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OPSOMMING 

Die doel van voorligting is om 'n persoon tot selfaktualisering 

te lei, of anders gestel, om horn te help om sy volle potensiaal 

te verwesenlik. Die doel wat ook op 'n leersi tuasie van 

toepassing is, word moeilik bereik indien 'n leerling onbewus van 

of onrealisties oor sy potensiaal is. So 'n leerling sal baat 

vind by 'n voorligtingsprogram waarin realistiese prestasievlakke 

bepaal word. 'n Empiriese ondersoek waarby 124 graad 11-

leerlinge betrek is, is ui tgevoer. Veranderlikes soos 

intelligensie, aanleg, selfkonsep, motivering, belangstelling 

(brein voorkeur) en studieorientasie is met betroubare 

instrumente gemeet en deur middel van regressie-analises 

gekombineer ten einde variansie in prestasie te verklaar. 

Regressievergelykings is opgestel waarmee realistiese punte in 

die vernaamste vakke bepaal kan word. 
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SUMMARY 

The aim of guidance is to lead a person to self-actualisation or 

stated differently, to help him to develop his full potential. 

This aim, which is also applicable to a learning situation, is 

difficult to attain if a pupil is unaware of, or unrealistic 

about his potential. Such a pupil will benefit from a guidance 

programme in which realistic achievement levels are determined. 

An empirical investigation which involved 124 grade 11 pupils was 

carried out. Variables such as intelligence, aptitude, self

concept, motivation, interest (brain preference) and study 

orientation were measured with reliable instruments, and by means 

of regression analyses combinations were found to explain the 

variance in achievement. Regression equations were formulated 

with which realistic scores could be determined in the most 

important subjects. 
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HOOFSTUK 1 

PROBLEEMSTELLING EN NAVORSINGSVERLOOP 

2J1e J£1nole werl!Jieu/ id ieler al wod,Jle Je£j}e" 
van onmoonl/Jieei, . 

(Bacon) 

1.1 BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM 

Die ui tspraak van Bacon hierbo geld vir baie lewensi tuasies, 

beslis ook vir 'n voorligtingsituasie. Tydens voorligting 

behoort die werklikheid nie van die klient weerhou te word nie. 

Die klient moet eerder daarmee gekonfronteer word en uitgenooi 

word om op 'n eerlike wyse te besin oor *sy denke, gedrag en 

lewenswyse sodat hy tot 'n beter begrip kan kom van wie en wat 

hy werklik is, asook van die werklikheid waarbinne hy hom bevind 

(Corey 1996:43). 

Die doel van voorligting is om 'n persoon tot selfaktualisering 

te lei, met ander woorde, horn te help om sy volle potensiaal te 

verwesenlik. Corey (1996:43) stel dit soos volg: " the 

central function of counselling is to help clients recognize 

their own strengths, discover what is preventing them from using 

their strengths, and clarify what kind of person they want to 

be." In die voorligtingsproses moet die klient dus van sy 

potensiaal bewus gemaak word en moet hy gehelp word om di t 

realisties te evalueer, want dit is juis omdat kliente onbewus 

* Die manlike vorm verwys na beide geslagte tensy anders vermeld. 
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is van hulle potensiaal en onrealisties daaroor is, dat hulle vir 

voorligting kom aanklop. Dit le op die pad van die voorligter 

om die klient van sy moontlikhede en beperkinge bewus te maak 

sonder om horn af te kraak of, in Bacon se woorde, wonderlike 

beloftes van onmoontlikhede aan horn voor te hou. 

Potensiaal is 'n wye oorkoepelende begrip. Daar bestaan 'n 

verskeidenheid van terreine waarvoor mense 'n wisselende 

potensiaal openbaar. Een van die terreine is leer en 

gepaardgaande akademiese 

hoerskoolleerlinge hulle 

prestasie, 

bevind en 

'n terrein waarop alle 

wat vir baie leerlinge 

problematies is. 'n Moontlike rede waarom leerlinge op die 

terrein probleme ondervind, kan wees dat hulle onbewus van of 

onrealisties oor hulle akademiese potensiaal is, wat die 

aktualisering daarvan bemoeilik. Om die aktualiseringsprobleem 

aan te spreek, is voorligting noodsaaklik, wat tot gevolg het dat 

akademiese prestasie 'n voorligtingsaangeleentheid word. Dit 

word die taak van die voorligter om leerlinge van hulle 

potensiaal bewus te maak en realistiese prestasievlakke vir 

leerlinge te bepaal sodat hulle realistiese eise aan hulle self 

kan stel. 

In die bree gesien kan drie areas in skoolvoorligting binne 'n 

hoerskoolkonteks onderskei word (Moles 1991:163-177). Hierdie 

areas is die volgende: 

• 

• 

• 

hulp aan leerlinge ten opsigte van akademiese prestasie 

(leerprobleme, studiemetodes, ensovoorts) 

hulp aan leerlinge met betrekking tot persoonlike groei en 

ontwikkeling 

hulp aan leerlinge in hulle beplanning van 'n loopbaan en 

naskoolse opleiding 
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By elk van hierdie areas speel akademiese prestasie 'n rol en kan 

onderprestasie of druk tot oorprestasie probleme tot gevolg he. 

Met betrekking tot leerprobleme speel akademiese prestasie 'n 

sleutelrol, trouens 'n leerprobleem word onder andere gedefinieer 

as 'n diskrepansie tussen 'n persoon se potensiaal en sy werklike 

prestasie (Wicks-Nelson & Israel 1997: 272) . Ongelukkig word 

hierdie diskrepansie in die meeste gevalle rofweg geskat in stede 

daarvan dat 'n verwagte punt wetenskaplik bereken word wat dan 

met die werklike punt vergelyk kan word. Verder let baie 

onderwysers en voorligters slegs op 'n intelligensietelling as 

'n aanduiding van potensiaal sonder om affektiewe veranderlikes 

soos selfbeeld en motivering in berekening te bring, faktore wat 

beslis ook met prestasie verband hou. Dit is veral gedurende die 

hoerskooljare dat laasgenoemde faktore 'n toenemend groter rol 

met betrekking tot prestasie begin speel. Baie 

hoerskoolleerlinge raak met verloop van tyd agter omdat hulle 

deur skoolwerk en studie oorweldig word. Dit gee aanleiding tot 

'n lae selfbeeld en gebrekkige motivering, aangesien die 

leerlinge van mening is dat hulle nooit die mas sal opkom nie. 

Di t het tot gevolg dat hulle nie genoegsaam studeer nie en 

wanneer hulle dan swak presteer, versterk dit hulle eie 

selfvernietigende profesie (Aines 1992:261-271). Een geslaagde 

manier om ui t hierdie sirkel weg te breek is om realistiese 

prestasievlakke vir die leerder daar te stel wat hy in alle 

waarskynlikheid sal bereik. In die meeste gevalle is die 

voorligter hierby betrokke, omdat die berekening van sodanige 

prestasievlakke toetsing vereis wat deur die voorligter behartig 

moet word. 

Benewens leerprobleme, kom gedragsprobleme voor tydens die kind 

se persoonlike groei en ontwikkeling. Verskeie van die 

gedragsprobleme wat by skoolgaande adolessente aanwesig is, kan 

met akademiese prestasie in verband gebring word. Stres is in 

die opsig 'n tipiese voorbeeld. Kruger (1992:123-128) noem dat 
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stres in baie gevalle deur faktore beinvloed word wat met 

akademiese prestasie verband hou, soos druk deur ouers en 

onderwysers om goed te presteer, onderlinge kompetisie tussen 

maats, toetse, eksamens en die moeilikheidsgraad van leerinhoude. 

Stres kan met verloop van tyd tot ernstige depressie aanleiding 

gee in gevalle waar 'n leerling aanhoudend swak presteer en die 

oortuiging begin huldig dat hy hulpeloos is en deur skoolwerk 

oorweldig word (Wicks-Nelson & Israel 1997:153-154). Depressie 

kan selfs ontstaan al is die leerling se prestasie nie werklik 

swak nie, maar wanneer dit deur homself, sy ouers of onderwysers 

as swak beoordeel word. Benewens depressie kan onrealistiese 

eise tot aggressie of ander vorms van afwykende gedrag aanleiding 

gee. Sodanige gedrag ontstaan indien die eise en verwagtinge van 

die omgewing nie met die kind se vermoe ooreenstem nie. Omdat 

die kinders nie by die eise kan aanpas nie, raak hulle 

gefrustreerd en tree hulle afwykend op om daarmee hulle 

ontevredenheid te demonstreer (Epanchin & Paul 1987:124,271). 

Indien 'n gedragsprobleem ontstaan as gevolg van onrealistiese 

eise op akademiese gebied, kan die aanbeveling gemaak word dat 

die voorligter realistiese eise moet stel as vertrekpunt in sy 

hantering van die gedragsprobleem. Slegs nadat onrealistiese 

prestasieverwagtinge met realistiese prestasievlakke vervang is, 

kan die gedragsprobleem verder aangespreek word. 

Soos in die geval van leerprobleme en gedragsprobleme, kan 

probleme rondom loopbaanbeplanning en naskoolse opleiding ook 

met prestasie in verband gebring word. Leerlinge gebruik hulle 

prestasie in verskillende vakke as 'n aanduiding van hulle vermoe 

om naskoolse kursusse te volg ten einde hulle vir 'n beroep voor 

te berei (Furlong 1993:72). Nieuwoudt (1993:82) het byvoorbeeld 

gevind dat leerlinge wat beroepe vermy waar Wiskunde as deel van 

die opleiding vereis word, swakker in Wiskunde presteer het in 

vergelyking met die leerlinge wat sodanige beroepe nie vermy nie. 

Indien die prestasievlakke waarop leerlinge hulle oordeel grond 

onrealisties is, kan hulle beroepskeuse moontlik ook onrealisties 
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wees. As 'n leerling onder sy vermoe presteer, kan dit daartoe 

lei dat hy sekere beroepe vermy omdat hy van mening is dat hy nie 

die mas sal opkom nie. Leerlinge wat weer hulle vermoe oorskat, 

mag dalk 'n naskoolse kursus aanpak en later staak omdat dit bo 

hulle vuurmaakplek is. Kruger en Bester(1989:693-699) beveel aan 

dat doel treffende voorligting gebruik moet word om hierdie 

lukraak benadering van studente te vervang met 'n realistiese 

waardebepaling aangaande aanleg, vaardighede en vermoens sodat 

daar 'n gesonde verhouding tussen verwagtings, vermoens en 

geleenthede bewerkstellig kan word. Die beginsel wat hier ter 

sprake kom, is een wat Hamblin ( 1993: 2 02-203) beklemtoon, 

naamlik dat 'n leerling met gebrekkige selfkennis, swak toegerus 

is om 'n beroepskeuse te maak. 'n Leerling moet eers kennis oor 

homself as presteerder bekom alvorens hy kan baat vind by kennis 

oor beroepe in die wereld buite die skool. 

Uit die voorafgaande paragrawe blyk dit dat prestasie 'n 

prominente rol in elke komponent van skool voorligting speel. 

Verder blyk dit dat die bepaling van realistiese prestasievlakke 

die voorligter se taak kan vergemaklik. Dit is om hierdie rede 

vreemd dat dit nie 'n algemene praktyk by skole is om realistiese 

prestasievlakke vir leerlinge in die vernaamste skoolvlakke te 

bepaal nie. In 'n voorondersoek het die skrywer twaalf hoerskole 

in die Pretoria-omgewing gekontak en nie een van hierdie skole 

bepaal realistiese prestasievlakke op 'n wetenskaplike wyse nie. 

'n Rowwe skat ting word in die meeste gevalle van oor- en 

onderprestasie gemaak. So 'n praktyk is ongewens en onnodig 

aangesien rekenaarprogramme dit moontlik maak om vir elke 

leer ling in verskillende vakgebiede 'n redelike akkurate en 

realistiese punt te bereken. 

In verskeie ondersoeke is daar reeds pogings aangewend om die 

verband tussen verskillende f aktore en akademiese prestasie te 

bepaal. Hierdie ondersoeke lei egter nie tot praktykveranderinge 

nie omdat die mees geskikte f aktore nie in aanmerking geneem word 
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nie. Sommige ondersoeke betrek slegs een veranderlike of 'n 

klein aantal veranderlikes wat voorspelling bemoeilik omdat die 

samespel van verskeie veranderlikes geignoreer word. 

Byvoorbeeld, in Brodnick en Ree (1995:583-594) se ondersoek is 

slegs intelligensie en sosio-ekonomiese status met prestasie in 

verband gebring. Intelligensie het 45% van die variansie in 

prestasie verklaar maar sosio-ekonomiese status kon geen verdere 

bydrae lewer nie. Belangrike affektiewe veranderlikes soos 

selfkonsep en motivering wat wel tot die variansie sou kon bydra, 

was egter nie in die ondersoek betrek nie. Die skrywers self het 

di t as 'n leemte ui tgewys. In ander ondersoeke soos die van 

Monteith (1987) word verskeie veranderlikes wel gebruik, maar nie 

die gewensde veranderlikes nie. Gevolglik is die variansie in 

prestasie wat deur die veranderlikes verklaar word, nie voldoende 

nie. In Monteith (1987:45) se ondersoek byvoorbeeld, kon slegs 

36% van die variansie in wiskundeprestasie by seuns en 32% by 

dogters verklaar word. Aanleg is nie as 'n veranderlike 

ingesluit nie terwyl veranderlikes soos oplettendheid, 

mobiliteit, identiteitsekerheid en leesspoed, wat wel ingesluit 

was, min tot die verklaring van die variansie in 

wiskundeprestasie bygedra het. 

Twee probleme kom na vore wanneer 'n poging aangewend word om 

realistiese prestasievlakke te bepaal naamlik die keuse van 

veranderlikes en die keuse van instrumente om hierdie 

veranderlikes te meet. Indien 'n groot getal veranderlikes 

betrek word wat die toepas van verskeie meetinstrumente 

impliseer, word dit 'n moeilik uitvoerbare opdrag wat nie byval 

by voorligters en vakonderwysers sal vind nie. Die minimum 

veranderlikes en meetinstrumente moet geselekteer word waarmee 

die maksimum variansie in prestasie verklaar kan word. Verder 

sou di t raadsaam wees om sover moontlik van meetinstrumente 

gebruik te maak wat vir die voorligter bekend is, soos die JAT 

(Junior Aanlegtoets), SAT (Senior Aanlegtoets) of die OSGH 

(Opname Studiegewoontes en -houdings) . Nie alleen is die toetse 
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gestandaardiseer nie, maar di t is ook toetse wat vir ander 

voorligtingsdoeleindes (soos beroepskeuse) gebruik word wat die 

eenmalige afneem daarvan 'n ekonomiese en bruikbare oefening 

maak. 

1.2 FORMELE PROBLEEMSTELLING 

Leerlinge neem verskillende vakke op hoerskool en sou baat by 'n 

realistiese punt in elk van die vakke of dan ten minste in die 

vernaamste vakgebiede. Om dit prakties uitvoerbaar te maak moet 

die minimum veranderlikes en toetse gebruik word om die maksimum 

variansie in prestasie te verklaar. Dit gee aanleiding tot die 

volgende vrae wat as die formele probleemstelling van hierdie 

ondersoek beskou kan word: 

• Watter kombinasie van veranderlikes is die mees geskikte om 

realistiese prestasievlakke in die vernaamste vakgebiede te 

bereken? 

• Watter instrumente kan 

veranderlikes te meet? 

1.3 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

gebruik word om hierdie 

Die doel van die ondersoek is om 'n kombinasie van veranderlikes 

te vind wat gebruik kan word om realistiese prestasievlakke vir 

leerlinge in verskillende vakgebiede te voorspel. 

In die lig van bogenoemde doelstelling sal 'n literatuurstudie 

onderneem word om op grond van vorige navorsingsbevindinge die 

vernaamste veranderlikes te identifiseer wat met prestasie 

verband hou. 

'n Empiriese ondersoek sal uitgevoer word om te bepaal watter 

instrumente gebruik kan word om die geidentifiseerde faktore te 
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meet en 'n geskikte kornbinasie van veranderlikes te vind wat die 

grootste proporsie van die variansie in prestasie verklaar. 

Hierdie veranderlikes kan dan gebruik word om realistiese 

prestasievlakke vir die vernaamste vakgebiede te bereken. 

