. 

In die volgende afdeling word die klem geplaas op die Senior Sekondere fase (Graad 11enGraad12). Verder 

word ook gefokus op die implementering van die nasionale kurrikulum vir skole in Namibie. 

3.3 DIE SENIOR SEKONDeRE KURRIKULUM: GRAAD 11 en 12 

Dit is vervolgens belangrik om die doelstellings van die Senior Sekondere fase onder die loep te neem asook om 

'n historiese agtergrond van die intemasionale eksamineringsliggaam "University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate" (UCLES), oorsigtelik te skets, want die liggaam se eksamens is sedert 1995 gebruik 

om leerders wat die Senior Sekondere fase in Namibie deurloop het, te evalueer. 

14'::raad 10-kandidate moet, voordat hul die Junior-sertifikaateksamen afle, na enige drie 
skole wat sylhaar vakrigting aanbied, aansoek doen. Indien die skole dan reeds hul 
voorgestelde aantal Graad 11 leerders het, word ander verdienstelike kandidate deur 
die Ministerie van Onderwys en Kultuur by 'n antler skool van die leerder se keuse 
geplaas. 



57 

3.3.1 'n Historiese oorsig oor die beherende eksamineringsliggaam 

Die Universiteit van Cambridge, F.ngelanc:l, het in 1857 die "University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate" (UCLES) gestig om 'n standaard van doeltreffendheid aan F.ngelse skole te verskaf.145 

Dit was 'n belangrike mylpaal in die Engelse onderwys en vir die daaropvolgende 10 jaar bet UCLES baie 

verso eke van oorsese onderwysliggame ontvang om hut di ens ook aan hulle ( oorsese onderwysdepartemente) 

beskikbaar te stet. Sedert 1861 het UCLES intemasionale eksamens van ho~ standaard aan skole en kolleges 

dwarsoor die wereld gel ewer~ Jaarliks skryf meer as een miljoen kandidate (meestal Derdewereldlande) die 

eksmnenvanUCLES. In 1922 bet Haar Majesteit die Koningin, die "Queens Award/or Export Adiinem.ent" 

aan UCLES toegeken vir hul wereldwye bevordering van ho~ opvoedkundige standaarde.146 

Die Sindil<aatbestaan nit 'n komitee van die Universiteit van Cambridge wat uit die Vise-Kanselier (voorsitter), 

die Tesourier en agt doserende lede van die Universiteit bestaan. Hierdie Sindikaat word in die uitvoer van bul 

pligte deur die Raad van Plaaslike Eksamens, die Raad van Internasionale Eksamens en die Raad vir die 

Ontwikkeling van Eksamens bygestaan. UCLES bet egter die finale bebeer oor die eksamens. 147 

Die Raad vir Internasionale Eksamens is verantwoordelik aan UCLES, en adviseer UCLES aangaande sake 

rakende intemasionale eksamens. Hierdie Raad bestaan uit 'n voorsitter (die voorsitter van UCLES), ses 

sindikusse en ongeveer twintig ander persone wat deur die Raad aangewys word.148 

145a UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE, 
HANDBOOK FOR CENlRES: p. 4. 

b. Die term "Local" verwys na die eksamenstelsel van UCLES wat eers gebruik is 
om aan die behoeftes van skole in Enge land ( dus "plaaslik'') te voldoen. Sedert 
1861 is bul dienste versprei na opvoedkundige instansies dwarsoor die wereld 

14MINis'IRYOFEDUCATION AND CULTURE, AN JNlRODUCTJONTOIGCSEAND 
HJGCSE FOR SENIOR SECONDARYSCHOOLSINNAMIBIA: p. 15. 

147UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE, 
HANDBOOK FOR CENlRES: p. 4. 

14Die twintig persone word deur die Raad nit die verskeie Ministeries van Onderwys, of 
die Kommissariaat in die Verenigde Koninkryk of verteenwoordigers van die verskeie 
lande waar die eksamens afgeneem word, aangewys. 
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Die Raad '1ir die Ontwim.eline van Eksamens is venmtwoordelik vir navorsing en ontwikkeling ten opsigte van 

alle a&pekte van evaluering van UCLES. Die Raad se taak is om toe te sien dat alle UCLES-eksamens en toetse 

geldig, betroubaar en toepaslik is vir nasionale ministeries van onderwys wat hulle eksamens skryf. 

Die Ministerie van Onderwys en Kultuur het UCLES in 1993 uitgenooi om die Ministerie by te staan met die 

hervorming van Namibi~ se Senior Sekondere Kurrikulmn en eksamens. 

Dit is verder belangrik om aan te dui hoe dit gebeur het dat die Cambridge-stelsel vir skole in Namibi~ aanvaar 

is, en hoe dit amgepas is om aan die behoe:ftes van die Namibiese bevolking te voldoen. Dit is dan die fokuspunt 

van die onderstaande afdelings. 

3.3.2 Lokalisering van IGCSE/lllGCSE 

Die Ministerie van Onderwys en Kultuur bet verskeie pogings aangewend om 'n eksamenstelsel daar te stel wat 

kan beantwoord aan die behoeftes van die Namibiese bevolking. 

Die term "lokalisering" verwys na die proses waardeur die "International General Certificate of&condary 

Education" (IGCSE) en "Higher International General Certificate of Secondary Education" (lllGCSE)

eksamenstelsel aangepas is om aan die behoeftes van Namibie te voldoen, asook om geheel en al deur Namibi~ 

bebeer te word 149 

Daar is vantevore melding gemaak dat die Ministerie van Onderwys en Kultuur na beraadslaging met 

irdemasionale opvoedkundiges besluit bet om die IGCSE/IIlGCSE-eksamenstelsel te implementeer en aan te pas 

by die behoeftes wn die Namibiese bevolking. Insette is ook deur plaaslike opvoedkundiges gel ewer (kyk p. 60). 

Die proses van lokalisering bet reeds in 1988 begin as 'n vennootskapsooreenkoms met UCLES waardeur die 

intermmionale eksamenliggaam (UCLES) die Ministerie van Onderwys en Kultuur met die indiensopleiding van 

onderwysers, aWiinistrateurs en eksaminatore gehelp het 150 Die ideaal was dat die Senior Sekondere Onderwys 

uiteindelik, na die hulpverlening deur UCLES, totaal deur Namibie beheer sou word 

1~INISTRY OF EDUCATION AND CUL11JRE, DRAFT DOCUMEM' FOR 
DISCUSSJONAND COMMEN/': QUESTJONSANDAMIWERS ONJGCSEAND 
HIGCSE: p. 19. 

1~ 
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Vandie42 vakke wat in Namibiese skole aangebied word, is 25 gebaseer op die UCLES sillabusse en 17 vakke 

is "plaaslike" (''local'~ vakke wat spesiaal aangepas is om aan die behoeftes van Namibi~ te voldoen. 

Bogenoemde "plaaslike" vakke sluit in die inheem.se tale asook tegniese vakke.151 

Die lokalisering van vakinhoude is primer die verantwoordelikheid van die vakonderwyser by elke skool waar 

die IGCSE/HIGCSE-eksamenstelsel in gebruik is. Die vakonderwyser moet die vakinhoude s6 onderrig dat die 

sillabus verband hou met die behoeftes van die Namibiese bevolking en 66k probeer om intemasionale 

standaarde te handhaaf152 

Die sukses van lokalisering hang dus afvan goedgekwalifiseerde, opgeleide en ervare onderwysers. Verder 

vereis lokalisering dat onderwysers, eksaminatore en moderators vertroud moet wees met die IGCSEl.HIGCSE

metodologie en wyse van evaluering. Die Ministerie het die IGCSEIHIGCSE-eksamenstelsel verkies omdat dit 

buigsaam genoeg is om aan die behoeftes van die land te kan beantwoord en eerder op vaardighede as op die 

inhoudelike gebaseer is. 153 

Jnhierdie verbandhet die Minimer van Onderwys en Kultuur, mnr. N. Angola, in 1993 die volgende gemeld: "The 

implementation of the JGCSE and HIGCSE in conjunction with the Universi('t of Cambridge Local 

Examinations Syndicate is a stepping stone in the development of our own Namibian Certificate of Senior 

Secondary Education '~ 154 

m~flNIS1RY OF EDUCATION AND CULTIJRE, ANINJ'RODUCTIONTO JGCSEAND 
HIGCSE FOR SENIOR SECONDARYSCHOOLSINNAMIBIA: p. 1. 

152~llNISTRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, DRAFT DOCUMENJ' FOR 
DISCUSSIONAND COMMENT: QUESTIONSANDANSWERS ONIGCSEAND 
HIGCSE: p. 19. 

1531. REDDAWAY, THE IM'RODUCTJONOF THE JGCSEAND HIGCSE INNAMIBIA: 
p.4. 

154N. ANGULA, SENIOR SECONDARYEDUCATIONININDEPENDENJ'NAMJBIA: 
POLICYJSSUES: p. 2. 
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3.3.3 Die implementering van die nuwe kmrlkulum 

'n Konferensie is gedurende 4 tot 8 Mei 1993 te Swakopmtmd gehou om die implementering van 'n nuwe 

kmrikuh.un, eksamenstelsel en evalueringsprosedure vir Senior Sekondere Onderwys in Namibi~ te bespreek. 

Die konferensie is onder andere deur H.G. Gein.gob (Eerste Minister van Namibie), J. Reddaway (Sekretaris 

wn UCLES), P. Katjavivi (Vise-kanselier van die Universiteit van Namibi~), J. Gerwel (Vise-kanselier van die 

Universiteit van Wes-Kaapland), J. Erasmus (Direktoraat van Eksamens van die Ministerie van Onderwys en 

Kultuur) en Namibiese Senior Sekondere skoolhoofde en parlementslede bygewoon. Daar is besluit om die 

IGCSFlHIGCSE-eksamenstelsel in Namibiese skole vanaf 1994 te implementeer. Die konferensie het tot die 

publikasie van 'n "Guidance Brochure for the implementation of the I GCSE/HI GCSE system at the Senior 

Secondary level" gelei. 

'nNi..wlekurrikulum en eksamenstelsel, naamlik IGCSE/IHGCSE vir Senior Sekondere Onderwys (Graad 11 en 

Chad 12) is reeds in die begin van 1994 by sommige staatskole germplementeer (kyk kaart nr. 3, p. 61). 155 Dit 

is 'n tweejarige ~ (kyk p. 64 van die verhandeling) wat in samewerking met UCLES ontwikkel is, en vervang 

die KOD-eksamenstelsel wat aan die einde van 1994 by alle Senior skole uitgefaseer bet 156 

~die Senior Sekondere fase het die kandidaat 'n keuse om vir die I GCSE ofIDGCSE
eksamen te registreer. Die eksamen is gebaseer op die IGCSE/HIGCSE-kmrikulum en 
word bebeer deur die "University of Cambridge Local Examinations Syndicate" 
(UCIES~ IGCSE/HIGCSE omvat dus beide die kurrikulum asook die eksamenstelsel. 

156Die Ministerie van Onderwys en Kultuur bet in 1993 sekere staatsonderstetmde skole 
(op grond van die beskikbaarheid van fondse, voldoende fasiliteite en opgeleide 
gekwalifiseerde onderwysers) geidentifiseer waar die IGCSE/HIGCSE-eksamen
stelsel gelmplementeer kon word. Senior Sekondere skole wat die KOD-eksamenstel
sel gevolg bet, maar nie as IGCSE/HIGCSE-skole gerdentifiseer is nie, is afgeskaal 
tot Junior Sekondere skole, dit wil se slegs tot Graad 10. Kyk in die verband kaart nr. 
3 p. 61. 
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KAART NR 3 SENIOR SEKONDeRE JGCSEIHJGCSE-SKOLE VIR 1994 
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MINISTRYOFEDUCATIONANDCULTURE.1994.SENIORSECONDABYEDUCATION 
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Die IGCSE-eksamenstelsel, wat uit die "kern" en "uitgebreide" kurrikulum bestaan, is spesifiek daargestel vir 

die gemiddelde leerders. Die IDGCSE-eksamenstelsel is spesiaal vir Namibiese skole ontwerp. Omdat die 

IIlGCSE-eksamenstelsel OCeer vakinhoude bevat en meer insig en toepassing (teenoor die IGCSE-eksamenstelsel) 

verg, is dit gerig op die meer begaafde leerders (kyk ook p. 65 in die verband). 

Enige veranderinge, van watter aard ookal, en veral die verandering van 'n iksamenstelsel, word nie altyd 

geredelik aanvaar nie - veral nie wanneer 'n "buitestaander" (in die geval UCLES; kyk p. 57) betrokke is nie. 157 

Hierdie eksamens word egter reeds jaarliks deur sowat 'n kwartmiljoen kandidate op die kontinent Afrika geskryf 

Die Ministerie van Onderwys en Kultuur bet na ekstensiewe konsultasie met intemasionaal erkende 
I 

opvoedkandiges besluit om die IGCSE/HIGCSE-eksamenstelsel in die Namibiese skoolstruktuur vanafl994 te 

implementeer.158 

3.3.4 Doelstellings 

Jn die Senior Sekondere fase moet die leerders die geleenthede gebied word om die nodige kennis, vaardighede 

en houdings te bekom om met hul studies in die tersiere fase voort te kan gaan.159 Diegene wat nie tersiere 

opleiding wil kry nie mag aansoek doen om 'n betrekking waarvoor hul I GCSE.IHI GCSE kwalifikasies geskik mag 

wees. 

Leerders moet verder 'n bree en gebalanseerde beheersing van kennis, vaardighede en houdings bereik wat 

1571. REDDAWAY, THEINJ'RODUCTIONOFTHEIGCSEANDHJGCSEIN 
NAMIBIA: p. 1. 

158Van die opvoedkundiges wat deel was van die implementeringsproses, was onder 
andere GN. Lacey (Adjunk Direkteur, Eksamens, van UCLES), R.B. Howarth (Suider
Afrikaanse verteenwoordiger van UCLES) en J.P.K Lotter (Direkteur van die Suid
Afrikaanse Matrikulasieraad). 

~y OF EDUCATION AND CULTURE, THE CURRICULUM FOR FORMAL 
SENIOR SECONDARYEDUCATION· p. 4. 
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die ondergenoemde sal ontwikkel of stimuleer, naamlik:-160 

ms1g 

kreatiwiteit 

'n ondersoekende drang na keIUiis 

produktiwiteit 

die vermoe om sinvol te kommllllikeer 

die vermM om besluite te neem 

die waardes van betroubaarheid, samewerking, verdraagsaamheid en onderlinge begrip. 

Die Senior Sekondere fase is ook daarop ingestel om leerders voor te berei om intemasionaal aanvaarbare 

~ te verwetf wat hulle toelating tot tersiere instellings kan bied (kyk p. 80 vir die tersiere opsies vir 

suksesvolle kandidate ). 

Nadat die Ministerie van Onderwys en Kultuur tot op die stadium gevorder bet, is oorweging geskenk aan die 

kurrikulere opsies van UCLES. Dit is dan ook die besprekingspllllt in die onderstaande afdeling. 

3 .3. 5 Kunikulere opsies vir die Senior Sekondere f ase 

Die kurrikuh.111 van die fase hied leerders die geleentheid om 'n intemasionaaJ aanvaarbare sertifikaat te verwerf 

Die sillabusse, eksamens en sertifikate is dus opgestel in oorlegpleging met UCLES (kyk p. 57 van die 

verhandeling). 161 

Die volgende kUITikulere opsies word in die Senior Sekondere fase aangebied:-

'n Kurrikulum en eksamen wat lei tot die verwerwing van die "International General Certificate of 

Secondary Education" (IGCSE). 

'n Kurrikulum en eksamen wat sal lei tot die verwerwing van die "Higher International General 

Certificate of Secondary Education" (HIGCSE). 

1~Y OF EDUCATION AND CULTIJRE, THE CURRICULUMFOR FORMAL 
SENIOR SECONDARYEDUCATJON: p. 4. 

161Illlit p. 8. 
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Jn alle staambeheerde skole bestaan die Senior Sekondere Kurrikulum uit 'n minimum van ses eksan1envakke (kyk 

p. 67). Suksesvolle kandidate kan aansoek doen om 'n betrekking in die private sektor en sommige kan hul studies 

a.an enige intemasionale instituut waar IGCSE en IDGCSE kwalifikasies 'n toelatingsvereiste is, voortsit. 

Die Senior Sekondere fase begin in Graad 11(Standerd9) en gaan voort tot Graad 12 (Standerd 10) ofGraad 

13.162 'n Senior Sekondere kw-sus wat uit meer as vier vakke op die IDGSCE-vlak bestaan, moet binne drie jaar 

(Graati 11 - Gaad 13) voltooi word Die Ministerie van Onderwys en Kultuur se standpunt oor 'n 2-jaar tydperk 

lui soos volg: "However, in exceptional cases where a school wa.nts to and feels equiped to falfil the expected 

requirements of such a course (HIGCSE) within only two years such schools can apply with the Ministry to 

do so'~ 163 Die tydsduur is eenjaar vir elke graad. 

Vervolgens word die IGCSFJHIGCSE-eksamenstelsel vir Namibiese skole bespreek. 

3.4 DIEIGCSFJHIGCSE-EKSAMENSTELSEL V1R SKOLEJNNAMIBie 

Jnhierdie afdelingwordgekomentreer op verskeie aspekte, naamlik die evalueringsvorme, eksamens en uitreiking 

van sertifikate, betreffende bogenoemde eksamenstelsel. 

3 .4.1 Oorsig van die IGCSE/IIlGCSE-eksamenstelsel 

Die IGCSE/HIGCSE kurrikulum en eksamenstelsel, (kyk ook p. ·60 in die verband) kan gebruik word in 

verskillende tipes Senior Sekondere Skole en in die nie-formele onderwyssektor. 164 Die kurrikulum bestaan uit 

'n tweejarige lwrsus, met 'n eindeksamen in Graad 12. 

