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Teoretiese navorsing is onderneem om 'n model vir kurrikulumontwikkeling vir die Diploma vir 

Registrasie as Verpleegkundige (algemene, psigiatriese, gemeenskaps-) en Vroedvrou te ontwikkel. 

Twee hooffaktore beinvloed verpleegonderwys. Op globale vlak word verpleegonderwys beinvloed 

deur die realiteite van 'n inligtingtegnologie-gedrewe samelewing. Dit noodsaak die ontwikkeling van 

kritiese denke, aanpasbaarheid ten opsigte van konstante sosiale verandering en 'n verbintenis tot 

lewenslange leer. Op nasionale vlak word verpleegonderwys beinvloed deur 'n nasionale 

gesondheidstelsel wat gekwalifiseerde verpleegkundiges vereis, wat in staat is om omvattende 

gesondheidsorg te lewer. 'n Situasie-analise het gelei tot die identifisering van twee hoofkonsepte wat 

die verpleegkundekurrikulum beinvloed, naamlik lcritiese denke en omvattende gesondheidsorg. 

Vorige navorsing dui daarop dat verpleegdosente nie paraat is ten opsigte van verwikkelinge in die 

onderwys nie. Dit kan negatiewe gevolge he vir innoverende kurrikulumontwikkeling in 

verpleegkunde ten einde die professie strategies te posisioneer om te voldoen aan die eise van die 

komende eeu. Die navorser het beoog om die leemte te oorbrug deur middel van navorsing wat gemik 

was op die daarstelling van 'n omvattende kurrikulumontwikkelingstrategie wat kan dien as praktiese 

riglyn vir die implementering van kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde. 

Op grond van 'n analise van die konsep kurri/culum, 'n situasie-analise en die interpretering daarvan, 

is die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde gekonseptualiseer. Die model kan 

verpleegdosente in staat stel om fundamentele kurrikulumverandering te bewerkstellig en 'n relevante 

kurrikulum daar te stel, deur gespesifiseerde kurrikulumontwikkelingstake stelselmatig af te handel. 

Die implikasies van die konsepte lcritiese denke en omvattende gesondheidsorg vir die 

verpleegkundekurrikulum, is uitgespel deur kriteria vir die nuwe verpleegkundekurrikulum te 

formuleer. 
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The researcher undertook theoretical research to develop a curriculum development model for the 

Diploma for Registration as a Nurse (General, Psychiatric, Community) and Midwife. 

There are two main tendencies that influence nursing education. On a global level nursing education 

is influenced by realities that are inherent in an information technology-driven world. This requires 

the development of critical thinking skills, adaptability to constant social change and a commitment to 

life-long learning. Nationally, nursing education is influenced by a national health system requiring 

trained nurses who are able to render comprehensive health care. A situation analysis resulted in the 

identification of two main concepts that influence the nursing curriculum namely, critical thinking 

and comprehensive health care. 

Previous research indicates that nurse educators are outdated in terms of developments in education. 

This can have negative consequences for innovative curriculum development in nursing in order to 

position the nursing profession strategically to meet the demands of the next century. This limitation 

prompted the researcher to conduct research that was aimed at designing a comprehensive curriculum 

development strategy to serve as a practical guideline on how to implement curriculum development 

in nursing. 

Based on an analysis of the concept curriculum, a situation analysis and the interpretation thereof: the 

researcher conceptualized the Curriculum Development Model for Nursing. The model will enable 

nurse educators to effect fundamental curriculum change and the development of a relevant 

curriculum by completing specified curriculum development tasks systematically. The implications of 

the concepts critical thinking and comprehensive health care for the nursing curriculum, were 

elucidated by formulating criteria for a new nursing curriculum. 

Key terms: curriculum; curriculum development; curriculum foundation; curriculum structure; 

curriculum design; situation analysis; critical thinking; reflective practice; comprehensive health care; 

comprehensive nursing curriculum; community based curriculum; problem based learning; media 

assisted learning; ~ve learning; reflective learning; experiential learning; mediated learning. 
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I 

HOOFSTUK EEN 

INLEIDING EN ORICNTERING 

1.1 INLEIDING: AGTERGROND TOT DIE NAVORSING 

Verskeie tendense in die samelewing en verpleegonderwys noodsaak fundamentele 

k:urrikulumverandering om voortgesette relevansie van die verpleegkundek:urrikulum te verseker. 

Fundamentele k:urrikulumverandering kan teweeg gebring word deur 'n proses van 

k:urrikulumontwikkeling. Hierdie teoretiese navorsing is ondemeem om 'n model vir 

k:urrikulumontwikkeling vir die Diploma vir Registrasie as 'n Verpleegkundige (Algemene, Psigiatriese, 

Gemeenskaps-) en Vroedvrou te ontwikkel. Dit het gelei tot die daarstelling van 'n riglyn vir 

k:urrikulumontwikkeling in verpleegkunde wat sal lei tot fundamentele k:urrikulumverandering. 

1.1.1 Algemeen 

Verpleegonderwys geskied binne bepaalde samelewingskontekste en word beinvloed deur wereldwye 

tendense. Lovat en Smith (1991:201-209) identifiseer drie hooftydperke in die ontwikkeling van die 

beskawing, naamlik die landbou- (agrariese) tydperk, die industriele en die inligtingtegnologietydperk. 

Naisbitt (Ornstein & Hunkins 1993:388) wys daarop dat die hedendaagse samelewing in 'n oorgangfase 

verkeer tussen die industriele, en die inligtingtegnologietydperk. Alhoewel 'n gedeelte van die bree 

samelewing in Suid-Afrika ook agraries georienteerd is, word k:urrikulumontwikkeling in die Republiek 

van Suid-Afrika (RSA) hoofsaaklik deur die industriele, en die inligtingtegnologietydperk beinvloed. Die 

stelling word verder opgevolg in paragraaf 1.1.2. Daar word vervolgens op die industriele en die 

inligtingtegnologietydperk gefokus. 

Die industriele tydperk berus op kapitalistiese waardes en word gekenmerk deur massaproduksie van 

goedere en dienste. Daar word gekonsentreer op fisiese werkverrigting. Instellings berus op burokratiese 

beginsels en is gerig op effektiewe werkverrigting ter lewering van 'n produk. Met onderwys word klem 

gele op die bemeestering van empiries-analitiese kennis en die ontwikkeling van logies-liniere denke by 

studente. 'n Effektiewe dosent is een wat studente en die onderwysprogram beheer, en eksaminering is 'n 

vorm van kwaliteitsbeheer voordat 'n produk (die afgestudeerde) die mark betree (Ornstein & Hunkins 

1993:388; Lovat & Smith 1991:202,204). 
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Die inligtingtegnologietydperk word ook na verwys as die postmodeme of postindustriele tydperk in die 

literatuur (Esterhuyse 1995:19; Tanner 1995:247). Dit is 'n inligtinggedrewe wereld en werkers is primer 

betrokk:e by intellektuele werk, naamlik die aanwending van idees en simbole om betekenis en doelgerigte 

resultate te genereer. Hierdie tydperk word gekenmerk deur vinnige, onophoudelike en omwentelende 

verandering. Inligting verouder vinnig en nuwe kennis word teen 'n geweldige tempo gegenereer. Die 

mens benodig die vermoe om onophoudelike verandering te hanteer en lewenslank te leer. Hy/sy sa1 

voortdurend sylhaar rol by die werkplek moet herdefinieer aangesien die aard en eise van organisasies 

voortdurend verander. Onderwys is leerdergesentreerd binne 'n kooperatiewe leerklimaat met klemlegging 

op laterale, kreatiewe en intuitiewe kenwyses, asook probleemoplossing. Onderwysprogramme word 

beplan volgens die besondere behoeftes van die individu en leer is geskoei op die beginsels van 

ervaringsleer. Dit is holisties en gerig op die ontwikkeling van die persoon in sylhaar geheel (Ornstein & 

Hunkins 1993:388; Lovat & Smith 1991:203-208). 

1.1.2 Verpleegonderwys 

Johns (1995:228) wys op twee dimensies van die verpleegpraktyk, naamlik die tegniese en die 

interpersoonlike betrokkenheidsdimensie. Die tegniese praktykdimensie vereis reelgebonde optrede van 

die verpleegkundige. Die interpersoonlike betrokkenheidsdimensie is kompleks en minder eksakt van 

aard, en optrede wat verhewe is bo reelgebondenheid word ook vereis. Die implikasie vir 

verpleegonderwys is dat studente bree opvoeding ontvang en nie bloot tegniese opleiding nie. 

Verpleegonderwys word globaal getransformeer om outonome, onafhanklike, denkende praktisyns op te 

lewer en in die RSA word oproepe in hierdie verband telkens in die literatuur geopper (Gwele & Uys 

1995:9). Dit vereis dat die kurrikulum in die RSA ook heroorweeg word om tred te hou met intemasionale 

verwikkelinge op die gebied van verpleegonderwys. 

Die huidige verpleegkundekurri.kulum berus die afgelope drie dekades op die empiries-analitiese 

paradigma vir kurri.kulumontwikkeling (par. 1.6.1.2) en klem word geplaas op die ontwikkeling van 

tegniese vaardighede by studente (Bevis & Watson 1989:2; Gwele 1996b:27-28). Volgens Slabbert 

(1994:38) is hierdie paradigma kongruent met die vereistes van die industriele tydperk, maar nie met die 

van die inligtingtegnologietydperk nie. Onderrig is geskoei op 'n siening dat leer die resultaat is van die 

ontvangs, stoor en herroeping van inligting. Hierdie toedrag van sake geskied tans in 'n wereld waarin 'n 

magdom nuwe inligting daagliks gegenereer word. Inhoud wat vandag geleer word, is more verouderd 

Slabbert (1994:38-39) se voorts dat klemlegging op tegniese vaardighede lei tot 'n benadering 

waarvolgens slegs denke wat onmiddellik werkbare waarde het, van belang geag word. Die gebruik om 

studente af te rig vir 'n bepaalde beroep eerder as om probleemoplossende denke te ontwikkel, lei tot 

onderbenutting van die totale mens en 'n gebrekk:ige vermoe om probleemoplossend te dink. Die neiging 
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om kennis te beskou as bestaande uit brokkies inligting, lei daartoe dat studente slegs 'n aspek van die 

werklikheid leer ken en dit lei tot distorsie daarvan. Die hedendaagse samelewingsrealiteite vereis dat die 

aard van onderrig, leer en kurrikuluminhoud opnuut in oenskou geneem word Die mens benodig 

spesifiek:e bevoegdhede om inligting in te win en kennis te konstrueer. Dit vereis die vermoe tot 

sistematiese ondersoek. Hierdie bevoegdhede is kultureel universeel en ook oordraagbaar na ander 

situasies as die waarin die bevoegdhede verk:ry is. Die wyse waarop onderrig word, word belangrik:er geag 

as 'n fokus op die vakinhoudelik:e. Die belangrik:ste is nie om te weet nie, maar om te soek. Dit vereis van 

die dosent om kennis in 'n gedekonstrueerde vorm aan studente te onderrig, sodat hulle selfbetekenis kan 

konstrueer. 

Gwele (1996b:29,32) wys daarop dat verpleegonderwys gerig is op die voorbereiding van studente vir 'n 

spesifieke professie. Die taak van die verpleegkundige is om in die gesondheidsorgbehoeftes van die 

samelewing te voldoen. Dit bring mee dat die aard en eise van die bree samelewing, maar ook die van die 

professie self, in berekening gebring moet word tydens kurrikulumontwikk:eling. 'n Professionele 

vraagstuk wat verpleegonderwys beinvloed, is die behoefte dat verpleegkundiges 'n bydrae lewer tot die 

breer samelewing op sosiale, politiek:e en ekonomiese gebied, veral in die lig daarvan dat 

verpleegkundiges die hoeksteen is vir gesondheidsorglewering wat berus op primere gesondheidsorg 

(Gourley 1995:2-4). Die fokus van verpleegonderwys is dus voorbereiding van studente om 'n spesifieke 

professie te beoefen, maar ook opvoeding om hulle in staat te stel om 'n invloed uit te oefen op die breer 

samelewing. 

Die huidige verpleegkundekursus is gerig op die ontwikkeling van bevoegdheid by studente ten opsigte 

van die lewering van omvattende gesondheidsorg, die lewering van holistiese verpleging wat 'n 

gesondheidsorientasie impliseer, kritiese denke en die vermoe om onafhanklik te leer (Gwele 1996a:49; 

Gwele & Uys 1995:9). Navorsing deur Gwele (1996a:51-52) bet aan die lig gebring dat probleme bestaan 

ten opsigte van die voorbereiding van studente om omvattende gesondheidsorg te lewer en die 

ontwikkeling van die vermoe tot kritiese denke. Interpretering van die operasionele betekenis van die twee 

konsepte blyk volgens haar nodig te wees om te dien as riglyn vir dosente. Hierdie leemte wat deur Gwele 

geidentifiseer is, het gedien as vertrekpunt vir die onderhawige navorsing. 

Ntoane (1993a:15) wys daarop dat studente tans nie aangemoedig word om krities te clink of kennis 

kreatieftoe te pas nie. Laasgenoemde (1993a:20-21) rek:en ook dat verpleegkundiges nie toepaslik opgelei 

word nie en derhalwe probleme ondervind om in die gemeenskapsopset met beperkte tegnologiese 

hulpmiddele te funksioneer. Volgens Ntoane (1993a:l8-19) behoort die verpleegkundekurrikulum 

kongruent te wees met die omvattende gesondheidsorgstelsel wat geskoei is op 'n primere 

gesondheidsorgbenadering. Laasgenoemde outeur stel voor dat die verpleegkundekurrikulum derhalwe 

gemeenskaps- en probleemgerig sal wees. Dit blyk dus weereens dat probleme voorkom ten opsigte van 
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die ontwikkeling van kritiese denke en die vermre tot omvattende gesondheidsorglewering by studente. 

Die bespreking bring aan die lig dat die bestaande verpleegkundekurrikulum behoort te verander en dat 

vele faktore kurrikulumontwikkeling beinvloed. Kurrikulumontwikkeling is dus 'n komplekse aktiwiteit. 

Gwele en Uys (1995:9) se navorsing bring egter aan die lig dat dosente nie op datum is met verwikkelinge 

op onderwysgebied nie. Dit beperk dus die vermoe van dosente om deur middel van 

kurrikulumontwikkeling aan te pas by samelewingstendense en die veranderende eise wat gestel word aan 

verpleegonderwys. Die onderhawige navorsing is daarop gemik om by wyse van teoretiese navorsing. 'n 

kurrikulumontwikkelingsmodel te ontwikkel wat dosente in staat sal stel om kurrikulumontwikkeling in 

verpleegkunde planmatig te benader. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Kurrikulumevaluering is by 'n verplegingskollege ondemeem, en die noodsaaklikheid van fundamentele 

kurrikulumverandering is uitgewys (Koen & De Villiers 1996a:7-ll). By die betrokke verplegingskollege 

word die noodsaaklikheid van fundamentele kurrikulumverandering as beginsel aanvaar. lntensiewe 

personeelontwikkeling is na afloop van kurrikulumevaluering geloods om dosente op hoogte te bring met 

samelewingstendense, tendense in verpleegonderwys en die probleme wat tydens kurrikulumevaluering 

geldentifiseer is. Dit is opgevolg met die stigting van 'n kurrikulumontwikkelingstaakgroep wat 

kurrikulumontwikkeling sou inisieer en koordineer. Die problematiek van die verpleegkundekurrikulum 

blyk duidelik uit die wyse waarop kurrikulumontwikkeling deur die leiers van die taakgroep geinisieer is. 

'n Sleutelvraagstuk is aan dosente voorgehou, naamlik: Watter vakinhoud behoort by die kurrikulum 

ingesluit te word om die verpleegkundige in staat te stel om in die gesondheidsbehoeftes van die mens in 

al sylhaar lewensfases te voorsien? 'n Verbandhoudende vraagstuk was: Hoe moet hierdie vakinhoud 

gestruktureer word om 'n primere gesondheidsorgbenadering te verseker? Hieruit blyk duidelik dat die 

kurrikulumbeskouing beperk is tot kurrikuluminhoud en kurrikulumontwerp, wat 'n oppervlakkige 

benadering tot kurrikulumontwikkeling verteenwoordig. 'n Verdere probleem is die feit dat, met die 

uitsondering van die kwessie van primere gesondheidsorg. geen poging aangewend is om te besin oor die 

invloed van hedendaagse samelewingstendense en kurrikulumevalueringsresulate op 

kurrikulumontwikkeling nie. Daar is nie besin oor die aard van 'n kurrikulum soos gekonseptualiseer deur 

diegene wat verantwoordelik sal wees vir kurrikulumbesluite nie. Die omvang van kurrikulumverandering 

wat beoog is, is nie uitgespel nie. Dit blyk dat, alhoewel daar aanvaar word dat fundamentele 

kurrikulumverandering noodsaaklik is, die bewustheid nie operasioneel in 'n 

kurrikulumontwikkelingstrategie vertaal is nie. 
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'n Hedendaagse kurrikulumvraagstuk in verpleegkunde is die mate waarin kurrikulumontwikkeling met 'n 

fokus op kurrikuluminhoud en kurrikulumontwerp sal lei tot 'n afgestudeerde wat in staat is om in 'n 

vinnig-veranderende en komplekswordende samelewing te funksioneer. Kurrikuluminhoud is 'n baie 

belangrike kwessie en vereis deeglike besinning tydens kurrikulumontwikkeling. Bevis (1989c: 171) se: 

"Content is the vehicle for providing education ... Content is the raw material. 11 Die outeur (1989c: 170-

171) voer egter ook aan dat kurrikuluminhoud nie die hoofkwessie in die kurrikulum is nie, en dat die 

dosent se primere fokus op kurrikuluminhoud vervang moet word met 'n fokus op studente en dit wat 

hulle leer. Dit beteken dat 'n leergesentreerde en studentgesentreerde benadering gevolg moet word. Die 

kurrikulum behoort holisties benader te word sodat kurrikuluminhoud een van vele kurrikulumkwessies is 

wat in aanmerking geneem word wanneer daar besin word oor kurrikulumaangeleenthede. Dit is egter 

duidelik dat die moontlikheid bestaan dat kurrikulumontwikkeling by die betrokke kollege nie holisties 

benader sal word nie. lnsig in die :fundamentele kwessies wat onderliggend is aan 

kurrikulumontwikkeling en die omvang van die kurrikulumontwikkelingstaak, blyk te ontbreek. Ten 

opsigte van insig in die :fundamentele kurrikulumkwessies se Zais (1976:98): ''It is interesting to note that 

far more attention has been paid in the literature to prescribing the processes of curriculum development 

and change than to developing understanding of the bases and nature of the curriculum itself." Die outeur 

se voorts: "Supeifzcial understanding has apparently generated supeifzcial strategies that get supeifzcial 

results." 

Met die onderhawige navorsing word beoog om 'n kurrikulumontwikkelingsmodel te ontwikkel om 

dosente in staat te stel om kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde innoverend en holisties te benader 

ten einde :fundamentele kurrikulumverandering tot gevolg te he. Die probleemstelling word vervolgens 

geformuleer. 

PROBLEEMSTI;LLING: 

Watter fipe !u~ljkurl11mo'!tJvikkt!lings111pdel is geskik vir verpleegkunde, watte~. k°"nsepte be/too~ i'! 'n 

kurnilml~ontwikli(!llngslit!>del l!lr verpleeglmnde W!l'Vt# · te ·word. en wt# is ~ onderlinge verb"nd 

~en diekonsepte? 
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VERBANDHOUDENDE VRAE: 

Wat is 'n kurrikulum? 

In die onderhawige navorsing bet analisering van die konsep kurrikulum lig gewerp op die grondslag en 

die struktuur van 'n kurrikulum, asook die aardvan kurrikulumontwikkeling; 

Wat is tli.e samelewingskuntekste van tli.e verpleegkundekurrikulum? 

Hierdie vraag is op. grond van 'n situasie-analise beantwoord 'n Situasie-analise is ondemeem om die 

relevantheid van die navorsing ten opsigte van samelewingstendense te verseker. 

Wat is tli.e implikasies Vflll tli.e bevindinge van tli.e situasie-analise vii' tli.e verpleegkundekurm'! 

Die hoofvraagstukke wat tydens die situasie-analise geidentifiseer is, is geinterpreteer en geanaliseer om 

die implikasies daarvan vir 'n verpleegkundekurrikulum te bepaal. 

1.3 DIE DELANG VAN DIE NAVORSING 

Die navorsing is van belang vir verpleegondernys aangesien 'n model ontwikkel en kriteria geformuleer is 

wat 'n praktiese riglyn bied vir kurrikulumontwikkeling om fundamentele kurrikulumverandering tot 

gevolg te he. 

1.4 DOEL VAN DIE NAVORSING 

1.4.1 Oogmerk 

Die oogmerk van die navorsing was om by wyse van teoretiese navorsing insig te verkry in die kwessies 

wat kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde beinvloed, asook die omvang van die 

kurrikulumontwikkelingstaak en die proses waardeur kurrikulumontwikkeling kan geskied. 

1.4.2 Doelstelling 

Die doelstelling van die navorsing was die ontwikkeling van 'n kurrikulumontwikkelingsmodel vir 

verpleegkunde waarby die take wat betrokke is sowel as die proses van kurrikulumontwikkeling uitgespel 

word 
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1.4.3 Doelwitte 

Die doelwitte van die navorsing was om: 

• die konsep kurrikulum te analiseer 

• 'n situasie-analise te ondemeem 

• die situasie-analise te interpreteer 

• 'n kurrikulumontwikkelingsmodel vir verpleegkunde te konseptualiseer 

• kriteria vir die implementering van die model te formuleer 

• die model en gepaardgaande kriteria te onderwerp aan evaluering deur dit voor te le aan deskundiges 

op die gebied van verpleegonderwys 

1.5 BEGRIPSOMSKRYWING 

1.5.1 Kurrikulumontwikkeling 

Print (1993:23) definieer kurrikulumontwikkeling soos volg: "(For our purposes) curriculum development 

is defined as the process of planning, constructing, implementing and evaluating learning opportunities 

intended to produce desired changes in learners. "Kruger ( 1980:22) definieer kurrikulumontwikkeling as, 

"beplande verbetering van onderrigleerprogramme ". 

1.5.2 Kurrikulumontwikkelingsmodel 

Jacox (1974:355) omskryf model as 'n voorbeeld wat 'n verskynsel wat nie direk waarneembaar is nie, of 

onbekend is, voorstel sodat dit gevisualiseer en begryp kan word Dit is 'n vereenvoudigde voorstelling van 

die werldikheid wat dikwels diagrammaties geskied. Dit dien as struktuur vir die ondersoek van die 

veranderlikes wat voorkom in die realiteit, asook die verband tussen daardie veranderlikes (Print 

1993:61). Dit is 'n simboliese voorstelling van 'n verskynsel (McKay 1969:326). 

'n Kurrikulumontwikkelingsmodel word gebruik om die komponente van 'n kurrikulum en die verband 

daartussen te ondersoek (Print 1993:61-62). 

1.6 VERWYSINGSRAAMWERK 

Die verwysingsraamwerk: vir die navorsing is die paradigmas vir kurrikulumontwikkeling, naamlik die 

empiries-analitiese. hermeneutiese en die kritiese paradigma, asook die aannames wat die navorsing 

onderle. 
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1.6.1 Paradigmas vir kurrikulumontwikkeling 

1.6.1.1 Die konsep paradigma 

Die konsep paradigma word afgelei van die Griekse woord paradeigma wat beteken om iets voor te bou as 

'n voorbeeld (SKAlOO-V, Enigste studiegids 1991:66). Botha (1989:50) definieer paradigma soos volg: "A 

paradigm is a group commitment to a constellation of beliefs which represent a particular way of viewing 

the world (in this case) the subject matter of a discipline. 11 Woods en Catanzaro (1988:22), Johnson 

(1990: 129) en Thibodeau (1983 :2) omskryf paradigma as 'n perspektief waarvolgens lede van 'n gegewe 

dissipline verskynsels in oenskou neem, en probleme benader waarmee bulle te kampe bet. Dit 

verteenwoordig algemene wetenskaplike perspektiewe en tradisies (Kim 1989:159). Kuhn (1970:176) se: 
·~ paradigm is what the members of a scientific community share, and, conversely, a scientific 

community consists of men who share a paradigm. 11 Dit verteenwoordig 'n aanvaarbare model of patroon 

(Kuhn 1970:10); 'n bepaalde denkrigting in 'n dissipline (Chaska 1983:432). George (1990:388) definieer 

die konsep as 'n nuwe wyse om 'n verskynsel te beskou, wat 'n groep aanhangers trek, en verskeie vrae laat 

ontstaan wat beantwoord moet word Kuhn (1970:43) se: "Close historical investigation of a given 

speciality at a given time discloses a set of recurrent and quasi-standard illustrations of various theories 

in their conceptual, observational, and instrumental applications." Professionele sosialisering geskied 

deur die beersende paradigma te bestudeer en toe te pas (Kuhn 1970:4). 

Kurrikulumontwikkeling en -implementering geskied binne paradigmatiese verband Die empiries

analitiese, bermeneutiese en kritiese paradigmas vir kurrikulumontwikkeling word vervolgens bespreek. 

1.6.1.2 Die empiries-analitiese oftegniese paradigma 

Kragtens die empiries-analitiese paradigma bet die kurrikulum die opleiding van studente vir 

beroepsbeoefening ten doel. Daar word gefokus op die feitelike en die tegniese. 

Die empiries-analitiese paradigma word gekenmerk deur 'n wetenskaplike en tegnologiese rasionaliteit 

waarvolgens waarde gebeg word aan die sekerbeid van kennis wat ontwikkel is by wyse van empiriese 

navorsing (Lovat & Smith 1991:81; Rajah 1993:96). Die siening word gebuldig dat alles gebeur aan die 

hand van fisiese wette. Die werklikheid word beskou as georden, staties, voorspelbaar en manipuleerbaar 

(De Beer 1995:32; Rajah 1993:96). Indien die oorsaak en die effek van 'n saak bekend is, kan bebeer 

uitgeoefen word daaroor (Grundy 1987: 10-12). 