1.4 DIE PROGRAM WAT GEVOLG GAAN WORD 

Die aard van 'n vakgebied bepaal in 'n groot mate watter 

veranderlikes die prestasie in daardie vakgebied sal belnvloed. 

Om aan die doel van die ondersoek te voldoen, moet hierdie 

veranderlikes gel.dentifiseer word. In hoof stuk 2 sal 'n 

literatuurstudie onderneem word om op grond van vorige 

navorsingsbevindinge 'n aanduiding te kry van watter 

veranderlikes oorweeg kan word. 

Ten· einde 'n geskikte kornbinasie van veranderlikes te vind wat 

die maksimum variansie in prestasie verklaar, word 'n empiriese 

ondersoek beplan. Die metode van die ondersoek sowel as die 

resultate van die ondersoek sal in hoofstuk 3 bespreek word. Dit 

sluit die steekproef, meetinstrumente, navorsingsprosedure asook 

die toetsing van die hipoteses in. 

Die bepaling van realistiese prestasievlakke sowel as die verdere 

gebruik daarvan hou implikasies in vir die voorligter, die 

vakonderwyser, ouers en die leerling self. 

implikasies sal in hoof stuk 4 bespreek word. 

Van hierdie 
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HOOFSTUK 2 

FAKTORE WAT MET AKADEMIESE PRESTASIE 

VERB.AND HOU 

1/a!a11rlJe aantp :Jo~r o~rwfp ~· ~ man nzeer e£-JweJ lo/ roenz en 

ei,ap:Jaanzheid a:J onei,rw~ :Jo~r nalunr!Je aantp. 
(Cicero). 

2.1 INLEIDING 

Akademiese prestasie is die resultaat van 'n leerhandeling wat 

plaasgevind het. Om dus realistiese prestasievlakke vir 

leerlinge te voorspel, moet veranderlikes in aanmerking geneem 

word wat tydens die leerhandeling figureer. 

'n Bruikbare model om die leerhandeling te struktureer en 

veranderlikes wat leer bel.nvloed te identifiseer, is die van 

Bloom(1976:11). In sy nou reeds bekende boek Human 

Characteristics and School Learning onderskei Bloom drie hoof 

veranderlikes wat met akademiese prestasie verband hou naamlik: 

• Kognitiewe intreeveranderlikes: Dit is veranderlikes soos 

intelligensie, aanleg en denke waarmee die leerling tot die 

leertaak toetree. 

• Affektiewe intreeveranderlikes: Dit is veranderlikes soos 

belangstelling, motivering en selfkonsep waarmee die 

leerder tot die leertaak toetree. 

• Kwaliteit van onderrig: Dit sluit aspekte in soos goeie 
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verduideliking, deelname aan die leergebeure, toepassing 

van leerinhoude en gereelde evaluering. 

Kognitiewe en affektiewe veranderlikes is intreeveranderlikes 

wat in die leerling self gelee is en die leerhandeling 

voorafgaan. Kwaliteit van onderrig is buite die leerling gelee 

en wissel van onderwyser tot onderwyser. 

In 'n hoerskoolsituasie waar verskillende vakke deur verskillende 

onderwysers onderrig word, is dit moeilik om 'n veranderlike soos 

kwaliteit van onderrig na te vors. Dit is om hierdie rede meer 

gewens om te f okus op 

leerhandeling betrokke is. 

'n leerlingeienskap wat by die 

In stede van die onderrig wat die 

leer ling ontvang, kan daar eerder gel et word op 

studiegewoontes en studiehouding (studieorientasie). 

'n Gewysigde model van Bloom sal skematies soos volg daar 

uitsien: 

Intreekenmerke 
van die leerder 

Leerhandeling 

Kognitief > ~I _L_E_ER_r_N_H_ou_n_~ 
t 

Affektief 

Studieorientasie 

Leeruitkoms 

Prestasie 

sy 

Bogenoemde model sal as 'n raamwerk vir hierdie hoofstuk gebruik 

word. In die hoof stuk sal kognitiewe en af f ektiewe 

intreekenmerke van 'n leerder, asook sy studieorientasie ontleed 
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word. Met die ontleding sal daar gepoog word om veranderlikes 

by elk van hierdie drie bree kategoriee te identifiseer wat met 

prestasie in skoolvakke verband hou. Waar moontlik sal daar na 

resente ondersoeke verwys word, waar die verband tussen hierdie 

veranderlikes en akademiese prestasie nagevors is. Op die wyse 

kan 'n aanduiding verkry word van watter veranderlikes ingesluit 

moet word om realistiese prestasievlakke vir leerlinge te bepaal. 

2.2 KOGNITIEWE INTREEKENMERKE VAN LEERLINGE 

In die li tera tuur word twee kogni ti ewe intreekenmerke sterk 

beklemtoon. Die een is intelligensie {waarby aanleg ingesluit 

word) en die ander is vorige kennis waaroor die leerder reeds 

beskik. 

2.2.1 Intelligensie 

In die bespreking van intelligensie as kognitiewe intreekenmerk 

sal daar eerstens aandag gegee word aan die omskrywing van die 

begrip intelligensie en tweedens sal die vernaamste teoriee oor 

intelligensie bespreek word. Laastens sal die verband tussen 

intelligensie en prestasie ontleed word. 

2.2.1.1 Omskrywing van die begrip intelligensie 

Om 'n aanvaarbare definisie vir intelligensie te formuleer blyk 

geen maklike taak te wees nie. Oor die algemeen word daar na 

intelligensie verwys as die vermoe om kennis te bekom, oor 

abstrakte aspekte te dink en te redeneer, asook die vermoe om 

probleme op te los. Snyderman en Rothman {in Li 1996:6-9) het 

1020 opvoedkundiges en geesteswetenskaplikes ondervra oor die 

aard en meting van intelligensie. Hulle moes onder andere aandui 

watter aspekte hulle as belangrike komponente van intelligensie 

beskou. 'n Ontleding van die response word vervolgens verskaf. 



t~~~!r~~~~~~~?r :===~~{~r; 
:::::: 

Abstrakte denke en redenering 

Probleemoplossing 

Vermoe om kennis te bekom 

Geheue 

Aanpassing by die omgewing 

Verstandelike spoed 

Taalbevoegdheid 

Wiskundige bevoegdheid 

Algemene kennis 

Kreatiwiteit 

12 

99,3% 

97,7% 

96,0% 

80,5% 

77,2% 

71,7% 

71,0% 

67,9% 

62,4% 

59,6% 

Uit die hoogste drie persentasies wil dit voorkom asof 

intelligensie sentreer rondom die vermoe om te dink (denke, 

redenering en probleemoplossing) en om te leer. Li (1996:10) 

stel dit soos volg: "Thus, despite the diversity of opinions on 

the subject, it is fairly safe to conclude that there is a strong 

consensus about the core of intelligence, which is thinking and 

learning." 

In die inleiding van die hoof stuk (par 2 .1) is genoem dat 

prestasie die ui tvloeisel van 'n leerproses is, terwyl die 

aanhaling van Li hierbo leer as 'n vername komponent van 

intelligensie beskou. Die belangrikheid van intelligensie as 'n 

faktor wat prestasie be1nvloed, is 'n logiese afleiding. 

2.2.1.2 Teoriee oor intelligensie 

Verskeie teoriee oor die aard van intelligensie is reeds 
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geformuleer omdat die konstruk ui t verskillende perspektiewe 

bestudeer is. 

bespreek sal 

perspektief, 

Van die vernaamste perspektiewe wat vervolgens 

word, 

die 

is die psigometriese en faktoranali tiese 

ontwikkelingsperspektief en die 

inligtingsverwerkingsperspektief. 

• Die psigometriese en faktoranalitiese perspektief 

Binet, 'n Franse psigoloog het bekendheid verwerf deur in 1905 

een van die eerste persone te word om intelligensietoetse te 

publiseer waarmee die konstruk gemeet kan word. Met behulp van 

hierdie toetse kon 'n intelligensiekoeffisient bereken word deur 

die verhouding van die persoon se verstandelike ouderdom met 

betrekking tot sy chronologiese ouderdom in ag te neem (Slavin 

1991:277-278). 

Spearman het waargeneem dat leerlinge se 

verskillende vakgebiede met mekaar verband hou. 

prestasies in 

Volgens hom moes 

'n algemene faktor vir hierdie onderlinge verband verantwoordelik 

wees. Hierdie algemene faktor verklaar egter nie alle variansie 

in prestasie nie. Om hierdie rede onderskei hy naas 'n algemene 

f aktor, spesifieke faktore wat uniek vir elke vakgebied is. 

Vandaar sy twee-faktor-teorie; 'n algemene intelligensie (g) en 

'n spesifieke intelligensie (s). Aansluitend by Spearman, 

onderskei Cattell 'n vloeibare en gekristalliseerde 

intelligensie. 'n Vloeibare intelligensie dui op 'n algemene 

vermoe waaroor die persoon beskik, terwyl 'n gekristalliseerde 

intelligensie ontwikkel as gevolg van taal en kultuuroordrag, 

veral deur formele onderrig in skoolverband (Eggen & Kauchak 

1994: 149). 

Thurstone het die spesif ieke intelligensie wat Spearman 

geldentifiseer het met behulp van faktoranalise verder ontleed. 

Hy onderskei sewe primere verstandelike vermoens. Die vermoens 

is verbale begrip, woordvlotheid, getalsbegrip, geheue, 
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perseptuele spoed, ruimtelike visualisering en induktiewe 

redenering. Guilford gebruik ook faktoranalise en voer die 

meervoudigheid van die intellek nog verder. Sy struktuur van die 

intellek bestaan ui t drie kategoriee, naamlik intellektuele 

handelinge, inhoude en produkte. Vyf intellektuele handelinge, 

vier inhoude en ses produkte word onderskei. Enige intellektuele 

optrede is 'n kombinasie van verskillende handelinge, inhoude en 

produkte. Deur die vyf handelinge, vier inhoude en ses produkte 

te kombineer is dit moontlik om 120 intellektuele vermoens te 

omskryf (Gardner e.a. 1996:70). 

'n Resente ontwikkeling wat by Guilford se multi-intellektuele 

model aanslui t, is Gardner se teorie oor meervoudige 

intelligensie (Gardner 1996:205-211). Hy onderskei die volgende 

intelligensies: 

* 

* 

* 

* 

* 

Linguistiese intelligensie 

Die gebruik van taal in verskillende vorme (lees, skryf en 

spraak) . 

Musikale intelligensie 

Sensitiwiteit vir klank, melodie en ritme. 

Logies-matematiese intelligensie 

Die vermoe om met simbole te redeneer en inligting logies 

te orden om 'n bepaalde struktuur te vorm. 

Ruimtelike intelligensie 

Om visuele inligting te skep, te interpreteer en te 

verander. 

Liggaamlike intelligensie 

Die korrekte gebruik van die liggaam tydens beweging en 

tydens die hantering van objekte (fyn en gewone motoriese 

handelinge) . 
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* Intrapersoonlike intelligensie 

Selfkennis en begrip van jou eie gevoelens. 

* Interpersoonlike intelligensie 

Die vermoe om sosiaal korrek op te tree. 

Sy argument vir die aanwesigheid van hierdie intelligensies 

baseer hy op die fei t dat persone wat byvoorbeeld nie sterk 

verbale vermoens het nie, hulself op ander terreine onderskei 

(soos byvoorbeeld die visuele terrein by skilders). 

Elke persoon word gekenmerk deur 'n unieke profiel van 

intelligensies. Dit word bepaal deur die intelligensie(s) waarin 

die persoon besonderlik uitblink asook die unieke kombinasie van 

intelligensies wat hy gebruik om take in sy omgewing uit te voer. 

Uit die voorafgaande bespreking van die psigometriese en 

faktoranalitiese benadering blyk dit dat algemene sowel as 

spesifieke intellektuele vermoens onderskei kan word. 'n 

Algemene vermoe sou byvoorbeeld abstrakte denke wees wat in tale, 

Wiskunde, Wetenskap, Biologie en ander vakke vereis word. 

Spesif ieke vermoens is byvoorbeeld woordvlotheid in tale, 

numeriese begrip in Wiskunde en meganiese vermoe in Fisika. Om 

'n realistiese prestasievlak vir 'n leerling te bepaal, moet sy 

algemene intelligensie in aanmerking geneem word asook 

kombinasies van spesifieke intelligensie (aanlegte), afhangende 

van die vakgebied waarvoor 'n prestasievlak bereken word. 

• Die ontwikkelingsperspektief 

Die ontwikkelingsperspektief word in 'n groot mate oorskadu deur 

een persoon, Jean Piaget (1896-1980). 

Piaget beskou die ontwikkeling van intelligensie as 'n 

aanpassingsproses by die omgewing wat deur twee meganismes 
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bewerkstellig word, naamlik assimilasie en akkommodasie. 

Gedurende assimilasie pas 'n individu die omgewing aan by sy 

bestaande kognitiewe strukture (skemas). Hy interpreteer die 

omgewing in terme van dit wat hy reeds weet. Gedurende 

akkommodasie pas die individu sy kognitiewe struktuur aan om nuwe 

inligting uit die omgewing te akkommodeer (Li 1996:20). 

Elke mens strewe na 'n voortdurende balans of ekwilibrium tussen 

assimilasie en akkommodasie. Dit het tot gevolg dat nuwe 

strukture uit ou strukture ontwikkel wat die kind tot hoer vakke 

(fases) van intellektuele groei laat vorder . Piaget onderskei 

vier sodanige vlakke of fases naamlik 'n 

* Sensories-motoriese f ase (0-2j) 

* Pre-operasionele f ase (2-7j) 

* Konkreet-operasionele f ase (7-llj) 

* Formeel-operasionele f ase ( llj- ) 

Di t is veral die formeel-operasionele fase wat vir hierdie 

ondersoek van belang is. Gedurende die fase ontwikkel 'n persoon 

die vermoe om 

* 
* 
* 

* 

* 

logies korrek te dink en te redeneer. 

abstrak te dink, sonder om konkrete voorwerpe te hanteer. 

verskillende veranderlikes tegelykertyd in sy denke te 

hanteer. 

hipoteses te vorm oor moontlike oplossings vir 'n probleem. 

resultate en werkbare oplossings na ander situasies te 

veralgemeen (Slavin 1991:28-36). 

Die hoerskoolkurrikulum vereis dat bogenoemde vermoens ontwikkel 

moet word en reeds in 'n groot mate ontwikkel moet wees wanneer 

leerinhoude in grade 11 en 12 aangebied word. Konsepte soos 

atoomstrukture in Chemie, metafore en simbolisme in tale, rye en 

reekse in Wiskunde of DNA in Biologie vereis formeel-operasionele 
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denke. Indien leerlinge nog op 'n konkreet-operasionele vlak 

dink, sal inhoude vir hulle moeilik begrypbaar wees, wat 

noodwendig tot lae prestasie aanleiding sal gee. 

• Inligtingverwerkingsperspektief 

Die bekendste model wat vanuit 'n inligtingverwerkingsperspektief 

ontwikkel is, is Sternberg se triargiese model van intelligensie 

(Eggen & Kauchak 1994: 152-153). Drie komponente word in die 

model onderskei, naamlik 'n prosesseringskomponent, 'n 

omgewingskomponent en 'n ervaringskomponent. 

* 

* 

* 

Prosesseringskomponent 

Hierdie komponent behels kognitiewe aktiwiteite soos die 

aanwend van effektiewe strategiee om probleme op te los 

asook metakognitiewe aktiwiteite soos die kontrolering en 

evaluering van denkaktiwiteite. 

Omgewingskomponent 

Die komponent behels aktiwi tei te waardeur 'n per soon sy 

omgewing effektief gebruik om sy doelstellings te 

verwesenlik. Hy doen dit deur selektief uit die omgewing 

te kies wat hy benodig, by die omgewing aan te pas of om 

die omgewing te verander om by sy behoeftes te pas. 

Ervaringskomponent 

Die komponent verwys na 'n per soon se vermoe om nuwe 

ervaringe met vorige ervaringe in verband te bring en op 

die wyse uit vorige ervaringe te leer. 