162Graad 13 is spesiaal deur die Ministerie van Onderwys en Kultuur vir IDGCSE
kandidate daargestel wat nie hul sertifikaat a.an die einde van Graad 12 kan verwerf 
nie. Graad 13 is ook 'n opsie wat Senior Sekondere skole kan aanvaar indien die 

skole voel dat hulle 'n ekstra akademiese jaar nodig het om die IDGCSE-kurrikulum te 
voltooi. 

1~Y OF EDUCATION AND CULTURE, THE CURRICULUM FOR FORMAL 
SENIORSECONDARYEDUCATJON: p. 9. 

164a MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, AN JNJ'RODUCTJON TO 
IGCSEAND HIGCSE FOR SENIOR SECONDARYSCHOOLSINNAMIBIA: p. 
1. 

b. Die begrip nie-formele onderwys behels geselekteerde soorte onderwys vir 
spesifieke stbgroepe, soos byvoorbeeld indiensopleiding vir onsuksesvolle Graad 
12-kandidate. 
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Die doelstellings van die IGSCEIHIGCSE-kurrikulum is soos volg:-165 

om resente kurrikulmnontwikkeling te onderstellll 

om internasionale onderwysooreenkomste te bevorder 

om goeie ondenigpraktyke aan te moedig, en 

om internasionale-aanvaarbare standaarde daar te stel. 

Die bmadfling van die IGCSE en HIGCSE-eksamenstelstel is om prestasies by leerders aan te moedig deur hut 

aktiewe deeJname, ondersoekende denke, die toepassing van verworwe kennis in die praktyk en om probleme op 

te los.166 

DielllGCSEis 'n~kunikulum vir Graa.d 11enGraa.d12 (en waar nodig ook Graa.d 13; kyk p. 64). HIGCSE 

bevat breer vakinhoude, met groter toepassingsmoontlikhede terwyl IGCSE meer geskik is vir die gemiddelde 

leerder (kyk p. 62 rakende die aspek). 

HIGCSE is spesiaal daargestel vir 'n kleiner groep begaafde leerders wat aan die toelatingsvereistes voldoen. 

Soos reeds genoem opp. 51 mo et 'n leerder ten minste 'n gemiddelde D-simbool in ses bevorderingsvakke ( 6f 27 

ptD:e vir die ses vakke) tydens die Junior-sertifikaateksamen behaal om toelating tot die Senior Sekondere fase 

(Grnad 11) te Jay. Jndien 'n leerder egter 'n vak op die HIGCSE-vlak wil neem, moet sodanige leerder ten minste 

'n gemiddelde C-simbool (5 punte per vak) in die Jllllior-sertifikaateksamen behaal het. 167 

Die Ministerie van Onderwys en Kultuur het na emstige oorweginge besluit om die IGCSE/HIGCSE-eksamen in 

1994 te implementeer, hoofsaaklik om die volgende redes:-168 

Die IGCSEIHIGCSE word internasionaal aanvaar en erken. 

Dit is gebaseer op opvoedkundige beginsels wat positiewe prestasies (kyk p. 50) beloon. 

Dit is aanpasbaar vir Namibie. 

Dit sou meewerk om Namibie se athanklikheid van die KOD op te hef. 

1~Y OF EDUCATION AND CULTIJRE, AN JNlRODUCTJONTO JGCSEAND 
HIGCSE FOR SENIOR SECONDARYSCHOOLSINNAMIBIA: p. 1. 

166Ib.i.d: p. 8. 

16MJNisIRY OF EDUCATION AND CULTURE, SENIOR SECONDARY EDUCATION 
1994-1995: A GUIDANCE BRO.CHURE: p. 1. 

168H.G. GEINGOB, ~: p. 4. 
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Dit is die belangrik om op hierdie stadium klem daarop te plaas dat 'n goeie kmril'°"t.dum en eksamenstelsel nie 

noodwendig 'n waarborg vir 'n goeie onderwysstelsel is nie. Daar is ook ander faktore wat 'n rol speel om 'n 

goeie onderwysstelsel tot stand te bring. Ten opsigte hiervan het minister H. Geingob (Eerste Minister van 

Nmmbi~) horn soos volg uitgedruk: "We must also recognize that little will be achieved by the replacement of 

the Cape Education Department's Senior Certificate Examination with the JGCSEIHIGCSE examinations 

unless considerable effort is directed towards the enhancement of teachers qualifications, provisions of 

textbooks and equipment, and promoting programmes in various schools that allow for instroction in much 

needed skills'~ 169 

3.4.2 Die studierigtings van IGCSE/HIGCSE 

Die I...and>oukunde-, Handelswet.enskap-, Huishoudkunde-, N atuurwetenskap-, en Sosiale Wetenskap studierigtings 

bestaan elk uit drie vakke. Die Tegniese studierigting bestaan uit vier vakke. Hierdie vakke het onderling 

betrekking op mekaar. Wanneer leerders hul studierigting kies, moet vyf oorwegings in ag geneem word, 

naamlik: -170 

Leerders moet 'n studierigting kies waarin hulle 'n groot belangstelling toon, en waarin hulle 'n redelike 

mate van sulaes sal kan behaal. ('n Leerder wat swak in 'n vak gedurende die Jllllior-sertifikaateksamen 

gevaar het, mag daarvan weerhou word om 'n studierigting te kies wat die vak insluit). 

Leerdersmoet'n studierigting kies wat by die skool van hul keuse aangebied word (kyk kaart nr. 3, p. 61, 

wat die IGCSEIHIGCSE skole aantoon). 

Indien skole van hul eerste keuse hulle nie kan akkommodeer nie, moet sodanige leerders hulle by die 

skool van hul tweede of derde keuse inskryf ~J.k p. 56 waar die aspek bespreek word). 

Leerders moet 'n skool kies wat die naaste aan sy/haar ouerhuis is. Die nodige re~lings word ook deur 

die Ministerie van Onderwys en Kultuur getref om leerders vanaf een streek na 'n ander oor te plaas indien 

sodanige leerders probleme met die keuse van 'n studierigting ondervind. 

1171!0. GEINGOB,ADDRESS OF THE RIGHT HONOURABLE HG. GEINGOB: PRIME 
MIMSTER OF THE REPUBLIC OF NAMIBIA ON THE OCCASION OF THE 
FORMAL OPENING OF THE NATIONAL CONFERENCE ONIGCSEAND HIGCSE 
EXAMJNATIONS JMPLEMENTATJONINNAMIBIA: p. 5. 

170MlNISTRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, DRAFT DOCUMENl FOR 
DISCUSSIONAND COMMENT: QUESTJONSANDANSWERS ONIGCSEAND 
HIGCSE: p. 15. 
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Daar is nie 'n vrye keuse van aanvullende vakke by skole nie, omdat sommige skole nie die fasiliteite en 

gekwalifiseerde onderwysers bet wat 'n wye keuse moontlik maak nie. 

Die studierigtings wat deur die Ministerie van Onderwys en Kultuur in 1994 goedgekeur is, is soos 

volg:-171 

Landbou ("Agriculture") 

Handel ("Commerce") 

Tegnies ("Tecfhnical") 

Huishoudkunde en Gesondheidsopvoeding ("Home Economics and H ea/th Education") 

Natuurwetenskappe en Wiskunde ("Natural Sci.ences and Math em.ati.cs") 

Sosiale- en Geesteswetenskappe ("Sod.al Sci.ences and Hu.maniti.es") 

Daar is verskeie vakkombinasies vir die spesifieke studierigting wat deur 'n leerder gekies word (kyk die 

diagrmnop p. 68 wat die studierigtings en vakkombinasies in 1994 voorgestel bet). Die nommer naas die skool 

(wat regs op die diagram aangebring is) is die eksamensentnunnommer van die betrokke skool wat deur die 

Ministerie van Onderwys en Kultuur bepaal is. 

:Engels is veipligtend vir alle leerders. Leerders mag Engels Eerste Taal (slegs indien dit 'n leerder se moedertaal 

is) 6fEngels Tweede Taal in sylbaar leerplan insluit. 

Liggaamsopvoeding ("Physical Education") en Lewensvaardighede ("Life Skills") is verpligte me

eksamineringsvakke. 

'n Leerder moet, behalwe Engels en die 3 vakke uit 'n studierigting, twee antler aanvullende vakke in sylbaar 

leerplan insluit 

Die Tegniese studierigting bestaan uit 4 vakke. Wanneer 'n leerder die Tegniese studierigting kies, moet hy/sy 

slegs een aanvullende vale kies. 

171MINISTRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, DRAFT DOCUMENT FOR 
DISCus;JONAND COMMENJ': QUESTIONSANDANSWERS ONJGCSEIHJGCSE: 
p. 15. 
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DIAGRAM NR 1 IGCSEIHIGCSE STUDIERIGTINGS EN SKOLE vm. 1994 
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IGCSE·HIGCSEINFORMATION ONPoSTGRA.DE 10 OPi'ORTU!{ITIES.· p. 3. 

Die aanvullende vakke in 1994, was soos volg:-172 

Rekeningktmde ("Accounting") 

*Afrikaans Eerste Taal ("Afrikaans First Language") 

Afrikaans Tweede Taal {"Afrikaans Second Language") 

Kuns en Ontwerp {"Art and Design") 

Biologie ("Biology") 

Bedryfsekonomie (" Bu.si.n ess Studies") 

Kinderontwikkelingstudies ("Child Dev el opment ") 

Rekenaarstudies ("Computer Studies") 

Metaal- en Sweiswerke ("Metalwork and Welding") 

* Kommtlllikasie ("Communication") 

Ontwikkelingstudies ("Dev el opment Studies") 

Modes en Tekstiel ("Fashion and Fabrics") 

*Frans as Vreemde Taal (" Frendt Foreign Language") 

Aardrykskunde ("Geography") 

* Duits Eerste Taal ("German. F'irst Language") 

* Duits as Vreemde Taal ("German. Foreign Language") 

* Geskiedenis ("History") 

Wiskunde ("Math em.atics") 

Musiek ("Music") 

Ekologie ("Natural Economy "/''Ecology") 

Oshikwanyama Eerste Taal (" Oshikwanyama 1st Language") 

Oshindonga Eerste Taal (" Oshindonga 1st Language") 

Otjiherero Eerste Taal ("Otjiherero 1st Language") 

* Natuurkunde ("Physical Sci.ence") 

172a. MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, SEMOR SECONDARY 
EDUCATION1994-1995: A GUIDANCE BROCHURE: pp. 4 - 5. 

b. Vakke wat met 'n asterisk(*) aangedui word, word op beide IGCSE en HIGCSE 
vlak aangebied. 



70 

Rukwangali Eerste Taal (" Ru.kwan.ga/i 1st Language") 

Setswana Eerste Taal (" Setswana 1st Language") 

Tik en Kantoorbestuur (Typing and Office Organisation") 

Die kurrikuh.un vir IGCSEIIIlGCSE ( dit wil se, vakke waarin kandidate 'n eksamen moet skryf) van die Senior 

Sekondere kursus kon in 1994 soos volg saamgestel word: 113 In elk van die onderstaande voorbeelde is 

Liggaamsopvoeding ("Physical Education") en Lewensvaardighede ("Life Skills") verpligtend (kyk p. 67). 

Voorbeelde van kunikulumsamestellings:-

Voorbeeld nr. 1 

Engels Drie vakke uit Een aanvullende 

+ + 'n spesifieke + vak 

'n Ander taa1 studierigting 

Voorbeeld nr. 2 

Engels Drie vakke uit Twee aanvullende 

+ 'n spesifieke + vakke 

studierigting 

Voorbeeld nr. 3 

Engels Vier vakke uit Een aanvullende 
+ 

die Tegniese + vak 

studierigting 

Voorbeeld nr 4 . 

Engels Vier vakke uit die Tegniese studierigting 

+ + 

'n Ander taal 

r1MINJSTRY OF EDUCATION AND CULTURE, THE CURRICULUM FOR FORMAL 
SEMOR SECONDARYEDUCATION: p. 13. 
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3.4.3 Evaluering, gradering en vlakke in die IGCSE/IIlGCSE-eksamenstelsel 

In die onderstaande afdeling word gefokus op die onderskeie vonne van evaluering in Gram! 11 en 

Graad 12. 

3.4.3.1 lnterne- en eksteme evalueringsvorme 

'n Wye verskeidenheid evalueringstegnieke word deur IGCSEIHIGCSE aangewend, na.amlik mondelinge- en 

luistertoetse, projekte, kursuswerlc en ander praktiese werlc {"Course Work") en die konvensionele geskrewe 

eksamens. 174 

In die eerste paar jare mi 1994 is alle eksamenskrifte (behalwe die "plaaslike" vakke, soos die inheemse tale en 

sommige tegniese vakke) aan Cambridge vir nasiendoeleindes (insluitende moderering) gestuur. 

Tweetipes fonnele evaluering, naamlik inteme- en eksteme eksamens word onderskei. Die inteme evaluering 

behoort deurlopend van aard te wees. Hierdie evalueringsvonn bet diagnostiese waarde wat die leerder help 

om 'ngoeie selfbeeld te ontwikkel. Die onderwyser word ook gehelp om te bepaal in hoe 'n mate die leerproses 

aangepas behoort te word Deur inteme evaluering kan die vakonderwysers ook bepaal of 'n leerder hom/haar 

vir die Kem ("Core'? ofUitgebreide ("Extended'? eksamens kan inskryf (kyk p. 74 van die verhandeling). 175 

Kursuswerk ("Course Work'? bestaan uit projekte en/of ander praktiese werlc wat deurlopend deur leerders 

gedoen moet word Veldwerk word in byna alle vakke gedoen, maar skole kan slegs veldwerlc doen indien 

onderwysers vakspesialiste is. Opleiding word jaarliks deur Cambridge en/of die Ministerie van Onderwys en 

Kultuur aan vakonderwysers gebied 

Aan die einde van Graad 11 moet leerders 'n fonnele inteme eksamen slrryf. Die eksamen is nie gemik op 

bevorderll\g nie, maar slegs om leerders vir die finale eksteme eksamen in Graad 12 voor te berei. Aan die einde 

114MINISTRY OF BASIC EDUCATION AND CULTURE,ANINJ'RODUCTJONTO 
JGCSEAND HIGCSE FOR SENIOR SECONDARYSCHOOLSINNAM/BIA: p. 7. 

1~Y OF EDUCATION AND CULTURE, THE CURRICULUM FOR FORMAL 
SENIOR SECONDARY EDUCATION: p. 18. 
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van Graad 11 word leerders outomaties na Graad 12 bevorder. 176 

Gedurende Augustus moet daar 'n skyneksamen in Graad 12 ges.layf word om die leerders verder voor te berei 

asook om te bepaal op watter vlak (Kem of Uitgebreide) hulle vir die eksteme eksamen sal inskryf. 

Die Streekskantore is verantwoordelik vir die beheer van die inteme IGCSE en lllGCSE-eksamens. Alie 

Namibiese tale, tegniese vakke en beroepsgerigte vakke word in Namibie nagesien. 

Die eksteme I GCSE en lllGCSE-eksamens word jaarliks gedurende November ges.layf. Hierdie eksamens 

word by die onderskeie skole geskryf en is streng onderworpe aan die eksamenreels van UCLES. Die 

intemasionale sillabusse word in Cambridge nagesien. Die nasien van alle vakke sal uiteindelik alles in Namibie 

gedoen word. 177 

Die verantwoordelikb.eid van die Ministerie van Onderwys en Kultuur eindig sodra die eksteme eksamen in 

November geskryf is.178 Die implikasie is dat sodra 'n kandidaat sy/haar eksteme eksamen ges.layf bet, hy/sy nie 

toelating by 'n skool vir die daaropvolgende jaar sal kry nie. 

Indien 'n kandidaat vakke gedurende die November eksteme eksamen gednlip bet, sal die kandidaat die 

geleentheid he om 'n aanvullende eksamen gedurende Junie van die daaropvolgende jaar te s.layf. Die 

voorbereiding vir die aanvullende eksamen moet egter deur middel van selfstudie gedoen word. 

176a. MINIS1RY OF EDUCATION AND CULTIJRE, THE CURRICULUMFOR 
FORMAL SENIOR SECONDAR.YEDUCATION: p. 20. 

b. Die Ministerie van Ondetwys en Kultuur bet egter in 1995 'n beleid daargestel dat 
Graad 11 leerders toegang tot Graad 12 geweier kan word indien hulle 
skoolbywoning en prestasies swak is. Die Streeksdirekteur mag ~ op 
aanbeveling van die Skoolraad, toegang vir sodanige leerders tot die Senior 
Sekondere fase weier. 

1~S1RY OF EDUCATION AND CULTIJRE, DRAFTDQCUMENIFOR 
DIFCUSSJONAND COM!vfENI: QUESTJONSANDANSWERSONIGCSEIHIGCSE: 

p. 10. 

r~IS1RY OF EDUCATION AND CULTURE, mECURRJCULVMFOR FORMAL 
SENIOR SECONDARYEDUCATION: p. 23. 
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3.4.3.2 Gradering van kandidate 

'nBelangrike grondbeginsel van die IGCSFJHIGCSE-eksamens is dat kandidate beloon word vir hul positiewe 

prestasies ("positive achievement". kyk p. 50), naamlik wat hulle weet, verstaan en kan doen. 179 

Die gradering van IGCSE word toegeken op grond van positiewe prestasie op die volgende 7-punt skaal, 

namnlik A, B, C, D, E, Fen G. Graad A impliseer die hoogste vlak van prestasie terwyl Graad G die minimmn 

prestasievlak aantoon.180 

In die ffiGCSE-eksamen weer, word gebruik gemaak van 'n 5-punt skaal, naamlik 1, 2, 3, 4 en vlak "U'' 

("Ungraded"). Graad 1 word toegeken aan kandidate wat die hoogste vlak van prestasie behaal en Graad 4 vir 

die laagste vlak. 181 Die ''U"-vlak is benede die minimmn vereiste standaard en is daarom ongek.lassifiseerd. 