Die voorneme van die empiries-analitiese paradigma is die produsering van 'n bepaalde produk wat aan 

voorgeskrewe vereistes voldoen. Produsering van 'n bepaalde produk vereis vaardighede (skills) (De 
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Beer 1995:32; Grundy 1987:124). Aksie berus op voorgeskrewe reels wat spruit uit empiriese navorsing 

(Grundy 1987:12). Die produk is onderhewig aan beoordeling kragtens die vereistes soos gespesifiseer in 

dievoomeme (Grundy 1987:12). 

'n Voorskriftelike kurrikulumplan word ontwikkel wat kulturele oordrag ten doel het (Grundy 1987:26). 

Die plan sluit in 'n beskrywing van die uittree-eienskappe van die afgestudeerde. Onderrigvaardighede 

van dosente word ingespan om gestalte te gee aan die kurrikulumplan. Onderrigaksie is daarop gemik om 

die onderrig-leersituasie en studente te beheer ten einde die bereiking van duidelike leerdoelwitte te 

verseker. Die leerdoelwitte is stelselmatig georden ter realisering van 'n kurrikulummikpunt. Dosente 

funksioneer op reproduktiewe wyse deurdat hulle 'n reeds-opgestelde kurrikulumplan implementeer om 

die waardes en tradisies van die samelewing aan die hand van empiries-gefundeerde leerstof aan studente 

te onderrig. Dosente se optrede is reelgebonde en berus op empiries gegronde wette soos opvoedkundige

en leerteoriee (Grundy 1987:29-35,26-27; Rajah 1993:96). Evaluering van leer geskied volgens die 

beginsel van meting aan die hand van die leerdoelwitte en die kurrikulummikpunt (Grundy 1987:36-38). 

Die inhoudgebaseerde en behaviouristiese kurrikulum is kongruent met die empiries-analitiese paradigma 

(Grundy 1987:12; Lovat & Smith 1991:81). 

1.6.1.3 Die hermeneutiese para~ 

Die hermeneutiese paradigma fokus op die leerproses en die ontwikkeling van denkvaardighede by 

studente (Grundy 1987:69; Lovat & Smith 1991:107). 

Die hermeneutiese paradigma vir kurrikulumontwikkeling berus op 'n interpretatiewe rasionaliteit 

(Grundy 1987:13; Rajah 1993:98-99). Dit is gemik op insig, naamlik die ontdekking van nuwe 

betekenisse en begrip, of wysiging van bestaandes; die snap van 'n idee; die vermoe om deur 'n situasie te 

sien (Bigge 1982:96,173,217; Grundy 1987:13). 

Die voorneme van die hermeneutiese paradigma is 'n morele ingesteldheid, naamlik nastrewing van die 

goeie of dit wat voordelig is vir die mens (Grundy 1987:13,64) .. Die basiese disposisie van hierdie 

paradigma is oordeel (Grundy 1987:124). Phronesis, naamlik interpretatiewe praktykoordee/, behels 

besluite oor die betekenis van reels en besinning oor die regte optrede in 'n gegewe situasie (Grundy 1987: 

14,61,73,74). Alcsie berus op insig in die situasie waarin gehandel word. Aksie het ten doel om korrek op 

te tree ten einde 'n gegewe situasie te verbeter. Die uiteinde van aksie is intersubjektiewe interaksie 

(Grundy 1987:63-65). 

Binne onderwyskonteks word die kurrikulum beskou as interaksie tussen studente en dosente, asook 

tussen studente en die leerstof. Die kurrikulum is dit wat in die praktyk gebeur. Die doelstelling wat 
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nagestreef word, is subjektiewe kennis en aksie wat die goeie tot gevolg het (Grundy 1987:14-15). Die 

kurrikulum dien as onderwysriglyn, maar is onderworpe aan kritiese beoordeling en interpretering deur 

dosente eerder as blote aanvaarding daarvan as 'n absolute gegewene. Die dosente en studente is reflektief 

betrokke by die kurrikulum. Die dosent oefen oordeel uit met betrekking tot dit wat geskik is om te 

onderrig in 'n gegewe onderrig-leersituasie. Studente interpreteer en gee betekenis aan die leerstof binne 

die raamwerk van die bree doelstellings van die kurrikulum. Dit geskied in 'n interaktiewe leerklimaat 

(Grundy 1987:13,68-72,91-92; Lovat & Smith 1991:104; Stenhouse 1975:96). Die leerproses en die 

betekenisvolheid van leerervarings, in plaas van onderrig, is die sentrale fokus van die kurrikulum 

(Grundy 1987:69; Pendleton 1991:14). Evaluering van leer is gemik op die beoordeling van denkprosesse 

en oordeel, asook die interpretasies wat daaruit spruit. Selfevaluering word aangewend om persoonlike 

kennis en eie optrede te beoordeel (Grundy 1987:14,77). Die hermeneutiese paradigma is kongruent met 

die proseskurrikulum (Grundy 1987:15). 

1.6.1.4 Die kritiese paradigma 

Die kritiese paradigma is gemik op die verkryging van insig in die magstruktuur van die samelewing en 

ideologiese dominering van die mens. Emansipasie en die vermoe van die mens om die bepaler te wees 

van sy/haar eie lot, word ten doel gestel. Dit geskied deurdat studente aangemoedig word om bestaande 

idees waaroor hulle beskik, te bevraagteken sodat hulle bevry kan word van ongegronde gelowe en 

houdings (Siegel in Bandman & Bandman 1995:7). 

Die kritiese paradigma berus op 'n emansipasie-rasionaliteit (Freire 1972a:20,30-31; Grundy 1987:18, 

99,106; Rajah 1993:99-100). Grundy (1987:19) stel dit soos volg: "The emancipatory cognitive interest is 

a fundamental interest in emancipation and empowerment to engage in autonomous action arising out of 

authentic, critical insights into the social construction of human society." Die mens word bemagtig tot 

outonome, maarverantwoordelike optrede (Freire 1972a: 24; Grundy 1987:19,113). 

Die basiese disposisie van hierdie paradigma is kritiese reflektering (Grundy 1987:124). Praksis is die 

proses om die wereld reflektief te konstrueer en te herkonstrueer deur middel van 'n proses van 

betekenisgewing. Dit behels optrede om verandering van 'n toedrag van sake teweeg te bring (Lovat & 

Smith 1991:105). Die elemente van praksis is aksie en reflektering wat in wisselwerking verkeer (Freire 

1972a:99; Grundy 1987:104,115). Grundy (Ford & Profetto-McGrath 1994:342) beskryf die 

wisselwerking soos volg: "Action is informed by reflection, and reflection is informed by action. Praxis is 

not action that maintains the status quo, but rather action that changes both the world and our 

understanding of it." Ten opsigte van aksie se Freire (1972a:29): " ... but action is human only when it is 

not merely an occupation but also a preoccupation, that is, when it is not dichotomized from reflection. " 

Aksie dra by tot begrip vir en verandering van bestaande insigte en die wereld (Grundy 1987:113). 
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Die kurrikulum is 'n onderhandelde kurrikulum en word gekenmerk deur 'n dialektiese verband tussen die 

teorie en die praktyk Dit is 'n vorm van praksis wat ontwikkel vanwee 'n reflektiewe verband tussen aksie 

en reflektering (Grundy 1987:103; Rajah 1993:99). Die doelstelling van die kurrikulum is emansipasie 

van studente en sosiale transformasie. Die kurrikulum is sosiaal gesitueerd. Dit beteken dat sosiale 

vraagstukke en realiteite wat in die praktyk teegekom word deur studente, bestudeer word. Leer is 

gesitueer in die konkrete situasie en verg dus daadwerklike optrede en Die blote intellektuele response Die. 

'n Kritiese fokus word gehandhaaf en leer word beskou as betekenisgewing en interpretering. Leer is 'n 

sosiale proses en die leerklimaat word gekenmerk deur dialoog (Grundy 1987:102-107,115). Die dosente 

en studente is die mees geskikte persone om die gehalte en betekenisvolheid van die kurrikulum te 

beoordeel en studente word betrek by die beplanning vir die evaluering van leer (Grundy 1987:127). Die 

kritiese paradigma is kongruent met die praksiskurrikulum (Grundy 1987:99). 

1.6.2 Aannames 

1.6.2.1 Aanname ten opsigte van die epistemologie 

• Persoonlike interpretering en betekenisgewing is 'n bron van kennis. 

1.6.2.2 Aannames ten opsigte van kurrikulumontwikkeling 

• Kurrikulumontwikkeling moet lei tot fundamentele kurrikulumverandering. 

• 'n Omvattende benadering tot kurrikulumontwikkeling beteken dat al die komponente van die 

kurrikulum betrek word by kurrikulumontwikkeling, aangesien die komponente onderling verbind is. 

• Fundamentele kurrikulumverandering vereis besluitneming wat gebaseer is op insig. Dit kan realiseer 

indien die onderliggende vraagstukke wat die verpleegkundekurrikulum beinvloed, geanaliseer word 

en die kurrikulumimplikasies daarvan bepaal word voordat kurrikulumontwikkeling 'n aanvang 

neem. 

• Die verantwoordelikheid vir kurrikulumkontwikkeling berus primer by 'n kurrikulumontwikkelings

komitee. 

• Kurrikulumontwikkeling word beinvloed deur nasionale, internasionale en professionele tendense. 

• Kurrikulumontwikkeling geskied op verantwoordbare wyse indien dit gerig word deur 'n toepaslike 

model. 

• 'n Kurrikulumontwikkelingsmodel vir verpleegkunde moet by wyse van wetenskaplike navorsing 

ontwikkel word 
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1.6.2.3 Aannames ten opsigte van vemleegkunde en vetpleging 

• Verpleegkunde is 'n praktyk:gerigte professie. 

• Verpleging realiseer in 'n komplekse, onsekere en vinnig-veranderende gesondheidsorgbestel. 

• Verpleging word aangediyf deur samelewingstendense, -behoeftes en -verwagtinge. 

• Verpleging word gekenmerk deur 'n onderlinge verband tussen denke, oordeel en optrede wat getuig 

van 'n probleemoplossende benadering. 

1.6.2.4 Aannames ten opsigte van vetpleegonderwys 

• Verpleegonderwys is daarop gemik om die teoretiese en die intellektuele grondslag van 

verpleegkunde te versoen met die realiteite en eise van die verpleegpraktyk, binne 'n professioneel

etiese raamwerk. 

• Verpleegonderwys word aangediyf deur samelewingstendense, -behoeftes en -verwagtinge, asook 

tendense in die onderwys. 

1. 7 DIE NAVORSINGSONTWERP EN METODE 

1.7.1 Navorsingsontwerp en metode van ondersoek 

'n Kurrikulumontwikkelingsmodel is by wyse van wetenskaplike ondersoek ontwikkel. Die 

navorsingsontwerp en metode van ondersoek word vervolgens bespreek. 

Ontwerp 

'n Nie-empiriese navorsingsontwerp is gevolg om 'n beskrywende kurrikulumontwikkelingsmodel by wyse 

van 'n wetenskaplike proses te ontwikkel. Volgens Mc Kay (1969:327) verkeer 'n beskrywende model op 

die middelvlak van abstraktheid en dit verteenwoordig die struktuur van, en die verhoudings binne die 

verskynsel wat ondersoek word Die verskynsel wat uitgesonder is vir die navorsing, is 

kurrikulumontwikkeling. Die konsepte wat essensieel is vir die ontwikkeling en verfyning van die model 

is deur die navorser geanaliseer, beskryf en in verband gebring met mekaar. 

Metode van ondersoek 

Die metode van ondersoek is teoretiese navorsing. Volgens Steyn (1981:34) behels die metode nie slegs 

versameling en insameling van gegewens nie, maar ook sistematiese deurdenking waarby beide 

deduktiewe en induktiewe denke betrokke is. Die navorsing is dus interpretatief-teoreties van aard 
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(Engelbrecht 1989:61). Ten opsigte van die doel van teoretiese navorsing wat gerig is op die kurrikulum. 

se Short en Grove (1994:3): "The purpose of theoretical inquiry in curriculum is to create and critique 

conceptual schemes by which the essential nature and structure of curricular phenomena and processes 

can be made intelligible." Die outeurs se voorts dat 'n konseptuele skema 'n entiteit se komponente, asook 

die verhouding tussen die komponente voorstel. Wanneer 'n konseptuele skema ontwikkel word, word 

samestellende en strukturele konsepte gestipuleer. Die samestellende konsepte verteenwoordig die 

komponente van die konseptuele skema, en die strukturele konsepte beskryf die verband tussen daardie 

komponente. Die ontwikkeling van 'n konseptuele skema word voorafgegaan deur omlyning van die 

grense waarbinne die ondersoek sal geskied, en word opgevolg met evaluering van die konseptuele skema 

(Short & Grove 1994:9). 

Steekproefneming 

Teoriegebaseerde steekproefneming is deur die navorser onderneem deur op 'n gefokusde wyse te werk te 

gaan. Volgens Polit en Hungler (1995:235) geskied teoriegebaseerde steekproefneming deurgaans tydens 

'n navorsingsprojek na gelang bevindinge na vore tree. Teoriegebaseerde steekproefneming is daarop 

gemik om te verseker dat belangrike temas voldoende verteenwoordig word in die bepaalde navorsing. 

In die onderhawige navorsing is steekproefneming deurgaans gerig deur die konsep wat op 'n gegewe 

tydstip die fokus van analisering was. Bronne wat nodig geag is om die konsepte te analiseer of die 

kurrikulumimplikasies daarvan te bepaal, waar van toepassing, is geraadpleeg. Bykomende literatuur is 

ook geraadpleeg om standpunte te regverdig en om meer lig op 'n bepaalde saak te werp. 

Steekproefneming het geskied totdat versadiging bereik is ten opsigte van nuwe inligting wat na vore tree. 

Data-insameling en -analise 

Die bron van data was die literatuur. Data-insameling en -analise is herhaaldelik onderneem om 'n in 

diepte benadering tot die ondersoek na kurrikulumontwikkeling te handhaaf. Data-insameling en -analise 

het gelyktydig geskied. 

Data-analise het geskied deur gebruik te maak van filosofiese analise. Ten opsigte van filosofiese analise 

se Gaut (1985:73): " ... the techniques of philosophical analysis are utilized for improving an 

understanding of important human endeavors by the clarification of language." Intellektuele analise is 

deur die navorser ondemeem om die betekenis van die kurrikulum. kurrikulumontwikkeling en 

verbandhoudende konsepte binne verpleegkundeverband uit te klaar. Brink (1996:123) se: "The 

philosophical researcher considers an idea or issue from all perspectives through extensive exploration 

of the literature, examining conceptual meaning, raising questions, proposing answers and suggesting 
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implications of those answers." 

Substansiering 

Verantwoordbare kurrikulumontwikkeling berus op besluitneming wat getuig van insig in die implikasies 

van die onderliggende kwessies vir die verpleegkundekurrikulum. Die navorser het die navorsingsontwerp 

en -metode geselekteer om in diepte kennis te verkry oor die onderliggende vraagstukke wat die 

verpleegkundekurrikulum beinvloed Kennis van die onderliggende vraagstukke is deur die navorser 

beskou as noodsaak:like onderbou vir die ontwikkeling van 'n model vir kurrikulumontwikkeling en 

gepaardgaande kriteria wat die daarstelling van 'n relevante kurrikulum kan rig. 

Volgens Short en Grove (1994:4) is teoretiese navorsing die mees fundamentele wyse van ondersoek na 

die kurrikulum. Dit verskafkonseptuele gereedskap vir praktiese navorsing en kurrikulumaktiwiteite. Ten 

opsigte van filosofiese analise se Gaut (1985:74) dat dit daarop gerig is om intellektuele eerder as 

praktiese vraagstukke uit te klaar en om abstrakte idees te vertaal in meer konkrete terme in 'n 

betekenisvolle konteks (Gaut 1985:73). 

1. 7 .2 N avorsingsterrein 

Die navorsingsterrein is verpleegonderwys en in die besonder, kurrikulumontwikkeling vir die Diploma 

vir Registrasie as 'n Verpleegkundige (Algemene, Psigiatriese, Gemeenskaps-) en Vroedvrou. 

1. 7.3 Navorsingsverloop 

Die navorsing is stapsgewys volgens drie fases voltooi, naamlik verkenning, konseptualisering en 

evaluering. 

1. 7.3. l Verkenning 

Stapeen: Analisering van die grondslag en die struktuur van 'n kurrikulum 

Die konsep kurrikulum is geanaliseer om uit te klaar wat 'n kurrikulum is en wat kurrikulumontwikkeling 

behels. Sodoende is insig verkry in die aard. funksie, filosofiese grondslag en die komponente van 'n 

kurrikulum. Hierbenewens is verskeie bestaande kurrikulumontwikkelingsmodelle beskryf. Die resultaat 

van stap een was die daarstelling van 'n teoretiese raamwerk vir die konseptualisering van die Model vir 

Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde (par. 5.3; fig. 5.1), asook kriteria vir die implementering van 

die model (par. 5.4-5.7). 
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Staptwee: Situasie-analise 

'n Situasie-analise is ondemeem om die samelewingskontekste van die verpleegkundekurrikulum te 

verken. Die vereistes wat aan die kurrikulum, sowel as die afgestudeerde verpleegpraktisyn gestel word, is 

bepaal en in ag geneem om resentheid en relevantheid van die navorsing te verseker. Die hoof

vraagstukke wat die verpleegkundekurrikulum belnvloed en wat verdere analisering en interpretering 

vereis bet, is geidentifiseer. Die situasie-analise bet 'n teoretiese raamwerk gebied vir die formulering van 

kriteria vir die implementering van die model (par. 5.4-5.7). 

Stap drie: lnterpretering van die situasie-analise 

Die boof-vraagstukke wat 'n verpleegkundekurrikulum beinvloed en wat geidentifiseer is by wyse van die 

situasie-analise, is geanaliseer en geinterpreteer om die kurrikulumimplikasies daarvan te bepaal. Dit bet, 

tesame met die situasie-analise, 'n teoretiese raamwerk gebied vir die formulering van kriteria vir die 

implementering van die model (par. 5.4-5. 7). 

1.7.3.2 Konseptualisering van 'n kurrikulumontwikkelingsmodel vir vemleegkunde 

Stap vier: Konseptualisering van 'n ku"ikulumontwikkelingsmodel vir verpleegkunde. 

Analisering van die konsep kurrikulum in stap een, bet 'n teoretiese raamwerk gebied vir die 

konseptualisering van die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde (par. 5.3; fig. 5.1). Daar 

is bevind dat 'n kurrikulumontwikkelingsmodel die take en die fases wat betrokke is by 

kurrikulumontwikkeling moet uitspel. Spesifisering van die take wat betrokke is by 

kurrikulumontwikkeling, gee 'n aanduiding van die omvang van die kurrikulumontwikkelingstaak. Die 

kurrrikulumontwikkelingsproses word by wyse van fa...ces en gepaardgaande stappe gekonseptualiseer en 

bied 'n stapsgewyse riglyn vir die planmatige voltooiing van die kurrikulumontwikkelingstake. 

Die samestellende en strukturele konsepte van die model is tydens voltooiing van hierdie stap uitgespel. 

Definiering van die samestellende konsepte 

Eerstens bet die navorser die samestellende konsepte van die model geidentifiseer en gedefinieer. Die 

navorser bet gebruik gemaak van teoretiese definisies. 

Konsepdefiniering bebels definiering van die konsepte wat sentraal is tot 'n model, binne konteks van 

'n besondere studie (Jacox 1974:350). Volgens laasgenoemde outeur kan gedefinieerde konsepte 
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geplaas word op 'n empiries-teoretiese kontinuum, ooreenkomstig die mate waarin dit verband hou 

met die waarneembare realiteit. Teoretiese definisies word geformuleer deur die konsep wat 

gedefinieer word in verband te bring met ander konsepte. Teoretiese definisies het betekenis binne 

konteks van 'n besondere teorie of model (Hardy 1973:374; Jacox 1974:352). 

Konsepdefiniering word opgevolg met verdere ontwikkeling en verfyning daarvan na mate 'n studie 

vorder (Hardy 1973:373). Die teoretiese definisies wat vervat is in hoofstuk vyf van die tesis is die 

resultaat van die proses van ontwikkeling en verfyning daarvan op grond van insigte wat verkry is 

tydens die navorsing. 

Ontwikkeling van die strukturele konsepte 

Die verband tussen die samestellende konsepte is uitgespel deur middel van 'n Model vir 

Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde. Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in 

Verpleegkunde is visueel voorgestel (fig. 5.1) en by wyse van die geskrewe woord uiteengesit (par. 

5.3). 

Die take wat betrokke is by kurrikulumontwikkeling en die stappe aan die hand waarvan die take 

voltooi kan word, is uitgespel. 

Stap vyf: Formulering van /criteria vir die implementering van die model 

Die doelstelling van die onderhawige navorsing was die ontwikkeling van 'n 

kurrikulumontwikkelingsmodel vir verpleegkunde waarby die take wat betrokke is sowel as die proses van 

kurrikulumontwikkeling uitgespel word 

Die bespreking in paragraaf 1.1 bring aan die lig dat nasionale en internasionale samelewingstendense die 

verpleegkundekurrikulum bei'.nvloed Om relevansie van die navorsing te verseker, was die navorser 

genoodsaak om die samelewingstendense wat die verpleegkundekurrikulum bei'.nvloed, te verken en in die 

navorsing te verreken deur dit te gebruik as basis vir die formulering van kriteria vir die implementering 

van die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde (par. 5.3; fig. 5.1). 

In die lig van die samelewingsgesitueerdheid van 'n kurrikulum, is kriteria vir kurrikulumontwikkeling, 

kriteria vir die konseptualisering van die grondslag van die verpleegkundelrurrikulum, asook kriteria vir 

die opvoedkundige plan en kriteria vir die implementering van die opvoedkundige plan, geformuleer. Die 

kriteria vir kurrikulumontwikkeling gee 'n aandu.iding van die wyse waarop kurrikulumontwikkeling op 

'n verantwoordbare wyse kan geskied Die ander kriteria gee 'n aandu.iding van die eienskappe waaraan 
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die kurrikulum wat ontwikkel word, kan voldoen om relevansie daarvan te verseker. Die resultate van die 

voltooiing van stap een. twee en drie het gedien as teoretiese raamwerk vir die voltooiing van die 

onderhawige stap. 

Die navorser voorsien dat diegene wat die voorgestelde model aan die hand van die kriteria implementeer, 

die kriteria kan wysig ooreenkomstig die samelewingsrealiteite wat heers op 'n gegewe tydstip. 

1.7.3.3 Evaluering van die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Veroleegkunde 

Stapses: Voorlegging van die model aan deskundiges 

Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde (par. 5.3; fig. 5.1) en die kriteria vir die 

implementering van die model (par. 5.4-5. 7) is voorgele aan deskundiges op die gebied van die 

verpleegkundekurrikulum en hulle is versoek om 'n gepaardgaande vraelys te voltooi. Wysigings is 

aangebring op grond van die insette wat verkry is en die model is daarna gefinaliseer. 

1.8 NA VORSINGSKONTEKS 

Die navorsingskonteks is kurrikulumontwikkeling soos van toepassing op die opleiding van 

verpleegkundiges ooreenkomstig die Regulasies Betreffende die Goedkeuring van en die Minimum 

Vereistes vir die Opleiding en Onderrig van 'n Verpleegkundige (Algemene, Psigiatriese, Gemeenskaps-) 

en Vroedvrou wat lei tot Registrasie (R 425) (SARV 1988 par. (3)(a)). Die navorsing het nie 

veralgemening ten doel nie, maar is terselfdertyd nie konteksgebonde nie. Die navorsingsresultate kan 

aangewend word as praktiese riglyn vir kurrikulumontwikkeling in die verplegingskollege waarna in 

paragraaf 1.2 verwys is, asook ander soortgelyke verplegingskolleges waar die vermelde kursus aangebied 

word 

1.9 BETROUBAARHEID VAN DIE NAVORSING 

Die model van Lincoln en Guba (1985:289-331) wat handel oor betroubaarheid van naturalistiese 

navorsing is gebruik as riglyn vir die daarstelling van maatreels om te verseker dat datakwaliteit van die 

onderhawige navorsing verdedig kan word Die model is geskik vir die onderhawige navorsing, aangesien 

'n aanname van naturalistiese navorsing, naamlik dat staatgemaak word op die mens as instrument 

(heavy reliance on human as instrument) (Lincoln & Guba 1985:250) versoenbaar is met die navorser se 

aanname rakende die epistemologie, naamlik persoonlike interpretering en betekenisgewing is 'n bron 

van kennis (par. 1.6.2.1). Die maatreels van Lincoln en Guba wat van toepassing is op die onderhawige 

teoretiese navorsing is toegepas deur die navorser soos vervolgens aangedui. 
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Betroubaarbeid verwys na die kredietwaardigheid van die bevindinge van navorsing. Dit berus op 'n 

navorser om andere daarvan te oortuig dat dit die moeite werd is om aandag te gee aan die bevindinge van 

'n bepaalde navorsingsprojek (Lincoln & Guba 1985:290). 

Die betroubaarheid van kwalitatiewe navorsing word aan die hand van vier kriteria bepaal, naamlik 

waarheidswaarde, toepaslikheid, konsekwentheid en neutraliteit (Lincoln & Guba 1985:290). 

W a:a.mend§wurde verwys na die mate waarin die navorser slaag om vertroue te skep dat die bevindinge 

we wsarheid, en derhalwe 'n getroue weergawe is van die verskynsel wat ondersoek is. Konsekwentheid 

is die mate waarin berhaling van die navorsing sal lei tot soortgelyke bevindinge. Toepaslikheid verwys 

na die toepassingswaarde van die navorsingsbevindinge buite die bepaalde navorsingsopset. Neutraliteit 

is die mate waarin die navorser daarin geslaag bet om persoonlike vooroordele, belange en interpretasies 

ter syde te stel. 