Sternberg se prosesseringskomponent toon groot ooreenkomste met 

Spearman se konsep van algemene intelligensie terwyl die 

omgewingskomponent en die ervaringskomponent met Piaget se 

prosesse van assimilasie, akkommodasie en die ontwikkeling van 

skemas ooreenkom. Een van die omgewings waarby 'n kind moet 
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aanpas, is 'n skoolomgewing en meer spesifiek 'n leeromgewing. 

Die wyse waarop hy sy algemene intelligensie gebruik om by die 

omgewing aan te pas en die omgewing aanwend om sy 

leerdoelstellings te verwesenlik, sal in sy prestasie op skool 

reflekteer. Die effektiewe gebruik van algemene intelligensie 

om by 'n leeromgewing aan te pas kan deur goeie onderrig 

aangehelp word. Al sou 'n opvoeder gedurende die hoerskooljare 

nie 'n kind se algemene intelligensie drasties verhoog nie, hoef 

sy prestasie nie noodwendig benadeel te word nie, mi ts hoe 

kwali tei t onderrig verskaf word en effektiewe studiemetodes 

gevolg word. 

2.2.1.3 Intelligensie en prestasie 

Di t wil voorkom asof 'n algemene intelligensie een van die 

vernaamste voorspellers van akademiese prestasie is, aangesien 

dit die faktor is wat op sigself die grootste proporsie van die 

variansie in prestasie verklaar. Horn e.a. (1993:464-478) het 

bevind dat algemene intelligensie ongeveer 21% van die variansie 

in prestasie verklaar, terwyl Brodnick & Ree ( 1995: 583-594) 

aangetoon het dat algemene intelligensie tot soveel as 45% van 

die variansie in prestasie verklaar. Bennet e.a. (in Gustafsson 

& Blake 1993:407-434) het 'n korrelasie van 0,53 tussen algemene 

intelligensie en akademiese prestasie aangetoon, wat aandui dat 

algemene intelligensie ongeveer 28% van die variansie in 

prestasie verklaar. In laasgenoemde ondersoek is vakke soos 

Engels, Wiskunde, Wetenskap, Sosiale studies en Handelsvakke as 

kriteriumveranderlikes gebruik. 

Venter (1995: 142-147) het aangetoon dat verbale tellings die 

beste voorspellers vir akademiese sukses was. 

het hy die Algemene Skolastiese Aanlegtoets 

In sy ondersoek 

(ASAT) gebruik by 

tersiere studente wat nie in hulle moedertaal onderrig ontvang 

nie. 'n Korrelasie van 0, 3 (p<O, 01) is tussen die verbale 

tellings van die ASAT en akademiese prestasie aangetoon. Die 
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af leiding kan gemaak word dat onderrigmedium moontlik die verband 

tussen intelligensie en akademiese prestasie kan beinvloed, 'n 

f aktor wat in die Suid-Afrikaanse opset belangrike implikasies 

inhou. In die geval van leerlinge wat nie in hulle moedertaal 

onderrig ontvang nie, blyk dit dat verbale tellings( wat met 

gekristalliseerde intelligensie verband hou) beter voorspellers 

vir akademiese sukses is. 

Kruger en Bester (1989:693-699) het in hulle ondersoek bevind dat 

prestasie in graad 12 en aanleg wat gedurende die eerste jaar van 

tersiere opleiding gemeet is, slegs 17,7% van die variansie in 

universiteitstudente se prestasie in Afrikaans-Nederlands III kon 

verklaar. Hulle skryf hierdie lae proporsie toe aan die lang 

tydsverloop tussen die meting van die onafhanklike veranderlikes 

en die kriterium. Gedurende die tyd kon kognitiewe ontwikkelinge 

plaasgevind het en affektiewe veranderinge ingetree het wat nie 

in aanmerking geneem is nie. 'n Veranderlike wat dus in die 

voorspelling van prestasie in gedagte gehou moet word, is die 

tydsverloop tussen die afneem van die onafhanklike veranderlikes 

en die verkryging van kri teriumtellings. Hoe korter hierdie 

periode, 

Wester 

hoe akkurater die voorspelling soos blyk ui t Kanoy, 

& Latta (1989: 65-70) se ondersoek waar 50% van die 

variansie in kollegestudente se prestasie na ses maande verklaar 

kon word op grand van tellings wat hulle behaal het in 'n 

skolastiese aanlegtoets, 'n taal toets en 'n 

prestasiepunt in graad 12. 

gemiddelde 

In 'n resente ondersoek het Gustafsson en Blake (1993:407-434) 

'n omvattende navorsingsprojek geloods om die voorspellingswaarde 

van intelligensie met betrekking tot skoolprestasie te bepaal. 

In totaal is 16 aanlegtoetse by 866 graad 6-leerlinge afgeneem 

en dit is in verband gebring met prestasies in 17 vakgebiede. 

Die struktuurmodel vir intelligensie wat gebruik is, onderskei 

drie vlakke van algemeenheid: 
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* 'n Onderste vlak wat ooreenkom met die primere 

verstandelike vermoens van Thurstone. 

* 'n Middelste vlak met breer vermoens wat deur Cattel 

geldentifiseer is, soos vloeibare intelligensie, 

gekristalliseerde intelligensie en algemene visualisering. 

* 'n Boonste vlak wat 'n algemene intelligensie (g) insluit. 

Soos in die ondersoeke van Brodnick en Ree asook Horn e.a. wat 

hierbo genoem is, is Gustafsson en Blake se bevinding ook dat 

algemene intelligensie die belangrikste voorspeller in die meeste 

vakgebiede was en ongeveer 30% van die variansie in prestasie 

verklaar (die hoogste was 41 % in Wiskunde) . Naas algemene 

intelligensie was gekristalliseerde intelligensie die beste 

voorspeller en kon dit soveel as 25% van die variansie in Engels 

verklaar. Algemene visualisering het veral met Tekene en 

Tegnologie verband gehou waar 9% van die variansie in prestasie 

verklaar kon word. Ten spyte van hulle bevinding argumenteer die 

navorsers dat spesifieke aanlegte nie buite rekening gelaat kan 

word wanneer prestasie voorspel word nie. Die rede hiervoor is 

dat algemene intelligensie wel die beste kognitiewe voorspeller 

in die meeste vakgebiede is, maar die relatiewe belangrikheid van 

algemene intelligensie verskil van vakgebied tot vakgebied. Waar 

algemene intelligensie 41% van die variansie in wiskundeprestasie 

verklaar het, kon dit in die geval van geskiedenisprestasie slegs 

25% verklaar (alhoewel dit nog steeds die beste voorspeller was). 

Die afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat die gebruik van 

algemene intelligensie sowel as spesifieke aanlegte die aangewese 

manier is om realistiese prestasievlakke te voorspel. 

2.2.2 Vorige kennis as kognitiewe intreekenmerk 

Sinvolle leer vind vol gens Ausubel (in Woolfolk 1995: 319-322) 

plaas indien 'n leerling nuwe leerstof met bestaande leerstof in 

sy kogni tiewe struktuur kan koppel. Indien vorige leerstof 

afwesig is of swak vasgele is, kan sodanige koppeling nie 
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bewerkstellig word nie. Dit gee aanleiding tot meganiese leer, 

swak retensie van leerstof en noodwendig lae prestasie. 

Die rol van vorige kennis kan vanuit 'n mikrovlak of 'n makrovlak 

beskou word. 

Op 'n mikrovlak is vorige leerstof die inhoud wat spesifiek vir 

'n daaropvolgende leereenheid vereis word. 'n Leer ling wat 

byvoorbeeld in Biologie 'n studie van plantselle wil maak, moet 

onder andere eers kennis dra van prosesse soos osmose en 

diffusie. 

Indien prestasie vir 'n vakgebied in sy geheel voorspel wil word, 

(en nie net ten opsigte van 'n spesifieke leereenheid nie) is 

navorsing op mikrovlak nie die aangewese metode nie. Daar 

bestaan te veel leereenhede in 'n bepaalde vakgebied terwyl elke 

leereenheid feitlik as voorvereiste vir die volgende eenheid 

gestel kan word. Om prestasie in sy geheel te voorspel moet dit 

eerder vanuit 'n makrovlak gedoen word. In 'n 

makrovlakbenadering word voorafgaande kennis beskou as vorige 

prestasie in dieselfde vakgebied. Navorsingsontwerpe op die vlak 

skat toekomstige prestasie op grand van vorige prestasievlakke. 

Leerlinge se biologieprestasie in graad 11 sal byvoorbeeld 

voorspel word op grond van hulle biologieprestasie in graad 9. 

In die meeste navorsing waar vorige kennis as onafhanklike 

veranderlike gebruik is, is dit op makrovlak gedoen. 

2.2.2.1 Vorige kennis en prestasie 

Kanoy, Wester en Lata (1989:65-70) het aangetoon dat 50% van die 

variansie in kollegestudente se prestasie aan die einde van hulle 

eerste semester verklaar kon word op grond van 'n gemiddelde 

prestasiepunt in graad 12 asook tellings wat hulle behaal het in 

'n skolastiese aanlegtoets en 'n taaltoets. Ongelukkig word die 

afsonderlike veranderlikes se bydrae nie verskaf nie. Weitzman 
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(in Kruger en Bester 1989:693-699) het egter in hulle ondersoek 

gevind dat prestasie op hoerskool 36% van die variansie in 

kollegestudente se prestasie kon verklaar. In kombinasie met 

aanlegtellings kon soveel as 57% van die variansie verklaar word. 

In teenstelling met bogenoemde ondersoeke het Gustaf sson en Blake 

(1993:407-434) bevind dat prestasie in graad 9 nie goed voorspel 

kan word met kognitiewe gegewens wat in graad 6 verkry is nie. 

Kruger en Bester (1989:693-699) wat in hulle ondersoek prestasie 

in graad 12 gebruik het om derdejaar-prestasie op universiteit 

te voorspel, kom tot 'n soortgelyke gevolgtrekking. Hulle skryf 

di t toe aan die lang tydsverloop tussen die meting van die 

voorspellingsveranderlikes en die kriterium. 

Horn e. a. (1993: 4 64-4 78) het die verband tussen voorafgaande 

kennis en prestasie op mikrovlak ondersoek en 'n korrelasie van 

0,27 (p<0,01) aangetoon wat impliseer dat sowat 7% van die 

variansie in prestasie deur voorafgaande kennis verklaar kon 

word. Toe die invloed van intelligensie egter geelimineer is, 

het die korrelasie verminder tot 0,15 wat impliseer dat slegs 

sowat 2% van die variansie in prestasie deur vooraf gaande kennis 

verklaar kon word. Dit wil dus voorkom asof voorafgaande kennis 

in sekere gevalle nie absoluut noodsaaklik is om nuwe kennis te 

bemeester nie. 

Die uiteenlopende resultate soos hierbo vermeld, kan moontlik 

daaraan toegeskryf word dat vorige prestasie nie 'n suiwer 

veranderlike is nie. Net soos toekomstige prestasie word dit 

deur 'n magdom veranderlikes be1nvloed (Monteith 1988:23-34). 

Tog kan vorige prestasie nie as veranderlike ge1gnoreer word 

wanneer realistiese prestasievlakke vir leerlinge bereken word 

nie. Indien dit wel as 'n veranderlike ingesluit word, blyk dit 

dat die periode tussen die meting van vorige en voorspelde 

prestasies nie te lank moet wees nie. 
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2.3 AFFEKTIEWE INTREEKENMERKE VAN LEERLINGE 

Naas kognitiewe intreekenmerke is affektiewe intreekenmerke die 

vernaamste groep veranderlikes wat prestasie op skool be1nvloed. 

Die affektiewe intreekenmerke wat meestal met prestasie op skool 

in verband gebring word, is die selfkonsep, motivering en tot 'n 

mate ook belangstelling in die leerinhoud (Van der Lith 1991: 

74-81). 

2.3.1 Selfkonsep 

Die selfkonsep moet soos die woord aandui, gesien word as 'n 

konsep van die self. 

'n Konsep word gevorm deur na die algemene eienskappe van 'n 

obj ek te let die eienskappe wat die obj ek beskryf maar 

terselfdertyd ook onderskei van ander obj ekte. Die algemene 

eienskappe van 'n perske help 'n mens om 'n konsep van die vrug 

te vorm en ook om tussen perskes en ander vrugte te onderskei 

(Woolfolk 1995:286). Die selfkonsep word op 'n soortgelyke wyse 

gevorm. 'n Persoon verkry inligting oor homself waarui t hy 

algemene eienskappe van homself aflei en tot die besef kom dat 

hy in sekere opsigte van ander mense verskil en in ander opsigte 

met hulle ooreenstem. Hierdie verskille kan positief of negatief 

wees en afhangende van die persoon se interpretasie, tot 'n 

positiewe of negatiewe selfkonsep aanleiding gee. 

Twee prosesse word in die vorming van die selfkonsep onderskei 

(Shavelson in Marsh & Hattie 1996:58): 

• Die self kan as objek waargeneem word wat tot die vorming 

van 'n selfbeeld aanleiding gee. Die mens besit die vermoe 

om tegelykertyd subj ek en obj ek van sy denke te wees. 

James (1890) se onderskeid tussen 

vermoe by die mens uit. Die ek 

"I" en "me" wys hierdie 

("I") is die kenner of 
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subjek terwyl die my ("me") die gekende of objek is (Harter 

1996:1). 

• Die selfbeeld wat gevorm word, word geevalueer deur die 

persoon self, maar ook deur ander persone, veral die wat 'n 

betekenisvolle plek in sy lewe inneem. Op grond van die 

evaluerings verkry 'n persoon inligting oor homself wat tot 

konsepvorming van die self lei. 

Wanneer die selfkonsep ter sprake is, is daar 'n aantal aspekte 

wat in gedagte gehou moet word wat deur teoretici beklemtoon word 

en deur empiriese navorsing bevestig is (Harter 1996:10-30). 

• 'n Globale selfkonsep sowel as spesifieke selfkonsepte soos 

'n akademiese selfkonsep, 'n sosiale selfkonsep en 'n 

fisieke selfkonsep kan onderskei word. 'n Persoon se 

globale selfkonsep sal hoog wees indien die meeste of die 

vernaamste spesifieke selfkonsepte hoog is. 

• Indien 'n spesifieke selfkonsep 'n sentrale plek in 'n 

persoon se lewe inneem, byvoorbeeld sy akademiese 

selfkonsep, sal die spesifieke selfkonsep 'n groter effek 

op sy algemene selfkonsep he as ander spesifieke 

selfkonsepte. 

• 'n Persoon se ideale self (hoe hy graag wil wees), bepaal 

in 'n groot mate hoe hy homself evalueer. As 'n persoon se 

ideale selfkonsep byvoorbeeld baie hoog is, sal sy 

evaluering van homself baie streng en in baie gevalle 

ongunstig wees. 

• Die wyse waarop 'n persoon homself evalueer, hang af van 

die wyse waarop ander horn evalueer. Hoe belangriker ander 

mense in 'n persoon se lewe is, hoe groter is die gewig van 

hulle evaluering en hoe groter is die effek wat hulle op 'n 
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persoon se selfkonsep het. 

Selfevaluering 

realisties of 

sowel as die evaluering van ander kan 

onrealisties wees. Met onrealistiese 

evaluering word bedoel dat dit in die meeste gevalle 

buitensporig gunstig of ongunstig is. 

2.3.1.1 Selfkonsep en prestasie 

In 'n leersituasie neem 'n leerling homself op verskeie wyses 

waar. Sy toetspunte, eksamenpunte, kommentaar op skriftelike 

werk of opmerkings deur die onderwyser bied geleenthede aan die 

leerling om homself waar te neem. Terselfdertyd vind evaluering 

plaas. Die leer ling evalueer homself ten opsigte van sy eie 

doelstellings en ook ten opsigte van sy maats se vordering. 

Benewens sy eie evaluering, evalueer ander horn, ook sy ouers en 

onderwysers. Op die wyse word 'n akademiese selfkonsep gevorm, 

ook genoem 'n selfkonsep as leerder. Gegewe die fei t dat 

akademiese prestasie 'n sentrale plek op skool inneem en in 

sekere gevalle oorbeklemtoon word, kan aanvaar word dat elke 

leerling 'n konsep van homself as leerder sal he. 'n Akademiese 

selfkonsep kan as 'n spesifieke selfkonsep beskou word wat 'n 

invloed op sy algemene selfkonsep sal he, afhangende van hoe goed 

die persoon presteer en hoeveel waarde hy aan hoe prestasie heg. 