Dit is belangrik om daarop te let dat elke graad tot 'n ooreenstemmende punt versyfer word, byvoorbeeld Graad 

A is die ekwivalent van 7 punte in die IGCSE-eksamen. Die onderstaande tabelle sit die skale uiteen. 182 

IGCSE 

I ~ I : I ~ I : I : I : I ~ I 
ID GCSE 

4 I~. 
Ekwivalente 6 I 

r~y OF EDUCATION AND CULTURE, AN INlRODUCTJONTOJGCSEAND 
HJGCSE FOR SENIOR SECONDARYSCHOOLSINNAMIBIA: p. 4. 

1~INISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, DRAFT DOCUMENI'AND 
COMMENJ': QUESTIONS AND ANSWERS ONIGCSEAND HIGCSE: p. 10. 

181Thid. 

1~ITY OF NAMIBIA, PROVISIONAL GUIDELINE FOR FORMAL ENJ'RY 
REQUJREMENlS: p. 11. 



74 

Die gradering van IGCSEIHIGCSE is die verantwoordelikheid van 'n graderingskomitee wat uit die eksteme 

hoofeksaminators, die hoof veldwerkbeampte van Namibi~ en vakspesialiste (van UCI.ES en die Ministerie van 

Onderwys en Kultuur) bestaan.183 

Die kursuswerlc {"Course Work'' en die eksteme eksamen word as 'n basis gebruik om IGCSEIJilGCSE gradering 

vas te stel.184 Die Ministerie van Onderwys en Kultuur het gedurende November 1993 die volgende verklaar: 

'77zeffnal. ma.rksma.yvary slightly from examination to examination depending on the difficulty of the external 

papers. It is not possible therefore to state exactly what mark represents an actual grade. In that sense the 

system differs from the matric where standardised marks are reported'~ 185 

3.4.3.3 Die Kern ("Core'? en Uitgebreide ("Extended") vlakke 

I..eerders se vermoens verskil. Om voorsiening te maak vir die verskillende bekwaamhede van leerders is daar 

'n keuse tussen die Kem ("Core") en U"Jtgebreide ("Extended'? vraestelle in die meeste vakke. Die prestasie 

vm leerders t¥dens die iiteme evaluering en die Augustus-skynvraestel moet vir die onderwyser as maatstaf di en. 

Onderwysers kan dan vasstel op watter vlak kandidate hulle vir die eksteme November-eksamen behoort te 

registreer.186 

Die kernknrriDm ("Core'' verskaf 'n totale oorsig van die vak en is gerig op daardie leerders van wie verwag 

word om Grade D, E, F en G te behaal. 187 

1'l>ie begrip "veldwerkbeampte" verwys na 'n amptenaar van die Ministerie van Onder
wys en Kultuur wat deur die Ministerie aangestel word om kandidate se kursuswerk 
("course work'? te monitor en te eksamineer. 

184MlNISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, DRAFT DOCUMENJ' FOR 
DISCUSS/ONAND COMMENJ': QUESTIONSANDANSWERS ONJGCSEAND 
HIGCSE: p. 11. 

185Ibi.d. 

18MJN:rsrn.YOFEDUCATIONAND CULTURE,AN INJ'RODUCTIONTOIGCSEAND 
HIGCSE FOR SENIOR" SECONDARYSCHOOLSINNAMJBIA: p. 5. 

1~Y OF EDUCATION AND CULTURE, THE CURRICULUM FOR FORMAL 
SENIOR SECONDARY EDUCATION: p. 22. 
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Die uitgebreid~kunikulum ("Extended"). wat uit die Kemkmrikulum sowel as aan"1lllende werk bestaan. is 

gerig op die meer akademies-begaafde leerders. Van die leerders word verwag om minstens Grade A, B ofC 

te behaal. 188 Die aanvullende werk ("supplement") is die ekstra onderwerpe of verdieping wat by die 

Kernkurrikulum gevoeg moet word om die Uitgebreide-kurrikulum teweeg te bring. 

Volgens die Ministerie van Onderwys en Kultuur kan die gegewens soos volg getabuleer word. 189 

GRADE A B c D E F G 

VLAKKE: 

KERN 

UITGEBREIDE ~~~BESKIKBAAR--------.,. 

UNT- )I 

Die oorvleueling (kyk onderstaande tabel) van die drie grade (C, D en E) is ontwerp om leerders wat teen die 

verwagting van die onderwyser beter of swakker vaar, te akkommodeer. 190 

Leerders wat nie die minimum standaanl van 6f die Kernkurrikulum (Graad G) 6f die Uitgebreide-kurrikulum 

(Graad E) behaal nie, word as ongeklassitiseerd ("Ungraded'? beskou. 

GRADE A I B 

VLAKKE: 

*KERN 

* UITGEBREIDE 

c I D I E 

llil_!l··1111··1111 .... ·1·; __ ,;.'.ll;-m.1· 

llll:~~~~~~!! 
H:::::::::::iiiiii;:1::::~:;::::::::::::: 

F I G 

1~Y OF EDUCATION AND CULTIJRE, AN /NlRODUCT/ONTO /GCSE AND 
HIGCSE FOR SEMOR SECONDARYSCHOOLSINNAMIBIA: p. 5. 

1~. HOWARTH, JGCSEAND HIGCSENATJONAL CONFERENCE: DIFFERENJ' 
ROUTES FOR CERTIFICATJON·CHOJCESAND OPTIONSAND THEIR FITNESS 
FOR PURPOSES: p. 15. 

1~Y OFJIDUCATION AND CULTIJRE,AN JNJ'RODUCTJONTO JGCSEAND 
HIGCSE FOR SENIOR SECONDARYSCHOOLS/NNAMJB/A· p. 6. 
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Die veiwagting was dat 'n groot persentasie kandidate die Kemkurrikulwn met goeie gevolg behoort te voltooi, 

maar 'n laer persentasie kandidate wel sukselvol in die Uitgebreide-kurrikulwn sou wees. 

Soosreedsgemeld,moetdie leerders se prestasies gedurende die Graad 11-jaar vir die onderwyser 'n aanduiding 

wees op watter vlak 'n leerder die eksamen kan afle. Sodra die registrasie vir die eksteme eksamen gedurende 

Augustus van elke jaar gedoen is, lean geen leerder van keuse verander nie. 

Vervolgens word die prosedures tydens hierdie eksamens, die uitreiking van sertifikate en die moontlikhede vir 

suksesvolle kandidate op tersiere vlak onder die loep geneem. 

3.4.4 Eksaminering, voonlaifte en moontlikhede op tersi@re vlak 

3.4.4.1 Voorbereidings vi r die eksterne eksamen deur hoof de van eksamensentrums 

Aile~ en eksamenmateriaal word deur UCLES a.an die hoofde van eksamensentrwns gestuur. Volgens 

UCIES 1ree skoolhoofde as hoofde van eksamensentrwns op. Met ontvangs van die eksamenmateriaal moet die 

hoofde van eksamensentrwns UCLES onmiddellik in kennis stel indien daar enige probleme aangaande die 

eksamenvraestelle en -materiaal is, naamlik:-191 

'n Teenstrydigheid tussen die eksamenmateriaal en die versendingsnotas; 

Materiaal wat ontvang is, maar wat nie voldoen a.an die sentrwn se behoeftes nie. 

Materiaal wat tydens die versending beskadig is; 

Eksamenmateriaal nie deeglik versei! nie; 

Enige verbreking van sekuriteit tydens die versending van materiaal; 

191UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMlNATIONS SYNDICATE, 
HANDBOOK FOR CENJ'RES: p. 10. 
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Alie '\11'3eb'telle moot in 'n veilige plek, soos 'n kluis of versterkte staalkabinet, bewaar word. Geen vraestelle mag 

voor die bepaalde datwn uit die koeverte verwyder word nie. UCLES bet egter die volgende bepaling indien 

vraestelle (watmq:>telike dokumente bevat) oopgemaak moet word, naamlik: "'When conjidential materials such 

as instructions for practical examinations are required to be opened in advance of the examination, strict 

precautionsmustbe taken to safeguard them after they have been opened: they must not be removed from the 

centre'~ 192 

Dit is ook die taak van die hoofde van eksamensentrums om toe te sien dat kandidate hul plekke s6 inneem dat 

streng toesig oor hulle gehou kan word Die volgende voorskrifte geld in die verband:-'93 

Kandidate moet minstens 1,25 meter van mekaar geplaas word 

Aile kandidate moet in dieselfde rigting kyk. 

Kandi date moet numeries volgens hul eksamennommers geplaas word. 

'n Betroubare horlosie moet in die eksamenlokaal aangebring word 

3.4.4.2 Die voorskrifte aan opsieners en '/candidate 

Dit is die taak van die "Plaaslike Sekretaris" ("Local Secretary'? om gekwalifiseerde en ervare opsieners vir 

eksamensessies a.an te wys. 194 Daar word van opsieners verwag om ten alle tye hul onverdeelde aandag a.an die 

toesig oor kandidate te wy. 

UCLFS se ~81JlfDimtruksies a.an opsieners en kandidate was sedert 1994 baie streng om sodoende te poog om 

ongeryrndhede tydens die afueem van die IGCSEIHIGCSE-eksamens uit te skakel.195 

192uNTVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE, 
HANDBOOK FOR CENlRES: p. 10. 

193Ihl.d;_ p. 11. 

194'n Skoolhoof: Rektor van 'n kollege of'n plaaslike sekretaris van 'n instelling wat deur 
UCLES goedgekeur is, kan as 'n "Plaaslike Sekretaris" optree. 

195UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE, 
IWlDBOOKFOR CENlRES: pp. 12-16. 
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3.4.4.3 Die prosedures na afloop van die eksamen 

Eksamenskrifte moet daagliks, 6f indien nie moontlik nie, ten minste weekliks deur die hoofde van 

eksamensentrums aan UCLES gestuur word. 

Spesiale plastiekomslae word deur UCLES verskaf vir die versending van skrifte. Alle skrifte bly die eiendom 

van UCLES. Die oorspronklike kopie van die opsiener se bywoningsregister moet ook in elke plastiekomslag 

ingesluit word.196 Die afskrif van die bywoningsregister mo et by die eksamensentrum bewaar word. 

''Plaa':llike Sekretarisse" moet toesien dat die spesifieke sentrum se opsienersrooster ten minste vir drie maande 

ruidie eksamenveiligbewaarword.197 Indien daar ongerymdhede sou opduik, kan UCLES met die spesifieke hoof 

van die eksamensentrum skakel om sodoende die probleem met die opsiener op te neem. 

Aile ongebruikte eksamenmateriaal moet by die onderskeie eksamensentrums vir moontlike toekomstige gebruik 

bewaar word. 

3.4.4.4 Die uitreiking van sertifikate 

Sa'tifisaingworddeurUCLF.S ~ p. 72 van die verhandeling) gedoen. Voorlopige uitslae en verklarende notas 

met betrekking tot die uitslae, word aan die eksamineringsowerhede of"Plaaslike Sektretarisse" gestuur. Die 

"Plaaslike Sekretaris" moet toesien dat kandidate hul voorlopige uitslae persoonlik by die onderskeie 

eksamensentrums kom afhaal. Indien kandidate die uitslae nie persoonlik kan afhaal nie, moet die "Plaaslike 

Sekretaris" dit aan die kandidate pos. IDGCSE-uitslae word teen middel-Januarie en IGCSE-uitslae word aan 

die einde vanJammrie (vir die voorafgaande Oktober ofNovember-eksamen) deur die Uirektoraat van Eksamens 

te Windhoek aan die verskillende Streekskantore gestuur.198 

196UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAM1NATIONS SYNDICATE, 
HANDBOOK FOR CENTRES: p. 17. 

197Die "Plaaslike Sekretaris" of die hoofde van eksamensentrums stel 'n rooster saam om 
die diensbeurte van elke opsiener aan te dui. 

198M1NISTRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, DRAFT DOCUMENT FOR 
DJSCUSSIONAND COMMENT: QUESTIONSANDANSWERS ONJGCSEAND 
HlGCSE: p. 12. 
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Indiengradering (tydens die verwerking van die uitslae) in 'n vak nie gedoen is nie as gevolg van ongeryrndhede, 

word 'n T-simbool (uitslag "To follow'~ op die sertifikaat aangetoon. Wanneer kandidate een of meer vakke nie 

geskryfhet nie~ word 'n X-simbool ( "Ahsent'1 op die sertifikaat aangebring.199 

Die sa1ifikatewonl gedurende Maart (van die jaar wat volg op die Oktober/November-eksamen) deur UCLES 

aan die Direktoraat van eksamens gestuur. Dit is dan die verantwoordelikheid van die Streekskantore om die 

sertifi.kate aan kandidate te besorg. 200 

UCLES saJ slegs 'n duplikaat van die sertiftlcaat stuur indien: die oorspronklike sertifikaat ingelewer word, 'n 

periode van nie meer as 5 jaar (sedert die uitreiking van die sertifi.kaat) verstryk bet nie en wanneer die 

voorgeskrewe gelde vir 'n duplikaat betaal is. 

3.4.4.5 Moontlikhede vir suksesvolle kandidate op tersiere vlak 

Die IGCSE en IIlGCSE-eksamenstelsel word deur baie onderwysowerhede in Namibie en in ander lande (soos 

Suid-Afii.ka, Keni~ Botswan~ Swaziland en Zimbabwe) erken. Wat egter belangrik is om in ag te neem is dat 

verskillende tersiere inrigtings hul eie vereistes bet ten opsigte van toelating tot universiteite en kolleges. 

Goeie d\sammui.tslae in die IGCSEIHIGCSE-eksamens waarborg nie toelating tot 'n universiteit ofkollege nie. 

Faktore soos behoorlike persoonlikheidskenmerke en toepaslike ondervinding is ook vereistes wat veraJ in 

Namibiese en Suid-Afrikaanse inrigtings verlang word.201 

Die IGCS~GCSE-eksamenstelsel word egter deur die Universiteit van Namibie, Universiteit van Wes

Kaapland, UniversiteitVBnPort Elizabeth en die Universiteit van Oxford (in die Verenigde Koninkryk) aanvaar.202 

1~SITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE, 
HANDBOOK FOR CENlRES: p.17. 

~INISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, DRAFT DOCUMENJ' FOR 
DISCUSSIONAND COMMENJ': QUESTIONSANDANSWERS ONJGCSEAND 
HJGCSE: p. 12. 

201MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, THE PILOT CURRICULUM FOR 
FORMAL SENIOR SECONDARYEDUCAIION: p. 26. 

~y OF EDUCATION AND CULTURE, AN JNIRODUCTJONTOIGCSEAND 
HJGCSE FOR SENIOR SECQNDARYSCHOOLSJNNAMIBJA: p. 13. 
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Die Universiteit van Namibie het byvoorbeeld in 1993 die volgende voorlopige toelatingsvereistes bekend 

gemaak. Vir die kandidate wat die IGCSE-eksamen skryf, geld die volgende:-203 

K.:.mdidate moet 'n minimum van 25 punte behaal. Byvoorbeeld, indien 'n kandidaat een B-graad behaal 

(6pmte), drie C-grade behaal (3 x 5 pllllte) en een D-graad (4 pllllte) behaal, sal sodanige kandidaat aan 

die toelatingsvereistes voldoen; (kyk p. 73 ten opsigte van die graderin~skaal). 

Kandidate wat 25 punte bebaal kan nie sonder meer aanvaar dat hulle toegelaat sal word nie. Volgens 

die Universiteit van Namibi~ word die toelating volgens meriete gedoen. 

Kandidate moet 'n minimum van 'n C-graad in Engels behaal. 

Spesifieke fakulteitstoelatingsvereistes geld ook, veral in Wiskllllde waar 'n C-graad verlang word. 

Kandidate moet ook vir onderhoude aanmeld. 

Vir'nkandidaat wat die HIGCSE-eksamen skryf, geld die volgende vereistes: hy/sy moet in 5 vakke slaag en ten 

minste 3 van die vakke moet strek van Graad 1 - 3 (kyk p. 74).204 

Die Universiteite in Suid-Afrika (soos die Universiteit van Wes-Kaapland en Port Elizabeth) het in 1993 die 

volgende toelatingsvereistes bepaal, naamlik:-205 

Kandidate moet 5 vakke slaag. Vier van die vakke moet op HIGCSE-vlak en een op die IGCSE-vlak 

wees. 

Die vakke wat geslaag word, moet uit die volgende groep kom: 

Groep 1: 'n Goedgekeurde Eerste Taal. 

Groep 2: 'n Goedgekeurde Tweede Taal wat nie in Groepe 1 en 3 aangebied word nie. 

Groep 3: Wiskllllde, Natuurkunde, Biologie of'n ander goedgekeurde taal. 

Groep 4: Geskiedenis, Aardrykskllllde ofl vak uit Groep 3 wat nie reeds gekies is nie. 

203MINISTRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, THE PILOT CURRICULUM FOR 
FORMAL SENIOR SECONDARY EDUCATION· p. 27. 

~SITY OF NAMIBIA, PROVISIONAL GUIDELINE FOR FORMAL ENl'RY 
REQUIREMENTS: p. 1. 

205M1NISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, THE PILOT CURRICULUM FOR 
FORMAL SENIOR SECONDARY EDUCATION· p. 27. 
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Een HIGCSE-vak moet uit Groep 1 wees en die ander vakke uit Groepe 2, 3 en 4 onderskeidelik. 

Die HI GCSE en IGCSE-vakke moet ten minste by twee eksamensessies geslaag word. 