Die navorser bet voor 'n ~lemma te staan gekom, naam1ik om voorveronderstellings en persoonlike 

voorkeure opsy te skuif ten einde neutraliteit te verhoog, terwyl die interpretatiewe aard van die 

navorsingsontwerp egter subjektiewe oordeel vereis bet. Die navorser moes derhalwe poog om 'n balans te 

handhaaftussen 'n oop gemoed en subjektiewe oordeel. Die probleemstelling en navorsingsvrae (par. 1.2) 

het vereis dat die navorsing binne 'n bepaalde raamwerk geskied en dit bet die kwessie van neutraliteit 

gekompliseer. Lincoln en Guba (1985:300) wys egter daarop dat neutraliteit in kwalitatiewe navorsing 'n 

eienskap is van die data eerder as die navorser. Dit bring mee dat die neutraliteit van die navorsing 

beoordee/ kan word deur die bevestigbaarheid van die data te beoordee/. Die stelling moet in gedagte 

gehou word wanneer die kwessie van neutraliteit by die onderhawige navorsing beoordeel word 

Die maatreels wat getref is om die betroubaarbeid van die navorsing te verboog, ressorteer onder 

geloofwaardigheid, oordraagbaarbeid, vertroubaarbeid en bevestigbaarheid (Lincoln & Guba 1985:301-

331). Die maatreels word vervolgens bespreek. 

Om geloofwaardigheid te bevorder bet die navorser verskeie maatreels getref: 

• Die navorser is sedert 1992 betrokke by kurrikulumverwante projekte op provinsiale vlak en binne 'n 

bepaalde verplegingskollege. Sy bet ook reeds 'n verpleegteorie geoperasionaliseer in die bestaande 

verpleegkundekurrikulum. Hierdeur is ondervinding opgedoen op die gebied van die situasie-analise, 

kurrikulumevaluering en kurrikulumontwikkeling. Die navorser beskik oor diepgaande kennis oor die 

navorsingsterrein, asook insig in die probleme wat ondervind word in die praktyk. Sy bet dus 'n 

bekende terrein betree en dit bet haar in staat gestel om antwoorde te vind vir belangrikke kwessies in 

verpleegonderwys. 
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• Die verkenningsfase van die navorsing is benut om voorveronderstellings en wanopvattings oor die 

kurrikulum, kurrikulumontwikkeling en die samelewingskontekste van die verpleegkundekurrikulum 

te verruil vir 'n meer realistiese siening daarvan. 

• Die navorsing is beskou as 'n langtermynprojek. Die navorser het bronne meermale geraadpleeg in 'n 

poging om insig te bekom in die leesstof, die implikasies daarvan vir die verpleegkundekurrikulum te 

bedink en die verband tussen verskeie konsepte binne die raamwerk van kurrikulumontwikkeling te 

ontdek. Die insigte wat die navorser bekom het, is in die vorm van breedvoerige besprekings in die 

tesis vervat. 

• Triangulasie is toegepas deur 'n verskeidenhcid bronne te raadpleeg. 

• Waar van toepassing is die navorser se interpretasies gekoppel aan bestaande modelle ofteoriee. 

• Die navorsing is periodiek aan die promotors voorgele om sydigheid by die navorser bloot te le. 

Verskeie maatreels is getref om oordraagbaarheid te bevorder, naamlik die toepassingswaarde van die 

bevindinge in verskeie verplegingskolleges. 

• Die breedvoerige besprekings wat by die tesis ingesluit is, behoort voldoende agtergrondkennis te 

verskaf aan diegene wat die toepassingswaarde van die model vir kurrikulumontwikkeling in hulle eie 

instansies wil beoordeel. 

• Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde (par. 5.3; fig. 5.1) en die kriteria vir die 

implementering daarvan (par. 5.4-5.7) is voorgele aan dosente om onder andere die praktiese 

implementeerbaarheid daarvan te bepaal. 

Vertroubaarheid is die mate waarin die navorser aanpasbaarheid aan die dag gele het in samehang met 

veranderende omstandighede in die navorsingsopset (Poggenpoel 1998:351). Die navorser het 

vertroubaarheid bevorder deur die navorsing op buigsame wyse te implementeer om te verhoed dat al die 

doelwitte van die navorsing bereik is deur 'n enkele, rigiede analitiese strategie te volg. Sodoende is die 

unieke eienskappe van elke konsep wat geanaliseer is, in ag geneem. Die navorsing is periodiek aan die 

promotors voorgele en insette is verkiy oor die ten opsigte van die metode. 

Bevestigbaarheid verwys na die mate waarin die resultate van die navorsing in ooreenstemming is met die 

data wat versamel is (Poggenpoel 1998:351). Om bevestigbaarheid te verhoog het die navorser telkemale 

gekontroleer dat die Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde (par. 5.3; fig. 5.1) en die 

kriteria vir die implementering daarvan (par. 5.4-5. 7), asook die gestelde bevindinge, gevolgtrekking en 

aanbevelings ondersteun word deur die besprekings in die voorafgaande hoofstukke. 
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1.10 ETIESE OORWEGINGS 

Etiese standaarde is gehandhaaf tydens implementering van die navorsing. Geen persoon is onderwerp 

aan risiko's nie. Finansi~le besteding is geregverdig aangesien die navorsing 'n bydrae kan lewer tot 

verbeterde verpleegonderwys en uiteindelik, verpleging. 

Om te verseker dat etiese beginsels nagekom word, het die navorser: 

• geskikte en die mees resente literatuur geraadpleeg om te verseker dat die navorsingsbevindinge 

ooreenkomstig die nuutste tendense in verpleegonderwys en die verpleegpraktyk is 

• die nodige erkenning gegee aan outeurs wie se werke geraadpleeg is 

• die nodige erkenning gegee aan promotors vir hul bydrae ten opsigte van suksesvolle voltooiing van 

die navorsing 

• data en gevolgtrekkings nie verdraai om 'n persoonlike mening te steun nie 

1.11 HOOFSTUKINDELING 

Die hoofstukindeling word in tabel 1.1 vervat. 

Tabel 1.1: Hoofstukindeling 

llOOFSTUK . BESPREKINGSONDERWERP 
... ... ... . ;········ ·· ... ...... ······ 

1 Inleiding en orientering 

Hierdie hoofStuk bied 'n oorsig van die implementering van die navorsing. 

2 Die grondslag en struktuur van 'n kurrikulum 

'n Analise van die konsep kurrikulum word in hierdie hoofStuk vervat. 

3 Die samelewin~ontekste van die vernleegkundekurrikulum: 'n simasie-analise 

Die samelewingstendense wat die verpleekundekurrikulum beinvloed is in hierdie hoolStuk uitgespel. 

4 Internreteriru? van die situasie-analise 

Die hoofkonsepte wat die verpleegkundekurrikulum rig, word geanaliseer en die kurrikulumimplikasies daarvan 

word vervat in die hoolStuk. 

5 'n Model vir Kurrikulumontwikkeliruz in Vernl~gkunde 

Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde en kriteria vir die implementering daarvan word uitgespel 

in die hoofStuk. 

6 Evalueriru? van die Model vir Kurrikulumontwikkeliruz in V~leegkunde 

Die hoolStuk bevat 'n oorsig oor die evaluering van die model. 

7 Samevattiruz. S!<YOl~kkfilgi! en aanbeveling§ 

'n Oorsig oor die navorsing en die implikasies daarvan word in hierdie hoofStuk vervat. 



21 

1.12 SAMEV ATTING 

Die taak van verpleegonderwys is die voorbereiding van verpleegkundiges vir die beoefening van 'n 

spesifieke professie, maar wat 'n bydrae kan lewer tot die bree samelewing op sosiale, politieke en 

ekonomiese gebied. Die kurrikulum word beinvloed deur nasionale, internasionale en professionele 

tendense. Die hoofdoelstellings van die verpleegkundekurrikulum is kritiese denke, die lewering van 

omvattende gesondheidsorg, die lewering van holistiese verpleging en die vermoe om onafhanklik te leer. 

Leemtes ten opsigte van die huidige verpleegkundekurrikulum noodsaak interpretering van die 

operasionele betekenis van kritiese denke en omvattende gesondheidsorglewering. 

Algemene samelewingstendense en probleme in verpleegonderwys noodsaak fundamentele 

kurrikulumverandering wat by wyse van kurrikulumontwikkeling kan realiseer. Kurrikulumontwikkeling 

in verpleegkunde is 'n komplekse saak aangesien daar aan samelewingsvereistes, maar ook professionele 

vereistes voldoen behoort te word Verpleegdosente is egter nie paraat ten opsigte van verwikkelinge op 

die onderwysgebied nie, en die moontlikheid bestaan dat kurrikulumontwikkeling simplisties benader sal 

word. Teoretiese navorsing is geimplementeer om 'n kurrikulumontwikkelingsmodel vir verpleegkunde te 

ontwikkel. Die model kan dien as riglyn vir dosente wat betrokke is by kurrikulumontwikkeling. 

In die volgende hoofstuk word die aard van kurrikulumontwikkeling uitgespel. Die grondslag en die 

struktuur van 'n kurrikulum word verken om insig te verk:ry in die aard, doel, onderliggende 

filosofiese aannames en komponente van 'n kurrikulum. Sodoende word daar verseker dat 

duidelikheid bestaan oor wat kurrikulumontwikkeling is en die kurrikulumaspekte wat daarby 

betrokke is. 
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HOOFSTUK TWEE 

DIE GRONDSLAG EN STRUKTUUR VAN 'N KURRIKULUM 

2.1 INLEIDING 

Die doelstelling vir die onderbawige navorsing was die ontwikkeling van 'n 

kurrikulumontwikkelingsmodel vir verpleegkunde. Die sentrale konsep waarop die navorsing berus, is 

kurrikulum. Die aanname waarop boofstuk twee berus, is dat insig in die aard van 'n kurrikulum en wat 

kurrikulumontwikkeling bebels, 'n voorvereiste is vir die realisering van die vermelde doelstelling. Stap 

een van die navorsing is derbalwe voltooi deur die konsep kurrikulum te analiseer. Die resultaat van 

sodanige analisering is vervat in die boofstuk. 

2.2 METODE 

Die navorser bet die konsep kurrikulum gede:finieer en bestaande kurrikulumontwikkelingsmodelle 

beskryf. Dit bet gelei tot die identifisering van subkonsepte wat verdere analisering gerig bet, naamlik 

grondslag en struktuur van 'n kurrikulum, asook situasie-analise. 

Kodering bet geskied soos aangedui in tabel 2.1. Data is gekodeer volgens die kodes wat tussen bakies 

verskyn in tabel 2.1. Rekordering bet op rekenaar geskied waarna data met soortgelyke kodes gegroepeer 

en verwerk is. 

Tabel2.l: Konseptuele raamwerk vir die analisering van kurrikulum en kodering van data 

GRONDSLAG STRUKTUUJl· SITU.uJ~ANALISE 
........ .... ·· .···:······· .... ...::.··:·::·.·:: . ...... ........ 

Aard van 'n kurrikulum (GROND-1) Kurrikulumdoel (STR-1) Gemeenskap(SA-1) 

Funskie van 'n kurrikulum (GRONIJ..2) Kurrikuluminhoud (STR-2) Vakwetenskap (SA-2) 

Filosofiese grondslag (GROND-3) Kurrikulumontwerp (STR-3) Student (SA-3) 

Leerervarings (STR-4) 

Evaluering (STR-5) 

2.3 DEFINISIE VAN DIE KONSEP KURRIKULUM 

In die HAT (1991:627) word kurrikulum gede:finieer as 'n studiekursus of leergang. Die konsep is afgelei 

van die Latynse woord curro of currere wat beteken om te hardloop en verwys dus na 'n opvoedkundige 

reis (Lovat & Smith 1991:13; Pinar in Lovat & Smith 1991:2). 
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Verskeie kurrikulumbeskouings en gepaardgaande definisies verskyn in die vakliteratuur. Die roepassing 

van die konsep kurriku/um weerspieel besondere perspektiewe rakende die onderwys en die wereld (Lovat 

en Smith 1991:1). Paragraaf2.5.1 bevat 'n volledige bespreking hiervan. 

2.4 KURRIKULUMONTWIKKELINGSMODELLE 

Verskeie kurrikulumontwikkelingsmodelle word in die literatuur beskryf. Hierdie modelle gee 'n 

aanduiding van die aard van die kurrikulumontwikkelingsproses, asook die komponente van 'n 

kurrikulum. Die navorser het die bestaande kurrikulumontwikkelingsmodelle verken ten einde konsepte te 

identifiseer waarvolgens die konsep kurrikulum verder geanaliseer kon word. 

Print (1993:63) klassifiseer kurrikulummodelle volgens lineere, voorskrywende, sikliese en dinamies

interaktiewe modelle. 

2.4.1 Lineere, voorskrywende kurrikulumontwikkelingsmodelle 

Die modelle van Tyler en Taba is verteenwoordigend van lineere, voorskrywende 

kurrikulumontwikkelingsmodelle. 

Tyler se model verteenwoordig 'n doelwitgedrewe kurrikulum (Lovat & Smith 1991:88). Tyler (Madaus & 

Stuffelbeam 1988:202) identifiseer vier vrae wat verband hou met kurrikulumontwikkeling, naamlik: 

• Wat is die opvoedkundige doelstelling van die onderwysinstansie? 

• Watter leerervarings sal lei tot die realisering van die opvoedkundige doelstelling? 

• Hoe kan die leerervarings georganiseer word om effektiewe onderrig te verseker? 

• Hoe kan daar bepaal word of die opvoedkundige doelstelling wel bereik is? 

Die vier vrae verteenwoordig vier kurrikulumkomponente, naamlik doelstellings, leerervarings, ontwerp 

en evaluering. 

Taha (Print 1993 :66) se model bestaan uit die volgende komponente: 

• behoeftebepaling 

• selektering van kurrikuluminhoud 

• organisering van kurrikuluminhoud 

• selektering van leerervarings 

• organisering van leerervarings 

• bepaling van die hoe en wat van evaluering 
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Die subkonsepte wat bier blootgele is, is dus situasie-analise, inhoud, leerervarings, ontwerp en 

evaluering. Kurrikulwnontwerp is van toepassing op kurrikulwninhoud en leerervarings. 

2.4.2 Sikliese kurrikulumontwikkelingsmodelle 

Die model van Nicolls en Nicolls, asook die van Wheeler, is voorbeelde van sikliese 

k:urrikulwnontwikkelingsmodelle. Kurrikulwnontwikkeling neem 'n aanvang met die situasie-analise, 

waarna die ander kurrikulumkomponente opeenvolgend aandag geniet. Sod.ra die 

k:urrikulwnontwikkelingsproses voltooi is, kan enige komponent dien as stimulus vir 

kurrikulumverandering wat herhaling van die proses teweeg bring (Print 1993:69-74). 

Nicholls en Nicholls (1972:21) identifiseer vyf kurrikulumkomponente in hul sikliese 

kurrikulumontwikkelingsmodel. Die komponente is: 

• die situasie-analise 

• selektering van doelwitte 

• selektering en organisering van inhoud 

• selektering en organisering van metodes 

• evaluering 

Volgens Wheeler (1967:30-53) is 'n kurrikulwn 'n proses bestaande uit vyf interverbandhoudende fases 

wat die kurrikulumkomponente weerspieel, naamlik: 

• selektering van mikpunte, doelstellings en leerdoelwitte 

• selektering van leerervarings om die bereiking van bogenoemde te verseker 

• selektering van vakinhoud 

• organisasie en integrasie van leerervarings en vakinhoud, naamlik kurrikulwnontwerp 

• evaluering of die mikpunte, doelstellings en leerdoelwitte gerealiseer het 

2.4.3 Dinamiese kurrikulumontwikkelingsmodelle 

Dinamiese kurrikulwnontwikkelingsmodelle is beskrywend, interaktief en buigsaam van aard Die 

modelle van Walker (1971:52-59) en Print (1993:81-89) ressorteer onder dinamiese 

kurrikulumontwikkelingsmodelle. 
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Walker (Short & Grove 1994:6; Walker 1971:52-59; Walker & Soltis 1992:60-61) identifiseer drie 

dimensies van kurrikulumontwikkeling, naamlik platform. beraadslaging en ontwerp. 

Die kurrikulumplatform is die persoonlike geloofstelsel en visie van die opvoedkundiges wat 

betrokke is by kurrikulumontwikkeling. Dit sluit in 'n idee van die huidige toedrag van sake en 'n 

visie van dit wat behoort te wees. Hierdie pl~tfoi:mstandpunte beinvloed toekomstige 

kurrikulumbesluite. 

Beraadslaging is 'n proses van dialoog, debatvoering en argumentering oor die 

kurrikulumplatform. Betrokkenes by kurrikulumontwikkeling besin oor en verdedig hul 

platformstandpunte. Daar word besin oor besluitnemingspunte, waarna 'n keuse tussen 

alternatiewe standpunte gemaak word vir elke besluitnemingspunt. Dit is die bron van presedente 

en besluite wat kurrikulumontwikkeling rig. 

Kurrikulumontwerp is 'n stel abstrakte verhoudings tussen die kurrikulumkomponente en 

verteenwoordig 'n stel ontwerpbesluite wat gemaak is deur die kurrikulumkomitee. Dit 

verteenwoordig die uitset van kurrikulumontwikkeling. Kurrikulumontwerp word beinvloed deur 

die kurrikulumplatform en beraadslagingdimensies. 

Kragtens die model van Print (1993:81-89) geskied kurrikulumontwikkeling in drie fases, naamlik 

organisasie of "presage", ontwikkeling en toepassing. 

Organisasie of "presage" is 'n konseptualisering- en beplanningsfase. Tydens konseptualisering 

word daar besin oor die sienings van die persone, komitees en instansies wat betrokke is by 

kurrikulumontwikkeling, asook die grondslag van 'n kurrikulum en die :filoso:fiese orientasies wat 

die grondslag onderle (Print 1993:25-57). Print (1993:25-26) omskryf hierdie fase soos volg: 

"Curriculum presage refers to those activities and forces which influence curriculum developers 

in their curriculum decision-making tasks. These activities and forces are brought with the 

developers when they come to the task of constructing a curriculum. As such they consist of the 

curriculum backgrounds (activities and experiences), curriculum representations 

(organisations), curriculum foundations of the various curriculum developers and curriculum 

content with which they work." Print (1993:46) se voorts dat enige kurrikulumdokument 'n 

stelling behoort te bevat oor die kurrikulumperspektief van die kurrikulumontwikkelaars. 

Kurrikulumbeplanning behels die formulering van kriteria vir die voorgestelde kurrikulum wat 

dien as basis vir verdere besinning. 
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Die fase van kurrikulumontwikkeling behels die ontwikkeling van 'n werkbare kurrikulum. Op 

grond van die situasie-analise word besluite oor die aard van elk van die kurrikulumkomponente 

geneem. Die komponente is die kurrikulumdoel, kurrikuluminhoud, leeraktiwiteite en evaluering 

van leer. Die besluite word vervat in 'n kurrikulumdokument. Na voltooiing van die 

kurrikulumdokument word die situasie-analise hersien om voorsiening te maak vir 

samelewingsverandering. 

Die toepassingsfase behels kurrikulumimplementering en -modifisering, kurrikulumevaluering 

en bekendmaking van kurrikulumevalueringsbevindinge aan die groep persone wat betrokke was 

byfase een. 

Die fases word herhaal sodat die kurrik:ulum voortgaan om samelewingseienskappe te weerspieel (Print 

1993:81-88). 

Die fases wat dus betrokke is by kurrikulumontwikkeling, is beplanning, kurrikulumontwikkeling en 

toepassing van die kurrikulum. Laasgenoemde sluit kurrikulumevaluering in. Onderliggend tot hierdie 

fases is die kurrikulumplatform, naamlik voorveronderstellings van diegene wat betrokke is by 

kurrikulumontwikkeling. 

2.4.4 Die eklektiese model van Zais 

Zais (1976:96-98) identifiseer 'n kurrikulumgrondslag en -struktuur in 'n eklek:tiese 

kurrikulumontwikkelingsmodel. Die kurrikulumgrondslag bestaan uit filosofiese aannames ten opsigte 

van die epistemologie, die samelewing/kultuur, die individu en leer. Dit befnvloed die inhoud en die 

struktuur van 'n kurrikulum. Die kurrikulumstruktuur bestaan uit mikpunte/doelstellings/doelwitte, 

kurrikuluminhoud, leeraktiwiteite en evaluering. 

2.4.5 Gevolgtrekking 

Die voorafgaande paragrawe het bepaalde insigte tot gevolg. 

'n Kurrikulum bestaan uit 'n grondslag en 'n struktuur. 

Die grondslag van 'n kurrikulum bestaan uit filosofiese aannames rakende die epistemologie, die 

samelewing/kultuur, die individu en leer. 
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Die kurrikulumstruktuur bestaan uit die volgende: 

• mikpunte, doelstellin~ en leerdoelwitte 

• kurrikuluminhoud 

• kurrikulumontwerp (van toepassing op kurrikuluminhoud en leerervarin~) 

• onderri~trategiee 

• evaluering van leer 

Die kurrikulum realiseer binne 'n bepaalde samelewing. Die samelewing word verken deur middel van 'n 

situasie-analise. Die situasie-analise bied 'n oorsig van die faktore wat kurrikulumontwikkeling 

belnvloed. 

Kurrikulumontwikkeling is 'n proses wat kurrikulumbeplanning (konseptualisering en fonnulering van 

kriteria vir 'n voorgestelde kurrikulum), kurrikulumontwikkeling en toepassing van die kurrikulum 

behels. Kurrikulumontwikkeling word bei'.nvloed deur die kurrikulumplatfonn, naamlik die 

voorveronderstellin~ van diegene wat betrokke is by kurrikulumontwikkeling. 

'n Kurrikulumontwikkelin~model behoort die grondslag en struktuur van 'n kurrikulum, asook die proses 

van kurrikulumontwikkeling te vervat. 

Die konsep kurrikulum is verder deur die navorser geanaliseer deur te fokus op die grondslag en struktuur 

van 'n kurrikulum. 

2.5 DIE GRONDSLAG VAN 'n KURRIKULUM 

Die onderhawige paragraaf bevat 'n analise van die grondslag van 'n kurrikulum. Die grondslag van 'n 

kurrikulum is die filosofiese aannames wat onderliggend is tot die kurrikulum en wat die inhoud en die 

struktuur van die kurrikulum bei'.nvloed (Zais 1976: 15). 

Die toepassing van die konsep kurrikulum weerspieel 'n besondere perspektief rakende onderwys en die 

wereld (par. 2.3). Hierbenewens bestaan gepaardgaande beskouin~ rakende die funksie van 'n 

kurrikulum. Die keuse van 'n filosofiese orientasie waarvolgens kurrikulumontwikkeling sal geskied, 

word bei'.nvloed deur die kurrikulumkomitee se siening van die aard en funksie van 'n kurrikulum. Die 

bespreking van die filosofiese grondslag van 'n kurrikulum word derhalwe voorafgegaan deur 'n 

bespreking van verskeie beskouin~ rakende die aard en funksie van 'n kurrikulum. 
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2.5.1 Beskouings rakende die aard van 'n kurrikulum 

Verskeie beskouings word gehuldig rakende die aard van 'n kurrikulum. Die beskouings bepaal hoe die 

konsep kurrikulum gedefinieer word Verskeie beskouings en gepaardgaande definisies word vervolgens 

bespreek. 

2.5.1.1 Kurrikulum as 'n versameling vakinhoud 

Kurrikulurn as 'n versameling vakinhoud verwys na die beskouing van 'n kurrikulum as 'n versameling 

kursusse, vakk:e of vakdissiplines (Print 1993:5; Zais 1976:7). Hierdie kategorie verteenwoordig 'n 

inhoudgebaseerde kurrikulurn waarvolgens gefokus word op feite, konsepte en veralgemenings van 'n 

bepaalde vak of versameling vakk:e (Ornstein & Hunkins 1993:10). Kriiger (1980:19) definieer 

kurrikulurn as: " ... geselekteerde en geordende onderriginhoude wat 'n program vir die onderrig daarstel 

waarin daar 'n funksionele samehang tussen situasie-analise, doelstellings, beplanning, leerervarings, 

aktualiseringsgeleenthede en evaluering aan te l-f.YS is." Bell (Quinn 1995:268) definieer kurrikulum soos 

volg: "A curriculum is the offering of socially valued knowledge, skills and attitudes made available to 

students through a variety of arrangements during the time they are at school, college or university." 

2.5.1.2 Kurrikulum as beplande. gestru1ctureerde leeruitkomste 

Kurrikulum as beplande, gestruktureerde leeruitkomste, is 'n vooratbeplande onderrigriglyn waarin 

leeruitkomste ten opsigte van die resultaat van leer uitgespel word (Tanner & Tanner 1995:158). Die 

uitkomsgebaseerde kurrikulum bet volgens Spady (1994:18) ontwikkel vanaf'n fokus op uitkomste vir die 

onderskeie leersegmente van 'n studieprogram, na 'n fokus op 'n komplekse en omvattende groep 

leerervarings waarvolgens uitkomste in terme van rolverrigting in die bree samelewing uitgespel word 

Johnson (1967:130) definieer kurrikulum as: " ... a structured series of intended learning outcomes." 

Gagne (Bevis 1989a:71) definieer dit as: " ... a sequence of content units arranged in such a way that 

learning of each unit may be accomplished as a single act, provided the capabilities described by 

specified prior units (in the sequence) have already been mastered by the learner." 

2.5.1.3 Kurrikulum as beplande leerervarings 

Kurrikulum as beplande leerervarings verteenwoordig 'n siening van die kurrikulum as 'n plan 

waarvolgens leerervarings aan studente gebied word (Bevis 1989a:70; Print 1993:5; Zais 1976:10-11). 

Leerervarings word doelgerig beplan en vervat in 'n kurrikulumdokument (Print 1993:5). Voorbeelde van 

die beskouing is die definisie van Wheeler (1967: 11 ), naamlik "planned experiences offered to the learner 

under the guidance of the school", en die van Saylor en Alexander (Tanner & Tanner 1995: 157) naamlik 
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"a plan for providing sets of learning opportunities to achieve broad goals and related specific objectives 

for an identifiable population served by a single school center. " 

2.5. l.4 Kurrikulum as 'n geskrewe plan en dit wat realiseer in die praktyk 

Die term kurrikulum kan gelyktydig verwys na 'n geskrewe plan en dit wat realiseer in die praktyk 

Volgens Grundy (1987:5,7) beskik 'n kurrikulum oor 'n konseptuele en 'n kulturele dimensie. Konseptueel 

verwys dit na 'n opvoedkundige plan wat onderrig rig. Die kulturele dimensie is die leerervarings van 

studente as gevolg van die implementering van die opvoedkundige plan. Print (1993:9) definieer 

kurrikulum soos volg: "Curriculum is defined as all the planned learning opportunities offered to learners 

by the educational institution and the experiences learners encounter when the curriculum is 

implemented. This includes those activities that educators have devised for learners which are invariably 

represented in the form of a written document and the process whereby teachers make decisions to 

implement those activities given interaction with context variables such as learners, resources, teachers 

and the learning environment. " 

2.5.2 Beskouings rakende die funksie van 'n kurrikulum 

Verskeie beskouings word gehuldig rakende die funksie van 'n kurrikulum. 