'n Sterker verband word tussen akademiese selfkonsep en prestasie 

aangetoon as die tussen 'n algemene selfkonsep en prestasie. Die 

korrelasie tussen algemene selfkonsep.en prestasie blyk in die 

orde van O, 2 te wees terwyl die korrelasie tussen akademiese 

selfkonsep en prestasie ongeveer 0,4 is (Byrne 1996:299-302). 

Om prestasie te voorspel, sou di t dus wens liker wees om 'n 

instrument te gebruik wat die akademiese selfkonsep van die 

leerder meet. 

Sowat 16% van die variansie in prestasie kan deur akademiese 
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selfkonsep verklaar word, wat dit een van die vernaamste 

affektiewe faktore maak om prestasie te voorspel. Bloom 

(1976:95) het vroeer reeds akademiese selfkonsep uitgesonder as 

die sterkste affektiewe faktor om prestasie te voorspel. Uit 

navorsingsresultate wat hy aanhaal, kan akademiese selfkonsep 

sowat 25% van die variansie in prestasie verklaar. Enige model 

wat poog om prestasie te voorspel moet selfkonsep as veranderlike 

insluit. Om 'n realistiese prestasie vir 'n leerling te bepaal 

is dit belangrik om te weet hoe realisties hy oor homself as 

leerder dink. 

2.3.2 Motivering 

Motivering kan beskou word as die krag wat 'n persoon se gedrag 

ten opsigte van 'n bepaalde doel rig. Motivering gee daartoe 

aanleiding dat 'n persoon tot aksie oorgaan, betrokke raak by 

inisiatiewe wat met 'n bepaalde doel verband hou en 

gedetermineerd is om aan te hou totdat die doel bereik is 

(Pintrich, Marx & Boyle 1993:167-199). 

In 'n leersituasie word 'n leerder as gemotiveerd beskou indien 

hy onder andere bereid is om te leer, aandag gee, deelneem aan 

die leergebeure en pligsgetrou leeropdragte voltooi. 

Oor die ontstaan van motivering is daar verskeie teoriee waarvan 

die behaviouristiese, humanistiese en kognitiewe die vernaamste 

is. Hierdie teoriee sal vervolgens kortliks bespreek word en die 

implikasies vir 'n leersituasie sal telkens uitgewys word. 

• Behaviouristiese beskouing van motivering 

Volgens hierdie benadering word 'n persoon gemotiveer deur die 

beloning wat hy ontvang omdat hy op 'n bepaalde wyse optree. As 
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'n leer ling sy huiswerk gedoen het (gedrag) en hy daarvoor 

goedkeuring van die onderwyser ontvang (beloning), sal hy 

gemotiveerd wees om in die toekoms weer sy huiswerk te doen. So 

'n motiveringswyse staan bekend as eksterne motivering omdat dit 

van buite die leerder bewerkstellig word. Eksterne motivering 

ontstaan waar 'n persoon op 'n bepaalde wyse optree om beloon te 

word, erkenning te ontvang, straf te vermy of sosiaal aanvaarbaar 

te wees (Valas & Sovik 1994:281-298). 

• Humanistiese beskouing van motivering 

In stede van eksterne motivering, fokus die humaniste op interne 

mo ti vering. 

Interne motivering ontstaan weens behoeftes wat in die persoon 

self gelee is. As gevolg van hierdie behoeftes openbaar die 

persoon sekere gedragspatrone. Die motivering vir sy gedrag is 

nie as gevolg van dit wat op die gedrag volg nie, maar eerder dit 

wat in homself en in sy gedrag gelee is (Fortier e.a. 1995:257-

27 4) . 

'n Prominente voorbeeld van die humanistiese benadering is Maslow 

se teorie waarin 'n behoeftehierargie as uitgangspunt gebruik 

word (Moller 1996: 226-230). Die vernaamste behoefte wat elke 

mens na strewe om te vervul, is sy behoefte aan 

selfaktualisering. Daarmee word bedoel die behoefte by 'n mens 

om sy potensiaal te realiseer en dit te word waartoe hy in staat 

is. Dit sluit ook onder andere 'n mens se potensiaal as leerder 

in en verklaar waarom persone voortdurend leer en kennis opdoen, 

selfs in die afwesigheid van eksterne beloning. 

Die selfaktualiseringsbehoefte waarna Maslow verwys, is 'n 

behoefte wat ontstaan nadat ander behoeftes wat laer af in die 

hierargie le, vervul is, 

sekuriteitsbehoeftes, sosiale 

soos fisiologiese behoeftes, 

behoeftes en die behoefte aan 
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selfagting. 'n Persoon se aanvanklike motivering is eers om sy 

omgewing te beheer waarna die behoefte ontstaan om homself in 

daardie omgewing uit te leef. 'n Motiveringsteorie wat hierby 

aansluit, is die selfdetermineringsteorie van Deci en Ryan (Deci, 

Ryan e.a. 1991:325-346). Volgens die teorie het mense 'n 

innerlike behoefte om outonoom en in beheer van hulle omgewing 

te wees. Wanneer 'n persoon van mening is dat hy iets kan doen 

(beheer) en die geleentheid gegun word om dit te doen (outonomie) 

sal die wil daar wees om tot aksie oor te gaan (motivering). 

Toegepas in 'n leersituasie impliseer dit dat leerlinge meer 

gemotiveerd sal wees om 'n leeropdrag uit te voer indien meer 

outonomie en inisiatief in hulle hande gelaat word, as wanneer 

vaste voorskrifte deur ouers of onderwysers gestel word. 

• Kognitiewe beskouing van motivering 

Die kognitiewe beskouing sluit in 'n sekere opsig aan by die 

selfdetermineringsteorie van Deci en Ryan. Nie alleen het mense 

'n behoefte om in beheer van hulle omgewing te wees nie, hulle 

wil dit ook verstaan. Die behoefte van 'n persoon om sy omgewing 

te verstaan lei tot doelgerigte optrede wat kenmerkend van 'n 

gemotiveerde persoon is. 

Piaget se ekwilibriumbeginsel waarna reeds in paragraaf 2.2.1.2 

verwys is, bevestig hierdie behoefte. Die mens strewe 

voortdurend daarna om 'n balans te vind tussen die aanwending van 

bestaande kognitiewe strukture (assimilasie) en die verandering 

van kognitiewe strukture om nuwe inligting te akkommodeer. Soos 

Piaget, beklemtoon Kelly (Moller 1996:161) ook die beginsel dat 

motivering verband hou met mense se behoefte om te verstaan. Om 

helderheid en begrip van homself en sy omgewing te kry 

konstrueer 'n persoon kognitiewe voorstellings ten einde 

situasies te voorspel en te beheer. Dit is met ander woorde sy 

behoefte aan inligting wat horn in beweging bring. 
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2.3.2.1 Motivering en prestasie 

Ui t die bespreking van voorafgaande teoriee kan afgelei word 

waarom motivering in 'n leersituasie van leerling tot leerling 

verskil. 

• Nie al le leerlinge heg ewe 

motivering 

ensovoorts) . 

nie (beloning, 

veel waarde aan eksterne 

goedkeuring, voorregte, 

• 'n Leersi tuasie ontlok nie by al le leerlinge dieselfde 

interne motivering nie. 

• Leerlinge se behoefte tot selfaktualisering verskil. 

• Leerlinge verskil ten opsigte van hulle behoefte om 

outonoom en in beheer van 'n leersituasie te wees asook 

hulle behoefte om elemente in 'n leeromgewing te verstaan. 

Die wisselende aard van leerlinge se motivering hou verband met 

wisselende prestasievlakke. Oor die algemeen word hoe motivering 

met hoe prestasie in verband gebring. Wentzel (1991:196) het 

goeie en swak presteerders op hoerskoolvlak vergelyk en gevind 

dat 84% van die goeie presteerders doelstellings nagestreef het 

soos om take betyds af te handel en om suksesvol, onafhanklik en 

verantwoordelik te wees. Slegs 13% van die swak presteerders het 

hierdie doelstellings nagestreef. 

Pekrun (1993:166-175) onderskei tussen 'n verwagtingskomponent 

en 'n inspanningskomponent as deel van motivering. Omdat 'n 

persoon sekere uitkomste verwag, motiveer dit horn tot optrede 

(inspanning). In 'n leersituasie toon Pekrun 'n korrelasie van 

0,46 aan tussen die verwagtingskomponent en inspanningskomponent 

van graad 8-leerlinge, asook 'n korrelasie van 0,14 tussen die 

inspanningskomponent en akademiese prestasie. 'n Ondersoek wat 
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hierby aansluit, is die van Salili (1995:106-109) wat die verband 

tussen prestasiemotief, prestasiestrategie en akademiese 

prestasie bepaal het. 'n Korrelasie van 0,47 is aangetoon tussen 

prestasiemotief en akademiese prestasie terwyl die korrelasie 

tussen prestasiestrategie en akademiese prestasie 0,12 was. 

Fortier, e.a. (1995:257-274) het Deci en Ryan se 

selfdetermineringsmodel gebruik om die verband tussen motivering 

en prestasie te ondersoek. Prestasie in Geografie, Frans, 

Wiskunde en Biologie is as kriteriumveranderlikes gebruik. Die 

korrelasie was in die orde van 0,3 wat aandui dat sowat 9% van 

die variansie in prestasie deur motivering verklaar kan word. 

Dit stem ooreen met 'n ondersoek van Prus, e.a. (1995:7-26) wat 

'n korrelasie van 0,32 tussen motivering en prestasie aangetoon 

het. 

Uit navorsingsgegewens soos hierbo vermeld, moet die 

gevolgtrekking gemaak word dat 'n realistiese prestasievlak vir 

'n leerling nie voorspel kan word sonder 'n aanduiding van die 

leerling se gemotiveerdheid nie. Om te bepaal wat 'n leerling 

kan bereik, is dit nodig om te weet wat hy wil bereik. 

2.3.3 Belangstelling 

Dit is algemeen bekend dat sekere inhoude vir 'n leerder meer 

stimulerend en aangenaam is as ander inhoude. Dit het tot gevolg 

dat sy belangstelling van vakgebied tot vakgebied verskil, selfs 

ook tussen leerstofeenhede binne dieselfde vakgebied. Weens 

leerders se wisselende belangstelling, raak sekere leerders 

intens betrokke by 'n bepaalde leeraktiwiteit terwyl ander hulle 

van daardie leeraktiwiteit onttrek. Hierdie gedragswyse word in 

Lewis (Budhal 1993:11) se definisie van belangstelling soos volg 

beskryf: "An interest, then, is a selective feeling, which 

causes the individual to seek out and engage in certain 

activities at the expense of othersn. 
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Uit die voorafgaande bespreking kan die afleiding gemaak word dat 

belangstelling op 'n persoonlike voorkeur dui. Die afleiding 

stem ooreen met Swanepoel (1986:20) se opmerking dat 

belangstelling dikwels as 'n persoonlike voorkeur gesien word, 

as dit waarvan die persoon hou en waarmee hy horn graag besig hou. 

Hierdie kenmerk van belangstelling sluit aan by Herrman se teorie 

oor breinvoorkeure. 

Volgens Herrman se teorie (Du Plessis 1994: 214-228) het elke 

persoon voorkeure en afkeure wat tot gevolg het dat sekere 

breinaktiwiteite wat met die voorkeure en afkeure verband hou, 

me er of minder dominant is. Di t het tot gevolg da t sommige 

persone linkerbrein- of regterbrein-georienteerd is. Herrman 

maak 'n fyner onderskeid as bloot 'n linker en 'n regter helfte. 

Hy onderskei vier breinkwadrante, 'n A- en B-kwadrant as deel van 

die linkerbrein en 'n C- en D-kwadrant as deel van die 

regterbrein. Op grond van 'n persoon se voorkeur, kan sekere 

kwadrante meer dominant as ander wees. Kenmerke van elke 

kwadrant is die volgende: 

• Kwadrant A 

Hierdie persone openbaar 'n intellektuele benadering tot 

die lewe en geniet dit om kennis oor 'n saak te bemeester. 

Hulle gee voorkeur aan logiese redenering en hou daarvan om 

'n saak in dele op te breek om dan in detail te ondersoek. 

Hulle hou daarvan om met getalle en gekontroleerde feite te 

werk. 

• Kwadrant B 

Hierdie persone is gewoonlik netjies, gedissiplineerd en 

georganiseerd. Hulle verkies vaste reels en prosedures en 

is besorgd oor tradisionele waardes asook basiese 

sekuriteit. Hulle hou daarvan om in detail te organiseer 

en dinge tot uitvoer te bring. 
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• Kwadrant C 

Hierdie persone is gewoonlik sensitiewe, emosionele mense 

wat waarde heg aan goeie verhoudinge met ander en wat 

maklik gevoelens met ander deel. 

• Kwadrant D 

Persone in hierdie kwadrant is gewoonlik nuuskierig, 

kreatief, hou van verrassings en hou daarvan om kanse te 

waag. Hierdie persone gebruik hulle verbeelding en 

fantaseer graag. 

Indien 'n persoon byvoorbeeld voorkeur verleen aan aktiwiteite 

wat kenmerkend van kwadrant A is, kan verwag word dat hy groter 

belangstelling sal toon in vakgebiede wat met die kwadrant 

geassosieer word soos Wiskunde en Rekenkunde. Soortgelyk sal 'n 

per soon wat voorkeur verleen aan kwadrant D, groter 

belangstelling in vakgebiede soos Kuns, Ontwerp of ander 

artistiese vakke toon. Verder gaan hierdie groter belangstelling 

dikwels met verhoogde prestasie gepaard, soos uit die volgende 

paragraaf sal blyk. 

2.3.3.1 Belangstelling en prestasie 

Oor die algemeen word 'n posi tiewe korrelasie tussen 

belangstelling en prestasie aangetoon wat aandui dat hoer 

belangstelling met hoer prestasie gepaard gaan. Wanneer 'n 

leerling belangstelling in die leerinhoud toon, bevorder dit die 

leeraktiwiteit in die sin dat inligtingverwerking beter 

plaasvind. Verhoogde leeraktiwiteite lei weer tot verhoogde 

prestasie (Rathunde 1993:68). 

Budhal (1993:94) toon 'n korrelasie van 0,35 (p<0,01) aan tussen 

belangstelling in Wiskunde en wiskundeprestasie terwyl Brown 

(1994: 605-606) by Tegnologiestudente bevind het dat 

belangstelling tot 2% van die variansie in prestasie bygedra het 
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wat nie alreeds deur aanleg en logiese redenering verklaar is 

nie. 

Die verband tussen belangstelling en prestasie wissel van 

vakgebied tot vakgebied. Schiefele en Csikszentmihalyi 

(1994:251-270) toon byvoorbeeld 'n korrelasie aan van 0,31 tussen 

belangstelling en wiskundeprestasie, 0,36 tussen belangstelling 

en biologieprestasie en 0,49 tussen belangstelling en 

geskiedenisprestasie. Athanasou (1994:23-38) wys ook daarop dat 

korrelasies tussen vakgebiede wissel en noem 'n ondersoek waarin 

'n korrelasie van 0, 21 tussen belangstelling en prestasie in 

Engels gevind is terwyl die korrelasie tussen belangstelling en 

wiskundeprestasie 0,33 was. 

Uguroglu en Walberg (in Athanasou 1994:23-38) het 40 vorige 

ondersoeke geanaliseer en 'n mediaankorrelasie van 0,32 tussen 

belangstelling en prestasie gevind, wat daarop dui dat ongeveer 

9% van die variansie in prestasie deur belangstelling verklaar 

kan word. In die lig hiervan moet belangstelling as 'n vername 

f aktor beskou word om variansie in prestasie te verklaar en 

behoort dit in enige model ingesluit te word wat die berekening 

van realistiese prestasievlakke ten doel het. 

2.4 STUDIEORIENTASIE 

Waar onderrigmetodes op die onderwyser se aandeel in die 

leergebeure dui, verwys studiemetodes na die leerder se eie 

pogings om leerinhoud vir homself verstaanbaar en bruikbaar te 

maak. Op hoerskool word leerlinge deur verskeie onderwysers 

onderrig en hulle kwaliteit van onderrig kan grootliks van mekaar 

verskil. Om hierdie verskille in onderrig te neutraliseer 

beteken dat leerlinge in sekere vakgebiede waar swak onderrig 

verskaf word, self 'n groter aandeel in die bemeestering van die 

leerstof sal moet aanvaar. Laasgenoemde geskied deur effektiewe 

studiemetodes aan die dag te le. Die fei t dat leerlinge se 
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aanlegte verskil, bring verskille mee ten opsigte van die aanleer 

van leerstof wat weereens die belangrikheid van studiemetodes 

beklemtoon. 'n Swakker aanleg in 'n vak vereis intensiewer en 

effektiewer studiemetodes om 'n gewenste prestasievlak te 

handhaaf. 