IGCSE en IIlGCSE is 'n eksamenstelsel wat voortdurend deur die Ministerie van Ond~rwys en Kultuur in 

samehang met UCLES ontwikkel sal word Sillabusse sal gereeld hersien word om te verseker dat aan die 

vereistes van skole, kolleges en universiteite dwarsoor die wereld voldoen word 

Bogenoemde clan 'n oorsigt:elike bespreking van eksaminering ten opsigte van die Junior Sekondere Kurrikulwn 

en die IGCS.E/fllGCSE-eksamenstelsel wat sedert 1994 in skole in Namibi~ in gebruik is. Die fokuspunt in 

hoofstuk 4 sal wees om die KOD-eksamenstelsel te evalueer en om aanbevelings te maak betre:ffende die 

IGCSE/HIGCSE-eksamenstelsel. 

3.5 SAMEVATI'ING 

Die Junior Sekondere Kunikulum wat vanafGraad 8 (Standerd 6) tot Graad 10 (Standerd 8) strek, is in 1991 

deur die Departement van Onderwys en Kultuur gefmplementeer. Junior Sekondere kandidate word verplig om 

nege bevorderingsvakke of vyf ni~bevorderingsvakke in hul leerplan in te sluit 

Evaluering in Graad 8 en Graad 9 is intern en in Graad 10 word 'n eksteme eksamen in November afgele. 

Evalueringgeskiedook op grond van deurlopende evaluering ("Continuous assessment'?. Die maksimum punte 

vir die Graad 10 eksteme eksamen is 200 punte per vak. 

Graad 10-kandidate word ook in grensgevalle in die eindeksamen gekondoneer en daar is geen beperking op die 

aantB1 vakke wat gekondoneer mag word nie. Om die Junior sertifikaat te verwerf, word kandidate se ses beste 

vakke deur die Graderingskomitee in ag geneem. 

Die Universiteit van Cambridge,_Engeland, bet die "University of Cambridge Local Examinations Syndicate" 

(UCLES) in 1857 gestig. Sedert 1861 lewer UCLES intemasionale eksamens van ho~ standaard aan skole en 

kolleges dwarsoor die wereld. 
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Die proses van lokalisering (om die eksamenstelsel van Cambridge aan te pas by die behoeftes van NamibiE>) 

hetreeds so vroeg as 1988 begin. Dit het begin as 'n vennootskap en ooreenkoms met UCL.ES om Nan1ibie met 

die indiensopleiding van onderwysers te help. Die mikpunt was dat Namibie oor enkele jare volte beheer oor 

hul eksamens sou M. 

Die Ministerie van Onderwys en Kultuur bet UCLES in 1993 uitgenooi om die Ministerie te assisteer met die 

hervonningvan Namibie se Senior Sekondere Kurrikulum. Op 4- 8 Mei 1993 is 'n konferensie te Swakopmund 

gehou om die implementering van 'n nuwe kurrikulum, evalueringsprosedure en eksamenstelsel vir Senior 

Sekondere Onderwys in Namibie te bespreek. 

Nauitgebnidekonsultasie met opvoedkundiges bet die Ministerie van Onderwys en Kultuur in 1994 besluit om 

die ''International General Certificate o.fSecondary Education" (IGCSE) en "Higher International General 

Certificate of Secondary Education" (HIGCSE) eksamenstelsel in Namibiese skole te implementeer. 

Die Senior Sekondere Kurrikulum is 'n tweejarige stelsel wat die Kaaplandse Onderwysdepartement (KOD) se 

eksamenstelsel in 1994 vervang bet. Die fase berei die kandidate voor om intemasionaal aanvaarbare 

kwalifikasies te verwerf wat hulle toelating tot baie tersiere onderwysinrigtings kan hied. 

Die toelatll\g van Chad 10-kandidate na die Senior Sekond&e fase (Graad 11 en Graad 12) is gebaseer op die 

kandidate se uitslae in die Junior-sertifikaateksamen. 

Daarwordvan Graad 10-kandidate verwag om 'n gemiddelde D-simbool (of27 punte) in die ses beste vakke te 

behaal om na Graad 11(Standerd9) bevorder te word. 

In die IGCSFJHIGCSE-eksamenstelsel kies kandidate 'n studierigting wat by hulle belangstelling pas en 

waarvoor h.tlle aanleg toon. Engels is verpligtend Kandidate moet 6 bevorderingsvakke in hulle kursus insluit. 

Graad 11-kandidate word outomaties na Graad 12 bevorder. In Graad 12 skryfkandidate gedurende November 

'n eksteme eksamen. 
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In die gradering van IGCSE word van 'n 7-punt skaal gebruik gemaak, naamlik A, B, C, D, E. Fen G. Die 

gradering in HIGCSE is op 'n 5-punt skaal gebaseer, naamlik 1, 2, 3, 4 en U. Die U-vlak word as 

ongeklassifieerd beskou omdat dit benede Graad-G val. Kandidate het ook die keuse om hulle vir die Kem 

("Core'? ofUltgebreide ("Extended'? vlakke in die November-eksamen in Graad 12 te registreer. 

Verskeie voorskrifte is deur UCLES daargestel wat deur hoofde van eksamensentrums, opsieners en kandidate 

nagekom moet word gedurende die November eksterne eksamen. 

Die evaluering van kandidate se prestasies en die uitreiking van sertifikate word deur UCLES gedoen. 

Daar bestaan verskeie moontlikhede vir suksesvolle kandidate om hul studies op tersiere vlak voort te sit. Die 

IGCSE1ilGCSE-eksamenstelsel word deur baie onderwysinrigtings in Namibie, universiteite en kolleges in Suid

A:frika en deur inrigtings in die Verenigde Konkinkryk erken. 

IGCSMIIGCSE-sillabusse sal voortdurend hersien en ontwikkel word om aan die vereistes van skole, kolleges 

en universiteite dwarsoor die wereld te voldoen. 
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HOOFSTUK4 

EV ALUERING, BEVINDINGS EN AANBEVELINGS 

4.1 INLEIDING 

JnhoofStuk3 is aangetoon dat die Kaaplandse Onderwysdepartement (KOD) se eksamenstelsel as te onbuigsaam 

en voorskrywend bestempel is. 

Sedert onafhanklikheid (21 Maart 1990) het die Ministerie van Onderwys en Kultuur hul daarvoor beywer om 

'n flwlmmstdsel daar te stel wat kon voldoen in al die behoeftes, bekwaamhede en verwagtinge van die meeste 

leerders.206(206) 

Die basiese uitgaogspunt van die Ministerie van Onderwys en Kultuw was om 'n onderwysstelsel daar te stet wat 

a.an die volgende doelstellings, naamlik toeganklikheid ("access'?, gelykheid ("equity'?, gehalte ("quality'? en 

demokrasie ("democracy'? kon voldoen. 207 'n Nasionale onderwysstelsel moes germplementeer word wat kon 

beaatwoord aan die hele bevolking se behoeftes ongeag ras, klew, geloof of geslag (kyk hoofstuk 3, p. 44 vir die 

begripsomskrywing van "nasionaal"). 

Dit wek dus geen verwondering dat die Ministerie van Onderwys en Kultuw die KOD se eksamenstelsel 

ondersoek het, en wesenlike veranderings aanbeveel bet nie.208 

Sedert Namibie se onafhanklikheid op 21 Maart 1990, was beplanning, verandering, hervorming en die 

irnplernaaaingvan 'n nasionale eksamenstelsel van die .verklaarde prioriteite van die Ministerie van Onderwys 

en Kultuur. Implementeringstrategiee en behoeftes moes dew die Ministerie van Onderwys en Kultuw bepaal 

word. 

~- ANGULA, SENIOR SECONDARYEDUCATJONJNINDEPENDENTNAMIBIA -
POLICYJSSUES: p. 14. 

207MINISTRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, TOWARD EDUCATJONFORALL: 
A DEVELOPMENT BRIEF FOR EDUCATION CULTUREAND TRAIMNG: 
pp. 34-41. 

208J.G. MEIR.ING,IS ONSEKSAMENSTELSELINDIEHMK: p. 10. 
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Die~ kurrikuh.llils en sillabusse van die KOD se eksmnenstelsel is as gefragmenteerd, ondemokraties, 

.. toepaslik of irrelevant deur die Ministerie van Onderwys en Kultuur bestempel.209 fu die verband het mnr. 

N. Angula(Ministerie vm Onderwys en Kultuur) die volgende in 1990 gemeld: "The basic principles underlying 

the future education provision for our country are: democracy, unity andfanctionality. Democracy in this 

context implies participation by the people in policy formulation, programme implementation and monitoring 

of the educational activities as they affect the nation as a whole or particular communities'~ 210 

In 1990 is mnr. G. Bethell, 'n verteenwoordiger van die "University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate" (UCLES), op versoek van die Ministerie van Onderwys en Kultuur gevra om:-

die eksamenbehoeftes van die primere en sekondere skole in Namibi~ te evalueer, 

die bestaande infrastruktuur van die Ministerie van Onderwys en Kultuur ten opsigte van 

eksamineringspraktyke te bepaal en 

om te bepaal in welke mate bystand nodig was om die standaard van die Ministerie van Onderwys en 

Kultuur te verbeter. 211 

In sy verslag het mnr. G. Bethell onder andere voorgestel dat:-212 

'n Nasionale Eksaminerings- en Evalueringsliggaam (''National Examinations and Assessment 

Authority'? tot stand gebring moes word om eksmnens in Nmnibiese skole te beheer; 

Vakspesialiste aangestel en opgelei moes word om die standaard van die vraestelle te verbeter, 

Ek.samenbeamptes by elke streekskantoor aangestel en opgelei moes word om eksmnenaangeleenthede 

te kon hanteer, 

T erkortkominge in die fisiese fasiliteite dringend aandag moes ontvang, en 

'n Strategie ontwikkel moes word om te verseker dat onderwysers sowel as leerders die basiese 

vaardighede van Engels kon bemeester (kyk pp. 96 - 97 in verband met die gebruik van Engels as 

onderrigmedium). 

As gevolg van mnr. G. Bethell se voorstelle en die hulp van ander konsultante is spesifieke onderwysmodelle 

getoets (onder andere in die "Namibia Secondary Technical School" in Loudima, Kongo, waar die toetse 

plaasgevind het) en met hul hervormingsproses begin. 

~.B. BURGER, REFERMTBYDIE KONGRES: OHDERWYSINNAMJBJe: 
DEMOKRASJE OF BUROKRASIE: p. 18. 

21°N. ANGULA, THE NATIONAL INJ'EGRATED EDUCATIONSYSTEM FOR 
EMERGENJ'NAMIBIA: DRAFT PROPOSAL FOR EDUCATION REFORM.AND 
RENEWAL: p. 2. 

211M:INis'IRYOFEDUCATION AND CULTURE, PROCEEDINGS OF TBENA.TIONAL 
CONFERENCE ONIGCSEANDHIGCSE:SWAKOPMUND 4- 7MAY1993: p. 56. 

212J:b..id. 
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Navorsing is gedoen, gewoonlik deur 'n span buitelandse konsultante waarna verslae met aanbevelings ter tafel 

gele is (kyk bylae 2 opp. 119 wat die administratiewe take van die Ministerie van Onderwys en Kultuur aantoon). 

'n Ministriele komitee het die bevindinge en aanbevelings in die verslae bestudeer en verwerk tot 6f 'n 

konsepbeleidsdokument 6f 'n implementeringsplan. Belangegroepe, kerke, skoolrade, gemeenskapleiers en 

onderwyser.runies bet insae gekry in die bervormingsproses.213 Die groepe kon kommentaar lewer om sodoende 

kurrikuh.uns en sillabusse daar te stel wat in die beboe:ftes van die meeste Namibi~rs kon voldoen. 

Dit is nodig om te fokus op die tekortkominge in die KOD se eksamenstelsel wat aanleiding gegee bet tot die 

ontstaan van die "International General Certificate of Secondary Education" ("IGCSE") en die "Higher 

International General Certificate of Secondary Education" ("IDGCSE") -eksamenstelsels. Dit is die 

besprekingspunt in die onderstaande afdeling. 

4.2 DIE KOD SE EKSAMENSTELSEL, 1978 - 1994 

4. 2.1 Remmende faktore in die eksamenstelsel 

Die doel van die bespreking is om krities te kyk na die KOD-eksamenstelsel en probleme uit te wys wat 'n 

hersiening van die stelsel genoodsaak het 

Daar is reeds in hoofstuk 2 (p. 33) melding gemaak dat die KOD-kurikulum en sillabus die Bantoe-onderwys 

kurrikulum in 1978 vervang bet 

Die KOD-eksamenstelsel is ingevoer vanuit die Republiek van Suid-Afrika Die eksamenstelsel is op 'n 

wetmskaplik verantwoordbare wyse ontwikkel om in die beboeftes van die land en sy mense te voorsien. Die 

grootste persentasie van Namibi~ se leerders is dus blootgestel aan kurrikuluminhoude wat geselekteer is vir 

kinders met 'n totaal ander kultuuragtergrond.214 

213L.B. BURGER, REFERM.T BY DIE KONGRES: ONDERWYSINNAMIBle: 
DEMOKRASIE OFBUROKRAS!E: p. 20. 

214J.H. SCHOEMAN, 'n STRATEGIE VIR DIE SELEKSJE EN ORDENING VAN 
KURRIKULUMINHOUD VIR BASJSONDERWYSINSUIDWES-AFRIKAINAMIBle: 
p. 37. 
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Bebalwe die ontoepaslike kurrikulum en sillabusse, bet die meeste Namibiese leerders gebuk gegaan onder 'n 

tekort aan onderwysmateriaal wat veroorsaak bet dat baie leerders die skool op 'n vroee ouderdom ( ongeveer 

5~~ aan die einde van die vierde skooljaar) verlaat het. 215 

Swart leerders het slegs die basiese fasiliteite, met geen toegang tot biblioteke en elektroni~se hulpmiddele, tot 

WI beskikking gehad nie. Baie van die ondeiwysers bet slegs elementere opleiding gebad. Selfs die besteding 

per capita aan Swart ondetwys was een-vyfde van wat aan Blanke leerders toegewys is.216 

Die keuse van 'n kurrikuhm en eksamenstelsel speel 'n groot en betekenisvolle rol in sosiale dinamika In hierdie 

verband bet die Eerste Minister van Namibi~, mnr. H.G. Geingob gemeld: "It is therefore no wonder that 

curricula and the examinations systems have come increasingly to occupy central position on the educational 

agenda. But, in Namibia. a culture was built up where only matriculation from the Cape was considered to 

endow a person with excellence'~ 217 

-

Ditmoetbeklemtoon word dat die KOD-eksamenstelsel in 'n land waarvoor dit nie oorspronklik ontwerp is nie, 

die Ministerie van Onderwys en Kultuur kon laat fokus op die tekortkominge van die stelsel in Namibi~. Die 

Minimerie van Onderwys en Kultuur moes perspektiefkry ten opsigte van waarvandaan hulle sou kon beweeg (die 

KOD-eksamenstelsel) tot 'nla.ni.kulmn en eksamenstelsel wat die volgende komponente kon handhaa:f, naamlik:-218 

gelyke onderwysgeleenthede; 

demokratiese deelname; 

verwerwing van relevante kennis vir Nann"bif; 

doeltreff endheid en 

die relevansie van die kwrikulum en eksamenstelsel. 

2158. HARIECH-JONES, REVIEWING EDUCATIONINANINDEPENDENTNAMIBIA 
NAMIBIA REVIEW vol. 1. no. 7: p. 1. 

216nllii 

217H.G. GEINGOB, ~: p. 10. 

218N. ANGULA, THE NATIONAL INTEGRATED EDUCATIONSYSTEM FOR 
EMERGENTNAMIBIA: DRAFT PROPOSAL FOR EDUCATIONREFORMAND 
RENEWAL: p. 14. 
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Die feit dat alle kandidate in Namibie (uitgesonderd die kandidate van enkele privaatskole) die Senior

sertifikaateksamen van die KOD afgele het, het egter steeds beteken dat alle sillabus- en eksamenaangeleenthede 

van buite die land voorgeskryfis. In hoofstuk 3, bladsy 58, word melding gemaak dat die IDGCSE-kurrikulum 

en eksamemtelsel spesiaal vir Namibiese behoeftes ontwerp is op 'n wyse waarin die Ministerie van Onderwys 

en Kultuur ook inspraak gehad het 

Daar is seker min aspekte van die ondetwysstelsel in Namibie wat soveel kritiek moes verduur as die KOD

eksamenstelsel. Die eksamenstelsel was egter rigtinggewend vir die hervonnings van die Ministerie van 

Onderwys en Kultuur. Uiteraard, ongeag die KOD se tekortkomminge, was dit 'n nuttige ver1rekpunt vir die 

hervonningsproses. 

Die klem verskuif vervolgens na die KOD se senior-sertifikaatuitslae gedurende die tydperk net mi 

onafhanklikheid, naamlik 1990 - 1994. 

4.2.2 KOD-uitslae en die interpretasie van die Senior-sertifikaateksamen, 1990 - 1994 

Die sukses van 'n eksamenstelsel word hoofsaaklik gemeet aan die prestasie van die Senior

sertifikaatkandidate. Eksamens behoort daarop gemik te wees om skolatiese prestasies, dit wil se kennis en 

insig, te meet. 

Die algemene opvoedkmdige rol van eksamens, soos ook in die KOD-eksamenstelsel weerspieel is, kan soos volg 

saamgevat word:-219 

Eksamens is primer met die direkte toetsing van vaardighede gemoeid; 

Eksamens kan gebruik word om die kennis wat 'n kandidaat verwerfhet, te toets; 

Deur eksamens word verskille in individue uitgewys en 'n basis vir 'n objektiewe keuringsprosedures 

word vasgestel; 

Eksamens het ook 'n stimulerend(>r en motiveringsrol om te vervul; 

'n Gemeenskap kan deur die aar!l van die eksamen verander word; 

Die doeltreffendheid van skole kan deur eksamens bepaal word. 