2.5.2. l Die akademies-rasionalistiese beskouing 

'n Kurrikulum word beskou as 'n middel vir die oordrag van die intellektuele tradisie of kultuur van 'n 

samelewing en is gemik op die onderrig van die rykd.om kennis, vaardighede en waardes waarmee die 

mens 'n beskawing ontwikkel bet. Die ontwikkeling van insigte en intellektuele vaardighede wat nodig is 

vir die bestudering van akademiese vakke of dissiplines, asook vir effektiewe funksionering in die 

samelewing, word ten doel gestel. Die kurrikulum lewer derhalwe 'n bydrae tot die handhawing van die 

bestaande sosiale orde (Klein 1986:32; Print 1993:47-49; Tanner & Tanner 1995:165; Vallance 1986:24-

25). 

Hierdie kurrikulumbeskouing is kongruent met die empiries-analitiese paradigma vir 

kurrikulumontwikkeling (par. 1.6.1.2). 

2.5.2.2 Die kognitiewe prosesse-beskouing 

Die kurrikulum bet intellektuele ontwikkeling en reflektiewe denke ten doel. Studente word toegerus met 

die nodige vaardighede of prosesse wat hulle leer hoe om te leer in die lig daarvan dat vakinhoud 
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voortdurend verouder. Studente word geleer om die wereld konseptueel te benader en intellektuele 

vaardighede toe te pas ten einde probleme op te los. Die akademiese dissiplines bied die kennisbasis 

waarop probleemoplossing berus (Print 1993:49-51; Tanner & Tanner 1995:167-170; Valance 1986:24). 

Hierdie beskouing is kongruent met die hermeneutiese paradigma vir kurrikulumontwikkeling (par. 

1.6.1.3). 

2.5.2.3 Die humanistiese beskouing 

Die funksie van 'n kurrikulum is selfaktualisasie en die ontwikkeling van 'n individuele identiteit. Die 

kurrikulum is gemik op die ontwikkeling van die totale persoon. Onderwys is gerig op denke en 

gevoelens, asook die morele ontwikkeling van studente. Intrinsiek-waardevolle leerervarings wat 'n bydrae 

lewer tot persoonlike ontwikkeling word aan studente gebied (Lefrancois 1997:112-113,318,324-325; 

Print 1993:51-52; Vallance 1986:25-26). Die kurrikulum bet benewens kennis en intellektuele 

vaardighede, ook emosionele ontwikkeling ten doel. 

2.5.2.4 Die sosiale hervorming-beskouing 

Die doel van die kurrikulum is sosiale hervorming. Studente word bemagtig om die samelewing krities te 

beskou en 'n bydrae te lewer tot 'n beter samelewing deur die status quo uit te daag. 

Samelewingsbehoeftes word hoer geag as die van die individu. Konserwatief gesproke pas die kurrikulum 

aan by veranderende sosiale behoeftes, maar radikaal gesproke word 'n radikale, kritiese perspektief 

gehandhaaf om vinnige kurrikulumverandering teweeg te bring om in dringende samelewingsbehoeftes te 

voorsien. Kurrikuluminhoud word ontleen uit sosiale behoeftes, sosiale vraagstukke, huidige ideale en 

toekomstige aspirasies, en studente word aangemoedig om die inhoud krities-reflektief te benader. 

Studente word toegerus met die vermoe om samelewingsprobleme te analiseer en 'n bydrae te lewer tot die 

oplossing daarvan om 'n beter samelewing tot gevolg te he. Hulle word voorberei om hulle eie lot te bepaal 

en die toekoms te beinvloed (Print 1993:52-54; Vallance 1986:24-25). 

Hierdie beskouing is kongruent met die kritiese paradigma vir kurrikulumontwikkeling (par. 1.6. 1.4). 

2.5.2.5 Die persoonlike verbintenis-beskouing 

Vallance (1986:27) beskou 'n kurrikulum as 'n middel tot die ontwikkeling van 'n persoonlike verbintenis 

om te leer en 'n verbintenis tot intellektuele verkenning. Hierdie beskouing kombineer die akademies

rasionalistiese en die humanistiese beskouings. Studente bestudeer die akademiese dissiplines maar 

persoonlike beviyding realiseer deur insig te verkry in die vakinhoud, waardering te ontwikkel vir die vrae 
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wat afgevra word deur die dissiplines en kennis van die akademiese dissiplines te sintetiseer in 'n 

verskeidenheid kenwyses. Die klem van onderrig val op die leerproses waarvolgens die vakinhoud 

bestudeer word. Studente word blootgestel aan 'n verskeidenheid vakke van die wetenskaplike dissiplines 

en die kunste, voordat daar gefokus word op beroepsgerigte vakke. Die belangstellings wat by studente 

ontstaan vanwee die blootstelling aan 'n verskeidenheid vakgebiede, vorm die basis vir daaropvolgende 

keusevakke waaruit hulle kan kies. Die onderrigtegnologie word op toepaslike wyse deur die dosent 

geimplementeer om bemeestering van die vakinhoud, intellektuele vaardighede en 'n verbintenis tot 

sosiale hervorming by studente tot gevolg te he (Vallance 1986:27-28). Hierdie beskouing verteenwoordig 

'n eklektiese benadering ten opsigte van kurrikulumontwikkeling. 

2.5.3 Die filosofiese grondslag van 'n kurrikulum 

Die grondslag van 'n kurrikulum is die filosofiese orientasies ten opsigte van die epistemologie, die 

samelewinglkultuur, die individu en leer. 

2.5.3.l Filosofiese orientasies 

Die filosofiese orientasies wat by die onderstaande paragrawe bespreek word is die realisme, die 

idealisme, die pragmatisme en die eksistensialisme. 

Die realisme 

Die realisme is 'n natuurgesentreerde filosofie (Zais 1976:139). Dit verteenwoordig 'n logies-empiries

wetenskaplike benadering waarvolgens die fisiese heelal bestudeer word om tot kennis te kom. Die 

waarheid word beskou as dit wat wetenskaplik geverifieer kan word Meganistiese verklarings word 

verstrek om die aard van die heelal en die mens te verklaar. Die waarheid en menslike gedrag word 

bestudeer, verklaar en voorspel aan die hand van natuurwette. 'n Deterministiese siening van die wereld 

word gehandhaaf, naamlik met voldoende inligting en gereedskap kan die verlede herkonstrueer en die 

toekoms voorspel word. Dit berus op die beginsel van oorsaak en effek. Indien die oorsaak bekend is, kan 

beheer uitgeoefen word op die effek. Die mens bestudeer die wereld deur middel van sy/haar sintuie en die 

rede. Idees is die beskrywing van dinge wat buite die mens bestaan. Die goeie word nagestreef deur te 

konformeer aan die wette van die natuur (Bigge 1982:62; Ornstein & Hunkins 1988:29-30; Zais 

1976:123,136-138,141-145). 

Die kurrikulum is inhoudgesentreerd en bestaan uit die wetenskap en die kunste. Veral die 

natuurwetenskappe is die bron van kennis van die natuurwette wat die mens in staat stel om die wereld te 

leer ken. Tydens onderrig word daar gefokus op die logika en lesse wat die verstand oefen om rasionele 
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denke tot gevolg te he. Deskundige kennis word deur studente bestudeer, bemeester en weergegee. Die 

dosent oefen beheer uit oor die leersituasie om die gewensde leereffek tot gevolg te he. Enige iets wat 

bestaan, kom voor in 'n gegewe hoeveelheid en kan derhalwe gemeet word Daarom is meting 'n 

belangrike beginsel by die evaluering van leer (Bigge 1982:62-63; Ornstein & Hunkins 1988:29-30; Zais 

1976:139). Die filosofiese beskouing is kongruent met die empiries-analitiese paradigma vir 

kurrikulumontwikkeling (par. 1.6.1.2) en 'n vakgesentreerde kurrikulumontwerp (par. 2.6.3.3). 

Die idealisme 

Die idealisme is 'n bonatuurlik-gesentreerde filosofie (Zais 1976:123,134). Kragtens die idealisme is die 

mens en die objektiewe wereld twee aparte entiteite. Die wereld bestaan uit objekte en alle objekte stem 

ooreen met 'n idee in die ideeryk. Die mens is 'n spirituele, beredenerende wese. Hy/sy leer die objektiewe 

wereld ken deurdat hy/sy betekenis daaraan beg deur middel van sy/haar idees. Die mens se bewussyn is 

derhalwe die bron van kennis. Hiervoor word konseptuele denke, naamlik denke en teoretisering, 

aangewend om 'n algemene perspektief te verkry van die wereld Die mens se taak is kulturele behoud en 

kulturele skepping deur middel van sy/haar betrokkenheid by die objektiewe natuur. Die ideeryk vind 

uiting in kulturele prestasies. Die mens se optrede word beoordeel volgens die waardes van die ideale 

mens (Kriiger & Whittle 1982:26-27;49-54). 

Onderwys is daarop gemik om konseptuele denke te bevorder. Die kurrikulum is inhoudgebaseerd en 

hierargies gerangskik. Die mees abstrakte vakdissiplines soos die teologie en die filosofie verkeer op die 

hoogste hierargiese vlak aangesien die beginsels daarvan van toepassing is op 'n wye reeks vakke en 

situasies. Praktiese vakke soos rekeningkunde verkeer op 'n laer vlak. Die klassieke studies word van 

waarde geag (Ornstein & Hunkins 1988:29-30; Ornstein & Levine 1993:453; Zais 1976:134). Die 

filosofiese beskouing is kongruent met die empiries-analitiese paradigma vir kurrikulumontwikkeling 

(par. 1.6.1.2) en 'n vakdissipline-ontwerp (par. 2.6.3.3). 

Die pragmatisme 

Die pragmatisme is 'n mensgesentreerde filosofie (Zais 1976:145). Dit is 'n aksiegeorienteerde en 

praktykgerigte filosofie. Kragtens die pragmatisme is die realiteit relatief en onderhewig aan verandering 

vanwee interaksie van die mens met sy/haar omgewing. Die realiteit is ingebed in persoonlike ervaring en 

daarom word daar primer gefokus op die proses van te ken, naamlik persoonlike ervaring. Op grond van 

sy/haar persoonlike ervaring word kennis deur die mens gekonstrueer. Die mens verkeer in transaksie met 

sy/haar omgewing. Hy/sy handel en ervaar die gevolge van sy/haar optrede. Hierdie transaksie stel 

hom/baar in staat om tot kennis te kom. Kennis is tentatief en onderworpe aan hersiening of verwerping 

vanwee nuwe insigte wat op grond van voortdurende ervaring opgedoen word Die mens is by magte om 
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die toekoms te beinvloed deur middel van reflektiewe denke. Die mens is 'n biologiese organisme en is self 

onderhewig aan voortdurende verandering. Hy/sy is in 'n stryd om oorlewing betrokke en wend sylhaar 

denkvermoe aan om op probleemoplossende wyse aan te pas by 'n veranderende omgewing. Kennis bet 'n 

instnunentele funksie, naamlik om die mens in staat te stel om aan te pas by sy/haar omgewing. Dit is 'n 

belangrike instrument vir verandering en word aangewend vir sosiale vooruitgang. Kennis is waardevol 

indien dit lei tot praktiese resultate. Menslike optrede word beoordeel in terme van die gevolge en 

nuttigheid daarvan vir die meerderheid van mense. Die norme vir die beoordeling van gedrag is dus 

kongruent met die publieke mening (Krtiger & Whittle 1982:45-49; Zais 1976:146-149). 

Die hooftaak van die kurrikulum is om die intellek van studente te ontwikkel en aan hulle die geleentheid 

te bied om kennis te konstrueer. Die belangrikste kenmerke van die kurrikulum is 'n klem op die proses 

waardeur die mens tot kennis kom en erkenning van die tentatiewe aard van kennis. Die kurrikulum is 

studentgesentreerd en prosesgeorienteerd Vakinhoud word geselekteer op grond daarvan dat studente 

betekenis kan aflei daarvan, asook die nut daarvan om te dien as onderbou vir probleemoplossing. 

Onderrig is verkennend eerder as verklarend van aard Die metode word belangriker geag as inhoud en 

daarom word gebruik gemaak van leer deur middel van probleemoplossing. Die student leer om krities te 

clink, verandering te hanteer en 'n bydrae te lewer tot sosiale verandering. Die onderwerpe en 

leerervarings wat aan studente voorgehou word, is gemik op kultuuroordrag, maar ook voorbereiding van 

studente vir sosiale verandering (Ornstein & Hunkins 1988:30-32; Zais 1976:150-151). Die filosofiese 

orientasie is kongruent met die hermeneutiese paradigma vir kurrikulumontwikkeling (par. 1.6.1.3) en 'n 

probleemgesentreerde ontwerp (par. 2.6.3.3). 

Die eksistensialisme 

Die eksistensialisme is 'n mensgesentreerde filosofie (Zais 1976:145). Die primere fokus van die 

eksistensialisme is die individu. Die mens is wat hy/sy is omdat hy/sy kan kies hoe om te lewe. Hy/sy kan 

kies om op te tree volgens 'n bonatuurlike, natuurgesentreerde of 'n mensgesentreerde wereldbeskouing. 

Hy/sy definieer homself/haarself deur middel van die keuses wat hy/sy maak en is voortdurend in 

wording. Hy/sy is verantwoordelik om keuses te maak, maar is terselfdertyd aanspreeklik vir die gevolge 

daarvan. Die realiteit is intern tot die mens. Twee kenwyses bestaan, naamlik objektief en subjektief. Die 

objektiewe kenwyse is 'n bewustheid van die eksteme wereld Die subjektiewe kenwyse ontstaan wanneer 

die mens bewus word van sy/haar bewustheid van die eksteme wereld Die gevolg is persoonlike kennis 

(Zais 1976:151-153). 

Die doel van onderwys is individuele ontwikkeling, kritiese denke, selfgerigtheid, samewerking en 'n 

verbintenis tot lewenslange leer. Die kurrikuluminhoud leen sigself tot filosofiese dialoog en die maak van 

keuses. Vakke soos die letterkunde, drama en kuns word by die kurrikulum ingesluit. Die geldigheid van 
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kennis word bepaal deur die individu self, naamlik op grond van die intrinsieke waarde daarvan vir die 

realisering van die selfaktualiseringsideaal (Zais 1976: 152-154). Die kurrikulum ondersteun ope 

onderwys (open education). Onderrig is studentgesentreerd en buigsaamheid bestaan ten opsigte van 

kurrikuluminhoud, skedulering van tyd en leerervarings (Lefrancois 1997:327; Ornstein & Hunkins 

1988:30-32). 

2.5.3.2 Die epistemologie 

Die epistemologie is gemoeidmet die aard van kennis en om te ken (Zais 1976:111). 

Kurrikulumontwikkeling en implementering het ten doel dat studente tot kennis kom. Lovat en Smith 

(1991:6) beskou kennis as 'n sentrale kurrikulumvraagstuk. Freire (1972a:37) se onderwys is "a pedagogy 

of knowing". Stenhouse (1975:20) se: "Thought about curriculum is in one of its dimensions, thought 

about the nature of knowledge. " 'n Bepaalde kennisbeskouing beinvloed die aard van kurrikuluminhoud, 

kurrikulumontwerp, onderrig en evaluering van leer. Dit is dus belangrik dat daar besin word oor die 

aard van kennis en die tipes kennis wat by die kurrikulum ingesluit behoort te word. 

In paragraaf 2.5.3.1 is gesien dat die verskillende filosofiee die wereld en ook die epistemologie op 'n 

besondere wyse in oenskou neem. Die realisme beskou kennis in terme van dit wat deur empiriese 

navorsing geverifieer kan word Die mens bestudeer en bemeester dit wat ekstem is tot hom/haar en 

beskryf dit wat hy/sy geleer het in objektiewe terme. Die idealisme verklaar kennis in terme van die 

betekenis wat die mens gee aan dit wat hy/sy waameem, in die vorm van idees. Kragtens die pragmatisme 

kom die mens tot kennis deur persoonlike ervaring en 'n proses van kenniskonstruering. Kennis is 

tentatief van aard aangesien die mens tot nuwe insigte kom vanwee volgehoue ervaring. Kragtens die 

eksistensialisme beskik die mens oor 'n objektiewe en 'n subjektiewe kenwyse aangesien hy/sy dit wat 

geleer word van die eksteme wereld, omskakel in persoonlike kennis. 

Dit is dus duidelik dat die konsep kennis verwys na 'n komplekse verskynsel. Kennis word op verskeie 

wyses gebruik in die literatuur. Vervolgens word die gebruikswyses in oenskou geneem. 

Def"misies van kennis 

In die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT 1991:542) word kennis gedefinieer 

as. wat iemand ken ofweet; die geheel van wat iemand weet. Daar bestaan 'n noue verband tussen kennis 

en die verstandelike prosesse wat die mens in staat stel om kennis in te win, aan te wend en te 

kommunikeer (Zais 1976:327). Volgens Stenhouse (1975:82) is kennis 'n kognitiewe struktuur wat dien 

as raamwerk vir oordeel en wat kreatiewe denke onderhou. 
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Bigge (1982:172,217,219-220) en Lewin (Zais 1976:287-288) beskryf kognitiewe struktuur as 'n 

versameling van 'n individu se insigte wat die volgende behels: 

• Kognitiewe of perseptuele differensiasie: 

Relatief vae en ongestruktureerde streke van die lewensruimte word verdeel in spesifieke entiteite 

namate die persoon meer bekend raak met die situasie waarin hy/sy verkeer. 

• Kognitiewe veralgemening: 

'n Algemene konsep of idee word geformuleer van 'n aantal individuele gevalle. 

• Kognitiewe herstrukturering: 

Verandering van betekenis vind plaas ofnuwe verhoudings word ontdek. Dit is die insigfase. 

Kennis blyk dus 'n komplekse verskynsel te wees en vereis deeglike besinning voor 

kurrikulumontwikkeling 'n aanvang neem. 

Gebruike van die konsep kennis 

Die konsep kennis word op verskeie wyses in die literatuur gebruik. Dit verteenwoordig uiteenlopende 

sienings met betrekking tot die rol van die dosent en die van die student in die bemeestering van kennis. 

Dit verleen ook insig in die verskeie vorme van kennis. 

Soms vernys die konsep na passiewe ontvangs en bemeestering van bestaande kennis en voorgeskrewe 

vaardighede deur studente. 

• Gesagbebbende kennis word voorgehou deur deskundiges van 'n gegewe studieveld en word as die 

waarheid onderrig aan, en bemeester deur studente (Kneller 1971:22). Die deskundige het reeds die 

kennis geinternaliseer en die potensiaal bestaan dat studente dit ook sal doen (Zais 1976:324-325). 

• Verklarende kennis is feitelike inligting wat verbaal aan studente oorgedra word 

• Ontvangde, passiewe kennis behels passiewe ontvangs en herroeping van inligting deur studente. 

Die student wat passiewe kennis verwerf, openbaar nie werklike insig nie, en bly in gebreke om die 

kennis toe te pas in die lewenswerklikheid (Bevis l 989c: 179; Gravett 1995a: 1 ). 

• Quinn (1995:40) beskou prosedurale kennis as die vermoe om praktiese vaardighede te verrig. 

Kennis wat deur middel van intellektuele prosesse verkry is, word ook in die literatuur beskryf. 

• Rasionele kennis word verkry deur die beoefening van die rede, naamlik deurdenking eerder as blote 

waameming van die werklikheid Dit is fundamentele, abstrakte en formele kennis. Die beginsels van 

formele logika en suiwer wiskunde is paradigmas van rasionele kennis. Hierdie kennis is gemoeid 

met logiese verhoudings en onpersoonlike betekenisse (Kneller 1971:20-21). 
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• Metodologiese kennis is kennis van standaardprosedures soos probleemoplossing- en 

navorsingsprosesse wat studente in staat stel om unieke kombinasies te skep en nuwe wyses te vind 

om die aard van dinge te ondersoek. Belenky et al. (Bevis 1989c:l79-180) verwys na die kennistipe as 

prosedurale kennis en beskryf dit soos volg: ''It is basic to strategizing, to inquiry, to standard 

approaches, to content, to understanding and knowing. " Hierdie kennis is voorsk:rywend ten opsigte 

van die vraagstukke wat in die betrokke metodologiese raamwerk val. Terwyl dit 'n ordelike, 

hanteerbare en onontbeerlike kenwyse is, is 'n dogmatiese toepassing van prosedure problematies 

(Bevis 1989c:l79-180). Die term metodologiese kennis word in hierdie navorsing gebruik om 

verwarring met die term wat in die vorige paragraaf gebruik is, te voorkom. 

Kennis kan aktief verwerf word deur studente. Belenky et al. (Bevis 1989c: 180) se die mens is self die 

skepper van kennis. 

• Aktiewe kennis vereis aktiewe betrokk:enheid van studente ter bereiking van insig in sleutelkonsepte 

en beginsels wat feite en prosedures onderle. Die student wat aktiewe kennis verwerf, toon insig in 

verbande tussen beginsels en konsepte. Dit lei tot intellektuele onafhanldikheid Aktiewe kennis is 

oordraagbaar na situasies wat soortgelyk is aan die waarin die kennis verwerf is (Belenky et al. in 

Bevis 1989c:180; Gravett 1995a:2-3; Gravett 1995b:33). Kenniskonstruering is dikwels betrokk:e by 

aktiewe kennis. 

• Gekonstrueerde kennis behels die mens se verwerking van inligting wat hy/sy ontvang, in die lig 

van en aan die hand van bestaande kennis. Bestaande kennis dien as interpretatiewe raamwerk om sin 

te maak uit die nuwe inligting. Nuwe konsepsies word begryp, beoordeel, verwerf of verwerp in 'n 

konseptuele verband Alie nuwe kennis bou dus op wat reeds geleer is en die gevolg van leer is 

konseptuele verandering. Konsepte is interafhanldik en gekoppel in 'n konseptuele struktuur of 

skemata in die verstand (Gravett 1995a:2-3; Gravett 1995b:33-34). lndien die elemente van die 

konseptuele struktuur op nuwe wyses verbind word, word nuwe kennis gekonstrueer (Halpern 

1996:5). 

Kennis kan persoonlik van aard wees. In teenstelling met publieke kennis is persoonlike kennis dikwels 

subjektief van aard 

• Fonnele of publieke kennis is objektief en word aan studente onderrig (Zais 1976: 153). 

• Penoonlike kennis is die resultaat van leer, met ander woorde persoonlike betekenisgewing aan, en 

dus insig in publieke kennis (West, Fenham & Garrad in Gravett 1994:64). Tydens leer word daar 

van studente verwag om formele of publieke kennis persoonlik te maak. Die persoonlike kennis moet 

kongruent wees met die publieke kennis. 

• Subjektiewe kennis is kennis waarvolgens formele kennis bedink word op persoonlike, private en 

subjektiewe wyse. Die waarheid is dit wat die persoon self maak van die kurrikuluminhoud wat aan 

hom/haar voorgele word eerder as antwoorde van buite. King (Halpern 1996:5) stel dit soos volg: 
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"Knowledge is a state of understanding that exists only in the mind of the individual knower. 11 Geen 

twee persone se persoonlike kennis is presies dieselfde nie (Belenky et al. in Bevis l 989c: 179; Zais 

1976:153). 

• lntuitiewe kennis is kennis wat 'n mens binne-in homself/haarself vind tydens 'n oomblik van insig. 

lnsig of intui'.sie is 'n skielike idee, gevolgtrekking of oplossing vir 'n probleem in die bewussyn na 'n 

lang proses van onbewustelike werk (Kneller 1971: 19). Die persoon maak soms intellektuele spronge 

wat berus op grondige, dikwels onbewuste voorafkennis (Zais 1976:114). Kneller (1971:19-20) se: 
11 

•• .it is knowledge that is proposed, and accepted, on the strength of the imaginative vision or 

private experience of the person proposing it. 11 Hierdie kennis het nie 'n duidelike empiriese basis nie. 

Ander persone herken die kennis of waarhede intui'.tief as waar. 

Kennis kan ook verband hou met die ontwikkeling en aanwending van kognitiewe prosesse ter 

bevordering van die vermoe om te leer. 

• Kognisie verwys na om te ken, naamlik die verlayging, organisering en toepassing van kennis 

(Lefrancois 1997:157-158). Dit omskryf alle prosesse waardeur studente kennis verkry van 'n objek 

of saak, byvoorbeeld waarneming, om te onthou en beredenering (Lefrancois 1997:158; Monteith 

1994:90). 

• Metakognisie is die mens se insig in sy/haar eie kognitiewe vermoens soos geheue en denkprosesse, 

en die aanwending van daardie insig tydens leer (Halpern 1996:34; Monteith 1994:90). Dit is 

kognitiewe kenstrategiee soos doelwitstelling, vasstelling of verdere inligting ingewin moet word, 

evaluering van 'n leerstrategie wat gei:mplementeer word en selfmonitering. Dit sluit in strategiee om 

leeraktiwiteite te beplan op grond van insig in persoonlike leervermoe, die eise van die leertaak, die 

leerdoelwitte en veranderlikes wat leer bei:nvloed (Monteith 1994:90-91). Metakognisie bestaan uit 

twee komponente. Eerstens behels dit bewustheid van strategiee, vaardighede en hulpbronne wat 

benodig word om 'n taak te doen, naamlik weet wat om te doen. Voorbeelde is die identifisering van 

hoofidees en assosiasievorming. Die tweede komponent is die vermoe om selfregulerende 

meganismes te gebruik om suksesvolle voltooiing van die leertaak te verseker, naamlik hoe en 

wanneer om die wat te doen. Voorbeelde is wanneer die student kontroleer of hy/sy reg verstaan om 

die effek van sy/haar optrede te evlilueer (Baker & Brown in Woolfolk 1990:252). Metakognitiewe 

kennis is 'n voorvereiste vir die aanvaarding van verantwoordelikheid vir eie leer en monitering van 

leer, deur studente self. Metakognitiewe kennis is oordraagbaar na enige kennisdomein. Die doel van 

onderrig behoort te wees om die student te help om metakognitiewe strategiee effektief te benut 

(Woolfolk 1990:253). 
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Om te ken: Die kenwyses van Habennas 

Habermas (Lovat & Smith 1991:74-76) identifiseer drie kenwyses, naamlik die empiries-analitiese, 

interpretatief-hermeneutiese en selfreflekterende kenwyses. 