Daar kan onderskei word tussen studiegewoontes en studietegnieke. 

Studiegewoontes dui op gedragspatrone in 'n studieomgewing. 'n 

Leerling wat homself nie sover kan kry om te begin studeer nie 

en geleenthede aangryp om met ander dinge eerder as met studie 

besig te wees, se studiegewoontes is swak gevorm vergeleke met 

'n leerling wat pligsgetrou volgens 'n vasgestelde rooster 

studeer. 'n Goeie studiegewoonte word ook deur die leerling 

gevolg wat sorg dra dat sy studieplek netjies is en waar geraas 

en ander elemente wat aandag aftrek, tot die minimum beperk is 

(Coe & Sarbin 1984:5-8). 

Studietegnieke dui op spesifieke strategiee wat 'n leerder 

aanwend om leerstof meer verstaanbaar te maak en die retensie 

daarvan te verhoog. Eggen en Kauchak (1994:385-386) noem vier 

tipiese studietegnieke wat leerlinge gebruik: 

• Onderstreping 

As leerstof verlig of onderstreep word, dui dit daarop dat 

die leerder besig is om te besluit wat belangrik en minder 

belangrik is. 

• Aantekeninge 

Kantaantekeninge en die identif isering van sleutelwoorde 

help die leerder om sy langtermyngeheue te struktureer. 

• Opsommings 

Opsommings het die voordeel dat die leerder betekenis aan 
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die inhoud heg, belangrike aspekte identifiseer en die 

inhoud in sy eie woorde stel. 

• Visuele voorstellings 

Hierargiese voorstellings, netwerkvoorstellings, sketse, 

kaarte of ander voorstellingswyses help die leerling om 'n 

geheelbeeld van die leerstof te kry en in die 

langtermyngeheue vas te le. 

Daar bestaan komprehensiewe studiestrategiee wat bepaalde 

tegnieke aanmekaar skakel. Op die wyse word stappe 

geldentifiseer wat gevolg kan word om leerstof te bemeester. In 

die SQ4R, wat een van die bekendste studiestrategiee is, kan die 

volgende stappe onderskei word: 

s -
Q -

R -

R -

R -

R -

Survey 

Question 

Read 

Reflect 

Recite 

Review 

oorsig van die leerstof 

vrae oor die leerstof 

lees met die vrae in gedagte 

dink oor wat gelees is; koppel 

dit met bestaande kennis 

probeer vrae beantwoord 

herhaal moeilike dele 

(Eggen & Kavchak 1994:387) 

Die voordeel van 'n effektiewe studiemetode le daarin dat dit 

beter by die kognitiewe en affektiewe eienskappe van die leerder 

aanpas as wat die geval is met onderrig in klasverband. Oor die 

algemeen word gevind dat leerders spesif ieke studietegnieke en 

-prosedures volg wat vir hulle die mees geskikte blyk te wees. 

Daar kan verwag word dat die navolg van 'n bepaalde studiemetode 

met prestasie in 'n vakgebied verband sal hou. Die verband word 

in die volgende paragraaf ondersoek. 

2.4.1 Studieorientasie en prestasie 
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Thombs (1995:280-288) het eerstejaarstudente wat toelating gehad 

het, vergelyk met die wat as gevolg van akademiese redes 

voorwaardelik toegelaat is. Benewens hoerskoolprestasie was 

studiemetodes die vernaamste faktor wat die twee groepe van 

mekaar onderskei het. 

Wilhite (1990:696-700) het bevind dat studiemetodes 5% meer van 

die variasie in prestasie verklaar wat nie alreeds deur geheue, 

lokus van kontrole en selfkonsep verklaar is nie. In 'n 

soortgelyke ondersoek het Elliott en Godshall ( 1990: 203-207) 

bevind dat studiemetodes tussen 9% en 11% van die variansie in 

prestasie verklaar wat nie alreeds deur ander faktore soos 

geslag, aanleg en probleemoplossing verklaar is nie. 

Prus, e.a. (1995:7-26) het bevind dat studiemetodes op sigself 

ongeveer 12% van die variansie in prestasie verklaar. Saam met 

ander veranderlikes (onder andere intelligensie) kan dit slegs 

5% meer van die variansie in prestasie verklaar wat nie alreeds 

verklaar is nie. Uit die ondersoek van Prus en ook die ander 

ondersoeke wat hier genoem is, kan die af leiding gemaak word dat 

studieorientasie 'n veranderlike is wat prestasie kan belnvloed 

alhoewel dit nie een van die vernaamste veranderlikes blyk te 

wees nie. Di t kan egter nie gelgnoreer word nie en behoort 

opgeneem te word in 'n model wat prestasievoorspelling ten doel 

het. 

2.5 ALGEMENE GEVOLGTREKKING 

Hierdie hoofstuk het gehandel oor faktore wat met akademiese 

prestasie verband hou. 

Die vernaamste veranderlikes blyk die volgende te wees: 

Intelligensie 

Spesifieke aanlegte 



Vorige kennis 

Selfkonsep 

Motivering 

37 

Belangstelling (breinvoorkeur) 

Studieorientasie 

'n Verdere afleiding wat uit die literatuur gemaak kan word, is 

dat een veranderlike die variansie in prestasie nie voldoende 

verklaar nie. 'n Kombinasie van veranderlikes het telkens 'n 

groter proporsie van die variansie in prestasie verklaar as wat 

'n enkele veranderlike dit kon doen. 

Wat ook in gedagte gehou moet word, is dat die kombinasie van 

veranderlikes van vakgebied tot vakgebied kan verskil asook van 

graad tot graad, wat 'n univorme voorspellingsmodel 'n 

onmoontlikheid maak. Di t impliseer egter nie dat verskeie 

modelle nie ontwikkel en geimplementeer kan word nie. 

Ten einde 'n voorspellingsmodel vir graad 11-leerlinge te 

ontwikkel is 'n empiriese ondersoek ui tgevoer wat vervolgens 

bespreek sal word. 



HOOFSTUK 3 

EMPIRIESE ONDERSOEK 

3.1 INLEIDING 

'n Empiriese ondersoek is beplan rondom die doelwitte wat in 

hoofstuk 1 (par 1.3) gestel is, naamlik: 

• om geskikte instrumente te gebruik ten einde die faktore 

wat met prestasie verband hou, te meet 

• om 'n geskikte kombinasie van veranderlikes te vind wat die 

grootste proporsie van die variansie in prestasie verklaar 

Vanuit die literatuurstudie kon afleidings gemaak word oor die 

moontlike verband tussen sekere faktore en akademiese prestasie. 

Hipoteses in die verband word in hierdie hoof stuk formeel 

geformuleer. 

Ten einde die hipoteses te toets is 'n bepaalde navorsingsontwerp 

beplan wat in hierdie hoofstuk bespreek word. Dit sluit in die 

steekproef, meetinstrumente wat gebruik is asook die 

navorsingsprosedure. 

Die resultate asook die ontleding daarvan kom aan die einde van 

die hoofstuk ter sprake. 

3.2 HIPOTESES 

Na aanleiding van die literatuurstudie in hoofstuk 2 kan die 

volgende hipoteses gestel word. 
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1. Daar bestaan 'n beduidende posi tiewe korrelasie tussen 

leerlinge se intelligensie en hulle akademiese prestasie. 

2. Daar bestaan 'n beduidende posi tiewe korrelasie tussen 

leerlinge se spesif ieke aanlegte en hulle akademiese 

prestasie. 

3. Daar bestaan 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die 

selfkonsep van leerlinge en hulle akademiese prestasie. 

4. Daar bestaan 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die 

motivering van leerlinge en hulle akademiese prestasie. 

5. Daar bestaan 'n beduidende korrelasie tussen die 

breinvoorkeur van leerlinge en hulle akademiese prestasie. 

6. Daar bestaan 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die 

7 • 

studieorientasie 

prestasie. 

van leerlinge en hulle 

'n Kombinasie van veranderlikes verklaar 

akademiese 

'n groter 

proporsie van die variansie in prestasie as wat deur enige 

van die veranderlikes op sigself verklaar word. 

3.3 DIE NAVORSINGSONTWERP VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

3.3.1 Die steekproef 

Daar is besluit om van graad 11-leerlinge gebruik te maak en wel 

om die volgende redes: 

• Gedurende graad 11 word prestasie vir die leer ling 

toenemend belangrik omdat hy reeds in graad 11 begin 

voorberei vir die matriekeindeksamen. Prestasie in graad 

11 is ook belangrik omdat leerlinge reeds in graad 11 
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loopbaanbeplanning begin doen. Punte wat in graad-11 

behaal is, word toenemend meer in aanmerking geneem vir 

toelating tot tersiere inrigtings, aansoeke vir beurse of 

vakatures. 

• Sekere toetse wat vir beroepskeuse in graad 11 afgeneem 

word (soos intelligensie- en aanlegtoetse), kan ook vir 

prestasievoorspelling gebruik word wat die afneem daarvan 

meer ekonomies maak. 

• Graad 11 is die middelste van die drie senior sekondere 

grade en deur graad 11-leerlinge te betrek kan met groter 

sekerheid aanvaar word dat die leerlinge senior sekondere 

status bereik het. Verder skep dit die moontlikheid om 'n 

voorspellingsmodel vir die senior sekondere f ase te 

ontwikkel. 

• Om prestasie in graad 11 te voorspel is besluit om eerder 

van graad 11-leerlinge gebruik te maak sodat die periode 

tussen die onafhanklike veranderlikes en die kriterium nie 

te lank is nie. Uit die literatuur (vgl par 2.2.1.3) het 

dit geblyk dat hoe langer die periode is, hoe swakker is 

die voorspellingswaarde. 

'n Skool wat bereid was om aan die ondersoek deel te neem, is op 

ewekansige wyse betrek. Hierdie skool bestaan ui t leerlinge 

vanuit 'n lae, 'n gemiddelde en 'n hoe sosio-ekonomiese status. 

Die steekproef het al die graad 11-leerlinge van die betrokke 

skool ingesluit. In totaal was daar 124 leerlinge, 61 seuns en 

63 dogters. Die gemiddelde ouderdom was 16,9 met 'n 

standaardafwyking van 0,44. 

3.3.2 Meetinstrumente 

Sekere instrumente is gebruik om die veranderlikes te meet wat 
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in die gestelde hipoteses ter sprake kom. 

3.3.2.1 Intelligensie en aanleg 

Die Senior Aanlegtoets (SAT) 

aanleg te meet. Die toets is 

is gebruik om intelligensie en 

in 1978 hersien en word meestal 

gebruik om intelligensie en aanleg in die senior sekondere fase 

te meet. 

Die SAT bestaan uit 12 subtoetse waarvan die eerste 10 veral met 

akademiese prestasie verband hou. Aangesien hierdie subtoetse 

later in die bespreking van die resultate by name genoem gaan 

word, word 'n beskrywing van die 10 subtoetse kortliks gegee. 

Toets 1: Verbale begrip 

Met hierdie toets word bepaal of 'n persoon begryp wat hy lees 

en of hy die inligting wat hy so bekom, op 'n logiese wyse kan 

verwerk en logiese afleidings daaruit kan maak. 

Toets 2: Berekeninge 

Die toets bestaan uit eenvoudige take wat optel, aftrek, deel en 

vermenigvuldiging van getalle behels. Dit toets die vermoe om 

eenvoudige wiskundige berekeninge vinnig en akkuraat uit die hoof 

te kan doen. 

Toets 3: Woordbou 

Hierdie toets bepaal of 'n persoon die betekenis van woorde 

begryp. 

Toets 4: Vergelyking 

Hierdie toets meet waarnemingspoed en akkuraatheid van 

waarneming. 

Toets 5: Patroonvoltooiing 

Redeneringsvermoe word gemeet - induktief sowel as deduktief. 
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(Induktief - van die besondere na die algemene; Deduktief - van 

die algemene na die besondere.) 

Toets 6: Figuurreekse 

Die toets meet algemene redeneringsvermoe. 

Toets 7: Ruimtelik (Twee-dimensioneel) 

Visualisering van rotasie in 'n twee-dimensionele ruimte word 

gemeet. 

Toets 8: Ruimtelik (Drie-dimensioneel) 

Visualisering in 'n drie-dimensionele ruimte word gemeet asook 

algemene redenering. 

Toets 9: Geheue (Paragraaf) 

Die toets vereis die vermoe om sinvolle materiaal te memoriseer 

en te onthou, ongeag die ingewikkeldheid van die stof. 

Toets 10: Geheue (Simbole) 

Hierdie toets dui die vermoe aan om sinlose leerinhoud 

assosiatief te memoriseer. 

Van die toetse hierbo genoem se tellings word in 'n formule 

gebruik waarmee 'n geskatte intelligensiekoeffisient bereken 

word. 

Die betroubaarheid van die subtoetse vir graad 11-leerlinge word 

in tabel 3 .1 verskaf. Die betroubaarhede is verkry by 14 7 5 

proefpersone. Oor die algemeen blyk die subtoetse betroubaar te 

wees. 
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TABEL 3.1 

BETROUBAARHEID VAN DIE SAT 

Verbale begrip 

Berekeninge 

Woordbou 

Vergelyking 

Patroonvoltooiing 

Figuurreekse 

Ruimtelik 2-D 

Ruimtelik 3-D 

Geheue (par) 

Geheue (par) 

IK 

3.3.2.2 Selfkonsep en motivering 

0,71 

0,91 

0,76 

0,76 

0,81 

0,85 

0,92 

0,85 

0,76 

0,84 

0,87 

'n Toets wat deur Waetjen ontwikkel is genaamd "Selfconcept as 

learner scale" is met toestemming van die outeur gebruik om 

selfkonsep en moti vering te meet. Die toets bestaan ui t die 

volgende vier afdelings (vgl. Burns 1979:141). 

Motivering om te leer 

Motivering dui op 'n persoon se doelgerigtheid. 'n Gemotiveerde 

persoon gooi nie maklik tou op nie, is gretig om nuwe inhoude aan 

te leer en stel horn daarop in om sy beste te lewer. 

Taakorientering 

Taakorientering dui aan of 'n persoon sy plig in 'n leersituasie 
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doen, leerwerk betyds afhandel en onafhanklik van ander sy 

leerwerk bemeester. 

Probleemoplossing 

Hierdie aspek gee 'n aanduiding of 'n persoon moeilike werk as 

'n uitdaging sien, bereid is om te konsentreer en oor die vermoe 

beskik om tussen belangrike en onbelangrike leerinhoude te 

onderskei. 

Klaslidmaatskap 

Klaslidmaatskap dui op 'n persoon se verhoudinge met sy klasmaats 

en sy vermoe om binne 'n groep aan 'n projek te werk. 

Selfkonsep 

Selfbeeld dui op 'n persoon se evaluering van homself in 'n 

leersituasie wat motivering, taakorientering, probleemoplossing 

en klaslidmaatskap insluit. 

Die betroubaarhede van die subtoetse sowel as die toets in geheel 

word in tabel 3.2 verskaf. In die huidige ondersoek is die 

betroubaarhede ook bereken om groter bevestiging daarvan te kry. 

TABEL 3 .2 

BETROUBAARHEID OOR DIE SELFKONSEP AS LEERDER TOETS 

Motivering vir leer 0,61 0,78 

Taakorientering 0,81 0,78 

Probleemoplossing 0,73 0,84 

Klaslidmaatskap 0,75 0,82 

Selfkonseptoets 0,90 0,92 

(Totaal) 
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3.3.2.3 Breinvoorkeur 

Hierdie toets is in 'n afsonderlike ondersoek deur die navorser 

self ontwikkel. 

In paragraaf 2.3.3 is daar na Herrman se model verwys waarin vier 

breinkwadrante onderskei word. Vir elk van hierdie kwadrante is 

kernwoorde ge1dentifiseer wat die kwadrant die beste omskryf. 