219F.B. SHAW, THE ROLE OF FINAL SCHOOL EXAMINATJONSJNSOUTHAFRICAN 
EDUCATIONFOR WHJTESAND FOR BLACKS: p. 16. 
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In die KOD-eksamenstelsel is matrikulasie, oftewel die toelating tot 'n universiteit hoog aangeslaan. Dit is 

daarnm geensins verbasend dat die Kaaplandse Ondeiwysdepartement sy eksarnens noukeurig gekontroleer het 

om sodoende te verseker dat 'n ho~ standaard gehandhaaf word 220 

Die standaard van enige eksmnen hang afvan 'n aantal verbandhoudende faktore, naarnlik:-221 

Die amd en omvaag van die kurrikulum sowel as die waardesisteern waarop die kunikulum gebaseer is; 

Die aard en omvang van die vaksillabusse; 

Die aard en gehalte van die eksamenvraestel; 

Die toepaslikheid van die memoranda vir die eksarnenvraestelle; 

Die nasienmetode wat in die memoranda a.angetoon word; 

Die bevoegdheid en konsekwentheid van die nasieners, en 

Die aard van die statistiese aanpassings (indien enige) wat toegepas word op die kandidate se punte. 

Die statistiek van die KOD-eksarnenuitslae in Narnibit! vir alle bevolkingsgroepe (1990 - 1994) word in die 

rneegaande tabel uitgebeeld Die uitslae van die KOD Senior-sertifikaat.eksamen gedurende 1990 - 1994 was 

ho~ veromrustend (vlg. tabel). Aile skole is na onafhanklikheid (21 Maart 1990) vir alle rassegroepe oopgestel 

en dit het die navorser se taak bemoeilik om die verskillende bevolkingsgroepe se uitslae apart te tabuleer. 

Die uitslae blyk uit die onderstaande tabel wat die KOD-eksarnenuitslae vanaf 1990 - 1994 uitbeeld:222 

1990 1991 1992 1993 1994 

Aantal kandidate 3 629 3 660 5 133 6435 11511 

Slaa.2 1477 1 551 2 547 3 930 3 818 

Druip 1 567 2109 2 586 2 505 7 693 

Slruw>ersentasie 40,?6/o 42,4% 49,6% 61,1% 33,17% 

Druippersentasie 43,2% 57,6% 50,4% 38,9% 66,83% 

Gemiddelde A-simbool 12 7 12 14 12 

Matrikulasieviystelling; 422 438 508 510 429 

Uitslae nie veIWerk 585 - - - -

Zlf'. SHAW, EXAlvf/N.4TIONSTANDARDSINSEMOR CERTIFICATE EXAMINATIONS 
JNSOUTHAFRICA EDUCA.TIONAND CULTURE. vol. JO. no. 2: p. 18. 

221Thid.. 

2~1NISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 
ENDING DECEMBER 1994. PRESENlED TO THE NA.TIONALASSEMBLY OF THE 
REPUBLIC OFNAMIBIA: p. 26. 
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In 1990 was die slaagpersentasie 40,7%. Dit is belangrik om daarop te let dat 585 kandidate (sien tabel) se 

uitslae nie ve.iwerk kon word nie as gevolg van onvoltooide vakke.223 In dieselfde jaar was die slaagpersentasie 

in Blanke skole 94% terwyl slegs 12% kandidate in die Owambostreek (kyk kaart in hoofstuk 2, p. 9) kon slaag. 

Slegs4 (0,61%) kandidate in die Owambostreek (uit 'n totaal van 655 kandidate) kon 'n matrikulasievrystelling 

venverf Daarenteen bet 331 (38,4%) Blanke kandidate matrikulasievrystelling in 1990 vel"\Verf224 

Jn 1991het3 660 Senior-sertifikaatkandidate die KOD-eksamen afgele (kyk hoofstuk 2, p. 41 ). Slegs 438 (11,90/o 

kandidatekon 'nmatrikulasiesertifikaat vel"\11/erf 'n Totaal van 2 109 (57,6%) kandidate was in 1991 onsuksesvol. 

Die basiese uitgangspunt was dat, ongeag die beskikbaarheid van gekwalifiseerde onderwysers, die sillabusse 

lewemweemd vir die oorgrote meerderbeid kandidate was. Die kandidate was blootgestel aan begrippe en feite 

wat buite h.Jl ervaringsveld was. Bogenoemde was egter nie die geval ten opsigte van die Blanke kandidate nie. 

Die druipsyfer van die Senior-sertifikaatkandidate in 1992 en 1993 was onderskeidelik 50,4% en 38,9%. Aan 

die begin van 1994 is Graad 11-kandidate (Standerd 9) gekondoneer na Graad 12 (Standerd 10). Dit is gedoen 

ommeerkwdidate die geleentheid te hied om die KOD-eksamens afte le voor die KOD-eksamensstelsel aan die 

einde van 1994 sou uitfaseer. Dit blyk dat die stap deur die Ministerie van Onderwys en Kultuur nie 

opvoe&.ndig verantwoordbaar was nie, vandaar die ho~ druipsyfer van 66,83% aan die einde van 1994. Slegs 

33.17% kandidate was suksesvol in 1994. 

Omdat die KOD-eksamenstelsel aan die einde van 1994 uitfaseer bet, bet die Ministerie van Onderwys en Kultuur 

soveelmoonttike kandidate die geleentheid gebied om hul studies te voltooi. Die Ministerie van Onderwys en 

Kultuur kon nie die KOD-kurrikulum en eksamenstelsel saam met die nuwe IGCSE en HIOCSE-kurrikulum en 

eksmnenstelsel op skool aanbied nie. Alle onderwysmiddele was nodig om die IGCSE en HIGCSE-kurrikulum 

en eksarnenstelsel so suksesvol moontlik te kon implementeer. 

223MlNISTRY OF EDUCATION AND CULTURE,ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 
ENDING DECEMBER 1994. PRESENJ'ED TO THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE 
REPUBLIC OF NAMIBIA: p. 26. 

224MlNISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, TOWARDEDUCATJONFORALL: 
A DEVELOPMENJ'BRIEF FOR EDUCATION CULTUREAND TRAINING: p. 127. 
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Die voonvaardes vir die kondonering (van Graad 11-kandidate na Graad 12) wat in 1993 deur die Ministerie 

van Onderwys en Kultuur daargestel is, was soos volg:-225 

'n Kandidaat moes gedurende 1993 die skool voltyds bygewoon het en moes ses vakke geskryfhet. 

'n Kandidaat moes gedurende die Graad 11-eindeksamen in 1993 ten minste vyf vakke geskryfhet. 

'n Kandidaat, wat vir die eerste keer in Graad 11 ingeskryf is, mo es ten minste drie vakke in Graa.d 11 

geslaag het 

'n Kandidaat, wat Graad 11 berhaal bet, en aan bogenoemde vereistes voldoen bet, moes gekondoneer 

word ongeag die aantal vakke wat sodanige kandidaat in die Graad 11-eindeksamen geslaag het. 

Hierdie voorwaarde bet slegs vir herhalers in Graad 11 gegeld 

Alie gekondoneerde kandidate moes in Graad 12 ( 1994) ses vakke in hul leerplan ingesluit bet. 

Uit bogenoemde voorwaanles vir kondonering van Graa.d 11-kandidate na Graad 12 aan die einde van 1993 b lyk 

dit dat die Ministerie van Onderwys en Kultuur die slaagvereistes drasties verlaag het. Dit is dan ook 'n 

verldaringvirdietotaal van 11511Graad12-kandidate wat hul eksmnen in 1994 onder die KOD-eksamenstelsel 

afgele het S6 'n besluit het enersyds gehelp om soveel moontlik kandidate die geleentheid te hied om hul vir die 

KOD-eksamens in te skryf. Andersyds het die besluit 'n nadelige uitwerking gehad op die slaagpersentasie van 

Graad 12-kandidate in 1994. 

Die vraa,g om.t.aan dan onwillekeurig of die KOD-kurrikulums verantwoordelik was vir die ondoeltreffendheid 

vandie~amemtdsel. Die antwoord is nie so simplisties nie. Alhoewel die beleid van apartheid 'n belangrike 

rol gespeel ·het, kan die volgende faktore ook gemeld word wat meegewerk het tot die swak uitslae gedlll"ende 

1990 - 1994, naamlik:-

Die KOD-kunikulum en vaksillabusse was buite die ervaringsveld van die meerderheid Swart 

kandidate. 

225MlNISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, CIRCULAR MED 38/93. 
PROMOTION FR OM GRADE 11 TO 12: pp. 2 - 3. 
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Die KOD-eksamenstelsel was meer gerig op die verwerwing van 'n matrikulasievrystelling as op die 

erkenning van positiewe prestasies (wat wel deur die IGCSFJHIGCSE-eksamenstelsel erken word: k'Yk 

ook pp. 50 en 93). 

Skole het nie oor voldoende fisiese fasiliteite vir doeltreffende onderrig beskik nie. 

Sommige kandidate bet, veral na ona:thanklikheid, gedink dat die Ministerie van Onderwys en Kultuur 

verantwoordelik is vir hul toekoms en het dus nie die nodige ywer aan die dag gele nie. 

'n Groot persentasie onderwysers was ondergekwalifiseerd en selfs ongekwalifiseerd. 

In die plattelandse gebiede was daar veral 'n tekort aan opgeleide onderwysers. 

Die kondonering van die Graad 11-kandidate na Graad 12 aan die einde van 1993 (met '11 verlaging in 

die slaagvereistes) het meegebring dat kandidate nie die nodige grondslag vir die finale eksamen gehad 

het nie. 

Die KOD-eksamenstelsel kon nie in die behoeftes van alle Namibiers voorsien nie. 

Die plattelandse Swart kind is nie blootgestel aan koerante, televisie, boeke en videos soos die Blanke 

kind nie. 

Bogenoemde toon aan dat die swak uitslae nie slegs toegeskryf kan word aan die apartheidsera nie, maar aan die 

bevoorregte sosiale en ekonomiese toestande waarin die Blanke kind teenoor die Swart kind hulle bevind het. 

Dit is belangrik om daarop te let dat die geografiese verspreiding van die Namibiese bevolking ook probleme 

skep op die gebied van onderwysvoorsiening. Een van die neteligste probleme van die onderwys (en die 

eksamenstelsel in besonder) in Namibie is die uitdaging om reg te laat geskied aan die aspira'3ies en werklike 

onderwysbehoeftes van die diverse bevolkingsgroepe (kyk hoofstuk 2, p. 6) van die land. 

In 1995 het die Minister van Onderwys en Kultuur, mnr. N. Angula, die 1994 swak KOD-uitslae toegeskryf aan 

die diskriminerende toekenning van onderwyshulpmiddele onder die apartheidstelsel.226 Bogenoemde 

uiteensetting toon egter dat heelwat bykomende faktore ook 'n rol gespeel het en vermelding verdien. 

OfSkoon die KOD-eksamenstelsel sy gebreke gehad het, kan die stelsel se standaard en die pogings om daardeur 

bevredigende onderwys aan die Namibiese leerder te verskaf, nie sondermeer as gering bestempel word nie. 

2~. NAMUTEW A, APARTHEID BLAMED FOR EXAM FAILURES: p. 8. 
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Die KOD-eksmnenstelsel moes as vertrekpunt dien vir die Ministerie van Onderwys en Kultum om die 

IGCSEIHIGCSE-kmrikulum en eksmnenstelsel so te implementeer dat die tekortkominge van die KOD

eksamenstelsel nie in die hervormingsproses herhaal word nie. Dit was die taak van die Ministerie van 

Onderwys en Kultum om die gees en beginsels van 'n nasionale kurrikulum en eksmn~nstelsel wat in die 

vooruitsig gestel is, in die IGCSEIHIGCSE-kwrikulum en eksamenstelsel te reflekteer. 

Die strewe van die Ministerie van Onderwys en Kultum na 'n toeganklike, regverdige, gehalte en demokratiese 

kurrikulum en eksamenstelsel word deur die opvoedkundige, mm. R Bell, soos volg verwoord "They (all the 

stakeholders) know it is on~y the smashing of the apartheid system and the building of a single, democratic 

nation - in which all will be citizens with the same franchise - that will make it possible to build a single, 

democratic and unified system of education which will serve the best interest of all the citizens of the nation, 

and which will discover, release and develop all the potential of all children at school". 227 

-

In hoo:l:Stuk 3 is die wwe IGCSEIHIGCSE-kmrikulum en eksamenstelsel breedvoerig bespreek Dit is vervolgens 

van pas om die eerste IGCSEIHIGCSE-eksamenuitslae in 1995 onder die loep te neem en te bepaal hoe die 

belanghebbendes in die onderwys die veranderinge ervaar bet 

4.3 IGCSE'IIlGCSE-KURRIKULUM EN EKSAMENSTELSEL 

4.3.1 Algemene kenmerke 

Ter aanvang is dit nuttig (teen die agtergrond van die bespreking van die IGCSEl.HIGCSE-kmrikulum en 

eksamenstelsel in Hoofstuk 3) om 'n paar algemene kenmerke van die nuwe eksamenstelsel nit te lig. 

Die belangrih'te ~van die IGCSEIHIGCSE-eksamenstelsel is die feit dat dit gerig is op positiewe prestasies 

("positive achievement'' kyk hoofstuk 3, p. 50). 

Die IGCSEIHIGCSE-eksamenstelsel verskaf aan kandidate die geleentheid om suksesvol te wees en evaluering 

is gerig op kandidate se prestasies, nie om hulle bloot te penaliseer nie. Dit beteken egter nie dat alle kandidate 

in die IGCSEIHIGCSE ~ol sal wees nie, maar dat die kurrikulum en vaksillabusse kandidate die geleentheid 

hied om sukses te kan behaal. Die klem word geplaas op wat die kandidate ken, verstaan en kan doen. In die 

verbandhetmnr. G.N. Lacey, 'n verteenwoordiger van UCLES, die volgende gemeld: "Indeed I GCSE/HJ GCSE 

227R BEIL, SEMOR CERTIFICATE RESULTS: INVALID INlERPRETATIONS. THE 
EDUCATIONAL JOURNAL. vol 58. no. 1: p. 11. 
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is not a pass/fail examination. Students who fail to show 'AlOrthwhile achievement in the examination can be 

ungraded but as long as students are entered for the appropriate level of papers, almost everyone should 

achieve a grade "228
• 

Onder die KOD-eksamenstelsel sou 'n kandidaat wat byvoorbeeld 'n taal, of twee vakke druip, die hele eksamen 

gedruip het Jn die IGCSEIHIGCSE-eksamenstelsel verwetf 'n kandidaat 'n sertifikaat indien by selfs in een vak 

suksesvol was. Die vraag ontstaan onwillekeurig of die suksesvolle kandidate wel met so 'n sertifikaat in die 

arbeidsmag opgeneem sal kan word 'n Verdere vraag is of sodanige sertifikaat 'n aanduiding is dat 'n kandidaat 

in die algemeen genoeg weet om suksesvol binne sekere beroepsvlakke te kan fimksioneer. 

Die IGCSEIHIGCSE-eksamenstelsel maak ook voorsiening vir d.ifferensi&ing. Dit beteken dat 'n kandidaat 

blootgestel word aan 'n kurrikulum en eksamen wat geskik is vir sy vermo~ns. Dit is dus van kardinale belang 

dat 'n kandidaat hom/haar vir die geskikste vlak (kyk hoofstuk 3, p. 74) moet inskryf. 

fu die IGCSEIHIGCSE kurrikulum word die kandidaat ook blootgestel aan kursuswerk (kyk hoofstuk 3, p. 74) 

Hierdiekmmswerl<word deurlopend (op 'n gestruktureerde wyse) deur die vakonderwyser ge~valueer en is dee) 

van die eksteme IGCSE/HIGCSE-eksamen.229 

Die IGCSEIHIGCSE (1995)-uitslae word vervolgens ontleed. 

4.3.2 Die 1995 IGCSE-uitslae 

Die IGCSEIHIGCSE eksamens is vir die eerste keer in November 1995 by 78 sekond&e skole in Namibi~ 

geskryf. 

Die IGCSF/fllGCSE-kurrikulum bestaan uit drie vlakke, naamlik kem-IGCSE, uitgebreide-IGCSE ofIDGCSE. 

Kandidate moes vir ses vakke ingeskryfhet wat ofIGCSE kon wees, of 'n kombinasie van I GCSE- 6fIIlGCSE

vakke (kyk hoofstuk 3, pp. 67 - 70). 

~YOFEDUCATION AND CULTIJRE, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL 
CONFERENCE ONIGCSEAND HJGCSE: SWAKOPMUND 4 - 7.MAY 1993: p. 14. 

2~STRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, NEWS RELEASE: RELEASE OF 
THE 1995 IGCSE RESULTS: p. 1. 
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Van die 10 943 Graad 12 (Standerd 10) kandidate bet 10 246 kandidate 'n totaal van 60 354 IGCSE-vraestelle 

(sillabusse) geskryf.230 

IGCSE-uitslae is aangedui op 'n 7-pont skaal, naamlik A, B, C, D, E, Fen G. Graad A impliseer die hoog..<tte 

vlak van prestasie terwyl Graad G die minimum prestasievlak aantoon. Kandidate wat nie die minimum Graad 

G kon behaal nie, is as ongeklassifiseerd ("U"- simbool) gegradeer (vergelyk hoofstuk 3, pp. 51-52). 

Die IGCSE-uitslae het getoon dat uit 'n totaal van 603 54 IGCSE-vraestelle (sillabusse) kon slegs 77 ,1 % van die 

kandidate 'n G-simbool ofbeter behaal. Dit beteken dat 22,90/o van die kandidate as ongeklassifiseerd (en dus 

"druip") beskou is. 