Die empiries-analitiese kenwyse 

Die empiries-analitiese kenwyse is tegniese of konvensionele kennis, naamlik f eitelike reg

verkeerd kennis en die korrekte wyse om praktiese vaardigbede te verrig (Lovat & Smith 

1991:74-75). Binne verpleegkundige konteks hou dit verband met verpleegwetenskaplike 

vakinhoud en praktiese vaardighede. 

Die internretatief-hermeneutiese kenwyse 

Hierdie kenwyse verwys na betekenisse wat geheg word aan dit wat gelees of gehoor word en 

word openbaar deurdat die leerder dit parafraseer in sy/haar eie woorde (Lovat & Smith 

1991:75). Dit behels insig in die onderliggende betekenis van dit wat bestudeer word of situasies 

waarmee studente te kampe het. Betekenis spruit uit 'n proses waarvolgens persoonlike ervaring 

geinterpreteer word Betekenisgewing geskied binne die raamwerk van 'n persoon se bestaande 

kennis (Usher 1993:171). 

Die term betekenis het volgens Bandman en Bandman (1995:13-14) self verskeie betekenisse. 

Eerstens word betekenis gekonseptualiseer in terme van 'n bepaalde toedrag van sake, 

byvoorbeeld hiperglisemie en glukosurie dui op die teenwoordigheid van diabetes. Tweedens vind 

konseptualisering plaas in terme van oorsaak en ejfek, byvoorbeeld wat veroorsaak die skielike 

bewussynsverlies wat die diabetiese pasient ondervind? Derdens word dit gekonseptualiseer in 

terme van intensie of funksie, naamlik waarom vertel die verpleegkundige aan die diabetiese 

pasient dat hy/sy 'n versnapering moet inneem voordat hy/sy oefening doen? Laastens word 

betekenis gekonseptualiseer in terme van implikasie of belang, byvoorbeeld wat beteken my 

sorgsame houding vir die diabetiese pasient? 

Die selfreflekterende of kritiese kenwyse 

Hierdie kenwyse behels insig in penoonlike optrede wat 'n produk is van sosiale, kulturele en 

bistoriese invloede. 'n Individu bekom insig in hoe 'n saak of sy/haar optrede beinvloed word 

deur sosiale, kulturele en historiese faktore. Dit geskied in groepverband in 'n ondersoekende 

leerklimaat (Lovat & Smith 1991:75-76). Dit vereis 'n kritiese ingesteldheid teenoor dit wat 
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bestudeer word of 'n situasie wat belewe word 

Lovat en Smith (1991:77-78) wys daarop dat alle vakke of temas die empiries-analitiese, 

hermeneutiese en kritiese kenwyses ondersteun en derhalwe kan die vakke en temas in diepte 

bestudeer word deur die feitelike te bestudeer, onderliggende betekenisse uit te klaar en krities 

met die leerstof om te gaan. 

2.5.3.3 Die samelewing/kultuur 

'n Samelewing is 'n versameling van individue wat 'n onderskeibare groep vorm. Kultuur is die gedeelde 

lewenswyse van die onderskeibare groep en sluit in hulle wereldsiening, waardes, norme, gelowe en 

gebruike (Zais 1976:162-163). 

Verskeie samelewings- en kulturele vraagstukke beinvloed 'n kurrikulum (Zais 1976:162-177). 

Die uitkoms van 'n kurrikulum is 'n persoon wat beskik oor bepaalde eienskappe (Zais 1976:162-167). 

Daar behoort dus besin te word oor die bree eienskappe van die persoon wat die kurrikulum voltooi het. 'n 

Voorbeeld binne verpleegkundeverband is 'n sorgsame praktisyn. 

Taal is die middel waardeur uiting gegee word aan kulturele idCes. Dit is ook onontbeerlik vir die 

ontwikkeling van idees. 'n Kurrikulumkwessie is die taal waarin onderrig gelewer sal word en die 

potensiele kulturele sydigheid spruitend uit 'n besondere keuse (Zais 1976:166-166). 

'n Verdere kurrikulumkwessie is die media waardeur kennisoordrag geskied en die potensiele effek 

daarvan op die leersituasie. Die gedrukte teks projek:teer 'n gefragmenteerde, lineere en opeenvolgende 

beeld van die realiteit en die draagbare boek kan lei tot leer in isolasie. Die elektroniese media kan daartoe 

lei dat studente gebombardeer word met massas inligting en beelde. Benutting van die elek:troniese media 

vereis dat studente oor inligtingvaardighede beskik. Dit is geskik vir die daarstelling van leerervarings in 

'n interafhanklike, kooperatiewe leerklimaat om in-diepte leer te bevorder (Mc Luhen in Zais 1976: 170). 

Die samelewing as kurrikulumgrondslag behels besinning oor die kulturele basis van die kurrikulum, 

asook strategiee om kulturele eensydigheid te voorkom (Print 1993:39). Aspekte waaraan aandag gegee 

moet word, is byvoorbeeld die rol van die vrou in die samelewing (Zais 1976:177). Binne 

verpleegkundeverband noodsaak die kulturele samestelling van die gesondheidsorgverbruikers besinning 

oor die gesondheidsorgperspek:tief wat die verpleegkundekurrikulum weerspieel, byvoorbeeld is die 

kurrikulum 'n weerspieeling van die biomediese gesondheidsorgkultuur of word kulturele sensitiwiteit 

gehandhaaf deur ook die magies-religieuse en die holistiese perspek:tiewe in te sluit? 
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2.5.3.4 Die aard van die individu en leer 

Die filosofiee wat bespreek is in paragraaf 2.5.3.l bevat elk 'n besondere siening van die aard van die 

mens. Dit belnvloed 'n beskouing oor hoe die mens leer. 

In die onderhawige bespreking word verskeie benaderings tot leer en die bepaalde mensbeskouings 

waarop elk berus, bespreek. 

Die stimulus-respons-benadering ten opsigte van leer 

Die benadering is kongruent met die realisme. Die hooffokus van die stimulus-respons-benadering is 

menslike gedrag wat verklaar word in terme van reels wat die verband tussen stimuli en response beheer 

(Lefrancois 1997: 113). 

Die mens word beskou as 'n neutraal-passief of reaktiewe wese wat onderhewig is aan bemvloeding deur 

stimuli in die eksteme omgewing (Bigge 1982:49,66). Hy/sy is 'n produk van sy/haar unieke geskiedenis 

van stimulus-respons-patrone (Bigge 1982:183). 

Leer is die gevolg van 'n assosiasie tussen 'n stimulus en 'n respons, asook vorming van verhoudings 

tussen 'n reeks stimuli en response. 'n Reeks individuele gekondisioneerde response bet 'n ingewikkelde 

patroon van gewoontes tot gevolg (Bigge 1982:96; Quinn 1995:89). Die beginsel van oorsaak en effek is 

betrokke by leer. Indien 'n stimulus bekend is, kan die daaropvolgende respons voorspel word Leer is 

onderhewig aan invloede vanuit die omliggende omgewing. Daarom kan die dosent beheer uitoefen oor 

die leeromgewing deur byvoorbeeld versterking van leer (Bigge 1982:62-63; Quinn 1995:8). 

Leer is 'n verstandelike, verbaal-feitelike proses wat gerig is op die geheue, naamlik memorisering van 

feitelike materiaal. Dit stel die mens in staat om akkuraat te kan redeneer oor enige saak in enige situasie. 

Feite en beginsels wat aangeleer moet word. word aan studente verduidelik om begrip tot gevolg te he. 

Onderrig bet ten doel om die verstand af te rig en verstandelike dissipline te kweek by studente. 

Laasgenoemde word gekenmerk deur 'n suiwer redeneringsproses (Bigge 1982:24,27,63,296,316). 

Persepsie is soortgelyk aan die neem van 'n foto. Die mens neem die eksteme omgewing waar deur die 

sintuie, en dit word ingeprent in die sentrale senuweestelsel (Bigge 1982:68). 

'n Atomistiese benadering word gevolg tydens onderrig deur te fokus op die elemente van 'n saak eerder as 

die geheel (Bigge 1982:57; Quinn 1995:8). 
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Die gevolg van leer is verandering in waarneembare gedrag in 'n verlangde rigting. Die stimulus-respons

benadering berus op die aanname dat slegs gedrag wat waargeneem kan word. gebruik kan word om leer 

te verklaar (Bigge 1982:89,110; Quinn 1995:89; Woolfolk 1990:229). Daarom is meting betrokke by 

evaluering. 

Verbandhoudende leerteoriee is die van klassieke of operantkondisionering. Klassieke kondisionering hou 

verband met 'n proses van stimulusvervanging, en operantkondisionering met responsmodifisering (Bigge 

1982:89). Teoretici word geklassifiseer as behavioriste en neo-behavioriste. Die behavioriste fokus op 

stimulusvervanging en die neo-behavioriste op responsmodifisering. Behavioriste is Watson en Thorndike 

en die neo-behavioriste word verteenwoordig deur Bandura, Gagne en Skinner (Bigge 1982:50). 

Die benadering is kongruent met die empiries-analitiese paradigma vir kurrikulumontwikkeling (par. 

1.6.1.2). 

Die gestalt-psigologie en kognitiewe veld-leerteoriee 

Die kognitiewe veld-leerteoriee is geskoei op die kognitiewe veldpsigologie wat fokus op organisatoriese 

prosesse in die verstand. naamlik kognisie en metakognisie (Bigge 1982:61; Lefrancois 1997:111; Quinn 

1995:8). Dit is kongruent met die pragmatisme. 

Die mens word beskou as 'n aktiewe, konstruerende en interpreterende wese. Die mens se realiteit is 

interpretasies ofbetekenisse wat hy/sy beg aan dit wat ervaar en waarneem word (Bigge 1982:67,68,184). 

Hy/sy beskryf die wereld nie bloot in objektiewe fisiese terme nie, by/sy interpreteer dit. Die mens 

selekteer, vereenvoudig, kombineer en plaas dit wat waargeneem word binne konteks (Bigge 

1982:178,182-183). Die mens ontwikkel in wedersydse interaksie met mense en dinge in sy/haar 

omgewing (Bigge 1982:188,191). Menslike ontwikkeling is die gevolg van die psigologiese interaksie 

tussen hom/haar en sy/haar kultuur of omgewing en word derhalwe beskou binne konteks van sy/haar 

totale omgewing (Bigge 1982:49, 80,184). 

Die vernaamste konsep wat verband bou met leer is verandering in kognitiewe struktuur, naamlik 'n 

netwerk van bestaande konsepte, strategiee en insigte in die verstand Dit verteenwoordig bestaande 

kennis waaroor die leerder reeds beskik en wat dien as interpretatiewe raamwerk waarvolgens nuwe 

inligting verwerk word om betekenisvolle leer te verseker (Bigge 1982:217-218; Lefrancois 1997:157). 

Onderrig bet ten doel dat studente insig verwerf in dit wat hulle leer. /nsig is die ontdekking van nuwe 

betekenisse en begrip, of wysiging van bestaandes; die snap van 'n idee; die vermoe om deur 'n situasie te 

sien. Dit is 'n basiese sin vir verhoudings, betekenis of oordeel wat toegepas kan word op soortgelyke, 
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maar nie noodwenig identiese, situasies ofprosesse (Bigge 1982:96,173,217). 

Leer is 'n interaksieproses waartydens die mens nuwe insigte, oftewel kognitiewe strukture, ontwikkel en 

bestaandes verander (Bigge 1982:172,217). Die mens gee betekenis aan dit wat hy/sy leer. Hierdie 

betekenis word gedeeltelik gekonstrueer van die objektiewe realiteit wat die leerder waarneem, en 

gedeeltelik van die wyse waarop die mens die inligting in verband bring met sy/haar bestaande kognitiewe 

struktuur (Woolfolk 1990:232). Betekenisgewing is persoonlik van aard. Dit wat waargeneem word, word 

ervaar vanuit 'n sekere hoek, rigting ofuitgangspunt (Bigge 1982:183). 

Betekenisgewing vind altyd plaas in verhouding tot die totale situasie. Die mens is geneig om sensoriese 

inligting in patrone of verhoudings te organiseer, sodat hy/sy kan sin maak uit die wereld (Woolfolk 

1990:232). Volgens hierdie ekspansionistiese siening is 'n geheel groter as die som van die dele daarvan; 

'n siening wat dui op sintetiese denke (Quinn 1995:8). 'n Gelntegreerde benadering word dus gevolg 

tydens onderrig. 

Ervaring beklee 'n prominente posisie in die kognitiewe veldleerteoriee. Dit is 'n psigologiese, 

insiggewende proses wat geskied tydens interaksie tussen die mens en sy/haar omgewing. Dit behels 

doelbewuste handeling en die antisipering van die gevolge van optrede (Bigge 1982:70, 187). 

Verbandhoudende leerteoriee is die van Ausubel en Bruner, asook Kelly se persoonlike konstrukteorie en 

Schon se reflektiewe praktisyn. 

Die benadering is kongruent met die hermeneutiese paradigma vir kurrikulumontwikkeling (par. 1.6.1.3). 

Die kognitiewe ontwikkeling-benadering ten opsigte van leer 

Die individu word beskou as 'n sosiale wese wat ontwikkel in interaksie met andere. 

Met hierdie leerbenadering word daar gefokus op die kognitiewe ontwikkeling van die individu in 

interaksie met andere terwyl daar gefokus word op toepaslike take (Dillenbourg, Baker, Blaye & O'Malley 

1994:1). Die mens leer in interaksie met andere (Doise in Kumar 1996a:l). Volgens die 

ontwikkelingsvlak van die mens word hy/sy blootgestel aan sekere sosiale interaksies. Hierdie interaksies 

lei weer tot verdere ontwikkeling (West, Farmer & Wolff 1991:5). 

Leer is 'n sosiale proses. Dit geskied in 'n kooperatiewe leerklimaat wat gekenmerk word deur 

dialoogvoering en samewerking. Samewerking is 'n proses waardeur gedeelde konsepsies van 'n probleem 

gebou en behou word. Dit geskied in 'n leerkonteks wat toepaslik is vir die leertaak. Dit verseker dat 
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studente die nodige kennis en vaardighede aanleer, maar ook insig bekom in die omstandighede waarin 

die bierdie kennis en vaardighede toegepas kan word (Kumar 1996a:l-2). 

Verbandhoudende leerteoriee sluit die sosiokulturele teorie van Vygotsky in (Kumar l 996a: 1 ). 

Die sosiokulturele teorie van Vygotskv 

Vygotsky beskou leer as 'n sosiokulturele proses, met ander woorde, kennis word deur die mens 

gekonstrueer in 'n bepaalde konteks (Wink 1997:82-83). Ten opsigte van leer se Vygotsky 

(1978:88): "Human learning presupposes a specific social nature and a process by which 

children grow into the intellectual life of those around them." 

Vygotsky (1978:86-87) onderskei tussen die werklike en die potensiele ontwikkelingsvlak van die 

kind op enige gegewe tydstip. Die werklike ontwikkelingsvlak word gekenmerk deur dit wat die 

kind reeds onafhanklik kan doen vanwee voltooide ontwikkelingsiklusse. Die potensiele 

ontwikkelingsvlak verwys na dit wat die kind sal kan doen onder leiding van 'n volwassene. Die 

sone van proksimale ontwikkeling is die afstand tussen die werklike ontwikkelingsvlak soos 

bepaal deur onathanklike probleemoplossing en die potensiele ontwikkelingsvlak soos bepaal 

deur probleemoplossingsvermoe onder leiding van 'n volwassene of 'n meer bevoegde 

medeleerder. Vygotsky (1978:90) se, " .... development processes do not coincide with learning 

processes. Rather the development process lags behind the learning process, this sequence then 

results in zones of proximal development." 

Daar is 'n veroorsakende verhouding tussen sosiale interaksie en kognitiewe ontwikkeling van die 

mens. Die eksterne sosiale wereld van die mens word gekoppel aan sy/haar interne verstandelike 

prosesse deur middel van bemiddeling. Bemiddeling vind plaas in die sone van proksimale 

ontwikkeling om die potensiele ontwikkelingsvlak te realiseer. Die gevolg van bemiddeling is 

immer hoer verstandelike funksionering. Leer vind plaas wanneer 'n uiterlike handeling 

gemternaliseer word en dit wat gemternaliseer is, is kultureel gegrond Internalisering bet 

plaasgevind indien die individu dit wat hy/sy in samewerking met andere geleer bet, onafhanklik 

toepas op 'n soortgelyke probleem (Kumar 1996a:l; Vygotsky 1978:56-57; Werstch & Stone 

1985:166). 

Die mens gebruik taal om betekenis te gee aan dit wat hy/sy ervaar. Deur middel van taal word 

gedagtes en idees tussen mense uitgeruil. Sodoende word die idees en ervarings van verskeie 

persone gekombineer om leer te verhoog. Betekenis is derhalwe sosiaal en kultureel gegrond 

Die implikasie hiervan is dat onderrig gelewer word deur gebruik te maak van betekenisvolle 
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dialoog (Wink 1997:82-88). 

Die fenomenologies-humanistiese benadering ten opsigte van leer 

Die hooffokus van hierdie benadering is die persoon, naamlik menslike individualiteit en die menslikheid 

van elke persoon (Lefrancois 1997: 112-113). 

Die mens is 'n outonome wese en is verantwoordelik vir dit wat hy/sy gaan word Hy/sy is vty om te kies, 

maar is aanspreeklik vir die gevolge van sy/haar keuses (Kneller 1971 :72; Rogers 1%9:162). 

Die realiteit is die wereld van private ervaring wat verskil van individu tot individu. Dit is die mens se 

persepsie van dit wat hy/sy ervaar en is dus 'n individuele saak. Die mens se gedrag kan derhalwe net 

verstaan word deur dit te beskou volgens sy/haar eie perspektief (Lefrancois 1997:316-319). 

Leer berus op twee hoofbeginsels, naamlik die uniekheid van die leerder en die dosent-student 

verhouding. Voorsiening word gemaak vir individuele en kulturele verskille tydens leer (Lefrancois 

1997:315). Daarom word onderrig byvoorbeeld met inagneming van die leerstyle van studente gelewer 

(Lefrancois 1997:328). 

Die leerklimaat is demokraties, leerdergesentreerd en nie-bedreigend. Die beginsel van selfgerigte leer en 

intrinsieke motivering geld Die dosent-student verhouding word gekenmerk deur sorgsaamheid, 

koestering, vertroue en respek (Knowles 1980:43-55; Rogers 1969:29,106,126,312). Samewerking eerder 

as kompetisie word aangemoedig, daarom word gebruik gemaak van onderrigstrategiee soos kooperatiewe 

leer (Knowles 1980:112,223; Lefrancois 1997:330; Rogers 1969:163). Die dosent tree op as fasiliteerder, 

buigsame leerhulpbron en die skepper van 'n klimaat waarin leer kan geskied Hy/sy is berader, lektor en 

adviseur (Rogers 1969:104-105,164-165). Studente word gekonfronteer met probleme om ondersoek te 

stimuleer en hulpverlening geskied indien hulle daarom vra (Rogers 1969:136). 

Betekenisvolle leer is konteksgebonde, ervaringsgerig en relevant tot die persoonlike doelstellings van 

studente (Rogers 1969:3-5). 

Selfevaluering is van primere belang en evaluering deur andere is van sekondere belang. Selfkritiek 

bevorder onafhanklikheid, kreatiwiteit en selfgerigtheid (Rogers 1969: 163,201 ). 

Verbandhoudende leerteoriee is teoriee wat buigsaam, oop en holisties is, asook toelaat vir veelvuldige 

realiteite (Bevis & Watson 1989:4). Voorbeelde is Kolb se ervaringsleerteorie, Knowles se andragogiek, 

Rogers se studentgesentreerde benadering en Maslow se behoeftehierargie wat gemik is op motivering 
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(Quinn 1988:42-48). 

2.5.4 Gevolgtrekkings 

Die proses van kurrikulumontwikkeling sluit 'n konseptualiseringsfase in waartydens daar besin word oor 

die perspektiewe wat sal geld vir 'n bepaalde kurrikulum. 

Ten opsigte van die kurrikulum word daar besin oor die aard en die funksie daarvan. 

Ten opsigte van die filosofiese grondslag van die kurrikulum, word aandag gegee aan: 

• die filosofiese orientasie waarvolgens kurrikulumontwikkeling sal geskied 

• die betekenis van die konsep kennis en die vonne van kennis, asook kenwyses wat by 'n 

verpleegkundekurrikulum ingesluit behoort te word 

• die kulturele orientasie wat die kurrikulum sal weerspieel 

• die aard van die mens en die leerteoriee wat van toepassing is vir die verpleegkundekurrikulum 

Die kurrikulumvraagstukke wat na vore tree, is: 

Hoe word 'n kurrikulum in verp/eegkunde gekonseptualiseer? 

Wat is diefunksie van die verpleegkundekurrikulum? 

Wat is die grondslag van die verpleegkundekurrikulum? 

2.6 DIE STRUKTUUR VAN 'n KURRIKULUM 

Die kurrikulum bestaan uit verskeie komponente. Hierdie komponente is die kurrikulumdoel, 

kurrikuluminhoud, kurrikulumontwerp, leerervarings en evaluering van leer. 

2.6.1 Kurrikulumdoel 

2.6.1.1 Definisie 

Die kurrikulumdoel is die rigting waarheen kurrikulumontwikkelaars beoog dat leerders sal ontwikkel 

vanwee betrokkenheid by die kurrikulum. Die kurrikulumdoel kan in verskeie vonne gestel word Die 

bronne van die kurrikulumdoel is onder andere die situasie-analise, die kurrikulumkomitee se filosofiese 

en kurrikulumperspektief, opvoedkundige beskouings soos vervat in beleidsdokumente en 

navorsingsverslae, asook die vakinhoud Dit dien as rigtinggewer vir die beplanning en ontwikkeling van 
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kurrikuluminhoud, leerervarings en die evalueringvan leer (Print 1993:121-122,127-129). 

2.6.1.2 Mikpunte, doelstellings en doelwitte 

Wheeler (1967:31) en Zais (1976:306) omskryf 'n mikpunt as 'n beskrywing van die verwagte 

hoofuitkomste van die kurrikulum. Dit is algemene, waardebelaaide stellings (Ornstein & Hunkins 

1993:210). Dit hou verband met die bree, algemene eindresultaat wat ten doel gestel word en word 

gewoonlik in vae terme geformuleer (Ornstein & Hunkins 1993:210; Zais 1976:306). Volgens Wheeler 

(1967:32) is dit stellings van die verwagte optrede, gevoelens, houdings en kennis wat geintegreerd 

openbaar sal word in toepaslike situasies. Ornstein en Hunkins (1993:213) se dat mikpunte relevant moet 

wees tot die hede en die toekoms, en Print (1993:122) bring dit in verband met die begeertes en 

verwagtinge van die samelewing. 

Doelstellings word afgelei van mikpunte (Ornstein & Hunkins 1993:213). Dit is volgens Wheeler 

(1967:32) en Zais (1976:306) minder vaag as die mikpunt en hou verband met dit wat ten doel gestel 

word met 'n vakgebied of vir elke stadium ter voltooiing van die kursus. 

Doelwitte is spesifieke, operasionele stellings oor dit wat studente moet leer vanwee interaksie met die 

kurrikulum (Print 1993:124; Wheeler 1967:32; Zais 1976:306). Doelwitte word soms in die vorm van 

meetbare gedragsdoelwitte geformuleer (Zais 1976:311-312). 

2.6.1.3 Uitkomste 

By die uitkomsgebaseerde kurrikulum word die eindresultaat van leerervarings en 'n akademiese program 

uitgespel in terme van leeruitkomste en uittree-uitkomste. Spady (1994: 18) omskryf uitkomste soos volg: 

"Outcomes are high quality, culminating demonstrations of significant learning in context." Hy stel dit 

duidelik dat uitkomste nie gekonseptualiseer word in terme van punte en simbole nie. Dit is eerder 

bevoegdhede wat studente as gevolg van leer bekom het, en gevolglik kan demonstreer. Uitkomste 

spesifiseer die vakinhoud wat bemeester moet word, prosesse soos intellektuele vaardighede wat by 

studente ontwikkel moet word, asook die situasies waarin geleer en die uitkomste gedemonstreer moet 

word (Spady & Marshall 1991:67). Leeruitkomste word sodanig beplan, dat studente voorvereiste 

bevoegdhede aanleer wat dien as basis vir meer komplekse bevoegdhede. 
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In die Nasionale Kwali:fikasieraarnwerk word uitkomste geklassifiseer volgens kritiese en spesifieke 

uitkomste. Kritiese uitkomste is van toepassing op verskeie studievelde en spesifieke uitkomste is van 

toepassing in 'n spesifieke konteks (Olivier 1997:8-9). Kritiese uitkomste sluit uitkomste in wat verband 

hou met die volgende bevoegdhede: 

• doeltreffende kommunikasie deur gebruik te maak van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in 

mondelinge en/of geskrewe vorm 

• probleem-identifisering en -oplossing deur kreatiewe en kritiese denke in te span 

• doeltreffende en verantwoordelike organisering en bestuur van self en persoonlike aktiwiteite 

• effektiewe samewerking met andere in 'n span. groep, organisasie of gemeenskap 

• verwerwing, analisering, ordening en kritiese evaluering van inligting 

• effektiewe en kritiese benutting van die wetenskap en tegnologie 

• insig in die wereld as 'n versameling verbandhoudende sisteme en dat probleemoplossende kontekste 

nie in isolasie bestaan nie 

• kulturele en estetiese sensitiwiteit in veelvuldige sosiale kontekste 

• retlektering oor en ondersoek na effektiewe leerstrategiee, voortgesette onderwys- en 

beroepsgeleenthede 

• deelname as verantwoordelike burger in die lewe van plaaslike, nasionale en globale gemeenskappe 

(Olivier 1997:8-9; Phillips 1997:11). 