Byvoorbeeld 

Kwadrant A Logies 

Kwadrant B Organisering 

Kwadrant C Emosie 

Kwadrant D Verbeelding 

'n Persoon wat daaraan voorkeur 

gee om logies te redeneer - om 

korrekte afleidings uit gegewens 

te maak. 

'n Persoon wat daaraan voorkeur 

gee om by die organisasie van 

mense of instansies betrokke te 

wees. 

'n Per soon wat verkies om 

emosioneel by 'n saak betrokke te 

raak. 

'n Persoon wat graag sy 

verbeelding gebruik en fantaseer. 

Sestien kernwoorde is ge1dentifiseer (vier per kwadrant) . 

In die toets kry die leerling die opdrag om telkens tussen twee 

woordpare te kies. 

Byvoorbeeld 

Logies (kwadrant A) 
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Emosie (kwadrant B) 

Logies (kwadrant A) 

Verbeelding (kwadrant D) 

Emosie (kwadrant B) 

Verbeelding (kwadrant D) 

Deur die keuses uit te oefen kan 'n totaal vir elke kwadrant 

verkry word. 

Die volledige toets verskyn as bylaag 1. 

Die toets is by 537 hoerskoolleerlinge afgeneem ten einde norms 

en betroubaarhede te bereken. Die betroubaarheid van elke 

kwadrant word in Tabel 3.3 verskaf. 

TABEL 3.3 

BETROUBAARHEID VAN DIE BREINVOORKEURTOETS 

3.3.2.4 

c 

D 

A 

B 

Linkerbrein (A+B) 

Regterbrein (C+D) 

Studieorientasie 

0,91 

0,83 

0,83 

0,78 

0,84 

0,91 

Om 'n aanduiding van leerlinge se studieorientasie te kry is 'n 

meetinstrument gebruik wat bekend staan as Opname van 

Studiegewoontes en Houdings (OSGH) . 
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Vier subtoetse word in die toets onderskei, naamlik: 

Vermyding van uitstel 

Dit dui aan in watter mate die leerling sy take stiptelik 

afhandel, uitstel van werkopdragte vermy en nie geneig is tot 

onnodige tydverkwisting nie. 

Werkmetodes 

Dit gee 'n aanduiding van die leerling se gebruik van 

doeltreffende studiemetodes. 

Onderwysergoedkeuring 

Dit gee 'n aanduiding van die leerling se houding teenoor die 

onderwyser. 

Aanvaarding van onderwys 

Die subtoets meet 'n leerling se opvoedkundige ideale en 

doelstellings 

Studieorientasie is die somtotaal van bogenoemde subtoetse. 

Die betroubaarheid van elke subtoets word in Tabel 3.4. verskaf. 

TABEL 3.4 

BETROUBAARHEID VAN DIE OSGH 

Vermyding van uitstel 

Werkmetodes 

Onderwysergoedkeuring 

Aanvaarding van onderwys 

Studieorientasie 

0,85 

0,86 

0,87 

0,86 

0,91 
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3.3.2.5 Akademiese prestasie 

Toetse om die voorspellingsveranderlikes te meet is gedurende Mei 

afgeneem. Punte wat in die Junie-eksamen behaal is, is as 

kriteriumveranderlike gebruik. 

Die volgende punte is in aanmerking geneem. 

Afrikaans 

Engels 

Wiskunde 

Leervak 

(Eerste taal) 

(Twee de ta al) 

(Nie-verbale leerstof) 

(Verbale leerstof) 

(Biologie, Aardrykskunde of Bedryfsekonomie) 

Gemiddelde persentasie 

3.3.2.6 Voorafgaande kennis 

Vorige prestasie is nie in aanmerking geneem nie en wel om die 

volgende redes: 

• 

• 

Soos reeds in paragraaf 2. 2. 2 .1 genoem is, kan vorige 

kennis nie as 'n suiwer veranderlike beskou word nie omdat 

dit net soos toekomstige prestasie deur 'n magdom 

veranderlikes be1nvloed word. 

In gevalle waar leerlinge in die verlede swak presteer het, 

is dit psigologies gesproke beter om nie vorige prestasie 

in 'n voorspellingsmodel op te neem nie. Leerlinge mag 

onder die indruk verkeer dat hulle vasgevang word deur swak 

prestasie uit die verlede. 

• Deur nie vorige prestasie in die voorspellingsmodel op te 

neem nie, kan prestasie vir 'n leer ling voorspel word, 

selfs al neem die leerling nie die vak nie. 
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3.4 DIE NAVORSINGSPROSEDURE 

Die leerlinge het op een bepaalde dag al die toetse afgele. Die 

aanlegtoets is vroegoggend afgeneem om moegheid te voorkom. Die 

aanlegtoets (SAT) is streng volgens die voorgeskrewe prosedures 

afgele. 

Na 'n pouse van 20 minute is die Selfkonseptoets en die 

Breinvoorkeurtoets afgeneem wat ongeveer 1 uur geduur het. 

Daarna is 'n tweede pouse van 20 minute toegelaat. 

Na die tweede pouse is die OSGH afgeneem. 

Prestasietellings is na die Julie-vakansie (in Augustus) verkry. 

Al die inligting van elke leerling is op kodeervelle aangebring 

waarna die gegewens deur 'n rekenaar verwerk is. 

3.5 RESULTATE VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

Hipoteses 1-6 wat in paragraaf 3.2 gestel is, is gesamentlik 

getoets deur as nulhipotese te stel dat daar geen beduidende 

korrelasie tussen die genoemde veranderlikes en akademiese 

prestasie bestaan nie. 

Akademiese prestasie is afwisselend beskou as prestasie in 

Afrikaans, Engels, Wiskunde en Biologie (of enige ander leervak) . 

Gemiddelde prestasie is ook as kriteriumveranderlike gebruik. 

3.5.1 Die verband tussen die voorspellingsveranderlikes en 

eerstetaalprestasie (Afrikaans) 

Ten einde die gestelde nulhipotese te toets is korrelasies tussen 

die voorspellingsveranderlikes en prestasie in Afrikaans bereken. 
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Hierdie korrelasies verskyn in Tabel 3.5. 

TABEL 3.5 

DIE VERBAND TUSSEN DIE VOORSPELLINGSVERANDERLIKES EN PRESTASIE 

IN AFRIKAANS 

:,•,•t •iiOO.R.Siiii1d111s.s.vEBANiiiL!KE:=:• .:.··· •• :· ]·=::•:•H.9Bfi&li·•::mr1::•:~iwl§~$ :-11 t 
:~:}:.:/ ;;;;;;;;~~i r~:r:::::::::::::::::: .::~:::.. . . (ffr =:=:::::::::::~:~~~~~~~::;.(~:(= f:ff \1:rf :}:::::::: ·=·=·-::::·:·:::: =:·:·: ~:i· ·:.:···:·:·:·::;: ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··:-:.:.:;: .......... . 
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Intelligensie 

Verbale begrip 

Berekeninge 

Woordbou 

Vergelyking 

Patroonvoltooiing 

Figuurreekse 

Ruimtelik (2D) 

Ruimtelik (3D) 

Geheue (langtermyn) 

Geheue (korttermyn) 

A Kwadrant 

B Kwadrant 

C Kwadrant 

D Kwadrant 

Selfkonsep 

Studieorientasie 

* p < 0,01 

r = 0.54* 

r = 0,48* 

r = 0,26* 

r = 0,46* 

r = 0,26* 

r = 0,37* 

r = 0,32* 

r = 0,33* 

r = 0,32* 

r = 0,52* 

r = 0,48* 

r = 0,34* 

r = 0,03 

r = -0,12 

r = -0,23* 

r = 0,41* 

r - 0,41* 

Geen beduidende verband kon tussen B- en C- kwadrante en 

prestasie in Afrikaans aangetoon word nie. Vir al die ander 

voorspellingsveranderlikes kan die nulhipotese verwerp word wat 
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daarop dui dat beduidende positiewe korrelasies tussen die 

veranderlikes en prestasie in Afrikaans bestaan. 

Die veranderlikes wat die sterkste verband met prestasie in 

Afrikaans toon, is Algemene Intelligensie, Langtermyngeheue, 

Korttermyngeheue, Verbale begrip en Woordbou. 

3.5.2 Die verband tussen die voorspellingsveranderlikes en 

tweedetaalprestasie (Engels) 

Ten einde die gestelde nulhipotese te toets is korrelasies tussen 

die voorspellingsveranderlikes en prestasie in Engels bereken wat 

in Tabel 3.6 verskyn. 

TABEL 3.6 

DIE VERBAND TUSSEN DIE VOORSPELLINGSVERANDERLIKES EN PRESTASIE 

IN ENGELS 

l!J~ll:ll:i:lllilll.i•.;:_;; __ ;i_::;;_ 

::=:::=::::=::=::::::::::., ,,. , ,, , ,, , :::::::::::::::•.i:::::::::m:tt>:::== ,,,,,,,::::•: •== ,,, , ::::::: • == , r ••:::::, , ,,,)::;::: :: ::::::::::::::::r::::::r:.i~llif.l.$.i:::::::::::::::::::::::]I:::::::::::::r:::::::::::::::j::::::::::m: 
Intelligensie r = 0.66* 

Verbale begrip r = 0,57* 

Berekeninge r = 0,39* 

Woordbou r = 0,60* 

Vergelyking r = 0,31* 

Patroonvoltooiing r = 0,46* 

Figuurreekse r = 0,39* 

Ruimtelik (2D) r = 0,38* 

Ruimtelik (3D) r = 0,39* 

Geheue ( langtermyn) r = 0,52* 

Geheue (korttermyn) r = 0,47* 

A Kwadrant r = 0,37* 
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B Kwadrant r = 0,05 

c Kwadrant r = -0,17 

D Kwadrant r = -0,11 

Selfkonsep r = 0,39* 

Studieorientasie r = 0,35* 

* p < 0,01 

Behalwe vir die B-, C- en D-kwadrante, kan die nulhipotese vir 

al die ander voorspellingsveranderlikes verwerp word. 

Die veranderlikes wat die sterkste met prestasie in Engels 

gekorreleer het, is in 'n groot mate dieselfde as die wat met 

prestasie in Afrikaans verb and hou, naamlik Algemene 

Intelligensie, Woordbou, Verbale begrip en Langtermyngeheue. 

3.5.3 Die verband tussen die voorspellingsveranderlikes en 

wiskundeprestasie 

Die korrelasies wat tussen die voorspellingsveranderlikes en 

wiskundeprestasie bereken is, verskyn in Tabel 3.7. 

TABEL 3. 7 

DIE VERBAND TUSSEN DIE VOORSPELLINGSVERANDERLIKES EN PRESTASIE 

IN WISKUNDE 

Intelligensie 

Verbale begrip 

r = 0.58* 

r 0,49* 
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~~~-~;~~·· 
Berekeninge 

Woordbou 

Vergelyking 

Patroonvoltooiing 

Figuurreekse 

Ruimtelik (2D) 

Ruimtelik (3D) 

Geheue (langtermyn) 

Geheue (korttermyn) 

A Kwadrant 

B Kwadrant 

C Kwadrant 

D Kwadrant 

Selfkonsep 

Studieorientasie 

* p < 0,01 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

= 0,12 

= 0,37* 

= 0,08 

= 0,45* 

= 0,35* 

= 0,29* 

= 0,34* 

= 0,40* 

= 0,44* 

= 0,38* 

= 0,02 

= -0,20 

= -0,15 

= 0,49* 

= 0,36* 

Soos in die geval van Engels, kon beduidende korrelasies nie 

tussen B- C-of D-kwadrante en prestasie in Wiskunde aangetoon 

word nie. Behalwe vir bogenoemde drie kwadrante, kon die 

nulhipotese ook nie vir Berekeninge en Vergelyking verwerp word 

nie. Vir die oorblywende veranderlikes kon die nulhipotese egter 

verwerp word. 

Die veranderlikes wat die hoogste korrelasie met 

wiskundeprestasie getoon het, was Algemene Intelligensie, Verbale 

begrip, Patroonvoltooiing, Korttermyngeheue en Selfkonsep. Wat 

opval, is dat Berekeninge nie 'n beduidende verband met 

wiskundeprestasie toon nie maar wel 'n veranderlike soos Verbale 

begrip. Die logiese komponent wat by Verbale begrip ter sprake 
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is, blyk sterker te wees as eenvoudige berekeninge wat uit die 

hoof gedoen word. 

3.5.4 Die verband tussen die voorspellingsveranderlikes en 

prestasie in 'n verbale leervak 

Ten einde die nulhipotese te toets, is korrelasies tussen die 

voorspellingsveranderlikes en prestasie in 'n verbale leervak 

bereken (Biologie, Aardrykskunde of Bedryfsekonomie) . 

Hierdie korrelasies verskyn in Tabel 3.8. 

TABEL 3.8 

DIE VERBAND TUSSEN DIE VOORSPELLINGSVERANDERLIKES EN PRESTASIE 

IN 'N VERBALE LEERVAK 

Intelligensie r = 0.46* 

Verbale begrip r = 0,42* 

Berekeninge r = 0,43* 

Woordbou r = 0,30* 

Vergelyking r = 0,25* 

Patroonvoltooiing r = 0,42* 

Figuurreekse r = 0,19** 

Ruimtelik (2D) r = 0,28* 

Ruimtelik (3D) r = 0,25* 

Geheue ( langtermyn) r = 0,35* 

Geheue (korttermyn) r = 0,40* 

A Kwadrant r = 0,34* 

B Kwadrant r = 0,08 
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ff ••¥RtliiiEii.JG.sV1:1illmiHifilf•ii••l••·· .•. ·r•:•xoSB£LA8•1•£ MET PRESTASXE J!}q· : 
.
•.• .. •.:.:.•·.········.·.·.···········.•.:.•.:.•.:.•.•.•.:.:.:.•.:: .. :.:.:.•.:.:.:.!:.·.• .. :.:.:.•.•.'.:.•.·.•.:• ••••••• ••••:••••<::::.:.:::.:.=.:::.:::::::...: •.•.••••••••••• , •••• ·.·.·.·····•········ •···•:•:•:•••••:•:•:•:•:•:•:•:•:•:••••••••••••••• ·····•·•·• ................ · tt:=::t:ttt?/::;::•·•·•············· .. ···• .. ·•• ... ··• .. ··• .. ···:L••.•.• .. • ... • .. • .. •·•.·.••·.••· .... ·£·.•.·.•.·.•.•:R·.•.·.•.•.•.·M·:· .. ···.··.·.• .. JAK• ..• •.•.•.•.·.• .• ·.•.•.•.·.•.·.·.·.· .• • ... ·••.··•• ... ·•· .. ·•· ... ·•• ...• • ... ·••.··••.··•• .. ·•• .. ·••.·••·· .. ·•· .. ·•· ... ·' ...• • ... •· .. ·•• ...• • ..• · ... •· ..• • ... •• ..• • .• ·.·.·····:· ...• ··.:·· .• • ..• • ..• • .• • .• • ..• • ..• • ..• • .• · ..• • .• ·.:• ..• · ..• ·•· ...• • .• • :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• .·.·.·.·.·•·.·.·.·.·.·.·····•·.·.·.·•·•·.·.·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·>•·•·•·•·•: ,:,:,:,:,:,:;:;:;:;•··.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.·.•.•.•.•.•.•.•.·.•.•.•.•.•.~.: .•• •.:k.·.:.:,.·•.··.·.•.:.•.t.•·.• .• •.~ .•. ·.·•m-.·.: ..• •.·.····n····.·1!:!>.· .. · ... ·•.•!11<· ... ··.·""·.·.·.···.·.··.~ •... ·.: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;::;::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:·:·:············ . :Jt.~: ::v:::~:~~ 

* 

C Kwadrant 

D Kwadrant 

Selfkonsep 

Studieorientasie 

p < 0,01 

** p < 0,05 

r = -0,03 

r = -0,29* 

r = 0,33* 

r = 0,35* 

Behalwe vir die B- en C-kwadrant, kan die nulhipotese in al die 

ander gevalle verwerp word. Die veranderlikes wat die sterkste 

korrelasie met prestasie in 'n verbale leervak getoon het, was 

Algemene Intelligensie, Verbale begrip, Berekeninge en 

Korttermyngeheue. 