In die volgende 15 vakke bet meer as 90% van die kandidate gegradeer. Die persentasie (van die aantal 

gegradeerde kandidate) verskyn tussen hakies. Afrikaans Tweede Taal (98,9%), Landbou (99,7%), 

Rekenaarstudies (99,2%), Metaal- en Sweiswerk (96,7%), Ontwerp en Kommunikasie (92,8%), Modes en 

Tekstiel (97%), Afrikaans Eerste Taal (94,5%), Engels Eerste Taal (93,9), Oshindonga (98,90/o), Otjiherero 

Eerste Taal (96,4%), Silozi Eerste Taal (99,90/o), Duits Vreemde Taal (99,3%), Huishoudktmde (98,7%), 

Ekologie (92,6%) en Tegnologie en Praktyk (94,8%). 

In terme van die proporsie van gegradeerde kandidate bet kandidate minder goed gevaar in die volgende drie 

vakke, naamlik Aardtykskunde (54%), Engels Tweede Taal (65,5%) en Wiskunde (65%).231 

Die volgende viervmdce se uitslae is laer as die nasionale gemiddelde slaagsyfer van 12,9% vir IGCSE, naamlik 

Ekologie (5,3%), Aardtykskunde en Sakestudies (3,1% elk) en Geskiedenis (2,2%).232 Die swak uitslae in die 

vakke istoegeskryfaan die ondergekwalifiseerde onderwysers wat die vakke moes onderrig asook hut onvenno~ 

om die vakke in Engels te onderrig (kyk ook pp. 107- 108). 

~STRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, NEWS RELEASE: RELEASE OF 
THE 1995 JGCSE RESULTS: p. 27. 

231112.i!t. pp. 3 - 4. 

232DIEREPUBLIKEIN, WTSLAE ONDERMES. yol. 19. no. 35: p. 7. 
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In teime van die algemene toelatingsvereistes na tersiere instellings word 'n C-simbool in Engels verlang. Uit 

'n totaal van 10041 inskrywings in Engels, kon slegs 1 143 kandidate 'n C-simbool behaal, wat hulle toelating 

tot 'n universiteit kon hied (kyk hoofstuk 3, p. 80 - 81). 

, 

Die :Ministerie van Onderwys en Kultuur het in 1991 'n taalbeleid daargestel dat Engels as onderrigmedium in 

alle skole vanaf Graad 4 {St. 2) tot Graad 12 {St. 10) geimplementeer moes word. Met hierdie besluit van die 

Mlnisterie van Onderwys en Kultuur is die Graad 10-kandidate in 'n krisis gedompel, want hulle moes in 1993 

{slegs twee jaar nA die implementering van Engels as onderrigmedium) al hul Junior-sertifikaateksamenvakke in 

Engels skryf. Die Graad 10-kandidate van 1993 was die eerste groep wat in 1995 {as Graad 12-kandidate) die 

IGCSE/HIGCSE-eksamellil geskryf het. 

Indien die IGCSE-uitslae in Engels in aanmerking geneem word, kan daar van die standpunt uitgegaan word dat 

die eerste Graad 12-kandidate die onvermoi! geopenbaar het om hul IGCSE-eksamen in Engels afte le weellil 

die vinnige implementering. Vir die meeste van die Graad 12-kandidate is Engels 'n tweede taal en vir sommige 

{veral die van die plattelandse gebied) selfs 'n derde taal. Die probleem is ook vererger deurdat Engels ook die 

meerderheid onderwysers se tweede of derde taal is. 

Dit dien egter vermeld te word dat moedertaalonderrig vanaf Graad 1 tot Graad 3 deur die 'Ministerie van 

Onderwys en Kultuur {in 1991) geimplementeer is. Onderwyskundiges is dit eens dat moedertaalonderrig die 

gewenste manier is om leerders te onderrig. In 'n veeltalige skool (waar meer as een ta.al gepraat word) is 

sodanige skool deur die :Ministerie van Onderwys en Kultuur verplig om Engels as onderrigmedium te gebruik 

omdat onderwysers nie die moedertaal van die meeste leerders magtig is nie. 

V anaf Graad 4 tot Graad 10 kon skole die opsie uitoefen om hul nie-eksamineringsvakke (soos 

Liggaamsopvoeding) deur middel van die moedertaal of enige inheemse ta.al te onderrig. Dit is ook ministeri~le 

beleid dat Engels die verpligte onderrigmedium is in alle vakke {behalwe die ander tale) in die IGCSE/HIGCSE 

fase. 
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Ongeag die invloed van Engels as onderrigmediurn, kan daar gekonstateer word dat die inheemse tale ook hul 

regmatige plek in die onderwysstruktuur van Namibi~ beklee. Die inheemse tale word nie in Namibi~ as 

minderwaardig beskou nie, maar dit is die IGCSEIHIGCSE-eksamenstelsel wat vereis dat Engels as 

onderrigmedium gebruik word omdat die meeste vraestelle deur UCLES opgestel word. Die Ministerie van 

Ondeiwys enKultl.lrhet (tot in 1995) nog geensins enkelmedium - ofmoedertaalskole (na Graad 4) oorweeg nie. 

Diewyd uiteenlopende verklarings in die mediagedurende Maart 1996 van Namibi~ se eerste IGCSE-eksamen 

hetgerllustreer hoe min begrip onder die algemene publiek bestaan met betrekking tot hoe die eksamen ge~valueer 

word en wat die uitslae werklik beteken. 

Die standpunt is ingeneem dat as slegs 12,90/o van die kandidate daarin geslaag het om die middelgradering ('n 

C-simbool) te behaal, dit dan as 'n barometer kon dien om te sien wie "deurgekom" het en wie nie.233 

Maar in die IGCSE-eksamen is all es relatief 'n Kandidaat kan nie druip nie, omdat dit deur die gesaghebbendes 

as negaiefbeskou word. Dus word net die gunstige uitslae aangeteken. Met ander woorde, selfs as 'n kandidaat 

hoofsaaklik graderings vanaf'n C-simbool tot 'n G-simbool behaal het (dit wil se C, D, E, F of G), word 'n 

sertiflkaat deur UCLES toegeken. 'n Sertifikaat word vir elke gegradeerde vak toegeken. 234 

Se HS die simbole is relatief van aard. Die simbole se waarde word slegs toegeken wanneer al die uitslae in is. 

'n A-simbool kan moontlik 60% van die waarde van die werl< wees wat getoets is, afhangende van hoe die 

kandidme oor die algemeen gevaar het En op dieselfde manier kan 'n G-simbool so min as 5% voorstel. In die 

verband word dr. C. Kotze, 'n dosent by die Universiteit van Namibi~, soos volg aangehaal: '~··· but as I 

understand it, these values differ from subject to subject and also from year to year. None of that boring old 

233C. KOTZE, CONFUSIONJNEDUCAIJON: p. 8. 
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standardisation we used to have when I went to school -flexibility is the buzz-word these days to go with 

positive eval.uation. 235 

Om beter perspektief te kry op die IGCSE-uitslae gedurende 1995, word die uitslae in tabelvorm op p. 99 

weergee. 236 

Die IDGCSE-uitslae word vervolgens onder die soeklig geplaas. 

4.3.3 Die 1995 IDGCSE-uitslae 

Slegs 697 kandidate uit 'n totaal van 10 943 Graad 12-kandidate bet hulle vir een of meer IDGCSE-vakke vir die 

1995 eindeksamen ingeskryf 

'n Totaal van 12 IDGCSE-vakke is in 1995 geeksamineer. Kurrikulums vir die vakke Duits Eerste Taal en 

Afiikaans Eerste Taal is spesiaal, in oorleg met UCLES, in Namibie ontwerp. Die vraestelle is deur vakmanne 

vanNamibie opgestel enonder toesig van UCLES nagesien. Al die ander vraestelle (10) is deur UCLES opgestel 

en ook deur hulle nagesien.237 

Die uitslae in die IDGCSE-eksamen word op 'n 5-punt skaal verwerk, naamlik 1, 2, 3, 4 en U ("Ungraded'?. 

Graad 1 verteenwoordig die hoogste prestasievlak. Kandidate wat nie die minimum standaard (Graad 4) kon 

behaal nie, is as ongeklassifiseer ("U''-simbool) beskou (kyk hoofstuk 3, p. 73). 

Die standaard van die IDGCSE-sillabusse en eksamens is van dieselfde standaard as die van die hoergraad

wkke onder die KOD-eksamenstelsel. Die vergelykende evaluering is deur die Matrikulasieraad van die Komitee 

van Universiteitshoofde in Suid-Afrikagedoen. 'n Graad 1-simbool in 'n IDGCSE-vak is dus gelykwaardig aan 

'n A-simbool in die eertydse KOD-eksamenstelsel.238 

235C. KOTZE, CONFUSJONJNEDUCATJON p. 8. 

236a MJNJS1RY OF EDUCATION AND CULTURE, NEWS RELEASE: RELEASE OF 
THE 1995 JGCSE RESULTS: p. 1. 

b. Sillabusse verwys na die verskillende vakke waarvoor die IGCSE-kandidate hulle 
kon inskryf. 

c. Die simbool A* verwys na die kandidate wat onderskeidings behaal het. 

237MlNISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, PRESS RELEASE: RELEASE OF 
HIGCSE EXAMINATION RESULTS 1995: p. 2. 

238Ib.id.. 
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BRON: MINIS'IR.YOFBASICEDUCATION AND CULTURE. 1996. REPORT OF THE TASK FORCE 
HRGCSE 1995 RESULTS: pp. 1 - 2. 
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Die ammd kandidate wat 'n Graad 1-sirnbool in die onderskeie vakke behaal bet, kan as volg aangetoon word (k"Yk 

ook die tabel opp. 101 wat die HIGCSE-uitslae in persentasie weergee).239 

TO TAAL TOTAAL GRAAD 
SILLABUSN AKKE KANDIDATE 1-KANDIDATE 

Rekenin.ekunde (" Accountiru!") 80 12 

Biologie (''Bioloe:v") 260 28 

Engels Tweede Taal (''English Second 445 57 
Laru!Uae:e") 

Afrikaans Eerste Taal ("Afrikaans First 494 46 
Laru!Ua2e") 

Engels Eerste Taal ("English First 130 12 
Lnnm1ae:e") 

Duits Eerste Taal ("German First T ·"""nnage") 94 6 

Frans as Vreernde Taal ("French Foreign 20 3 
Lan211as?e") 

Duits as Vreernde Taal ("German Foreign 53 13 
Lan211a2e") 

Aardrykskunde (''Geo£ntphy") 113 2 

Geskiedenis ("ffistory") 91 9 

Wiskunde (''Mathematics") 177 24 

Natuurkunde ("Physical Science") 215 14 

Die volgende prestasies is ook deur die Graa.d 12 HIGCSE-kandidate behaal (kyk ook die tabel opp. 101).240 

239a MINISTRY OF BASIC EDUCATION AND CULTIJRE, REPORT OF THE TASK 
FORCE HIJGCSE 1995 RESULTS: p. 2. 

b. Die syfers 1-4 in die tabel opp. 101 verwys nagradering en die syfers in die 
kolornrne onder 1-4 verwys na die kmnulatiewe slaagpersentasie. 



UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE 

HIGHER INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION -1995 

RESULTS IN H.I.G.C.S.E. SUBJECTS FOR CENTRES IN NAMIBIA 

SUBJECT TITLE AND CODE NUMBER OF CANDIDATES 1 

ACCOUNTING 1270 80 1.5.0 

BIOLOGY 12.50 260 10.8 

ENGLISH 2ND LANGUAGE 1230 445 12.8 

FIRST Li\.NGUAGE AFRIKAANS 1221 494 9.3 

FIRST LANGUAGE ENGLISH 1220 130 9.2 

FIRST LANGUAGE GERMAN 1222 94 6.4 

FOREIGN LANGUAGE FRENCH 1231 20 16.3 

FOREIGN LANGUAGE GERMAN 1232 53 24.5 

GEOGRAPHY 1240 113 1.8 

HISTORY 1241 91 9.9 

MATHEMATICS 1260 177 13.6 

PHYSICAL SCIENCE 1253 215 6 . .5 

TOTAL OF ALL SUBJECTS 10.4 

BRON MINISTRY OF BASIC EDUCATION AND CULTURE. 1996. 

BEPORTOFTHE TASKFORCEHIIGCSE 1995RESULTS.· p.l. 

2 3 4 

56.3 79.1 95.3 

35.8 62.3 91.9 

59.3 93.0 100.0 

46.0 84.6 99.0 

44.6 76.9 95.3 

36.2 87.2 100.0 

60.0 95.0 100.0 

56.6 79.2 86.8 

13.3 38.0 60.6 

33.0 52.7 79.1 

36.2 61.0 90.3 

26.5 62.3 89.8 

42.2 74.l 92.7 

UNGRADED 

4.7 

8.1 

nil 

1.0 

4.7 

nil 

nil 

13.2 

39.4 

20.9 

9.7 

10.2 

7.3 
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Slegs 51 van die 697 kandidate was ongeklassifiseer ("ungraded") in een ofmeer HIGCSE-vakke. 

Die ander 646 kandidate het Grade 2 tot 4 verwerf. 

Alie kandidate was gegradeer in Engels Tweede Taal, Duits Eerste Taal en Frans as Vreemde Taal. 

In vyf vakke, naamlik Rekeningktmde (95,3%), Afrikaans Eerste Taal (990/o), Engels Eerste Taal 

(95,3%), Biologie (91,90/o) en Wiskunde (90,3%) is meer as 90% van die kandidate gegradeer. 

Jn.Duitsm:iVreemde Taal (86,8%) en Natuurkunde (89,8%) is meer as 800/o van die kandidate gegradeer. 

Geskiedenis het 79,1%' gegradeerde en Aardrykskunde 60,6% gegradeerde kandidate gelewer. 

Kandidate moes 'n Graad 3 verwerf om sodoende toelating tot die Universiteit van Namibi~ of 

Universiteite in Suid-Afrika te verkry. 

Die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur het in 1996 verklaar dat die HIGCSE-kandidate oor die 

algemeen baie goed presteer het241 Die volgende redes vir die kandidate se goeie prestasies is aange

voer:-242 

Onderwysers bet indiensopleiding ontvang in samehang met UCLES. 

Handboeke is aan alle Graad 11 en 12 kandidate voorsien. 

Slegs uitgesoekte skole kon, na gelang van die gekwalifiseerde onderwysers en onderrighulpmiddele, 'n 

HJ:GCSE-kurrikulum en eksamen aanbied. 

Kandidate is aan 'n streng selekteringsproses onderwerp. Slegs diegene wat 'n gemiddelde C-simbool 

indieJmior-serti:fikaateksamen (Graad 10) kon behaal, is toegelaat om hulle vir die HIGCSE-kurrikulum 

en eksamens in te skryf. 

Die streekskantore, gemeenskappe en ouers hei die nodige ondersteuning aan die_ skole en kandidate 

verskaf: 

241In 1995 is die Ministerie van Onderwys en Kultuur verdeel in twee strukture, naamlik 
Basiese Onderwys (van Graad 1 - Graad 12). Mnr. John Mutorwa is aangestel as 
Minister van Basiese Onderwys en Kultuur. Mnr. Nahas Angula (die vorige Minister 
van Onderwys en Kultuur) is aangestel as Minister van Ho~r Onderwys, Beroeps
onderwys, Wetenskap en Tegnologie. 

2~STRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, PRESS RELEASE: RELEASE OF 
HJGCSE EXAMINATION RESULTS 1995: p. 6. 
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Die onderwysers, kandidate en skoolbestt.un- het hulle daartoe verbind om 'n sukses van die IIlGCSE

kurrikulum en eksamens te maak. 

Die feit dat 'n ongekwalifiseenle uitslag (in IIlGCSE) nie tot 'n gegradeerde uitslag in IGCSE verwerk 

kon word nie, het moontlik bygedra om die kandidate te motiveer om goed in die IIlGCSE-eksamen te 

presteer. 

Die IIlGCSE-uitslae het dus getoon dat ongeveer 120 kandidate toelating tot die Universiteit van Namibie 6f 

'n Universiteit in Suid-Afrika gekry het Die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur het in 1996 gemeld: 

"Given that this was the fl rst set of examinations based on a curriculum with a much greater emphasis on 

applying skills than the one it replaced, the number of certificates gained overall is encouraging'~ 243 

Dievraagot:tmaa1onwillekeurig wat dan van die kandidate word wat nie in al hul Graad 12 IGCSE oflllGCSE

vakke gegradeer kon word nie. Dit is die besprekingspunt in die onderstaande afdeling. 

4.3.4 Verdere studies 

Kandidatewanie in sekere vakke in die IGCSEIHIGCSE-eksamen in 1995 geklassifiseer (gegradeer) kon word 

nie, kon hul studies in 1996 voortsit 

Deur die Namibiese Kollege vir Volwasse Onderwys (''Namibian College of Open Leaming-"NAMCOL") 

kan kandidate deelneem aan afstandsonderrigkursusse. Die volgende vereistes het sedert 1996 gegeld:-244 

Die toelating tot NAM COL kursusse is oop vir al le kandidate ongeag geslag, ras, kleur of geloof 

Kandidate kan slegs vir die volgende IGCSE-vakke inslayf, naamlik Engels Tweede Taal, Wiskunde, 

Biologie, Bedryfsekonomie en Ontwikkelingstudies. 

~y OF EDUCATION AND CULTIJRE, NEWS RELEASE: RELEASE OF THE 
1995 !GCSE RESULTS: p. 5. 

244a NAM COL, HANDBOOK FOR LEARNERS: p. 8. 
b. Die NAMCOL-program verskaf geleenthede aan volwassenes en 

ongeklassifiseerde kandidate om hul studies voort te sit terwyl hul met hul 
daaglikse take besig is. 
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Kandidate kon gedurende 19% nie vir 'n ander IDGCSE-vak inskryf nie, omdat NAMCOL toe nie 

onderrig in alle ffiGCSE-vakke verskaf het nie. 

Kandidate kan nie vir meer as drie vakke op IGCSE-vlak registreer nie. 

'n Registrasie fooi van 100 Namibiese dollar per vak is betaalbaar. 