Spesifieke uitkomste is konteks-spesifiek, byvoorbeeld uitkomste wat verband hou met die funksies van 

die verpleegkundige. 

Uitkomste wissel in omvang vanaf uitkomste vir besondere leersegmente tot die wat bereik moet word na 

bestudering van 'n vakgebied of voltooiing van 'n studiekursus (Spady & Marshall 1991:67). Spady 

(1994:19-20) verdeel leeruitkomste in drie sones. Die sones en vlakke van bevoegdheid word in mbel 2.2 

saamgevat. 



Tabel 2.2: 

SONEVAN 

BEVOEGDHEID 
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Sones en vlakke van bevoegdheid 

OMSKRYWING VAN SONE VLAK VAN BEVOEGDHEID 

Tradisionele sone Dit is die mees basiese sone. Die sone is gegrmd Diskrete inhoudvaardi!!hede 

Oorgangsone 

TnDlllformasie-

sone 

op vakinhoud. Die uitkomste word in die vorm Die bevoeg<D:ieid van studente is konkred, bq>eik in 

van doelwitte wat gerig is op die vakinhoud, omvang en spesifiek tot 'n besoodere vakgebied 'n 

gestel. Die bevoeg<D:iede wat gedemonstreer word Voorbeeld is om 'n normale EKG te identifiseer en te 

de.ur studente is nie veralgemeenbaar na ander interpreteer. 

areas van die kurrikulum nie. Gestruk1ureerde taakverrigling 

Die sone is meer kompleks en brei!r in omvang as 

die tradisionele sone. Die bevoegdhede wat 

gedemoostreer word, is veralgemeenbaar en dus 

van toq>assing op verskeie vakgebiede. 'n 

Interdissiplinere benadering word gevolg om die 

bevoegdhede by studente te ontwikkel. Die 

bevoeg<D:iede kan toegepas word op verskeie 

situasies en toepassing daarvan vereis dahalwe 

integi:asie, sintese en fimksionele toqiassing. 

Studente volt.ooi 'n meer komplekse leeropdrag binne 'n 

gegewe raamwerk. 'n V oorbeeld is om 'n opstel te skryf 

oor hartaritmiee. 

Hoec orde bevoegdheid 

Veralgemeenbare bevoeg<D:iede word in die uitkomste 

vervat, byvoorbeeld analisering, komplekse 

probleemoplossing, besluitneming, beplanning en 

kommunikering md openbare gdiore. Kennis van verskeie 

vakgebiede word geintegTeer om die bevoegdhede te 

opmbaar. 'n V oorbeeld is om strategiee vir die 

voorkoming van hartsiektes aan 'n belangegroq> in die 

gemeenskap te ooderrig. 

Komplekse. oogestruktureerde taakverrigling 

Die mate van persoonlike eimaarskap, selfgeriglheid en 

selfevaluering vedtoog onder studente. Studente skep, 

beplan m implementeer hul eie projekte. Dit vereis 

onafhanklike navorsing en integrering van kmnis van 

verskeie bronne en dissiplines. 'n V oorbeeld is die ontwerp 

en implementering van 'n projek ta- vedtoging van die 

lewensgdlahe van 'n gemeenskap. 

Daar word wegbeweeg van die formele Komplekse rolverrigling 

kurrikulum en die inhoudkategoriee as Dit hou verband md rolverrigting in die samelewing tez 

vertrekpunt m doe! van leer. 'n Toekomsgerigte nakoming van hul verantwoordelikhede. 'n Hoe mate van 

benadering word gevolg. Die bevoegdhede wat persoonlike eienaarskap, selfgeriglheid en selfevaluering 

de.ur studente openbaar word, hou verband met dit word vereis. Dit geld ook vir gemotiveerdheid en 

wat vereis word om suksesvol in die bree persoonlike verbintenis om hul verantwoordelikhede na te 

samelewing te funksioneer. Die kurrikulum hd 'n kom. Die bevoegdhede is veralgemeenbaar ten opsigte van 

bekwame burger wat in 'n k~lekse samelewing tyd en situasie. 

kan funksioneer, ten doe!. Lewensrol fimksionering 

Dit vereis openbaring van bevoeg<D:iede om die lewensrolle 

van die volwassene suksesvol te vervul. 

(Spady 1994:19-20; Spady & Marshall 1991:68-71). 



49 

Die kurrikulumvraagstuk is dos: 

Gegewe di.e samelewingskontekste van di.e kurrikulum, watter kurrikulumdoel is /congruent met di.e 

opvoedkundi.ge en prof essionele eise wat gestel word aan di.e verpleegkundekurrikulum? 

2.6.2 Kurrikuluminhoud 

2.6.2.1 Qrnskrvwing 

Die betekenis van kurrikuluminhoud en verbandhoudende konsepte word vervolgens uitgeklaar en van 

mekaar onderskei. 

Kurrikuluminhoud 

Hyman (Zais:l976:324) verwys na kurrikuluminhoud as kennis (soos feite, verklarings, beginsels en 

definisies), vaardighede en prosesse (soos skryfvaardighede, kritiese denke, besluitneming en 

kommunikasie), asook waardes (dit wat geglo word is goed/sleg, reg/verkeerd). Kurrikuluminhoud 

bestaan dus uit vakinhoud, vaardighede en prosesse, asook 'n bepaalde waardesisteem. 

Die onderskeid tussen vakinhoud, kennis en inligting of feite 

Dit blyk uit die literatuur dat daar onderskei kan word tussen vakinhoud, kennis en inligting of feite. 

Vakinhoud verteenwoordig 'n rekord van kennis wat die mens reeds opgedoen bet, en kennis is die 

verdiepende betekenis wat 'n individu bekom vanwee transaksie met die vakinhoud (Zais 1976:325-236). 

Kennis is ook nie gelykstaande aan inligting of feite nie. Stenhouse (1975:17) stel dit soos volg: 

"Knowledge in (this) sense consists not of facts, but of facts so structured by theory that they acquire 

meaning. " Studente verwerk inligting om tot kennis te kom. lndien vakinhoud nie betekenisvol is vir 

studente nie, bly dit blote feite wat deur middel van papegaaileer bemeester en spoedig vergeet word 

(Quinn 1995:285). Die bemeestering van betekenisvolle kennis vereis insig, terwyl feite gememoriseer 

word (Bigge 1982:96,173,217; Halpern 1996:373). 

Die onderskeid tussen vakinhoud en prosesse 

Wheeler (1967:39-40) onderskei tussen vakinhoud en prosesse deur dit in verband te bring met Bloom se 

taksonomie van gedragsdoelwitte. 
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Vakinhoud is gerig op die ontwikkeling van kennis en begrip by studente. 

Prosesse as kurrikuluminhoud is gemik op intellektuele ontwikkeling, naamlik toepassing, analisering, 

sintetisering en evaluering. Laasgenoemde is nie beperk tot 'n spesi:fieke vakgebied nie. Taba (Wheeler 

1%7:180-181) wys daarop dat prosesse en vakinhoud ewe belangrik en interafhanklik is. Vakke is die 

bron van die feitelike inligting waarop denkprosesse berus en dit stel studente bloot aan denkstrategiee 

wat eie is aan 'n besondere vakgebied. Die onderskeie vakke in 'n kurrikulum stel eiesoortige logika-eise 

aan studente. Elke vak beskou ook die samelewing vanuit 'n spesi:fieke oogpunt. 

Die verband tussen kennis en prosesse 

Daar bestaan 'n noue verband tussen kennis en prosesse, spesi:fiek probleemoplossing. 

Cholowski en Chan (1995:150) haal verskeie navorsingsbevindinge aan wat aandui dat suksesvolle 

probleemoplossing die benutting van probleemoplossingsprosesse, asook 'n ryke kennisbasis vereis. 

Deskundigheid in probleemoplossing berus egter nie op meer en meer kennis nie, maar eerder op 'n 

verbeterde vermoe om hierdie kennis toe te pas. Dit vereis dat probleme waarmee studente gekonfronteer 

word, gekoppel word aan bestaande kennis waaroor die student beskik. Hierdie kennis word opgeroep en 

gebruik in die konteks van die bestaande probleem ten einde 'n oplossing te vind 

2.6.2.2 Stappe vir inhoudselektering 

Wheeler (1967:185) beskryf die stappe vir inhoudselektering as identi:fisering van 'n konseptuele 

raamwerk, identi:fisering van basiese idees en temas, asook identi:fisering van alternatiewe steekproewe 

van inhoud 

Die konseptuele raamwerk is die kategorisering van kennis wat in die kurrikulum vervat behoort te 

word, en die beskrywing van die verband daartussen (Wheeler 1967:186-191). Dit bied 'n globale beeld 

van die kurrikuluminhoud en die verband tussen die temas en idees. 

Met die konseptuele raamwerk as vertrekpunt, word die basiese temas of idees van die kurrikulum afgelei 

(Wheeler 1967:195). Dit verteenwoordig die konsepte wat in die konseptuele raamwerk vervat is en dien 

as basis vir inhoudselektering en kurrikulumorganisasie. 

Altematiewe inhoude, wat geldige voorbeelde is van die temas of idees waarmee dit verband hou, word 

gespesi:fiseer. 'n Keuse kan uitgeoefen word ten opsigte van die kombinasie alternatiewe inhoude wat 

bestudeer gaan word om die basiese temas of idees te verken. Aangesien die alternatiewe inhoude die 
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geleentheid bied vir keuse ten opsigte van die spesifieke inhoud wat by die kurrikulwn ingesluit gaan 

word, kan voorsiening gemaak word vir streeksverskille in die samelewing en individuele verskille onder 

studente (Wheeler 1967:200-201). 

2.6.2.3 Hoofkriteria vir inhoudselektering 

Die hoofkriteria vir die selektering van kurrikuluminhoud word deur Wheeler (1967:220-221) en Print 

(1993:145-151) uitgespel. Die vernaamste kriteria is geldigheid. betekenisvolheid en nuttigheid. 

Geldigheid verwys na die mate waarin die kurrikuluminhoud die kurrikulumdoel weerspieel en 'n bydrae 

lewer tot die bereiking daarvan. Die kurrikuluminhoud is outentiek, resent en behoort die belangrike 

konsepte wat uitgesonder word vir onderrig, te ornsluit. 

Betekenisvolheid beteken dat die geselekteerde kurrikuluminhoud essensieel is vir die bestudering van 'n 

gegewe vakdissipline of tema, van toepassing is op 'n verskeidenheid probleme en aangewend kan word 

om te voorspel of nuwe kennis te ontdek. 

Nuttigheid verwys na die bydrae wat die kurrikuluminhoud lewer om probleme eie aan die vakgebied op 

te los en studente voor te berei om in die samelewing te funksioneer. 

Ander kriteria is kongruensie met die behoeftes van studente, kongruensie met sosiale realiteite en 

leerbaarheid. Laasgenoemde beteken dat voorsiening gemaak word vir skemata waarvolgens studente 

toenemend komplekse leerstofkan bemeester (Wheeler 1967:223-225). 

Die kurrikulumvraagstuk is soos volg: 

Watter kurrikuluminhoud sal bydra tot die realisering van die doel van die verpleegkundekurrikulum? 

2.6.3 Kurrikulumontwerp 

2.6.3.1 Definisie 

Print (1993:XVII) definieer kurrikulumontwerp as: " ... the process of conceptualising and a"anging the 

elements of curriculum in a coherent pattern." In paragraaf 2.4.1 is gestel dat kurrikulumontwerp van 

toepassing is op kurrikuluminhoud en leerervarings. Benewens die rangskikking van die 

kurrikulumkomponente dra die kurrikulumkomponente 'n relatiewe gewig, byvoorbeeld meer Idem kan 

geplaas word op kurrikuluminhoud of op leerervarings (Ornstein & Hunkins 1993:232) . 
• 
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2.6.3.2 Sentrale fasette van kurrikulumontwerp 

Volgens Taha (Zais 1976:369) is die sentrale fasette van kurrikulumontwerp omvang, verloop, 

kontinuiteit en integrasie. 

Horisontale kurrikulumorganisasie 

Horisontale kurrikulumorganisasie verwys na omvang en integrasie. 

Omvang is die breedte teenoor diepte van kurrikuluminhoud. 

lntegrasie is die koppeling van die inhoud van verskeie vakgebiede, leerervarings en 

kurrikulumkomponente sodat studente dit wat ervaar en geleer word, as 'n geheel waarneem (Ornstein & 

Hunkins 1993:238). 

Vertikale kurrikulumorganisasie 

Verloop en kontinuiteit is dimensies van vertikale organisasie. 

Verloop behels 'n logiese volgorde vir kumulatiewe leer (Ornstein & Hunkins 1993:239). Verloop kan 

geskied vanaf eenvoudige na komplekse of konkrete na abstrakte leerstof, volgens chronologiese gebeure 

of vanaf die geheel na die elemente. Wheeler (1967:247-248) wys daarop d3t verloop ook kan geskied 

volgens 'n stelselmatige verbreding van die perspektief wat gevolg word om 'n gegewe onderwerp te 

bestudeer. 'n Verdere riglyn vir verloop is byvoorbeeld die morele ontwikkelingsteorie van Kohlberg (Print 

1993:159). 

Kontinuiteit verwys daarna dat hooftemas en vaardighede herhaaldelik gedurende verskeie stadiums 

bestudeer word. Die diepte en breedte verskil van stadium tot stadium (Ornstein & Hunkins 1993:239-

240). 

Artikulasie en balans 

Ander ontwerpdimensies is artikulasie en balans. 

Artikulasie verwys na die interverwantskap van verskeie aspekte van die kurrikulum. Vertikale 

artikulasie is die koppeling van leerstof met vorige leerstof wat dien as voorvereiste kennis. Horisontale 
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artikulasie is koppeling van nuwe leerstof wat gelyktydig in afsonderlike vakke behandel word (Ornstein 

& Hunkins 1993:240). 

Balans word gehandhaaf deur 'n toepaslike gewig aan elke onderwerp ofvak toe te ken. Balans weerspieel 

die samelewingstendense soos geidenti:fiseer in die situasie-analise. Groter gewig word toegeken aan 

prioriteitsvraagstukke. Die balans word verskuif volgens veranderinge in die samelewing. Daar word ook 

'n balans gehandhaaf tussen die spesifieke belangstellings van studente en dit wat alle studente moet weet 

(Ornstein & Hunkins 1993:241). 

2.6.3.3 Benaderings vir kurrikulumontwerp 

Kurrikulumontwerp kan inhoud-, leerder- ofprobleemgesentreerd wees (Zais 1976:408-414). 

Die inhoudgesentreerde ontwerp 

Kurrikulumontwerp wat fokus op kurrikuluminhoud, is die vakgesentreerde, die vakdissipline-, die 

studieveld- of die prosesontwerp. 

Die vakgesentreerde ontwerp behels kurrikulumorganisasie om die kennis van die vakgebied op logiese 

en samehangende wyse te onderrig. Die uitgangspunt is clat die mens se verstand gevul moet word met 

kennis. Die onderskeie vakke verteenwoordig kennis in die mees logiese, ekonomiese en leerbare vorm. 

Kurrikulumverloop is volgens die logika van die vakgebied en die gereedheid van studente om die leerstof 

te bemeester. Dit geskied gewoonlik van eenvoudig na kompleks (Ornstein & Hunkins 1993:243; Tanner 

& Tanner 1995:156; Zais 1976:398). 

Verskeie vakke kan gegroepeer word in bree vakdissiplines, naamlik die vakdissipline-ontwerp (Tanner 

& Tanner 1995:156). Daar word gefokus op insig in die konseptuele struktuur van en die prosesse wat eie 

is aan die onderskeie dissiplines. Die struktuur van die vakdissipline word ontsluit, naamlik verhoudings, 

konsepte en beginsels. Struktuur verwys na die basiese, interverbandhoudende patrone en idees van 'n 

vakdissipline. Die onderrig van struktuur beteken clat studente leer hoe dinge verband hou (Bruner in 

Quinn 1995:72). Klem word ook geplaas op toepasbare kennis, naamlik metodes van navorsing, 

verwerking van inligting en probleemoplossing wat eie is aan die dissipline (Ornstein & Hunkins 

1993:236,245; Zais 1976:331-335). Tanner en Tanner (1995:156,168) wys claarop clat dissiplinere 

ondersoek abstrak en verwyder is van die praktyk. 

Die studieveldontwerp verteenwoordig 'n poging om fragmentasie en kompartementalisasie in die 

kurrikulum uit te skakel. Die kurrikulum is gesentreer rondom bree temas waarvolgens die inhoud van 
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verskeie vakke of dissiplines geintegreerd aangebied word (Ornstein & Hunkins 1993:245). 

Die proseskurrikulum-ontwerp sentreer rondom wetenskaplike prosedures en prosesse waarvolgens 

kennis uitgebrei kan word Hierdie prosedures en prosesse is nie beperk tot 'n enkele vakgebied of 

dissipline nie. Die primere fokus is die wyse waarop die mens dink en leer, en toepassing van hierdie 

prosesse op die vakinhoud (Ornstein & Hunkins 1993:234,237). Beyer (Ornstein & Hunkins 1993:247) 

identifiseer drie basiese denkstrategiee, naamlik probleemoplossing, besluitneming en konseptualisering. 

Die mikrodenkstrategiee wat geassosieer word met die drie vermelde strategiee, is analise en sintese. 

Die leerdergesentreerde ontwerp 

By die leerdergesentreerde kurrikulumontwerp, is kurrikulumorganisasie geskoei op die individuele 

behoeftes, belangstellings en doelwitte van studente. Die kurrikulum is nie vooraf bepaal nie. Beplanning 

berus op die behoeftes van studente. Die onderrig-leerproses is ongestruktureerd en die 

kurrikulumstruktuur ontwikkel terwyl studente en die dosent betrokke is by die onderwysgebeure. Die 

onvermoo om die behoeftes en belangstellings van individuele studente akkuraat te antisipeer, bemoeilik 

kurrikulumbeplanning (Ornstein & Levine 1993:532-533; Zais 1967:408-410). 

Die aktiwiteitgesentreerde kurrikulum bet 'n leerdergesentreerde ontwerp wat vooraf beplan word 

Kurrikulumorganisasie sentreer rondom lewensgetroue leerervarings wat aktiewe deelname en 

probleemoplossing vereis. Gemeenskaps- en beroepsgerigte aktiwiteite berei studente voor vir die sosiale 

rol wat hulle in die samelewing sal vervul (Ornstein & Levine 1993:534). Die metodes en inhoud van 

verskeie vak:gebiede word toegepas om probleme op te los en daarom word die grense van individuele 

vakke oorskrei (Ornstein & Hunkins 1993:236,249-250). 

Die humanistiese kurrikulumontwerp is buigsaam en maak voorsiening vir keusevakke waartussen 

studente volgens persoonlike voorkeure kan kies (Ornstein & Hunkins 1993 :254 ). 

Die probleemgesentreerde ontwerp 

Die probleemgesentreerde kurrikulumontwerp sentreer rood.om samelewingsbehoeftes, lewensprobleme 

en samelewingsvraagstukke soos geidentifiseer in die situasie-analise en is dus sosiaal gesitueerd 

(Ornstein & Hunkins 1993:235,255). Die kurrikulumontwerp is vooraf bepaal, maar buig...aamheid 

bestaan om voorsiening te maak vir sosiale verandering en die besondere behoeftes van studente. Die 

primere fokus is egter samelewingsbehoeftes (Ornstein & Hunkins 1993:255; Zais 1976:414-415). 
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Die lewensituasiesontwerp sentreer rondom lewensvraagstukke soos die handhawing van sosiale en 

politieke verhoudings en die bewaring van lewe. Tradisionele vakinhoud word bestudeer, maar dit word 

toegepas op lewensituasies. Die kurrikulum is gerig op 'n beter samelewing en optrede om 'n bydrae te 

lewer in hierdie verband (Ornstein & Hunkins 1993:254-255). 

Kurrikulumorganisasie kragtens die rekonstmksionistiese benadering sentreer rondom 

samelewingsprobleme en sosiale verandering vir 'n meer regverdige samelewing. Dit geskied deurdat 

studente die geleentheid gebied word om aan gemeenskapsprojekte deel te neem of sodanige projekte te 

inisieer (Ornstein & Hunkins 1993:259-260). 

Wheeler (1967:44) wys daarop dat dit moontlik is om meer as een organisatoriese benadering te gebruik 

in 'n gegewe kurrikulum. 

Die kurrikulumvraagstuk wat uit die bespreking na vore tree, is soos volg: 

Watter benaderings vir kurrikulumontwerp is van toepassing op die verpleegkundekurrikulum? 

2.6.4 Selektering van leerervarings 

2.6.4.1 Definisies 

Die terme leeraktiwiteite, onderrig-leerstrategiee en leerervarings word dikwels afwisselend in die 

literatuur gebruik om te verwys na dit wat die dosent doen om leer te fasiliteer by studente, naamlik hoe 

dosente kurrikuluminhoud aan studente onderrig en geleenthede daarstel sodat hulle die inhoud kan 

bemeester. Daar bestaan egter 'n subtiele verskil soos vervolgens aangedui. 

Leer 

In die Oxford Paperback Dictionary (1988:462) word leer gedefinieer as "knowledge obtained by study; 

to gain knowledge of or skill in (a subject etc.) by study or experience or being taught; learn it by heart; 

memorize it thorough(v so that one can repeat it." Kragtens die HAT (1991:643) verwys leer eerstens na 

die aktiwiteite van die dosent, naamlik "onderwys; onderrig; /es gee in; vaardigheid in iets /aat kry; 

kennis oordra. " Tweedens verwys dit na die aktiwiteite van die student, naamlik "met die verstand 

probeer vat; jou eie maak; in die geheue opneem. " 

Volgens die definisies blyk dit duidelik dat leer beteken om onderrig te word, maar ook om dit wat 

onderrig word. te internaliseer. Beide die dosent en die student bet dus 'n aktiewe rol te vervul tydens leer. 
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Leer geskied dus in 'n interaktiewe leerklimaat. 

Leeraktiwiteite 

Leeraktiwiteite word deur Print (1993:164-165) gedefinieer as "those activities offered to learners in the 

teaching-learning situation which are designed to enable them to acquire the designated content and 

thereby achieve the stated objectives and more broadly, the curriculum intent. " 

Onderrig-leerstrategiee 

Onderrig-leerstrategiee verwys na metodes wat die dosent aanwend om leer teweeg te bring. Dit word 

gekategoriseer volgens verklarende onderrig, interaktiewe onderrig, kleingroeponderrig, ondersoekende 

onderrig/probleemoplossing, gei'.ndividualiseerde onderrig en die gebruik van realiteitsmodelle (Print 

1993:166-167). 

Die dosent wend onderrigstrategiee aan om studente aktief te betrek by leeraktiwiteite sodat betekenisvolle 

leerervarings daargestel kan word om leer tot gevolg te be. 

Leerervaring 

Leerervaring kombineer die term leer met ervaring. In die HAT (1991:208) word ervaar beskryf as "deur 

ondervinding leer; ondervind. " Ervaring verwys na "ondervinding; verwerwing van kennis; 

bedrewendheid deur dinge te doen." Leerervarings is betekenisvol, betrek die student as 'n geheel en 

vereis aktiewe betrokkenheid Leerervaring benadruk die resultaat van die student se benutting van 

leergeleenthede en betrokkenheid by leeraktiwiteite (Print 1993:164). Volgens Bigge (1982:102) leer die 

mens slegs deur middel van sy/haar dade indien hierdie dade hydra tot nuwe insigte. Leer geskied deur, en 

is die gevolg van betekenisvolle ervarings. Blote aktiwiteit is egter nie gelykstaande aan ervaring nie. 

Print (1993:166) wys daarop dat studente blootgestel moet word aan 'n verskeidenheid leerervarings om 

effektiewe leer te verseker. 

2.6.4.2 Kategoriee onderrig-leerstrategiee 

Onderrig-leerstrategiee word gekategoriseer volgens verklarende onderrig, interaktiewe onderrig, 

kleingroeponderrig, ondersoekende onderrig/probleemoplossing, gemdividualiseerde onderrig en die 

gebruik van realiteitsmodelle (Print 1993: 166-167). 
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Verklarende onderrig is gemik op inligtingoordrag vanaf 'n inligtingsbron na studente. Die bron van 

inligting is persone, asook media soos die televisie en boeke (Print 1993:167-169). 

Die essensie van interaktiewe onderrig is interaksie tussen studente en die dosent, met medestudente of 

met die bron van kennis. Terugvoer is 'n belangrike komponent van interaktiewe onderrig. Studente is 

aktiefbetrokke by leer en denkvaardighede word deur die interaktiewe proses ontwikkel (Print 1993:169). 

Met kleingroeponderrig verander die rol van die dosent vanaf inligtingoordraer na koordineerder van 

aktiwiteite en begeleier vir die verkryging en prosesering van inligting. Kleingroeponderrig word 

gekenmerk deur interaksie en samewerking tussen 'n groepie studente (Print 1993:170-171). 

Ondersoekende onderrig verwys na leerdergesentreerde onderrigstrategiee en word ook genoem 

ontdekkingsleer, probleemoplossing, of induktiewe leer. Studente word aktief betrek om 'n saak te 

ondersoek of 'n probleem op te los, en dit lei tot insig in die leerstof. Die onderrigbenadering bevorder 'n 

logiese, rasionele denkwyse, 'n positiewe benadering tot probleemoplossing en sistematiese besluitneming. 

Leer vind dikwels in groepverband plaas (Print 1993:172-174). 

By geindividualiseerde onderrig leer studente volgens hulle eie behoefte en tempo. Hulle studeer 

dikwels alleen. Dit geskied volgens gestruktureerde leerpakkette of op ongestruktureerde wyse, in welke 

geval die student onafhanklik studeer en die dosent benut as leerhulpbron. Laasgenoemde kan ook 

probleemgerig wees (Print 1993:174). 

Realiteitsmodelle is leersituasies wat so na as moontlik aan die werklikheid is. Dit wissel van 

realiteitsgetroue situasies na 'n abstrakte realiteit. Fisiese simulasies soos 'n gesimuleerde 

gesondheidsdienseenheid en werksaamhede in 'n werklike gesondheidsdienseenheid is konkreet van aard 

Simulasie-speletjies en rolspel is abstrakte realiteitsmodelle (Print 1993: 176-177). 