3.5.5 Die verband tussen die voorspellingsveranderlikes en 

gemiddelde prestasie 

TABEL 3.9 

DIE VERBAND TUSSEN DIE VOORSPELLINGSVERANDERLIKES EN 

GEMIDDELDE PRESTASIE 

Intelligensie r = 0.62* 

Verba le begrip r = 0,56* 

Berekeninge r = 0,40* 

Woordbou r = 0,46* 

Vergelyking r = 0,26* 

Patroonvoltooiing r = 0,46* 

Figuurreekse r = 0,37* 
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Ruimtelik (2D) r = 0,36* 

Ruimtelik (3D) r = 0,37* 

Geheue ( langtermyn) r = 0,48* 

Geheue (korttermyn) r = 0,50* 

A Kwadrant r = 0,37* 

B Kwadrant r = 0,01 

c Kwadrant r = -0,11 

D Kwadrant r = -0,21** 

Selfkonsep r = 0,45* 

Studieorientasie r = 0,40* 

* p < 0,01 

** p < 0,05 

Behalwe vir die B- en C-kwadrant, kan die nulhipotese vir al die 

ander veranderlikes verwerp word. Veranderlikes wat die sterkste 

met gemiddelde prestasie verband hou, is Algemene Intelligensie, 

Verbale begrip, Korttermyngeheue en Langtermyngeheue. 

3.5.6 Algemene gevolgtrekking oor die verband tussen die 

voorspellingsveranderlikes en prestasie 

Die veranderlike wat deurgaans die sterkste verband met prestasie 

getoon het, was Algemene Intelligensie. Dit strook met 

bevindinge van Brodnick en Ree (1995:583-594), Horn e.a 

(1993:464-478) asook Gustafsson en Blake (1993:407-434). In die 

ondersoeke is aangetoon dat Algemene Intelligensie die 

belangrikste voorspeller in die meeste vakgebiede is en ongeveer 

30% tot 33% van die variansie in prestasie verklaar. 

Verbale begrip en Korttermyngeheue het ook deurgaans 'n 



57 

beduidende verband met prestasie getoon en verklaar 

onderskeidelik 25% en 21% van die variansie in prestasie. 

Langtermyngeheue verklaar soos korttermyngeheue ongeveer 21% van 

die variansie in prestasie. 

Die affektiewe veranderlike wat die sterkste verband met 

prestasie toon, is selfkonsep en dit verklaar ongeveer 18% van 

die variansie in prestasie. 

Om te bepaal hoe 'n kombinasie van veranderlikes saamgestel moet 

word om die maksimum variansie in prestasie te verklaar, is 'n 

aantal regressie-analises uitgevoer wat vervolgens bespreek sal 

word. 

3.5.7 Die verband tussen kombinasies van 

voorspellingsveranderlikes en akademiese prestasie 

Ten einde hipotese 7 te toets is 'n aantal regressie-analises 

uitgevoer. As voorspellingsveranderlikes is intelligensie, 

aanleg, selfkonsep (waarby motivering ingesluit is), 

belangstelling (breinvoorkeur), studieorientasie en geslag (as 

biografiese veranderlike) gebruik. Die kriteriumveranderlike 

was prestasie in die verskillende vakgebiede asook gemiddelde 

prestasie. 

3.5.7.1 Verklaring vir die variansie in prestasie in 'n eerste 

taal (Afrikaans) 

In tabel 3.10 dui R2 telkens die proporsie van die variansie in 

prestasie aan wat deur 'n bepaalde voorspellingsveranderlike 

verklaar word. In die geval van prestasie in 'n eerste taal, 

blyk dit dat Algemene Intelligensie ongeveer 27% van die 

variansie verklaar, gevolg deur studieorientasie wat 10% meer 

verklaar van wat nie alreeds deur Intelligensie verklaar is nie. 
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Langtermyngeheue verklaar 5% meer van wat nie alreeds deur die 

vorige twee veranderlikes verklaar is nie, terwyl Breinvoorkeur 

(D) en geslag onderskeidelik 'n verdere 2% en 3% van die 

variansie in prestasie verklaar. Ander veranderlikes wat tot 'n 

mindere mate bygedra het was Woordbou, Korttermyngeheue, 

Breinvoorkeur (A) en Berekeninge. 

In totaal kon 52% van die variansie in eerstetaalprestasie 

verklaar word. Geen ander veranderlike kon 'n verdere bydrae 

lewer nie. 

TABEL 3.10 

VERKLARING VIR DIE VARIANSIE IN PRESTASIE 

(EERSTE TAAL - AFRIKAANS) 

=:i:':::::_,:::.:·:::·:·:,:=:::,:,:·::,:::·:=:,::::-,'·':¥'.~H.11$1;~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::: .. :·.·j;::,:::-)j 

Algemene Intelligensie (IK) 

Studieorientasie (SO) 

Langtermyngeheue (LG) 

D-Kwadrant (D) 

Geslag (G) 

Woordbou (WB) 

Korttermyngeheue (KG) 

A-Kwadrant (A) 

Berekeninge (R) 

0,27 

0,37 

0,42 

0,44 

0,47 

0,48 

0,50 

0,51 

0,52 

* In al die gevalle is p < 0,01 

Die regressievergelyking vir Afrikaans is: 

43,26 

33,48 

27,20 

22,17 

19,54 

17,19 

15,66 

14,18 

12,72 

(1, 115) 

(2, 114) 

(3, 113) 

(4,112) 

(5, 111) 

(6,110) 

(7,109) 

(8,108) 

(0,107) 

y = K# + 5,784(G) + 0,192(IK) + 0,068(SO) + 0,210(R) + 

0,415(WB) + 0,692(LG) + 0,444(KG) + 0,327(A) - 0,405(D). 

# konstante 
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3.5.7.2 Verklaring vir die variansie in prestasie in 'n tweede 

taal (Engels) 

Die eerste veranderlike wat in die regressie-ontleding opgeneem 

is, was Algemene Intelligensie wat 44% van die variansie in 

prestasie verklaar het. Studieorientasie verklaar 'n verdere 5% 

en Woordbou 'n verdere 4% van wat nie alreeds deur Intelligensie 

en studieorientasie verklaar is nie. Langtermyngeheue en 

Breinvoorkeur (A) dra onderskeidelik 'n verdere 2% en 3% by tot 

die variansie in prestasie. Die res van die veranderlikes dra 

proporsioneel min by. In totaal kon 60% van die variansie in 

prestasie in Engels verklaar word. (Sien Tabel 3.11). 

TABEL 3 .11 

VERKLARING VIR DIE VARIANSIE IN PRESTASIE (TWEEDE TAAL-ENGELS) 

:=:::::::::::::::::::::::::::::::::,::;:::::::::::::::,::lliB.li#~,;11::::::::::]:::::::]::::::'::::::::::::·::::::::::·::·: 

Algemene Intelligensie (IK) 

Studieorientasie (SO) 

Woordbou (WB) 

Langtermyngeheue (LG) 

A-Kwadrant (A) 

Ruimtelik-Tweedim (RDD) 

Vergelyking (V) 

Korttermyngeheue (KG) 

Figuurreekse (F) 

0,44 

0,49 

0,53 

0,55 

0,58 

0,59 

0,59 

0,60 

0,60 

* In al die gevalle is p < 0,01 

Die regressievergelyking vir Engels is 

90,49 (1, 114) 

54,90 (2, 113) 

42,43 (3, 112) 

35,17 (4, 111) 

30,41 (5, 110) 

26,29 (6,109) 

22,66 (7,108) 

19,86 (8,107) 

17,65 (9,106) 

y = K + 0,599(IK) + 0,049(SO) + 0,545(WB) + 0,196(V) -

0,153(F) -0,270(RDD) + 0,565(LG) + 0,153(KG) + 0,348(A). 
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3.5.7.3 Verklaring vir die variansie in wiskundeprestasie 

In die geval van wiskundeprestasie was Algemene Intelligensie die 

eerste veranderlike wat in die regressieontleding opgeneem is en 

wat die grootste proporsie van die variansie verklaar het, 

naamlik 36%. Selfkonsep as leerder verklaar 'n verdere 10% en 

Ruimtelike-orientasie(2-dimensioneel) nog 'n verdere 4%. Tesame 

met voorafgaande veranderlikes, verklaar Breinvoorkeur (A) 52% 

van die variansie in prestasie en geslag 'n verdere 3% van wat 

nie deur die voorafgaande veranderlikes verklaar is nie. Die res 

van die aanleg en breinvoorkeur veranderlikes wat in die 

regressie-ontleding opgeneem is, het relatief min tot die 

variansie in prestasie bygedra. In totaal kon 58% van die 

variansie in wiskundeprestasie verklaar word. (Sien Tabel 3.12). 

TABEL 3.12 

VERKLARING VIR DIE VARIANSIE IN PRESTASIE (WISKUNDE) 

::::::::::::,:::::::::':::::::::::::::::]t:::]::M,~i,ip§~l~:~:~g:i:::i:,:::::::·:::::tt:::::::::::::::::::::.:::::: 

Algemene Intelligensie (IK) 

Selfkonsep (SK) 

Ruimtelik (RDD) 

A-Kwadrant (A) 

Ge slag (G) 

Korttermyngeheue (KG) 

Vergelyking (V) 

Berekeninge (R) 

C-Kwadrant (C) 

B-Kwadrant (B) 

D-Kwadrant (D) 

0,36 

0,46 

0,50 

0,52 

0,55 

0,56 

0,56 

0,57 

0,57 

0,58 

0,58 

* In al die gevalle is p < 0,01 

37,87 

28,85 

21,99 

17,50 

15,56 

13,17 

11,34 

10,00 

8,90 

8,03 

7,29 

( 1, 68) 

( 2' 67) 

(3, 66) 

( 4, 65) 

(5, 64) 

( 6, 63) 

( 7' 62) 

( 8 f 61) 

(9,60) 

(10, 59) 

(11,58) 
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Die regressievergelyking vir Wiskunde is 

y = K + 13,951(G) + 1,482(IK) + 0,171(SK) + 0,505(R) 

-0,966(V) -0,757(RDD) + 0,860(KG) + 2,402 (A) 

+ 1,696(B) + 1,830(C) + 1,266(D). 

3.5.7.4 Verklaring vir die variansie in prestasie in 'n 

verbale leervak 

In die geval van 'n verbale leervak, kon slegs 4 9% van die 

variansie in prestasie met die beskikbare voorspellings

veranderlikes verklaar word. Algemene Intelligensie het 20% van 

die variansie in prestasie verklaar terwyl Breinvoorkeur (D), 

Berekeninge en studieorientasie gesamentlik 'n verdere 20% van 

die variansie verklaar het. Geslag en Korttermyngeheue het 

onderskeidelik 3% en 2% tot die variansie bygedra terwyl die res 

van die veranderlikes 'n verdere 4% kon bydra (sien Tabel 3.13). 

TABEL 3.13 

VERKLARING VIR DIE VARIANSIE IN PRESTASIE 

(VERBALE LEERVAK) 

::::I::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::MIBnl:ll™~®~:::::::::::::::::,-::::::=::::::::::::::::::::::::::r::::::: 

Algemene Intelligensie (IK) 

D-Kwadrant (D) 

Berekeninge (R) 

Studieorientasie (SO) 

Geslag (G) 

Korttermyngeheue (KG) 

B-Kwadrant (B) 

Figuurreekse ( F) 

0,20 

0,29 

0,34 

0,40 

0,43 

0,45 

0,47 

0,48 

26,97 

21,21 

18,19 

17,56 

15,55 

14,11 

12,72 

11,33 

(1, 107) 

(2, 106) 

(3, 105) 

(4, 104) 

(5, 103) 

(6, 102) 

(7,101) 

(8, 100) 
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Selfkonsep (SK 

Woordbou (WB) 

62 

0,48 

0,49 

In al die gevalle is p < 0,01. 

10,29 

9,45 

Die regressievergelyking vir 'n verbale leervak is 

(9,99) 

(10,98) 

y = K + 5,695(G) + 0,821(IK) + 0,105(SK) + 0,073(SO) + 

1,41l(R) -0,455(WB) -0,662(F) -0,724(KG) -0,550(B) -

1,477(D). 

3.5.7.5 Verklaring vir die variansie in gemiddelde prestasie 

In totaal kon 64% van die variansie in gemiddelde prestasie 

verklaar word waarvan Algemene Intelligensie, studie orientasie 

en geslag 50% verklaar het. 'n Verdere 10% is verklaar deur 

Breinvoorkeur (A), Berekeninge en Korttermyngeheue. Die 

oorblywende veranderlikes het 'n addisionele 4% van die variansie 

in prestasie verklaar. (Sien tabel 3 .14) . 

TABEL 3.14 

VERKLARING VIR DIE VARIANSIE IN 

GEMIDDELDE PRESTASIE 

::::=::::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::=':\:::::::liF:ll!@:#i\i'i .. \:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::;::::: 

Algemene Intelligensie (IK) 

Studieorientasie (SO) 

Geslag (G) 

A-Kwadrant (A) 

0,38 

0,46 

0,50 

0,55 

68,12 

47,49 

36,07 

33,08 

'\\\:':''\[·::::::::,:::::::11:::.::g:\\\,:\f:t\ 

(1,112) 

(2,111) 

(3, 110) 

(4,109) 



:::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::'::::=::::::::_::,.~1,#i\1.li.:#i:ilil::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::,,.:,::':.::: 

Berekeninge (R) 

Korttermyngeheue (KG) 

C-Kwadrant (C) 

Patroonvoltooiing (P) 

Selfkonsep (SK) 

Vergelyking (V) 

B-Kwadrant (B) 

D-Kwadrant (D) 

Ruimtelik - 3D (RDDD) 

Ruimtelik - 2D (RDD) 

63 

0,58 

0,60 

0,61 

0,62 

0,62 

0,63 

0,63 

0,64 

0,64 

0,64 

* In al die gevalle is p < 0,01 

29,83 (5, 108) 

26,35 (6, 107) 

23,58 (7' 106) 

21,06 (8, 105) 

18,09 (9, 104) 

17,23 (10, 103) 

15,86 (11,102) 

14,69 (12,101) 

13,62 (13,100) 

12,61 (14,99) 

Die regressievergelyking vir gemiddelde prestasie is 

y = K + 9,794(G) + 0,640(IK) + 0,062(SK) + 0,666(SO) + 

0,777(R) -0,470(V) -0,307(P) -0,173(RDD) + 0,348(RDDD) + 

0,591(KG) + 2,0ll(A) + 1,37(B) + 1,614(C) + 1,037(D). 

3.5.8 

In al 

Gevolgtrekking ten opsigte van die kombinering van die 

voorspellingsveranderlikes 

die regressieontledings het 'n kombinasie van 

voorspellingsveranderlikes 'n groter proporsie van die variansie 

in prestasie verklaar as wat enige van die veranderlikes op 

sigself verklaar het. 

Die vernaamste twee veranderlikes wat deurgaans 'n groot 

proporsie van die variansie in prestasie verklaar het, was 

Algemene Intelligensie en studieorientasie. Ander prominente 

veranderlikes was geslag en Breinvoorkeur-A, gevolg deur 
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Langtermyngeheue, Breinvoorkeur-D en Berekeninge. 

Alhoewel selfkonsep as enkele faktor sterk met prestasie verband 

gehou het, het dit in kombinasie met ander veranderlikes nie 'n 

vername bydrae tot die verklaring van die variansie in prestasie 

gelewer nie (behalwe by wiskundeprestasie). 

Die proporsie variansie wat deur die voorspellingsveranderlikes 

verklaar is, het gewissel van vakgebied tot vakgebied, naamlik: 

Eerste ta al (Afrikaans) 52% 

Twee de taal (Engels) 60% 

Wiskunde 58% 

Verbale leervak 49% 

Gemiddelde prestasie 64% 

Bogenoemde proporsies vergelyk goed met ander ondersoeke soos 

byvoorbeeld die van Monteith (1987:45) waarin 32% tot 36% van die 

variansie in wiskundeprestasie verklaar kon word en 47% tot 55% 

van die variansie in gemiddelde prestasie. 

Bloom (1976:171) noem dat kognitiewe en affektiewe faktore 

gesamentlik ongeveer 64% van die variansie in prestasie kan 

verklaar. Di t is inderdaad die persentasie wat in hierdie 

ondersoek aangetoon is met gemiddelde prestasie as kriterium. 