Kandidate kan ook nie vir vakke registreer waarin kursuswerk (pmktiese werk) verpligtend is nie. 

Voordat kandidate weer toelating tot 'n IGCSE-eksamen kan lay, moet sommige kandidate eers vir ten 

minste eenjaar onderrig aan NAMCOL 6fby 'n skool (soos goedgekeur deur die Ministerie van Basiese 

Onderwys en Kultuur) ontvang het . 

Aile werksopdragt.e moet voltooi en ingestuur word na NAMCOL-streekskantore vir evaluering. 

Alhoewel slegs IGCSE-kandidate die geleentheid gebied word om in hul ongeklassifiseerde vakke te verbeter, 

behoort daar waardering te wees vir die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur se ondersteuningsdiens. 

In die volgende afdelings word redes aangevoer wat kon lei tot die kandidate se onderprestasie in die eerste 

IGCSE/HIGCSE-eksamens in 1995. Ook word gekyk na die implikasies van die IGCSEIHIGCSE-kurrikulum en 

eksamenstelsel. Laastens val die kollig op moontlike oplossings, oftewel voorgestelde aksies wat deur die 

onderwysbelanghebbendes geloods kan word, om 'n sukses van die nuwe eksamenstelsel te kan maak. 

4.4 BEVINDINGS RAKENDE DIE H/IGCSE EKSAMENSTELSEL, 1994 - 1996 

Die implementering van die nuwe kurrilculum en eksamenstelsel (IGCSE en HIGCSE) het problematiese sowel 

as positiewe aspekte opgelewer. 

Die uitslae van die IGCSEIHIGCSE-kandidate was nie so goed as wat gehoop is nie, maar die sentrale aspek is 

sekerlik wat gedoen kan word om die uitslae in die toekoms te verbeter. 
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ln 1996 bet die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur 'n spesiale taakmag aangestel om die 

IGCSE/HIGCSE-uitslae krities te ontleed. Die taakmag se opdrag bet die volgende behels:-245 

om die 1995 IGCSE!HIGCSE-uitslae in die onderskeie streke en skole krities te ontleed; 

om spesifieke bydraende faktore, probleme en tekortkominge wat tot die swak uitslae kon lei, in die 

ooderskeie vakke en skole te identifiseer, 

om 'n besoek te bring aan die verskillende IGCSFJHIGCSE-skole om met die skoolhoofde, ondenYysers 

en leerders te beraadslaag en om die fisiese opvoedkundige fasiliteite te ondersoek; 

om die verslae en aanbevelings van die eksaminator te evalueer, en 

om spesifieke aanbevelings te maak wat die geJdentifiseerde probleme, tekortkominge, inhiberende 

faktore en beperkinge aanspreek. 

Die Namibiese Studente-Organisasie (Namibian National Student Organisation - "NANSO") het in 1996 die 

Namibiese regering daarvan beskuldig da1 hulle die uitslae in 'n rookskenn verberg het ten einde die werklike 

stand van onderwys in Namibie weg te steek. NANSO bet verder gemeld dat die IGCSE-uitsla.e die grootste 

enkele bydraende faktor tot werkloosheid in die land kon word. Die suksesvolle kandidate sou ook (volgens 

die organisasie) moeilik in die arbeidsmag opgeoeem kon word (kyk p. 94 waar die aspek bespreek is). 246 

Vir die doel van bierdie bespreking is dit nodig om van die moontlike oorsake wat tot onderprestasie gelei bet, 

bondig te veiwoord. Van die vemaamste probleme is:-241 

Die oorskakeling van die KOD-eksamenstelsel na. die IGCSEIHIGCSE-eksamenstelsel bet veroorsaak 

dat onderwysers 'n onvenno~ geopenbaar het om die nuwe eksamenstelsel te banteer. 

245a MJNISTRY OF BASIC EDUCATION AND CULTIJRE, REPORT OF THE TASK 
FORCE HllGCSE 1995 RESULTS: p. 4. 

b. Dietaaknmghet bestaan uit 17 lede met verteenwoordigers uit die Streekskantore, 
die Nannbiese Studente-Organisasie, die Namibiese Nasionale OnderwysWiie, die 
Namibiese Studente Onderwysbeweging, UCLES en die Universiteit van Namibi~. 

246DIEREPUBLIKEIN, UJTSIAE ONDERMES. vol. 19. no. 35: p. 7. 

241MINISTRY OF BASIC EDUCATION AND CULTIJRE, REPORT OF THE TASK 
FORCE H!IGCSE 1995 RESULTS: pp. 7 - 45. 
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Die eksamewitslae en terugvoering van die skole bet getoon dat die toelatingsvereistes vir IGCSE te laag 

was. Voor die implementering van die IGCSE'HIGCSE-eksamenstelsel in 1993, is aangetoon dat 

kandidate 'n plllltetotaal van 27 in die Jllllior-sertifikaateksamen moes verwetf. Die Ministerie van 

Onderwys enKultuur bet egter (in 1994) besluit om die toelatingsvereiste na 19 punte te verlaag om meer 

kmididate toegang tot die Senior Sekondere fase te verleen. Sommige kandidate is ook toegelaat om vir 

vakke (in die IGCSFJHIGCSE-kurrikulum en eksamenstelsel in Graad 11) te registreer waarvoor hulle 

nie tydens die Jllllior-sertifikaateksamen gegradeer kon word nie. Nietemin, sommige kandidate was wel 

in stmt om somnige wkke wat bulle nie in die Junior-sertifikaateksamen kon slaag nie, wel in die IGCSE

eksamen te slaag. 

Die tekort aan 'n volwaardige Graad 11-eksamen is deur baie skole gekritiseer. Die idee het ontstaan 

dat: baie Graad 11-kandidme nie boef te studeer nie, want bulle sou outomaties slaag. Hierdie benadering 

bet veroorsaak dat kandidate nie genoegsaam voorbereid vir die Graad 12-eksamen was nie. 248 

Die tekort aan vaardighede in Engels het ook 'n effek op die uitslae gehad. Die vaardigheidsvlak van 

sommige kandidate in die noordelike streke van Namibie was onvoldoende om sukses in die eksamen te 

kon waai:boig. Sel:fS onderwysers was nie voldoende vaardig in Engels nie. Te min opgraderingskursusse 

is voor Namibie se onafhanklikheid aan onderwysers verskaf om hul vaardig in Engels te kon maak. 

Sommige skole in die noorde van Namibie bet 'n tekort gebad aan essensiRe hulpmiddele soos kaarte, 

skryfboeke, kopieergeriewe, cbemikaliee en wetenskaptoerusting. 249 

Kandidate wat blootgestel is aan min of geen hulpmiddele bet ook swakker gevaar as diegene wat wel 

goeie hulpmiddele tot hul beskikking gehad bet. 

By sekere skole was die laboratoriums onvoldoende ingerig om enigsins 'n bydrae te kon I ewer tot goeie 

uitslae. Onderwysers en kandid!lle was dus nie in staat om praktiese werk in die Natuurwetenskappe 

suksesvol te doen nie. Die uitslae in die Natuurwetenskappe bet hierdie tekortkoming weerspieel. 

248MINISTRY OF BASIC EDUCATION AND CULTIJRE, REPORT OF THE TASK 
FORCE HIJGCSE 1995 RESULTS: p. 18. 

2~p.28. 
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Die tekort aan voldoende toegemste biblioteke bet die kandidate daarvan ontneem om ekstensiewe 

leeswerk in Engels te onderneem 6f om ekstra bronne ten opsigte van projekte te raadpleeg. 

In die noorde van Namibi~ is ondergekwalifiseerde onderwysers vervang met gekwalifiseerde 

onderwysers om die IGCSE-kwTikulwn en eksamen aan te hied. Daar was egter nog steeds 'n tekort aan 

onderwysers met ervaring. 

Ondersoek bet getoon datNamibi~ nie oor voldoende gekwaliftseerde onderwysers beskik het om die 

IGCSE-kurrikulum te onderrig nie. Dit is veral in vakke soos Wiskunde, &gels en Natuurkunde waar die 

tekort aan gekwalifiseerde onderwysers 'n invloed op die uitslae gehad het Goedgekwalifiseerde 

onderwysers was ook huiwerig om poste in die noorde te aanvaar weens die behuisingstekorte. 

Alhoewel die Ministerie van Onderwys en Kultuur indiensopleidingsprogramme geloods het, kon alle 

IGCSE-onderwysers nie by die programme betrek word nie. 'n Opname in 1995 het getoon dat tot 45% 

van die IGCSE-onderwysers nie indiensopleiding ontvang bet nie.250 

Die IGCSE-uitslae het getoon dat die Senior Sekond~re kandidate nie kon voldoen aan die eise wat die 

leerplan en eksamen aan hulle gestel bet nie. Dit is deels te wyte aan sommige kandidate se negati""°e 

benadering, tekort aan motivering en die afWesigheid van die Graad 11-promosie-eksamen. 

Kandidaie het ook nie voldoende oefening in die beantwoording van vorige IGCSEIHJGSCE-vraestelle 

ontvang nie, en was dus nie vertroud met die fonnaat van die eksamen nie. 

Daar is bevind dat kandidate verkeerdelik vir die Uitgebreide-IGCSE-kurrikulum geregistreer was in 

stede om vir die Kern-IGCSE-kurrikulwn en eksamen te registreer. Sulke gevalle waste wyte a.an die 

swak administrasie van sodanige skole. 

250MINISTRY OF BASIC EDUCATION AND CULTURE, REPORT OF THE TASK 
FORCE HllGCSE 1995 RESULTS: p. 41. 
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Die ondersteuning van die gemeenskap is ook 'n demslaggewende faktor wat goeie uitslae kon 

waarborg. Daar is bevind dat die kandidate wat onderpresteer het, meestal uit gemeenskappe in die 

noorde van Namibie kom, waar die vlak van geletterdheid (onder die gemeenskap) baie laag is. 

Skoolverslae het getoon dat die gemeenskappe nie werklik die IGCSFJHIGCSE-eksan1enstelsel begryp 

hetnie. Die taakmag het in 1996 bevind dat: "Principals and teachers do not feel that they are familiar 

enough with the systerrzyet to be able to brief the wider community thoroughly on HIGCSE'~ 251 Ook 

in die meeste plattelandse omgewings het skole min ondersteuning van die bree publiek ontvang. 

Kandidate het probleme ondervind met die tydsduur van die vraestelle. Hierdie probleme is te wyte aan 

die kandidate se onvermoe om Engels goed te kan baasraak. Sodoende kon kandidate nie die vraestelle 

in die bepaalde tydsduur beantwoord nie. 

Allioewel kandidate vir positiewe prestasies in die IGCSFJHIGCSE-eksamens beloon is, het die globale uitslae 

tog getoon dat kandidate onderpresteer het. 

Ondersoeke het getoon dat die IGCSFJHIGCSE-kurrikulum en eksamenstelsel oor die algemeen goed deur die 

meeste onderwysers, leerders, ouers en antler belanghebbendes ontvang is. 

Ongeag die onderprestasies, is baie deur die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur bereik. Van qie 

suksesse wat behaal is, kan grootliks toegeskryf word aan die toewyding van onderwysbelanghebbendes. 

Om die IGCSFJHIGCSE-kurrikulum en eksamens met die van die KOD-eksamenstelsel te vergelyk en te 

konstateer dat die een beter is as die antler, is ietwat vergesog. Elke eksamenstelsel het sy voordele sowel as 

nadele. 

Sodra die onderwysers en leerders meer vertroud raak met die nuwe benadering tot onderrig, evaluering en 

eksaminering kan beter prestasies waarskynlik te wagte wees. 

Naaanleidingvangenoemde bevindings is dit van pas om sekere aanbevelings te doen om beter uitkomstes te kan 

verseker. 

251MINIS'IRY OF BASIC EDUCATION AND CULTURE, REPORT OF THE TASK 
FORCE H!JGCSE 1995 RESULTS: p. 41. 
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4.5 Ai\NBEVELmGs 

Om die Senior Sekondere fase (1GCSEIHIGCSE-kurrikulum en eksamenstelsel) verder te verbeter, sou 'n 

gesamentlike poging deur die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur, die skoolhoofde, onderwysers, die 

leerders en die gemeenskap verg. 

Al bogenoemde belanghebbendes, in samewerking met ander onderwysinstellings en -organisasies, het die 

verantwoordelikheid om 'n sukses van die IGCSEIIIlGCSE-kurrikulum en eksamen te maak. 

4.5.1 Die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur 

Die M:inisterie van Basiese Onderwys en Kultuur se primere taak sou wees om kwaliteit onderwys te verseker, 

doeltreffendheid te bevorder en om die slaagprestasie in die IGCSEIHIGCSE-eksamen te verbeter.252 

Dit is belangrik om die aanbevelings wat gedoen word, teen die agtergrond van die bevindinge op pp. 104 -108 

te evalueer. Die volgende kan dien as aanbevelings om die effektiwiteit van die IGCSEIHIGCSE-kurrikulum en 

eksamen te verbeter:-

Die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur behoort kriteria daar te stel waarvolgens skole gekeur 

word om vakke op IGCSE of ffiGCSE-vlak aan te hied. Aspekte soos die beskikbaarheid van 

onderwyshulpmiddele, gekwalifiseerde onderwysers en voldoende handboeke moet in ag geneem word. 

'n Plan van aksie behoort geloods te word om die fisiese fasiliteite by plattelandse sowel as stedelike 

skole op te gradeer. Kandidate moet blootgestel word aan goed toegeruste laboratoriums, biblioteke en 

k1askamers wat die onderrigsituasie kan bevorder. Om gehalte onderwys aan die Namibiese bevolking 

te lewer, is van die allergrootste belang. Alhoewel die verska:ffing van gehalte onderwys baie duur is, 

behoort die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur hul aktiwiteite oordeelkundig volgens die 

beskikbaarheid van fondse te beplan. Dit is veral die verbetering van publieke biblioteekgeriewe (wat 

selfstudie sal bevorder), wat aandag moet geniet. 

Fondse behoort daadweddik beskikbaar gestel te word vir die indiensopleiding van ondergek:walifiseerde 

onderwysers. 

25°IHE NAMIBIAN, PASS RATE POLITICISED: p. 2. 
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Die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur behoort die toelatingsvereiste van Graad 10 na Graad 

11 te hersien. Die mate waartoe kandidate wat op 'n laer toelatingvereiste in Graad 10 na Graad 11 

bevorder is, en in Graad 12 onderpresteer het, behoort deeglik ondersoek te word Die ideaal sou wees 

om weer die voorgestelde toelatingsvereiste van 'n gemiddelde 27-punte in die Junior

~en, te implementeer. Die standaard van die Graad 10-eksamen behoort ook hoer te wees 

om kandidate deeglik vir die Senior Sekondere fase voor te berei. 

'n Graad 11 promosie-eksamen behoort ingestel te word S6 'n eksamen kan deur die Ministerie van 

Basiese Onderwys en K.ultuur intern geadministreer word om sodoende 'n hoe standaard vir Graad 12-

kandidate daar te stel. S6 'n Graad 11- eksamen kan as oefenlopie dien vir die Graad 12- eksamen. 

Sorgvuldige riglyne behoort neergele te word betreffende die promosie van Graad 11-kandidate. Die 

Graad 11-eksamen behoort steeds gerig te wees op positiewe prestasies. Diegene wat nie na wense in 

Graad 11 vorder nie, gereeld afWesig is, hulle skuldig maak aan wangedrag en nie gebruik maak van die 

geleembede wat aan hulle gebied word nie, behoort nie na Graad 12 bevorder te word nie, maar behoort 

Graad 11 te herhaal. 

Baie vai die swak uitslae is te wyte aan onderwysers wat nie voldoende gekwalifiseerd is nie en ook nie 

metdieIGCSEIHIGCSE-kurrikulum en eksamen vertroud is nie. Dit is die verantwoordelikheid van die 

Ministerie vmBasiese Onderwys en Kultuur om onderwysers aan gereelde indiensopleiding bloot te stel. 

Deur die kursusse (6f werkswinkels) kan onderwysers 'n beter begrip kry van die IGCSEIHIGCSE

kurrikulum en eksaminering. Tydens werkswinkels kan onderwysers vraestelle evalueer en 

onderrigstrategiee bespreek en beproe{ Tydens hierdie werkswinkels is die insette van 

verteenwoordigers van UCLES van kardinale belang. 

'n To tale evaluering van die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur behoort onderneem te word: '~·-·. to 

impraYe aTticulaJion between JSC en HIIGCSE and between the various levels at I GCSE/HI GCSE; to improve 

equity and to improve manageability'~ 253 

253MlNISTRY OF BASIC EDUCATION AND CULTIJRE, REPORT OF THE TASK 
FORCEHIJGCSE 1995 RESULTS: p. 24. 
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Bogenoemde is sonmige vm die aabevelings wat deur die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur oorweeg 

kan word. 

4.5.2 Die skoolhoof as administrateur en opvoedkundige leier 

Die sukses van 'n skool hang grotendeels af van hoe die skoolhoof sodanige skool bestuur. 

Om 'nmoonta<.ewn.etering in die prestasies van leerders in die IGCSFJEilGCSE-eksamen te verseker, behoort 

skoolhoofde aan die volgende aandag te skenk:-

Dit is vm belaig <ht licoolhoofde verslae aan die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur moet stuur 

aangaande gereelde onderwyser- en leerder-afWesigheid. 
-

Die verbetering van die skool se fisiese omgewing en die opgradering van laboratoriums, biblioteke en 

ander fasiliteite behoort op die prioriteitslys te wees. 

Die gebruik van Engels as ondenigmedhon behoort ten alle tye gevolg te word (kyk pp. 96 -97). 

Skoolhoofde behoort dus, deur gereelde klasbesoeke, die gebruik van Engels by sy onderwysers in te 

skerp. Onderwysers en leerders behoort intensiewe oefening in die gebruik van Engels te ontvang. 