2.6.4.3 Kriteria vir die selektering van onderrig-leerstrategiee 

Kriteria vir die selektering van onderrig-leerstrategiee word deur Wheeler ( 1967: 148-174) uitgespel. 

Geldigbeid is die mate waarin die gekose onderrig-leerstrategiee 'n bydrae lewer tot bereiking van die 

kurrikulumdoel. 'n Omvattende benadering behoort gevolg te word en studente moet blootgestel word aan 

'n verskeidenheid onderrig-leerstrategiee om die aanleer van inligting, intellektuele vaardighede, 

sosiale vaardighede, psigomotoriese vaardighede, houdings en waardes te fasiliteer. Dit sluit aspekte in 

soos die ontwikkeling van leierskapvaardighede en oorkoming van persoonlike probleme soos oormatige 

teruggetrokkenheid Voorsiening behoort gemaak te word vir individuele aktiwiteite, funksionering in 
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portuurgroepvetband en interaksie met die dosent. Die eiesoortige behoeftes en leerorientasies van 

studente wat kom uit verskillende opvoedkundige agtergronde, behoort aangespreek te word Onderrig

leerstrategiee behoort geskik te wees vir die ontwikkelingsvlak van die groep en die individuele student. 

Voorsiening behoort gemaak te word vir die aanleer van voorvereiste vaardighede voordat 'n meer 

komplekse leertaak aangepak: word Onderrig-leerstrategiee behoort volgens 'n patroon gestruktureer te 

word 'n Balans moet gehandhaaf word tussen die behoeftes van die individuele student en die van die 

samelewing, asook die eise van die betrokke vakgebied Onderrig-leerstrategiee behoort die geleentheid te 

bied vir spirituele, morele, intellektuele en liggaamlike ontwikkeling. Balans sluit in beplanning van die 

tyd wat toegestaan word aan die onderskeie onderrig-leerstrategiee. Onderrig-leerstrategiee moet bou op 

mekaar om kontinuiteit van leer te verseker. Voorsiening moet gemaak word vir herhaling, veral by die 

aanleer van basiese vaardighede wat 'n gewoonte moet word Leeroordrag is mees effektief indien 

onderrig-leerstrategiee geskied in situasies wat soortgelyk is aan die waarin die kennis en vaardighede 

toegepas gaan word. Onderrig-leerstrategiee moet dus relevant wees tot die sosiokulturele omgewing. 

Studentbetrokkenheid beteken dat studente keuses kan uitoefen ten opsigte van onderrig-leerstrategiee 

wat benut sal word om 'n gegewe leerdoelwit te bereik. 

Print (1993: 183) wys daarop dat beskikbare leerhulpbronne, tydsbeperkinge en die beperkinge van dosente 

die selektering van onderrig-leerstrategiee beinvloed. 

Die kurrikulumvraagstuk wat na vore tree is: 

Gegewe die ku"ikulumdoel, watter onde"ig-leerstrategiei! is van toepassing op die 

verpleegkundeku"ikulum? 

2.6.5 Evaluering 

2.6.5.1 Definisie 

Evaluering is 'n kwalitatiewe proses om 'n waarde-oordeel te vel oor die gehalte van 'n saak, naamlik 

gedrag, objekte en prosesse (Lefrancois 1997:456-457; Print 1993:187). Dit behels insameling, 

analisering en interpretering van inligting om die vordering van studente ten opsigte van 

leerdoelwitbereiking te bepaa1 (Gronlund & Linn 1990:5). Oordeel word uitgespreek oor die sterk punte 

en swak punte van die optrede van studente. Aspekte wat deur die dosent geevalueer word, sluit ook in die 

beoordeling van die effektiwiteit van onderrig, leergereedheid van studente en die bepaling of die 

kurrikulumdoelstellings bereik is (Lefrancois 1997:456-457). 

Evaluering kan geskied deur middel van metingstegnieke soos die afneem van toetse en kommunikasie 
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van toetsresultate in numeriese vonn. Meting geskied deur middel van 'n toets of meetinstrument om die 

prestasie van studente te kwantifiseer (Gronlund & Linn 1990:5-6; Lefrancois 1997:456-457). 'n 

Voorbeeld van 'n metingsinstrument in verpleegkunde is kliniese evalueringsinstrumente wat 

kwantifisering van gedrag moontlik maak. 

Evaluering behels egter nie noodwendig meting nie. Portfolio's is 'n voorbeeld van evaluering waarby 

meting nie betrokke is nie (Lefrancois 1997:456-457). 

2.6.5.2 Hoofbenaderings vir eyaluering 

Print (1993: 188-189) onderskei tussen produkevaluering en prosesevaluering. 

Produkevaluering is gerig op beoordeling van studente se vordering ten opsigte van leerdoelwitbereiking 

(Print 1993:188). 

Prosesevaluering sluit onder andere kurrikulumevaluering in. Tydens kurrikulumevaluering word die 

werking en effektiwiteit van die kurrikulum selfbeoordeel (Print 1993:188,210). 

2.6.5.3 Klassifikasie van evaluering 

Evaluering word geklassifiseer in tenne van die funksionele bydrae tot onderwys en in tenne van die 

interpretering van die resultate. 

Klassifikasie in terme van die funksionele bydrae tot onderwys 

Intree-evaluering is gerig op die beoordeling van studente om te bepaal of hulle oor die voorvereiste 

kennis en vaardighede beskik vir 'n besondere studie-area. Dit kan ook evaluering van byvoorbeeld 

leerstyle insluit. Laasgenoemde dien as basis vir besluitneming oor die onderrigstrategiee wat 

gelmplementeer behoort te word (Gronlund & Linn 1990: 12). 

Formatiewe evaluering bet ten doel om onderrig en leer te verneter. Dit geskied deurentyd om studente 

se vordering te monitor. Terugvoer aan studente dien as versterking van suksesvolle leer, asook 'n 

aanduiding van leemtes wat oorbrug moet word Die dosent gebruik die evalueringsresultate om verdere 

onderrig en remediering te beplan (Gronlund & Linn 1990:12-13). 

Diagnostiese evaluering is gespesialiseerde evaluering om die onderliggende redes vir voortgesette 

leerprobleme te identifiseer (Gronlund & Linn 1990: 13). 
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Summatiewe evaluering geskied aan die einde van 'n kursus of onderrigeenheid Dit behels meting en 

sertifisering van resultate om aan te dui dat die beplande leeruitkomste wel bereik is (Gronlund & Linn 

1990:13). 

Klassifikasie in terme van die interpretering van resultate 

Normverwysde interpretering beskryf die prestasie van studente in terme van 'n relatiewe posisie in 'n 

groep. Studente se prestasie word vergelyk met die van die normatiewe groep (Gronlund & Linn 1990: 13-

14 ). Interpretering van die evalueringsresultate geskied dus volgens 'n relatiewe standaard (Zais 

1976:374-375). 

Kriteriumverwysde interpretering behels beoordeling van studente se prestasie in terme van 'n gestelde 

standaard, naamlik meetbare leeruitkomste (Gronlund & Linn 1990:13-15). 

2.6.5.4 Beginsels van evaluering 

Verskeie beginsels van evaluering word deur Gronlund en Linn (1990:6-8) geidenti:fiseer, naamlik: 

• Die beoogde leeruitkoms word gespesifiseer voordat daar besluit word op 'n bepaalde 

evalueringstrategie. 

• Die evalueringtegniek moet geskik wees om bereiking van die bepaalde leeruitkoms te evalueer. 

• Verskeie evalueringstegnieke moet toegepas word om 'n omvattende benadering te verseker. 

• Evalueringsfoute moet moet tot die minimum beperk word 

• Evaluering is doelgerig en evaluering geskied met 'n bepaalde doel voor oe, naamlik om onderrig te 

verbeter ofbesluite oor studente op te baseer. 

2.6.5.5 Vereistes vir evaluering 

Die vereistes vir evaluering is geldigheid, betroubaarheid en nuttigheid 

Geldigheid 

Geldigheid verwys na die toepaslikheid van die interpretasies van evalueringsresultate in verhouding met 

die doel wat nagestreef is met evaluering. 

Inhoudgeldigbeid is die mate waarin 'n stel toetsitems 'n verteenwoordigende steekproef is van die 
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bevoegdheid wat geevalueer word Om inhoudgeldigheid te verseker, word toetse met behulp van 'n 

spesifikasietabel beplan. 

Kriteriumgeldigheid beteken dat evalueringsresultate 'n getroue maatstaf is aan die hand waarvan die 

toekomstige prestasie van studente voorspel kan word. 

Konstrukgeldigheid is die mate waarin die evalueringsresultate geinterpreteer kan word as 'n maatstaf 

van die eienskap wat geevalueer word, byvoorbeeld of afgelei kan word dat studente oor 

probleemoplossingsvermoe beskik (Gronlund & Linn 1990:47-66). 

Betroubaarheid 

Betroubaarheid verwys na die konsekwentheid van meting, naamlik die mate waarin dieselfde resultate op 

verskillende tye en deur verskillende evalueerders behaal sal word. Betroubaarheid word statisties bereken 

(Gronlund & Linn 1990:47-66). 

2. 7 DIE SITUASIE-ANALISE 

'n Kurrikulum is samelewingsgesitueerd Die samelewingsfaktore wat 'n kurrikulum beinvloed, word deur 

middel van 'n situasie-analise bepaal. 

2. 7.1 Omskrywing 

Beplande en verantwoordbare kurrikulumontwikkeling berus volgens Mostert (1985:40) op 'n deeglike 

situasie-analise. Print ( 1993: 109) omskryf die situasie-analise as 'n noukeurige ondersoek na die kontekste 

waarvoor 'n kurrikulum ontwikkel word en die toepassing van daardie analise op kurrikulumbeplanning 

en -ontwikkeling. Volgens Kruger (1980:35,47) is dit 'n analise van die onderhawige sowel as die te 

bereikte situasie wat 'n toekomsprojeksie insluit. Oliva (1988:248) gebruik die begrip behoeftebepaling en 

defmieer dit soos volg: "In its simplest definition a needs assessment is a process for identifying 

programmatic needs that must be addressed by the curriculum. n 

Briggs en Wager (1981:26) sowel as Kriiger (1980:35) beskou die situasie-analise as die aanvangstap van 

kurrikulumontwikkeling. Volgens Mostert (1985:38), Mostert (1986:60,62,69), Nicholls en Nicholls 

(1978:21) en Oliva (1988:248) is die situasie-analise egter nie 'n eenmalige handeling nie, aangesien 

voortdurende monitering van veranderlikes behoort plaas te vind 'n Omvattende situasie-analise word 

met aanvanklike kurrikulumbeplanning verrig, en tydens kurrikulumontwikkeling word die situasie

analise op 'n minder omvattende wyse herhaal (Nicholls & Nicholls 1978:22). Die funksie van die 
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situasie-analise is om samelewingsbehoeftes te verken en in die kurrikulum te verreken (Van Niekerk 

1992:120). Die gaping tussen die huidige en wenslike toedrag van sake word bepaal (Print 1993:112). Dit 

lewer 'n bydrae tot effektiewe kurrikulumontwikkeling deurdat 'n relevante kurrikulum verseker word 

(Print 1993:110; Zais 1976:302). 

2. 7.2 Determinante van 'n kurrikulum 

Determinante wat tydens 'n situasie-analise geanaliseer moet word, is volgens Mostert (1985:42; 

1986:63,69) die gemeenskap, die vakwetenskap en die student. Die kurrikulumdeterminante is bronne vir 

'n situasie-analise, maar beinvloed ook die doelstellings, struktuur en inhoud van die kurrikulum (Tanner 

& Tanner 1995:252). 

Die gemeenskap 

Die gemeenskap as determinant verwys na die waardes, vraagstukke, behoeftes en eise van die 

gemeenskap, asook kulturele en sosiale verandering wat die kurrikulum befnvloed. Gepaard hiermee word 

samelewingsrealiteite verken, byvoorbeeld ekonomiese tendense (Kriiger 1980:35-44; Skilbeck 1984:54-

57; Skilbeck in Print 1993: 115). Volgens Mostert (1985:98-99) is die skool 'n maatskaplike instelling en 

die funksie van 'n kurrikulum is om te voorsien in die gefdentifiseerde behoeftes van die gemeenskap. Die 

skool ressorteer derhalwe onder die gemeenskap as determinant. Analisering van die skool sluit in die 

heersende etos, opvoedkundige vereistes en uitdagings, probleme rakende die huidige kurrikulum, asook 

beskikbare materiele hulpbronne (Skilbeck in Print 1993: 115). 

Die vakwetenskap 

Die vakwetenskap as determinant verwys na die analisering van die didaktiese eise wat gestel word, asook 

verkenning van die vakdissiplines waaruit 'n seleksie gemaak sa1 word vir insluiting in 'n bepaalde 

kurrikulum (Kriiger 1980:48-49). Dit sluit die bepaling van die veranderende aard van vakinhoud in. Hier 

word spesifiek verwys na die behoefte aan aanpassing van die vakinhoud by vemuwings soos tegnologiese 

ontwikkeling, asook nuwe kennis en literatuur (Skilbeck in Print 1993:115). Die determinant verwys ook 

na kurrikulumontwerp (Mostert 1985:65). 

Die student 

Die student as determinant is die aard, behoeftes en eise van die student. Verbandhoudende aspekte is 

sienings oor hoe mense leer en die aard van leerinhoud, asook die mensbeeld wat gehuldig word Dit is 

bepalend van die metodes van onderwys wat nagevolg word (Mostert 1985:70-71; Skilbeck 1984:54-57; 
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Skilbeck in Print 1993: 115). 

Op grond van die situasie-analise word opvoedkundige behoeftes geidentifiseer en verwagte uitkomste 

gespesifiseer (Kaufman & English in Mostert 1985:36). Pratt (1980:79) wys daarop dat die 

geidentifiseerde behoeftes geprioritiseer moet word Daarna word die omvang van 

kurrikulumontwikkeling bepaal. 

Die kurrikulumvraagstuk wat hierbo blootgele is, is dus soos volg: 

Wat is die samelewingskontekste van die verpleegkundekurrikulum? 

2.8 SAMEVATTING 

Die onderhawige hoofstuk het aan die lig gebring dat 'n kurrikulum bestaan uit 'n grondslag en 'n 

struktuur. Die grondslag is die onderliggende filosofiese aannames waarop die kurrikulumstruktuur berus, 

asook 'n bepaalde beskouing oor die aard en funksie van 'n kurrikulum. Die struktuur van 'n kurrikulum 

is die komponente daarvan. 

Kurrikulumontwikkeling is 'n proses wat bestaan uit verskeie fases, naamlik beplanning, ontwikkeling en 

toepassing. 

Die kurrikulum word ontwikkel en geimplementeer binne 'n bepaalde samelewing. Die 

samelewingsfaktore wat 'n kurrikulum beinvloed, word aan die hand van 'n situasie-analise geidentifiseer. 

Die navorser het 'n situasie-analise ondemeem om die hedendaagse neigings wat die 

verpleegkundekurrikulum beinvloed, te identifiseer. Die situasie-analise word in die volgende hoofstuk 

bespreek. 
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HOOFSTUK DRIE 

SAMELEWINGSKONTEKSTE TEN GRONDSLAG VAN DIE 

VERPLEEGKUNDEKURRIKULUM 

3.1 INLEIDING 

Die onderhawige navorsing is gerig op 'n kurrikulumontwikkelingsmodel vir die Diploma vir Registrasie 

as 'n Verpleegkundige (Algemene, Psigiatriese, Gemeenskaps-) en Vroedvrou (vierjaar diplomakursus). 

In die vorige hoofstuk is die konsep kurrikulum geanaliseer volgens 'n onderwysperspektief om uitklaring 

te verkry oor wat 'n kurrikulum is en wat kurrikulumontwikkeling behels. Die onderhawige navorsing is 

egter gerig op die verpleegkundekurrikulum. Derhalwe het die navorser se fokus verskuif na die 

kurrikulum in verpleegkundeverband 

Die onderhawige hoofstuk handel oor stap twee van die navorsingsverloop wat in paragraaf 1.7.3.1 

gespesifiseer is. 

Die navorser het 'n situasie-analise onderneem om die samelewingskontekste van die 

verpleegkundekurrikulum te bepaal. Dit het gedien as grondslag vir die besinning oor die aard en 

eienskappe van 'n verpleegkundekurrikulum. 

Die onderhawige hoofstuk bevat die metode waarvolgens die situasie-analise deur die navorser voltooi is, 

asook die bevindinge. 

3.2 DIE SITUASIE-ANALISE IN VERPLEEGONDERWYS 

Die situasie-analise is 'n noukeurige ondersoek na die kontekste waarvoor die kurrikulum ontwikkel word 

en die toepassing van daardie analise op kurrikulumbeplanning en ontwikkeling (Print 1993:109). Die 

situasie-analise is in paragraaf 2. 7 bespreek. Die onderhawige hoofstuk is gemik op die toepassing van die 

situasie-analise op verpleegonderwys. 

Gwele (1996b:30-32) wys daarop dat verpleegonderwys die voorbereiding van studente vir 'n bepaalde 

professie, naamlik verpleegkunde, ten doel bet Verpleging is gemik op die lewering van gesondheidsorg 

aan die gemeenskap. Dit bring mee dat die aard en die eise van die professie en die van die gemeenskap in 

ag geneem moet word met kurrikulumontwikkeling. Volgens Van Niekerk (1992:119) behels 'n situasie-
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analise die analisering van al die detenninante wat beroepsvoorbereiding en beroepsopleidingsbehoeftes 

medebepaal. Hierdie behoeftes medebepaal die wetenskaplike verantwoordbaarheid van die kurrikulum 

(Van Niekerk 1992:118). Bevis (1989b:ll2) se dat die doel van die situasie-analise is om die huidige aard 

en toekomstige tendense in gesondheidsorg, asook die tipe opleiding wat verpleegkundiges benodig, te 

bepaal. 'n Verdere rede vir die situasie-analise is om die dosente se idees, wat soms elitisties is, te toets 

teen die werklikheid (Bevis l 989b: 113-114 ). 

J.J KONSEPTUELE RAAMWERK EN METODE 

In hoofstuk twee is die gemeenskap, die vakwetenskap en die student geidentifiseer as 

kurrikulumdetenninante wat tydens 'n situasie-analise geanaliseer moet word In paragraaf 1.1.2 is 

aangevoer dat die verpleegkundekurrikulum ook beinvloed word deur die aard en eise van die professie. 

Die kurrikulumdetenninante word in die onderhawige hoofstuk volgens 'n verpleegkundeperspektief 

geanaliseer om te verseker dat professioneel-verwante faktore spesifiek aandag geniet. 

Met spesiale verwysing na verpleegonderwys, identifiseer Adlem (1993:5-6) die komponente van die 

makro-omgewing wat ontleding vereis, naamlik die konstitusionele, statutere, politieke, ekonomiese, 

demografiese, kulturele, sosiologiese, tegnologiese en internasionale omgewing. Ten opsigte van 

gemeenskapstendense wat van toepassing is op verpleegonderwys, spesifiseer Bevis ( 1989b: 115) die aard 

van gesondheidsorg, bevolkingstendense, gesondheidsorgkostes, asook gesondheidsbehoeftes en 

hoofgesondheidsprobleme. Professioneel-spesifieke faktore wat ondersoek moet word is sterktes en 

leemtes in huidige opleidingsprogramme, studenteienskappe en neigings in verpleegkunde. 

Navorsingsbevindinge, die visie van dosente en deskundige praktisyns, asook die mening van opgeleide 

verpleegkundiges behoort ook in die situasie-analise vervat te word 

Inaggenome die bespreking hierbo en die beskrywing van die detenninante van 'n kurrikulum in paragraaf 

2.7.2, het die navorser 'n konseptuele raamwerk saamgestel wat die voltooiing van 'n situasie-analise vir 

die doeleindes van die onderhawige navorsing gerig het. Dokumente, verslae, notules, asook relevante 

algemene en vakliteratuur is ontleed ten einde die situasie-analise te voltooi. Die data wat ingesamel is, is 

gekodeer soos aangedui tussen hakies in tabel 3 .1. Kategorisering van data het geskied deur data met 

soortgelyke kodes te groepeer. Die samelewingskontekste van die verpleegkundekurrikulum is uitgespel 

deur die gegroepeerde data te verwerk in 'n samehangende geheel. 
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'n Konseptuele raamwerk vir die situasie-analise in verpleegonderwys, asook die koderingsgids, word in 

tabel 3 .1 vervat. 

Tabel3.1: Skematiese voorstelling van die situasie-analise en kodering van data 

<< GEMEENS~ VAKWETENS~ :''' ·STUDENT 
..... 
. 

I •.•.' .·.•.· 
.. .. 

· ... 
Algemene gemeenskanstendense {GEM} Algemene vereistes vir 'n *Uittree-eienskappe (STUD-1) 

*Konstitusioneel (GEM-1) V!<mlgundekurrikulum {VKK} • Aard van die huidige studente (STUD-

*Statut&- (GEM-2) '"Kurrikuluminhoud (VKK-1) 2) 

*Polities (GEM-3) *Kurrikulumontwerp (VKK-2) •v ereistes ten opsigte van leerervarings 

*Ekonomies (GEM-4) Die huidige V!<mleel!kundekunikulum (STUD-3) 

•oemografies (GEM-5) {HUlDIG} *Probleemareas ten opsigte van 

*Kultureel (GEM-6) leerervarings en die bevoegdheid van die 

*Tegnologies (GEM-7) afgestudeerde (STUD-4) 

*Internasionaal (word gerntegreer by ander •v oorgestelde oplossings vir p!'Obleme 

komponente) (GEM-INT) (STUD-5) 

Algemene ond~stendense {OND} 

•statuter (OND-I) 

*Onderwys in ontwikkelende Iande (OND-

2) 

*Internasionaal (OND-3) 

3.4 DIE SAMELEWINGSKONTEKSTE VAN DIE VERPLEEGKUNDEKURRIKULUM 

Die determinante van 'n kurrikulum is die gemeenskap, die vakwetenskap en die student. Die resultaat 

van die situasie-analise wat deur die navorser voltooi is, word aan die hand van hierdie determinante in 

die onderhawige hoofstuk vervat. 

3.4.1 Die gemeenskap 

Die gemeenskap word verdeel in algemene gemeenskapstendense en algemene onderwystendense. 

3.4.1.1 Algemene gemeenskapstendense 

Die algemene gemeenskapstendense word volgens die konstitusionele, statutere, politieke, ekonomiese, 

demografiese, kulturele, en tegnologiese omgewing geanaliseer. Die internasionale omgewing word by die 

bespreking gei"ntegreer. 
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Die konstitusionele omgewing 

Die konstitusionele omgewing waarin verpleegonderwys realiseer, is die totaliteit van wetgewing wat deur 

die owerheid aangeneem word, waarvolgens die owerheidgesondheidsfunksies, -strukture en -verhoudinge 

uitgespel word (Adlem 1993:6). 

Die Suid-Afrikaanse Interim Raad op Verpleging (SAIRV) huldig die standpunt dat studente aktief 

betrokke sal wees by die verpleging van pasiente as lid van die verpleging- en gesondheidspan (SARY 

1992: par. 4). Dit word toegepas deurdat studente werksaam is in gesondheidsdienste gedurende hul 

opleiding. 

Owerheid wat verantwoordelik is vir veroleegonderwys 

Die kwessie van die owerheid wat verantwoordelik is vir verpleegonderwys en die 

verbandhoudende kwessie van studentestatus, beinvloed veral kliniese plasings van studente in 

die gesondheidsdienste en word derhalwe by die situasie-analise ingesluit. 

Die verpleegonderwysfunksie wat van toepassing is op die vierjaar diplomakursus word tans deur 

die gesondheidowerheid vervul, en is spesifiek 'n provinsiale verantwoordelikheid (ANC 

1994b:44; TPA 1994:5). 

Die huidige verpleegonderwysbedeling waarvolgens studente in diens van geassosieerde openbare 

gesondheidsdienste is en 'n salaris ontvang, lewer probleme op. Die doel van die vierjaar 

diplomakursus is onder andere dat studente voorberei word om 'n omvattende gesondheidsdiens 

te lewer binne 'n omvattende gesondheidstelsel. Ntoane (1993a:20) en Gwele (1994:60) wys egter 

daarop dat studente tans hoofsaaklik kliniese blootstelling kry in tersiere, openbare 

gesondheidsdienste, en derhalwe as gekwalifiseerde verpleegkundige nie in staat is om 'n 

effektiewe gemeenskapsgesondheidsdiens te lewer nie. Gwele (1994:60) le die probleem voor die 

deur van die student as werknemer in kuratief-georienteerde gesondheidsdienste. Vanwee die 

werknemer se mannekragbehoeftes waaraan studente moet voldoen, beskik die dosente oor min 

vryheid ten opsigte van kliniese plasings van studente volgens leerbehoeftes. 

Voorstelle ter oplossing van die probleem word gedebatteer. In die lig daarvan dat 

gesondheidsorglewering berus op 'n primere gesondheidsorgbenadering, is dit noodsaaklik dat 

die verpleegkundekurrikulum dienooreenkomstig sal verander. Dit sluit studentestatus van 

studente in sodat kliniese plasings beplan kan word volgens leerbehoefte en die doelstellings van 

die kurrikulum. Studente moet voorberei word om in die omvattende gesondheidsorgkonteks te 
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funksioneer. Dit vereis kliniese plasings in die hele spektrum van die omvattende 

gesondheidsorgstelsel. Hulle behoort reeds in die eerste studiejaar in primere 

gesondheidsorgsentra geplaas te word (Gwele 1994:60; Ntoane 1993a:l9-20). 

Yeroleegonderwysstrukture 

Die verpleegonderwysstrukture vir die aanbieding van die vierjaar diplomakursus is 

beroepsgerigte verplegingskolleges wat verbonde is aan die provinsiale gesondheidsowerheid 

(Searle 1983:6-7). Die Witskrif op Hoer Onderwys (South Africa 1997b: par. 2.25) stipuleer dat 

kolleges, soos verplegingskolleges, in die toekoms onder die jurisdiksie van die Minister van 

Onderwys val wat meebring dat dit vervat word in 'n enkele gekoordineerde onderwysstelsel. Die 

funksie van die kolleges ten opsigte van die vierjaar diplomakursus, is voorbereiding van 

studente om aan die programdoelstellings van die SAIRY te voldoen, sodat daar in die nasionale 

mannekragbehoeftes van gesondheidsdienste voorsien kan word (Searle 1983:7). Bezuidenhout 

(1990:23) se dat tegnikons aan die eise van die beroepswereld en tersiere onderwys behoort te 

voldoen. Hierdie stelling geld ook vir verplegingskolleges. 