Bloom (1976:169,174) beweer verder dat kwaliteit van onderrig 

(wat nie in die ondersoek as veranderlike be trek is nie) 'n 

verdere 15% tot 25% van die variansie in prestasie kan verklaar 

wat nie alreeds deur kogni tiewe en affektiewe veranderlikes 

verklaar is nie. As dit in ag geneem word, kan aanvaar word dat 

die veranderlikes wat in hierdie ondersoek betrek is, saam met 

kwali tei t van onderrig, ten minste 80% van die variansie in 

gemiddelde prestasie verklaar, wat dit 'n aanvaarbare en 

bruikbare voorspellingsmodel maak. 



HOOFSTUK 4 

SAMEVATTING EN AANBEVELINGS 

4.1 INLEIDING 

Die doel van die ondersoek was om 'n kombinasie van veranderlikes 

te vind wat gebruik kan word om realistiese prestasievlakke vir 

leerlinge in verskillende vakgebiede te voorspel. In hierdie 

doel is grootliks geslaag. Belangrike veranderlikes is in die 

li teratuur gel.dentifiseer en met behulp van betroubare 

meetinstrumente is die veranderlikes in die empiriese ondersoek 

gemeet. 'n Kombinasie van tellings wat op die wyse verkry is, 

het 'n beduidende proporsie van die variansie in gemiddelde 

prestasie verklaar asook in vakke soos Afrikaans, Engels, 

Wiskunde en 'n verbale leervak. Op grond hiervan kon 

regressievergelykings saamgestel word ten einde voorspelde punte 

te bereken. 

Die voorligter word op twee wyses by hierdie proses betrek: 

• Die voorligter is meestal betrokke by die meting van die 

veranderlikes omdat die gestandaardiseerde toetse wat in 

sekere gevalle gebruik word, slegs deur voorligters 

afgeneem kan word. 

• Die voorligter kan die voorspellingsmodel nuttig aanwend op 

die vernaamste drie terreine van voorligting, naamlik 

leerprobleme, gedragsprobleme en beroepskeuse. 

Aanbevelings oor hoe die voorspellingsmodel op die drie 

voorligtingsterreine aangewend kan word, sal vervolgens aandag 

geniet. 
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4.2 LEERPROBLEME EN SWAK PRESTASIE 

'n Leerprobleem of enige ander probleem wat manifesteer as swak 

prestasie, kan makliker ge1dentifiseer en hanteer word indien 'n 

realistiese, voorspelde punt tot die voorligter se beskikking is. 

Indien 'n leerling byvoorbeeld 45% gemiddeld behaal, kan dit as 

laag (swak) beskou word, maar indien sy voorspelde punt 50% is, 

word 'n punt van 45% anders beoordeel. Indien 'n leer ling 

byvoorbeeld 55% gemiddeld behaal terwyl sy voorspelde punt 72% 

is, is eersgenoemde punt bepaald swak en moet daar na redes vir 

onderprestasie gesoek word. 

Vanuit die literatuur en die empiriese gegewens het dit geblyk 

dat swak prestasie met 'n swak selfbeeld en gebrekkige motivering 

verband hou. Die een gee aanleiding tot die ander, wat 'n 

vernietigende kringloop tot gevolg kan he. 'n Realistiese 

voorspelde punt kan die kringloop breek. 'n Leerling kan 'n swak 

selfbeeld ontwikkel omdat hy 53% in 'n vak behaal terwyl sy eie 

verwagting, of die van sy ouers of onderwysers 70% is. Indien 

'n voorspelde punt van byvoorbeeld 60% bereken word, is sy 

werklike punt nog steeds laer maar sy ideaal waarna hy moet mik 

is nou meer realisties en makliker bereikbaar. Indien 'n 

gemiddelde punt van 60% wel bereik word, kan di t posi tiewe 

affektiewe gevolge he, wat nie daar sou wees indien 'n 

onrealistiese punt van byvoorbeeld 70% aanhoudend, sander welslae 

nagestreef is nie. 

Wat die voorspelling van punte betref, blyk dit dat Algemene 

Intelligensie, sekere aanlegte, studieorientasie en 

Breinvoorkeur-A van die vernaamste veranderlikes is wat met 

prestasie verband hou. Die bevindinge lig 'n verdere taak van 

die voorligter uit. Daar kan op hoerskoolvlak min gedoen word 

om 'n leerling se intelligensie en aanleg te verhoog, maar 

heelwat kan gedoen word om studieorientasie te verbeter. Die 
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voorligter het 'n belangrike taak om effektiewe studiemetodes aan 

leerlinge oor te dra en studieprogramme vir individuele leerlinge 

te ontwikkel. Dit is daarom noodsaaklik dat voorligters hulle 

op die terrein sal ingrawe en op hoogte sal bly van nuwe 

navorsingsbevindinge. 

Wat breinvoorkeur betref, moet aanvaar word dat nie alle persone 

linkerbreingeorienteerd is nie, terwyl die meeste vakke op skool 

linkerbreinaktiwiteite vereis. Om hierdie rede sal leerlinge wat 

regterbreingeorienteerd is, baat vind by denkprogramme wat 

linkerbreinaktiwiteite ontwikkel. Die ontwikkeling en aanbieding 

van sulke programme word op grond van die resultate van hierdie 

ondersoek sterk aanbeveel. 

4.3 GEDRAGSPROBLEME 

Soos reeds in hoofstuk 1 genoem is, kan probleme soos stres, en 

depressie by leerlinge ontstaan indien hoe akademiese eise aan 

hulle gestel word, hetsy deur hulleself of deur ouers en 

onderwysers. Sekere leerlinge reageer aggressief op sulke eise 

wanneer hulle nie daaraan kan voldoen nie. 'n Realistiese 

prestasievlak kan die voorligter help om onrealistiese 

oortuigings by leerlinge, ouers en onderwysers bloot te le en te 

debatteer. Waar prestasiedruk die oorsaak vir gedragsprobleme 

is, sal verskeie terapeutiese tegnieke (onder andere die ABC

model van Ellis) meer effektief toegepas kan word indien dit deur 

realistiese prestasievlakke ondersteun word. 

In sekere gevalle ontstaan gedragsprobleme wanneer leerlinge 

daarvan oortuig is dat hulle nooit sukses sal behaal nie. Vir 

sulke leerlinge is sukses dikwels 'n onrealistiese punt (soos 

80%) wat hulle weliswaar nie kan bereik nie en dit versterk hulle 

oortuiging. 'n Realistiese doelstelling kan in die opsig help 

om 'n onrealistiese oortuiging te weerle. Wanneer 'n realistiese 
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voorspelde punt met 'n leerling bespreek word, is dit belangrik 

om die leerling daarop te wys dat die punt op grond van sy 

spesif ieke kogni ti ewe en affektiewe eienskappe bereken is en 

daarom binne sy bereik is. Dieselfde boodskap moet ook waar 

nodig aan vakonderwysers en ouers oorgedra word sodat hulle 

realistiese verwagtings sal koester. 

4.4 BEROEPSKEUSE 

Prestasievoorspelling in graad 11 en 12 is nie alleenlik gemik 

op die matriekeindeksamen nie, maar ook op naskoolse studie en 

opleiding. 'n Leerling wat homself as akademiese presteerder nie 

ken nie sal moeilik beroepsplanne kan maak, veral as dit studie 

op tersiere vlak vereis. Benewens belangstelling en 

persoonlikheid is kognitiewe vaardighede en akademiese prestasie 

belangrike f aktore wat in ag geneem behoort te word by die keuse 

van 'n beroep. Net so verkeerd as wat di t sal wees vir 'n 

leer ling om 'n beroep te kies wat nie met sy belangstelling 

ooreenkom nie, net so verkeerd sal dit wees om 'n beroep te kies 

wat nie met sy akademiese potensiaal en gepaardgaande prestasie 

verband hou nie. Om 'n meer realistiese beroepskeuse te maak 

moet realistiese prestasievlakke bereken word, soos in hierdie 

ondersoek gepoog is om te doen. 

Uit die voorafgaande kan die afleiding gemaak word dat 

realistiese prestasievlakke nie alleen beroepsvoorligting 

vergemaklik nie, maar ook meer suksesvol laat verloop. Daar word 

aanbeveel dat die skoolvoorligter aan die einde van graad 10, 

begin graad 11 die SAT-toets by leerlinge afneem, aangesien dit 

die vernaamste toets blyk te wees maar ook die een wat die 

langste tyd in beslag neem, (± 2 ure) . Daarna kan ander toetse 

soos die Breinvoorkeur, Selfkonsep en OSGH afgeneem word. 

Tellings wat in hierdie toetse behaal is, kan dan gebruik word 

om punte in verskillende vakke te voorspel. 
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Resultate van hierdie toetse het veelvoudige gebruike wat die 

afneem daarvan lonend maak. Die OSGH kan vir 

prestasievoorspelling gebruik word, maar op sigself verskaf dit 

belangrike inligting oor die aard van leerlinge se 

studiegewoontes en -houdings wat vir 'n graad 11-leerling 

waardevol is om van kennis te neem. Dieselfde geld vir die SAT. 

Benewens prestasievoorspelling, gee die SAT belangrike inligting 

oor kognitiewe vermoens wat saam met prestasie tydens 

beroepsvoorligting in aanmerking geneem moet word. Die afneem 

van die SAT by alle graad 11-leerlinge word daarom sterk 

aanbeveel, soos wat die afneem van die JAT (Junior Aanlegtoets) 

by graad 9-leerlinge in sommige skole algemene praktyk is. 

4.5 MOONTLIKHEDE VIR VERDERE NAVORSING 

• 

• 

In hierdie ondersoek is 124 proefpersone gebruik . Die 

ondersoek kan met groter groepe herhaal word ten einde die 

voorspellingsmodel te verfyn en meer betroubaar te maak. 

Prestasie in vier vakke en gemiddelde 

voorspel. Die voorspellingsmodel kan 

navorsing na meer vakke uitgebrei word. 

prestasie is 

in toekomstige 

• 'n Soortgelyke model behoort vir graad 9-leerlinge 

ontwikkel te word waarby die JAT instede van die SAT 

gebruik word. So 'n model sal vakkeuse in graad 9 

aansienlik vergemaklik. 
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BYLAAG 1 



VOORKEURTOETS 

Instruksies 

Hierdie toets bestaan uit woordpare wat beskrywend van mense se 

voorkeure is. Sekere mense gee byvoorbeeld voorkeur aan take wat 

logiese redenering vereis terwyl ander voorkeur verleen aan take 

waar kreatiwiteit ter sprake is. Jy moet uit elke paar die woord 

kies wat jou voorkeur die beste beskryf. Omkring die woord en 

skryf sy letter in die blokkie regs. 

Byvoorbeeld 

Indien jy van mening is dat jy eerder logies as kreatief is, moet 

jy dit soos volg aandui: 

Kreatief 

Jy mag dalk vind dat dit moeilik is om te besluit watter woord 

in 'n paar jou voorkeur die beste beskryf - tog moet jy 'n keuse 

maak, al is die verskil baie gering. 

Geen tydbeperking word gestel nie. 

'n Omskrywing van al die woorde word op die volgende bladsy 

gegee. Bestudeer dit eers voordat jy begin. 



Logies 'n Persoon wat daar
van hou om logies te 
redeneer en korrekte aflei
dings uit gegewens te maak. 

Ontleding 'n Persoon wat 
daarvan hou om gedagtes in 
dele op te breek, of dinge 
uitmekaar te haal, en dan die 
dele in detail te ondersoek. 

Beplanning 'n Persoon wat 
daaraan voorkeur gee om stap
pe te identifiseer wat in 'n 
bepaalde orde gevolg moet 
word om 'n doel te bereik. 

Organisering 'n Persoon wat 
daaraan voorkeur gee om by 
die organisasie van mense of 
instansies betrokke te wees. 

Logies 

Beplanning 

Emosie 

Aanvoeling 

Ontleding 

Waarneming 

Beplanning 

Aanvoeling .... 

Logies 

Waarneming 

Ontleding 

Aanvoeling 

Beplanning 

Waarneming 

Ontleding .... 

Organisering 

3 

Waarneming 'n Persoon wat 
daaraan voorkeur gee om 
f isies waar te neem - te kyk, 
te hoor, te proe, ens. 

Emosie 'n Persoon wat graag 
sy emosies (vreugde,blydskap, 
angs ens.) met antler deel. 

Verbeelding 'n Persoon wat 
graag sy verbeelding gebruik 
en fantaseer. 

Aanvoeling 'n Persoon wat op 
sy gevoel(intuisie) staatmaak 
en dinge spontaan doen sonder 
om altyd goed daaroor na te 
dink. 
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Waarneming 

Aanvoeling .... 

Ontleding .... 

Verbeelding 

Logies .... 

Organisering 

Emosie .... 

Verbeelding 

Be planning .... 

Emosie 

Logies .... 

Aanvoeling 

Organisering .... 

Waarneming 

Waarneming 

Verbeelding 

Ontleding .... 

Emosie .... 

Organisering 

Aanvoeling .... 

Beplanning .... 

Verbeelding 

Logies 

Emosie .... 

Organise ring .... 

Verbeelding 

Ontleding 

Beplanning 



5 

Organisering 

Emosie 

Logies 

Verbeelding 

Doen nou die volgende berekeninge: 

In hoeveel blokkies het jy 'n A geskryf? Tel dit op en skryf dit 
in die spasie wat hieronder voorsien word (bv 03 06 12 18 ens) . 
Doen dieselfde met die ander letters. 

Aantal blokkies waarin 'n A geskryf is. (Al) 

(Bl) 

(Cl) 

(Dl) 

Aantal blokkies waarin 'n B geskryf is. 

Aantal blokkies waarin 'n C geskryf is. 

Aantal blokkies waarin 'n D geskryf is. 

Op presies dieselfde wyse moet jy nou die tweede deel van die 
vraelys voltooi. Nuwe woordpare word gebruik wat hieronder in 
die tabel verskyn. 

Kwantitatief 'n Persoon wat 
daarvan hou om met presiese 
(meetbare) gegewens te werk 

Feite 'n Persoon wat daarvan 
hou om met gekontroleerde 
feite te werk. 

Ordelik 'n Persoon wat 
daaraan voorkeur gee om iets 
stapsgewys en volgens 'n 
bepaalde patroon te doen. 

Detail 'n Persoon wat 
daaraan voorkeur gee om te 
fokus op klein, detail of 
fasette van 'n saak . 

Sosiaal 'n Persoon wat 
voorkeur aan mensevehoudinge 
gee 

Ekspressief 'n Persoon wat 
daaraan voorkeur gee om sy 
emosies prontuit te druk 

Sintese 'n Persoon wat 
daaraan voorkeur gee om 'n 
geheelbeeld van 'n saak te 
vorm 

Kreatief 'n Persoon wat 
daaraan voorkeur gee om met 
nuwe, oorspronklike idees 
vorendag te kom. 
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Kwantitatief -+ 

Ordelik 

Ekspressief 

Kreatief 

Feite 

Sosiaal 

Ordelik 

Kreatief 

Kwantitatief -+ 

Sosiaal 

Feite -+ 

Kreatief 

Ordelik -+ 

Sosiaal 

Kwantitatief 

Detail 

Sosiaal -+ 

Kreatief 

Feite 

Sintese 

Kwantitatief -+ 

Feite 

Ekspressief 

Sintese 

Ordelik 

Ekspressief -+ 

Kwantitatief 

Kreatief 
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Detail 

Sosiaal 

Sosiaal 

Sintese 

Feite 

Ekspressief 

Ordelik 

Sintese 

Kwantitatief -+ 

Ekspressief 

Detail 

Sintese 

Feite 

Ordelik -+ 

Detail 

Ekspressief 

Kwantitatief 

Sintese 

Detail -+ 

Kreatief -+ 

Doen nou die volgende berekeninge t.o.v. die tweede vraelys. 

Aantal blokkies waarin 'n A geskryf is. (A2) 

Aantal blokkies waarin 'n B geskryf is. (B2) 

Aantal blokkies waarin 'n c geskryf is. (C2) 

Aantal blokkies waarin 'n D geskryf is. (D2) 
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SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK 

L R 

A-Kwadrant D-Kwadrant 

Al+A2 Dl+D2 

B-Kwadrant C-Kwadrant 

Bl+B2 Cl+C2 

LINKERBREIN REGTERBREIN 
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