Gereelde kontak met Engels deur byvoorbeeld debatsverenigings, slo:yfkompetisies, leeswerk en die 

bespreking van IGCSFJIIlGCSE-vraestelle behoort aandag te geniet 

SkooJhoofdemoetgenoegsame voorllgting aan onderwysers en leerders hied aangaande die verskillende 

keuses in die IGCSFJEilGCSE-kwrikulum en eksamen. Om dit te kan doen sal die skoolhoof ook 

indiensopleiding moet ontvang. 

Verpligte studie-periodes behoort deur die skoolhoof ingestel te word Tydens die sessies kan die 

voorligtingonderwyser die leerders motiveer. 

Dit is die taak van die skoolhoof om sy skool doeltreffend te administreer en om te verseker dat 

voorrade, opvoedla.mdige hulpmiddels en handboeke betyds bestel word 

Skoolhoofde behoort inteme indiensopleiding aan sy onderwysers te verskaf aangaande eksaminering. 

evaluering en die IGCSFJIIlGCSE-kunikulum en eksamenstelsel in geheel. 
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Die ondmig..\tategi.ef van die onderwysers behoort verbeter te word Dit kan gedoen word deur leiding 

aan die onderwysers te verskaf tydens klasbesoeke, demonstrasielesse deur onderwysers en mikro

onderrig. 

Die skoolhoof bet ook 'n voorligtingstaak ten opsigte van die gemeenskap met betrekking tot die 

IGCSE/HIGCSE-eksamenstelsel. 

Die skoolhoofbly uiteindelik verantwoordelik vir die prestasies (6f onderprestasies) van sy leerders. Dus, 

genoegsame motivering, 'n deeglike kennis van die IGCSE/HIGCSE-kurrikuh.un en eksamenstelsel, optimale 

~vmionderwysersenfasiliteite asook effektiewe bestuur is aspekte wat deur 'n skoolhoofgermplementeer 

behoort te word 

4.5.3 Die onderwyser as vakman en opvoeder 

Onderwysers behoort gekwalifiseerd en voldoende opgelei te wees om die IGCSE/HIGCSE-vakke te onderrig. 

Die instell~vmi die nuwe IGCSFJfllGCSE-kurrikulum en eksamenstelsel vereis dat onderwysers vertroud moet 

raak met die kurrikulum, metode van onderrig, evaluering en eksamentegnieke van die stelsel. 

Die volgende aspekte verdien ook vermelding:-

Dit is belangrik dat onderwysers IGCSE/lllGCSE-vakke aanbied waarin hulle opgelei is. 

Onderwysers behoort d~ georganiseerd te wees, lesse goed beplan, altyd betyds en in die klas wees, 

en bereid wees om ekstra remedierende onderwys toe te pas. 

Onderwysers behoort hul vaardigheid in Engels op te skerp. 

Daar word van alle onderwysers verwag om vertroud te wees met die benadering en metodologie van 

die IGCSE/HIGCSE-kurrikulum en eksamenstelsel. 

'n Kardinale aspek is dat ond~rwysers die leerders soveel moontlik tydens leeraktiwiteite in die 

onderrigsituasie moet betrek 

Dit is beJangrik dat onderwysers die vorige IGCSE/lllGCSE-vraestelle moet evalueer-ten opsigte van 

tydsduur, standaard, ptmtetoekenning en tegnieke om vrae te beantwoord 
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Onderwysers behoort ook 'n ho~ standaard in Graad 11 en Graad 12, betreffende interne toetse en 

eksamens, daar te stel. 

Ekstra insette sal deur die onderwyser gelewer moet word. Daar word dus 'n totale positiewe 

benadering van die onderwyser tot sy spesifieke vak verwag. Vindingrykheid, betroubaarheid en 

hardwerkendheid is essensiele aspekte wat aandag behoort te geniet 

Ondelwysers sal moet poog om geleenthede tot verdere studie aan te gryp asook om hul ervaring tot die 

beskikking van plattelandse skole te stet. 

Indiensopleiding kan nie oorbeklemtoon word nie. Die onderwyser sal sy kennis ten opsigte van 

evaluering, eksamineringspraktyke en wat kursuswerk (praktiese werk) behels, behoorlik moet verbreed. 

Die sukses van die IGCSEIHIGCSE-kurrikulum hang grotendeels van die onderwyser se professionele 

bmadering af Dit blyk duidelik dat onderwysers voorbereid behoort te wees vir die belangrike taak wat op hul 

skouers rus, naamlik om kandidate te motiveer tot goeie prestasies. 

4.5.4 Die leerder se rol en verantwoordelikhede 

Daar is verwag dat leerders (kandidate) met die kurrikulum en eksamens probleme sou ondervind. Tydens die 

KOD-eksamenstelsel kon kandidate in sekere vakke sukses behaal indien hulle hul vakinhoude goed kon 

memoriseer en weergee. Die IGCSEIHIGCSE-eksamenstelsel vereis dat kandidate hul kennis moet kan toepas 

eerder as om feite bloot weer te gee. 

Van leerders word verwag dat hulle:-254 

die onderwysgeleenthede wat aan hulle deur die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur gebied 

word, optimaal moet benut; 

'n persoonlike poging moet aanwend om die uitdaging wat die IGCSEIHIGCSE-kurrikulum en eksamen 

aan hulle stel, te aanvaar; 

Hui daarvan moet weerhou dat hulle plesier en ontspanning bo die leerproses stet; 

voldoende oefening in die beantwoording van vraestelle moet ontvang deur studiesessies by hul skole te 

m1s1eer; en 

hulself moet motiveer om 'n sukses van hul eksamens te maak. 

254MINISTRY OF EDUCATION AND CULTIJRE, THE YEAR FOR THE 
IMPROVEMENl OF QUALITY OF EDUCATIONAL OUTCOME: p. 1. 
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Ten opsigte van bovennelde moet behoorlike voortigting aan leerders gebied word sodat hulle realistiese 

persepsies en verwagtinge van hul onmiddellike toekoms kan koester. 

StudiaesDes behoort by elke skool deur die leerlingraad georganiseer te word sodat leerders vertroud kan raak 

met die inhoud van die kurrikulums, opsies op IGCSF.IHIGCSE-vlak, evaluering, eksamentegnieke en die 

belangrikheid van praktiese werk. 

Leerders behoort toe te sien dat hulle skool gereeld bywoon. Gereelde afWesigheid mag lei tot onderprestasie 

in 'n vak. 

4.5.5 Die betrokkenheid van die gemeenskap 

Elke ouer wil graag sien dat hul setm/dogter sukses behaal. Ouers behoort eerstens hul kinders te motiveer om 

die skool gereeld by te woon. 

Ouem behoorth.d kinders se prestasies en vordering op skool op hut harte te dra Dit kom daarop neer dat ouers 

nie moet verwag dat die skool totale verantwoordelikheid vir hul kinders dra nie. Hulle behoort 'n eff ektiewe 

bydraetotdieordelike bestuur van die skool te maak. Hui betrokkenheid en toegewydheid a.an hut skool is dus 

van kardinale belang. 

Die ondtnteuning (tydens ouerdae, finansi~le bydraes, verbetering van skoolfasiliteite, en dergelike sake) wat 

die ouers aan die skool hied, kan bevorderlik wees vir- die sukses van die skool, onderwysers en leerders. Dit 

is ook belangrik om te meld dat die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur die wedersydse samewerking 

hoog ag. 

In die verband behoort die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur die ouers te bereik deur mmsbriewe, 

vergaderings en ouerdae om die IGCSF.IHIGCSE-kurrikulum en eksamenstelsel deeglik te bespreek 

Ouers behoort gereelde terugvoering te ontvang in welke mate die implementeringsproses op die regte spoor is. 

Die mate van sukses wat die IGCSF.IHIGCSE-kurrikulum en eksamenstelsel mag bereik, hang baie af van hoe 

die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur, die skoolhoo~ onderwyser, leerder en gemeenskap nou 

saamwerk. 
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4.6 TEN SLOTTE 

Ingrypende veranderinge is oor die afgelope ses jaar (1990 - 1996) in die onderwysstelsel van Namibie 

aangebring. 

AJhoewel die vimige rerq>o van implementering van veranderinge, veral in 1990 en 1991, beswaar en teenstand 

vm somnige onderwysers, leerders en ouers uitgelok bet, kan daar tereg beweer word dat die proses veel meer 

demokraties was as enige voorafgaande onderwysveranderinge wat sonder plaaslike inspraak ingevoer is. 

Belanghebbendes bet oor die algemeen gevoel hulle is geken in die saalc. 

Die ontwikkelinge en die demokratisering van die onderwys sedert die onafhanklikheidswording van Namibie 

(21 Maart 1990) het beslis ook hul skadukant, soos die bevindinge wel bewys bet Die kommetwekkende 

probleme wat aangespreek is, verg drastiese stappe deur die onderwysbelanghebbendes om 'n leeromgewing te 

skep wat bevorderlik is vir goeie prestasies. 

Die IGCSE'.HIGCSE-la.trikulum en eksamenstelsel plaas klem op demokratiese deelname, effektiewe onderrl&, 

bdroubaarheid., nlevansie van die sillabusse en positiewe prestasies. Dit is 'n eksamenstelsel wat voldoen aan 

die behoeftes van die N3mibiese bevolking, die leerder en ander onderwysbelanghebbendes. Die besluit is 

dedJalwe geneem om die IGCSFJEilGCSE-kurrikulum en eksamenstelsel in Namibie te implementeer. HIGCSE 

is spesiaal vir Namibie ontwerp wat toon dat Namibie betrokke was (kyk bylae 2 opp. 119). 

Harde werk en persoontike inspanning ( deur belanghebbendes, ouers, onderwysers en leerders) moet 

aangemoedig word, sodat die kwaliteit van onderwys in Namibie sal verbeter. 

Goed opgdeide en verantwoordelike ondenvysers wat hut onderrigtaak met nougesetheid nakom, moet met die 

~vmywerige leerders, ouers, skoolhoofde en voorligters dien as wegspringplek vir die verbetering 

van die IGCSFJEilGCSE-kurrikulum en eksamenstelsel. 

Struikelblokke op die weg sal daar altyd wees. Dit kan egter voorkom word indien daar 'n eerlike soeke na 

oplossings is wat die sukses van die IGCSFJEilGCSE-kurrikulum en eksamenstelsel kan waarborg. 
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Die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur het die hervonningsproses begin, en slegs tyd sal leer ofhulle 

die nodige ywer en wilskrag aan die dag sal le om 'n sukses van die nuwe eksamenstelsel te maak. 

Die hoop word egter uitgespreek dat die he le eksamenstelsel so spoedig moontlik, maar na deeglike beplanning, 

volledig sal verinheems soos wat die Ministerie van Basiese Onderwys en Kultuur hul ten doel gestel bet 
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BYLAE 1: DIE KRONOLOGIE VAN INS TELLING EN BEHEER VAN ONDERWYSDIENSTE IN 
SUIDWES-AFRIKAINAMIBI! 

1792 Mora.wiese sending begin werlcsaamhede. 

1805 - 1840 Londense en Wesleyaanse Kerk werksaam in Namaland en Dam~and 

1840 Londense Sendinggenootskap dra sendingwerlc oor aan die Rynse Sending. 

1866 Opleiding van Inboorlingonderwysers by Rynse opleidingsentrum, Augustineum, te 
Windhoek. 

1870 Rynse Sending te Rehoboth. Finse sending in Ovamboland 

1876 Eerste Blanke skool word te Otjimbingwe gestig. 

1884 Suidwes-A:frika word deur Duitsland as 'n protektoraat geproklameer. 

1888 Rooms-Katolieke Kerlc begin werlc in Namaland 

1890 Eerste skool vir Kleurlinge te Okahandja 

1909 Begin van Duitse Realschule (Blankes ). 

1910 Katolieke Kerk in Okavango. 

1915 Rinde van Duitse regime in Suidwes-A:frika Aanstelling van eerste Organiserende 
inspekteur van Onderwys deur Suid-Afrikaanse regering. Begin van periode van Suid
Afrikaanse Administrasie (1915 - 1962). 

1921 Eerste georganiseerde dienste kragtens Onderwyswet (Proklamasie m. 55 van 1921) en 
instellingwn 'nDepartement van Onderwys vir alle bevolkingsgroepe in Suidwes-Afrika 

1923 Belangrike ooderwyskonferensie te Windhoek. Anglikaanse sendinggenootskap begin met 
onderwysvoorsiening aan Kleurlinge te LOderitz en Windhoek. 

1925 Uitvoerende gesag oor onderwys toegeken aan die Administrasie van Suidwes-Afrika 
kragtens die ''Zuid-West-Afrika Konstitutie Wet" (Wet m. 42 van 1925). 

1926 Nuwe onderwysre~lings uiteengesit (Proklamasie m.16 van 1926). 

1927 Matrikulame-eksamens van die Gemeenskaplike Matrikulasieraad word in gebruik geneem 
tot 1960. 

1949 Wetgewende gesag oor Onderwys toegeken aan die Wetgewende Raad van Suidwes
Afiikakragtens die wysigingswet op Aangeleenthede van Suidwes-Afrika, 1949 (Wet m. 
23 van 1949). 

1954 

1958 

Bantoe-onderwyswet m. 47 van 1953 word aangeneem. 

Aanstelling van Onderwyskommisies en begin van Gemeenskapskole. Oorskakeling na 
Kaapse leerplanne vir Jtmior Sekondere kursus (Standerd 8). 



1959 

1960 

1969 

1974 

1978 

1979 

1980 

1990 

1991 

1993 

1994 

1995 
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Leerphuievan die Kaaplandse Onderwysdepartement (KOD) word in Senior Sekondere 
kursus (Standerds 9 en 10) vir Blankes en Kleurlinge germplementeer. 

Departement van Bantoe-onderwys van Suid-A:frika is verantwoordelik vir onderwys in 
die O¥M- Die ticolestelsel vir die Swartes in Suidwes-A:frika is in ooreenstemming met 
die skolestruktm.Jr wat in Suid-A:frika gegeld het Eerste Senior-sertifikaateksamen deur 
Blaire kaodidme onder Kaaplandse Onderwysdepartement (KOD). Mnr. P.J. Brand word 
as eerste Hoofinspekteur vir Swart onderwys aangestel. 

Swart onderwys van Suidwes-A:frika word deur die Departement van Bantoe-onderwys 
vm Suid-A:frika kragtens Wet nr. 25 van 1969 oorgeneem. Onderwys van die Kleurlinge 
van Suidwes-A:frika word onder die Departement van Kleurlingsake van Suid-A:frika 
ingeskakel. 

Instelling van die Departement van Kleurlinge-, Rehoboth- en Nama aangeleenthede. 

SillDlsse van die Kaaplandse Onderwysdepartement (KOD), wat reeds deur Blankes in 
gebruikgeneemis, word in alle skole in Suidwes-A:frikagebruik. Sillabusse van Bantoe
onderwys word geskrap. 

Departement van Nasionale Opvoeding vir Suidwes-Afrika word in werking gestel. 

Eerste Swart kandidate slayf die Kaaplandse Senior-sertifikaateksamen. 

Suidwes-A:frika/Namibie verkry onafhanklikheid op 21Mamt1990. 

Die.Jmior Sekond&re kurrikulum (vanafGraad 8 tot Graad 10) word deur die Ministerie 
van Onderwys en Kultuur germplementeer. Engels word die onderwysmedium in alle 
skole vanaf Graad 4. 

Nasionale Konferensie van International General Certificate of Secondary Education 
{JGCSE) en Higher International C€rtificate of Secondary Education (HIGCSE) te 
Swakopmund op 5 Mei 1993. 

Kaaplandse Onderwysdepartement word uitgefaseer. IGCSFJHIGCSE-eksamenstelsel 
word in skole germplementeer. 

EersreIGCSFJHIGCSE-eksamens in Namibi~ deur middel van University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES). 
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BYLAE 2 ADMINISTRATIEWE EN AKADEMIESE TAKE SOOS VERVUL DEUR DIE 
MINISTERIE VAN ONDERWYS EN KULTUUR (NAMIBlf) EN DIE UNIVERSITY 
OFC4MBRIIXJELOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) SEDERT 1994. 

ADMINISTRATIEWE/AKADEMJESE TAKE UCLES NAMIBI~ 

1. Ontwikkelirur: van vaksillabusse (57 vakke) x (38 vakke) x (19vakke) 

2. Beheer oor die kmrikuhnn x 

3. Vakonderrig x 

4. ()pstel van eksamenvraestelle x (38 vakke) x (19 vakke) 

5. Nasien van eksamenskrifte x (38 vakke) x (19 vakke) 

6. Modere~ van eksamenvraestelle en -skrifte x (38 vakke) x (19 vakke) 

7. Modere~ van kursuswerk en skoolgebaseerde komponente x 

8. Opleiding van onderwysers, nasieners, moderators en x 
opsieners 

9. Gradering en die va.sstelling van standaarde x x 

10. ()pstel van eksamenverslae x x 

11. Die ontwikkelirur: van handboeke en ander leermateriaal x x 

12. Irmkl, wing van kandidate (vir eksamen) x x 

13. Voltooiirur: van rekenaardrukstukke x 

14. Produksie van eksamendokumentasie x 

15. Verspreiding van eksamenmateriaal en administratiewe x x 
dokumentasie na eksamensentra 

16. Voorsiening van eksamenroosters x 

17. Aanstellirur: van eksaminatore, moderators en nasieners x x 

18. Re~lings in verband met nasien van skrifte x x 

19. Afhaal van eksamenskrifte by verskillende sentra x 

20. Uitreikirut van uitslae, sertifikate en verslae x 

21. Ondersoeke na eksamen - o._ .... J ... dhede x 

22. Navrae in verband met uitslae x 

23. Begroting ten opsigte van die totale eksamen x 
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