Yeipleegonderwysverhoudinge 

Yerpleegonderwysverhoudinge word op horisontale en vertikale vlak in stand gehou. 

Op horisontale vlak bestaan verhoudinge tussen die onderskeie kolleges, asook verhoudinge met 

universiteite wat 'n raadgewende rol vervul ten opsigte van akademiese standaarde (Searle 

1983:7). Die samewerkingsooreenkoms tussen die kolleges en die betrokke universiteite kry 

statutere beslag in die Regulasies Betreffende die Goedkeuring van en die Minimum Yereistes 

vir die Opleiding en Onderrig van 'n Yerpleegkundige (Algemene, Psigiatriese, Gemeenskaps-) 

en Yroedvrou wat lei tot Registrasie (R 425) (SARY 1988: par. (3)(a)). 

Assosiasie bestaan tussen die verplegingskolleges en openbare gesondheidsdienste ten opsigte 

van kliniese plasings van studente (Searle 1983:7). Hierdie assosiasie behels dat studente as 

werkemers van 'n hospitaal 'n gesondheidsdiens lewer as lid van die gesondheidspan. Kollege

bywoning geskied volgens 'n blokstelsel (Searle 1983:6-7). 

Yertikale verpleegonderwysverhoudinge bestaan tussen kolleges en die provinsiale 

gesondheidsowerheid, asook die Suid-Afrikaanse Interim Raad op Yerpleging. 

Kurrikulumaangeleenthede is onderhewig aan goedkeuring deur die Interim Raad op Yerpleging 

(SARY 1988: par. (3)(b); (6)(1)). Kurrikulumimplementering geskied volgens die beleid en 
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binne die strukture van die provinsiale gesondheidsowerheid 

Die behoeftes en sienings van die geassosieerde instansies behoort in ag geneem te word tydens 

kurrikulumontwikkeling. 

Gesondheidsverhoudinge 

Studente word voorberei om binne die gesondheidsorgbedeling, gesondheidsverhoudinge in stand 

te hou. Hierdie verhoudinge word deur Adlem ( 1993: 10-11) verdeel in interne, inter- en eksterne 

gesondheidsverhoudinge. 

lnteme gesondheidsverhoudinge verwys na horisontale en vertikale verhoudinge binne 'n 

bepaalde organisasie self. 

lntergesondheidsverhoudinge vind vertikaal en horisontaal tussen verskeie organisasies binne 

die gesondheidsorgstelsel plaas. Vertikale verhoudinge sluit die met die owerheidsgesag in. 

Horisontale verhoudinge is betrokke tussen verskeie gesondheidsorginstansies, byvoorbeeld in 

geval van die verwysing van pasiente. Laasgenoemde is 'n belangrike funksie in die lewering van 

primere gesondheidsorg (WHO 1985:11). 

Eksteme gesondheidsverhoudinge verwys na verhoudinge wat verder strek as die 

gesondheidsorgstelsel en sluit in kommunikasie met gemeenskapsleiers, drukgroepe en die 

media. 

Studente moet toegerus word met die vaardighede om die gesondheidsverhoudinge in stand te 

hou. 

Statut~re omgewing 

Die statutere omgewing spruit uit die konstitusionele omgewing en hou veiband met wetgewing en 

beleidsaspekte (Adlem 1993:12). 

Die Nasionale Gesondheidbeleidsraad bet in 1982 'n verpleegonderwysbeleid uitgevaardig waarvolgens 

die vierjaar diplomakursus deur outonome verplegingskolleges in assosiasie met universiteite 

geimplementeer word Studente registreer by die kollege as student en verlcry kliniese ervaring by die 

geassosieerde gesondheidsdiens (Beleid van die NGB 1983:9; Searle 1983:7). 
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Die Witskrif vir die Transformasie van die Gesondheidstelsel in die RSA (South Africa 1997a:I4-16, 

36,224) onderskryf die beginsel van 'n nasionale gesondheidstelsel vir die lewering van omvattende 

gesondheidsorg wat berus op 'n onderliggende primere gesondheidsorgfilosofie. Dit noodsaak omvattend

opgeleide verpleegkundiges wat beskik oor die vermoe om in primere gesondheidsdienste te funksioneer. 

In die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram van die ANC (1994b:43-48) is beginsels vir 'n 

gesondheidsorgbedeling gespesifiseer, naamlik: 

• bestuurspraktyke wat die verskaffing van effektiewe en sorgsame gesondheidsorg ondersteun 

• respek vir menseregte 

• aanspreeklikheid 

• gemeenskapsdeelname en -bemagtiging 

• koste-effektiewe gesondheidsorglewering 

• samewerking met tradisionele helers 

• implementering van die Nasionale Gesondheidsplan volgens 'n primere gesondheidsorgbenadering 

binne die konteks van omvattende gesondheidsorglewering 

Die implikasies van bogenoemde ten opsigte van die bevoegdheid van die afgestudeerde is soos volg: 

• omvattende en kultureel-kongruente gesondheidsorglewering 

• bestuursvaardighede 

• sosiale en politieke vaardighede 

• 'n morele ingsteldheid 

Politieke omgewing 

Op owerheidsvlak word die kwessie van owerheidsgesag, en op samelewingsvlak word politieke eise in 

oenskou geneem. Die politieke omgewing bring ook bevoegdheidseise mee waaraan verpleegkundiges 

moet voldoen. 

Owerheidsgesag 

Orie vlakke van owerheidsgesag ten opsigte van gesondheidsorg word in die Witskrif vir die 

Transformasie van die Gesondheidstelsel in die RSA (South Africa l 997a: 17-31) uitgespel. 

Die nasionale gesondheidsowerheid is verantwoordelik vir die strategiese bestuur van die 

gesondheidsorgstelsel. beleidsformulering, toekenning van hulpbronne en finansies, asook 

monitering van en steun aan provinsiale gesondheidsowerhede. Die provinsiale 

gesondheidsowerheid koordineer provinsiale gesondheidsdienste, lewer spesialis 
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gesondheidsdienste en ondersteun en moniteer distriksowerhede. Spesifieke programme soos die 

bekamping van tuberkulose is ook 'n provinsiale verantwoordelikheid Distriksgesondheids

owerhede is verantwoordelik vir nie-spesialis gesondheidsdienste op plaaslike vlak om universele 

toegang tot essensiele gesondheidsdienste te verseker. 

Uitklaring moet tydens kurrikulumbeplanning verkry word ten opsigte van die vlakke van 

gesondheidsdienste waaraan studente blootgestel moet word Daar is reeds vermeld dat 

blootstelling aan al drie vlakke voorgestel word 

Politieke eise 

'n Politieke kwessie is die uiteenlopende eise vir gesondheidsorglewering. Ekonomies-gelyke 

toegang tot basiese dienste word van waarde geag in ontwikkelende gemeenskappe en in 

ontwikkelde gemeenskappe bestaan die behoefte vir gespesialiseerde gesondheidsdienste volgens 

eerstewereldstandaarde. Die uiteenlopende behoeftes verkeer dikwels in konflik (Barron & 

Strachan 1996:xix; De Villiers & Eilers 1994:23; Ntoane 1993b:36). Verpleegkundiges behoort 

in staat te wees om aan hierdie uiteenlopende eise te voorsien. Voorsiening kan ook gemaak word 

vir streeksverskille in die kurrikulum. 

Die oolitieke funksies van die veroleegkundige 

In die Nasionale Gesondheidsplan (ANC l 994a:79) word voorgestel dat gesondheidswerkers 

veranderingsagente sal wees vir die transformering van gesondheid en die sosiopolitieke 

omgewing daarvan. 

Die politieke omgewing impliseer ook politieke funksies wat die verpleegkundige behoort te 

verrig. en waarvoor sy opgelei behoort te word Hierdie funksies word deur Adlem (1993:17-18) 

uitgespel. 

Die politieke funksie van die verpleegkundige sluit in gemeenskapsevaluering. 

waarde-identifisering en konflikhantering ten opsigte van gesondheidsake (Adlem 1993:14). 

Gemeenskapsevaluering behels sosiokulturele beraming ten opsigte van gemeenskapsbehoeftes 

om relevante gesondheidsorg te verseker. Tydens waarde-identifisering word die 

waardevoorkeure van die gemeenskap in ag geneem. veral met betrekking tot prioritisering van 

gesondheidsbehoeftes, en konsepvoorstelle word aan politici deurgegee. Konflikhantering behels 

die benutting van onderhandeling.waardighede om konflik voortspruitend uit die versuim om 

gesondheidsorg volgens die waardevoorkeure van die gemeenskap te lewer, op te los (Adlem 
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1993:17-19). 

Politieke deelname deur onder meer kiesers, politieke partye, die media, belangegroepe en 

drukgroepe is 'n realiteit in die gesondheidsorgbestel (Adlem 1993:14). Die kwessie van 

gemeenskapsdeelname is 'n belangrike beginsel vir die lewering van primere gesondheidsorg en 

word deur die Witskrif vir die Transformering van die Gesondheidstelsel onderskryf (Stucky 

1997b:9; South Africa 1997a:13; WHO 1985:9). Verpleegkundiges behoort derhalwe voorberei te 

word om gemeenskapsdeelname in gesondheidsorgaangeleenthede te bevorder. Dit behels die 

beskikbaarstelling van inligting aan en samewerking met die gemeenskap ter bevordering van 

gesondheidsbevorderende gedrag en dienslewering (South Africa 1997a:34-35). 

In die VSA word die politieke funksie van die verpleegkundige ook hooggeskat. Manuel en 

Sorensen (1995:253) beveel in hul navorsing aan dat verpleegkundiges voorberei moet word om 

te besin oor kwessies rakende gesondheidsorg en verpleegkunde, asook betrokke te raak in die 

politieke en beleidsontwikkelingsproses ter bevordering van gesondheid 

Die ekonomiese omgewing 

Die ekonomiese omgewing verwys na ekonomies-verwante eise en realiteite. 

Ekonomies-verwante eise 

'n Groeiende behoefte bestaan vir ekonomies-toeganklike dienste wat 'n bydrae lewer tot sosio

ekonomiese opheffing van die meerderheid gesondheidsorgverbruikers (De Villiers & Eilers 

1994:23). Om hoe gehalte, toeganklike en koste-e:ffektiewe gesondheidsorg te verseker, stel die 

regering 'n nasionale gesondheidsorgstelsel voor, met besondere klem op primere gesondheidsorg 

en gesondheidsbevordering. Dit sluit die toepaslike aanwending van mediese tegnologie in (ANC 

1994a:20,34; South Africa 1997a:l4-16). Laasgenoemde is 'n belangrike beginsel vir die 

lewering van primere gesondheidsorg (WHO 1985:7). 

Ekonomiese benaderings in gesondheidsorg 

Twee tradisionele ekonomiese benaderings bestaan in die RSA, naamlik 'n sosialistiese en 'n 

kapitalistiese benadering. Die sosialistiese benadering beteken meer owerheidsbetrokkenheid in 

gesondheidsorglewering, terwyl die kapitalistiese benadering privaatsektorbetrokkenheid 

voorstaan (Adlem 1993: 13). Die Witskrif vir die Transformasie van die Gesondheidstelsel in die 

RSA (South Africa 1997a:49) onderskraag integrasie tussen die werksaamhede van privaat en 
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openbare gesondheidspraktisyns en -dienste. 

Bestuurde gesondheidsorg 

In die private sektor word gesondheidsorglewering toenemend volgens die beginsel van bestuurde 

gesondheidsorg gelewer. Hierdie stelsel is reeds met sukses in die VSA geimplementeer. 

Benewens die tradisionele kuratiewe dienste in privaathospitale, word primere gesondheidsorg op 

'n 24-uur basis verskaf in gemeenskapsklinieke. Hierdie stelsel word gekenmerk deur 'n klem op 

besparing, kostedoeltreffende dienslewering, beperking van die vraag na mediese dienste, asook 

voorkoming van die misbruik van dienste en mediese fondse. Die moontlikheid bestaan dat 

dienslewering volgens 'n bestuurde gesondheidsorgstelsel na lae inkomstegroepe en selfs 

staatsafhanklike pasiente uitgebrei kan word. Dit kan die vraag na openbare dienste verminder 

(Van der Kooy 1995:11). 'n Kontrak:tuele verhouding tussen die openbare en die private sektor in 

hierdie verband, word voorgestel in die Witsk:rif vir die Transformasie van die Gesondheidstelsel 

in die RSA (South Africa 1997a:49) 

Ekonomiese beoerkinge 

Vestiging van die Nasionale Gesondheidstelsel vind plaas in 'n klimaat van finansiele tekorte, 

maar geweldige behoeftes (Deeb 1995:61; South Africa 1997a:48). Na beraming vereis die 

implementering van die nasionale gesondheidstelsel 'n bed.rag van R3,39 biljoen en 'n addisionele 

17 800 primere gesondheidsorgverpleegkundiges teen 2000/01 (State of the Nation 1995:8). Die 

toekenning van fondse vir die vestiging van 'n primere gesondheidsorgstelsel is tans ontoereikend 

(Makan, Mcintyre & Gwala 1996:74). 

Probleme wat openbare gesondheidsdienste teister, sluit in beperkte fondse, 'n toenemende vraag 

na gratis dienste volgens die presidensiele projekte, wanbesteding en arbeidsonrus. Dit gaan 

gepaard met 'n verswakking van die gehalte van dienslewering (Van der Kooy 1995:10). Deeb 

(1995:60) identifiseer ook die kwessies van 'n kostespiraal, sowel as personeel- en tegnologiese 

tekorte. 

Die begroting vir verpleegonderwys word bewillig deur die staats- en provinsiale 

gesondheidsowerhede, en word verhaal uit belasting (Searle 1983:6). Verpleegondernys, soos 

gesondheidsorglewering, gaan gebuk onder finansiele beperkinge. 'n Ondersoek na 

verplegingskolleges in die voormalige Transvaal, bet aan die lig gebring dat ontoereikende 

voorsiening gemaak word vir die vervanging en onderhoud van toerusting en geboue. Dit sluit 

onderrighulpmiddele in (TPA 1994:2). Gemiddeld 90% van kolleges in Gauteng se begroting 
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word aan personeeluitgawes gewy en die kostes per student is onaanvaarbaar hoog (TPA 1994:2-

3). 

lnternasionaal 

Verskeie samelewingstendense wat verpleegonderwys beinvloed in die RSA is vergelykbaar is 

met die in die VSA. 

Manuel en Sorensen (1995:248) wys daarop dat koste verbonde aan gesondheidsorglewering en 

gehalte van dienslewering die hooffaktore is wat die verpleegkundekurrikulum beinvloed in die 

VSA. Die noodsaaklikheid om kostes te bespaar lei toenemend tot die neiging om 

subprofessionele praktisyns aan te stel om basiese verpleging onder toesig van die geregistreerde 

verpleegkundige te lewer (Manuel & Sorensen 1995:248,250). Die ontwikkeling van leierskap en 

organisatoriese vermoens by die geregistreerde verpleegkundige word deur hulle aanbeveel. Dit 

sluit in delegering en toesighouding, asook bantering van aanspreeklikheid en gepaardgaande 

gesag (Jensen 1995; Manuel & Sorensen 1995:252). Laasgenoemde outeurs (1995:253) beveel in 

hul navorsing aan dat verpleegkundiges toegerus moet word met insig in gesondheidsorgkostes 

en fiskale bestuur. 

In Suid-Afrika word vermoe ten opsigte van finansiele bestuur en menslike hulpbronbestuur 

vereis, maar tans skiet gekwalifiseerde verpleegkundiges tekort op hierdie gebied (Warrener 

1998:24). 

Gevolgtrekking 

Bogenoemde faktore impliseer dat 'n geweldige behoefte bestaan aan openbare 

gesondheidsdienste, maar dat die rol van die private sektor nie geringgeskat kan word nie. 

Verpleegkundiges behoort voorberei te word om in die mannekragbehoeftes van beide die 

openbare en die private sektor te voldoen. In die verpleegkundekurrikulum behoort besondere 

klem gele te word op primere gesondheidsorg. Toesighouding deur gekwalifiseerde primere 

gesondheidsorgverpleegkundiges blyk veral in die nabye toekoms onwaarskynlik te wees. 

Daarom behoort studente na voltooiing van die vierjaar diplomakursus in staat te wees om 

onatbanklik te funksioneer in die primere gesondheidsorgsituasie. 'n Benadering waarvolgens 

studente as werknemers van kuratiewe openbare gesondheidsdienste opleiding ontvang, is 

uitgediend Benewens kuratief-verwante vaardighede, vereis beide sektore kundigheid op die 

gebied van primere gesondheidsorg en finansiele bestuur vir koste-effektiewe 

gesondheidsorglewering. 'n Verbandhoudende vereiste is dat die gekwalifiseerde verpleegkundige 
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in staat sal wees tot toesighouding en menslike hulpbronbestuur. 

Die demografiese omgewing 

Die demografiese omgewing word gekenmerk deur 'n bevolkingsgroei wat hoer is as die ekonomiese 

groeikoers, hoe werkloosheid, armoede, verstedeliking en gepaardgaande gesondheidsvraagstukke. 

Bevolkingsgroei teenoor ekonomiese groeikoers 

Volgens navorsing deur die Instituut vir Toekomsnavorsing in Stellenbosch sal die totale 

bevolking van Suid-Afrika teen die jaar 2000 sowat 47,2 miljoen beloop. Die algemene 

bevolkingsgroei vanaf 1995-2000 sal 2,3% wees. Die Sentrum vir Bevolkingstudies van die 

Universiteit van Pretoria beraam dat die totale bevolking teen 2010, 57,51 miljoen sal wees. Die 

beraming vir 2025 is 70,08 miljoen. Volgens die lnstituut vir Toekomsnavorsing in Stellenbosch 

sal die Swart bevolking teen die jaar 2000, 78,5% van die totale bevolking wees. Teen 2000 sal 

sowat die heU\e van die bevolking in stedelike areas woon (Basson 1995:10; State of the Nation 

1995:8). 

Volgens die Minister van Arbeid is 'n jaarlikse ekonomiese groeikoers van 8-10% nodig om 

nuwe toetreders tot die arbeidsmark te akkommodeer (State of the Nation 1995:8). In die lig van 

die hoe bevolkingsgtoei sal 'n beraamde reele ekonomiese groei van 2,3% tussen 1995-2000 nie 

lei tot welvaartskepping nie (Basson 1995: 10). Daar word beraam dat 35-55% van die bevolking 

tans in armoede leef (South Africa 1997a:ll). Ongeveer 4,6 miljoen (32,6%) van die bevolking 

was gedurende 1995 werkloos (The year at a glance 1995:8). In 1997 was 'n negatiewe groei in 

werkskepping te bespeur (Schoombee 1997: 18). 

Tydens kurrikulumbeplanning behoort die gesondheidsbehoeftes van veral die meerderheid 

bevolking in berekening gebring te word. Gesondheidsbehoeftes spruitend uit werkloosheid, 

armoede en verstedeliking sal in die toekoms steeds relevant wees. Die kwessie van 

gesinsbeplanning tree na vore, veral in die lig van die bevolkingsgroei teenoor die ekonomiese 

verwagtinge van die bevolking. 

Gesondheidsprofiel van die samelewing 

Die kurrikulum word beinvloed deur die gesondheidsprofiel van die samelewing. In die Witskrif 

vir die Transformasie van die Gesondheidstelsel in die RSA (South Africa 1997a:l4-15) word 

gesondheidsorgprioriteite gespesifiseer. Die hoofprioriteite is soos volg: 
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Moeder en kindergesondheid 

Infektiewe, veral intestinale infeksies en respiratoriese siektes is die hoofoorsake van die 

infantiele mortaliteit van tussen 30 en 73/1 000 lewende geboortes onder die Swart bevolking. 

Die moedersterftesyfer van meer as 58/100 000 onder die Swart bevolking, is ook 'n bron van 

kommer. Die hoo syfers dui op ontoereikende dienste tydens swangerskap en baring (ANC 

1994a:29,83; Solarsh, Louwenstein & Xaba 1996:173). 

Voeding 

'n Ondersoek na wanvoeding onder skoolkinders wat gedurende 1994 ondemeem is, het aan die 

lig gebring dat meer as 1 miljoen kinders tussen vyf en nege jaar wangevoed is (South Africa 

1997a:62,84; The year at a glance 1995:8). Benewens die kwessie van wanvoeding is obesiteit en 

venvante gesondheidsprobleme ook ter sprake. 

Debeer oor oordraagbare siektes 

Tuberkulose is die hoofgesondheidsprobleem in die RSA en is verklaar as nasionale 

gesondheidsprioriteit. Die beraamde insidensie in 1997 is hoor as 224/100 000 (South Africa 

1997a: 119). Slegs 50-60% van persone wat behandel word, word genees en IO 000 persone sterf 

jaarliks aan tuberkulose. Daar word beraam dat meer as 3,5 miljoen nuwe gevalle kan voorkom 

in die volgende dekade indien effektiewe bekampingsprogramme nie in werking gestel word nie 

(Report 1996:2-5; TB information 1996:21). 

Masels is die tweede belangrikste oordraagbare siekte met 'n aanmeldingskoers van 12,2/100 000 

in 1995 (Bradshaw & Buthelezi 1996:24). 

Malaria tree weereens na vore as belangrike gesondheidsprobleem. Die getal malaria

aanmeldings het gedurende 1989-1992 geleidelik afgeneem, maar het gedurende 1993 viervoud 

in vergelyking met die vorige jaar vermeerder. Die jaarlikse insidensiekoers het verhoog vanaf 

19,4/100 000 in 1989 tot 25,4/100 000 in 1994. Die toename is in alle provinsies bespeur, maar 

malaria is veral in Mpumalanga, KwaZulu-Natal en die Noordelike Provinsie 'n belangrike 

gesondheidsprobleem. Die tendens bet gedurende 1995 voortgeduur (Bradshaw & Buthelezi 

1996:25; Malaria notifications 1995: 165-172). 

Seksueel oordraagbare siektes en HIV-besmetting 

Venvonve immuniteitsgebreksindroom (VIGS) is 'n belangrike gesondheidsprobleem. In die 

Nasionale Gesondheidsplan (ANC l 994a:30) word beraam dat tussen 18% en 24% van die 

volwasse bevolking teen die jaar 2005 besmet sal wees met mv. Die Minister van Gesondheid 
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beraam dat die geta1teen2000, 2,6 miljoen sal wees, teenoor die 1,8 miljoen in 1995 (State of the 

Nation 1995:8; The year at a glance 1995:8). 

Cbroniese siektetoestande 

Die beheer van hipertensie en diabetes mellitus is uitgesonder as prioriteite op die gebied van 

chroniese siektetoestande. 

Vermindering van opsetlike of toevallige beserings 

Geweld is een van die hoofoorsake van mortaliteit, morbiditeit en ongeskiktheid en dit plaas 'n 

geweldige las op trauma-eenhede en die gesondheidsbegroting (Bradshaw & Buthelezi 19%:31 ). 

Ander 

Ander gesondheidsorgprioriteite is liggaamsgebreke, geestesgesondheid en die misbruik van 

nadelige stowwe, omgewingsgesondheid, asook spesiale programme vir adolessente (South 

Africa 1997a:ll9). 

Die kurrikulum behoort die gestelde gesondheidsorgprioriteite te weerspieel. 

Die kulturele omgewing 

Die kulturele omgewing word op nasionale en intemasionale gebied in oenskou geneem. 

Nasionaal 

Gesondheidsorg word gelewer in 'n kultureel-diverse samelewing waarbinne gemeenskappe 

eiesoortige behoeftes en verwagtinge openbaar (De Villiers & Eilers 1994:24). 

Gesondheidsorgbenutting geskied binne die Westerse, maar ook die tradisionele 

gesondheidsorgstelsel, wat tradisionele helers insluit (Manganyi in Van Rensburg 1981:37-38). 

Die Westerse, Tradisioneel-Afrika en Oosterse gelowe en praktyke behoort in ag geneem te word 

in gesondheidsorg en onderwys, insluitend verpleegonderwys (Adlem 1993:16; Badenhorst 

1993:409-410). Die insluiting van transkulturele verpleegkunde in die kurrikulum blyk dus 

onontbeerlik te wees. 

Intemasionaal 

'n Samelewingstendens wat wyd gedebatteer word in die media, is die van globale 

samele"ingsverandering. Volgens Esterhuize (1995:19) bet die ontwikkelde wereld en 
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gedeeltelik ook die RSA die inligtingtegnologietydperk betree. Die era word aangedryf deur die 

inligtingrewolusie, word gekenmerk deur veral omwentelende ontwikkeling, voortdurende 

vemuwing en die daarstelling van inligtingsnelwee. Mense leer skeppend dink (Esterhuize 

1995:19). 'n Kennisontploffing vind plaas op die gebied van die wetenskap en die tegnologie 

(Van Niekerk 1992:120). Volgens Badenhorst (1993:412) is entrepreneurskap en kreatiwiteit 

belangrike eienskappe om die toekoms tegemoet te gaan. Louw (Van Niekerk 1992:120) wys 

daarop dat die mens teen 'n hoer tempo moet innoveer, waardeer en besluite neem. Neethling 

(1994:16) se: Nabootsing en reproduksie het 'n beperkte suksesleeftyd en idees wat gister nog 

ges/aag het, slaag in die meeste gevalle nie meer vandag nie en sa/ in a/le waarskynlikheid more 

ook nie slaag nie. Badenhorst (1993:412) wys daarop dat die bestaande skoolgebaseerde 

kurrikulum met die klem op memorisering onvoldoende is om mense voor te berei vir die 

inligtingtegnologietydperk. Die moontlikheid bestaan dat die kurrikulum irrelevant sal wees. 

Klem op onderrig van vakinhoud behoort plek te maak vir die ontwikkeling van denkvaardighede 

by studente, asook die soeke na kennis as lewenslange vetbintenis. Ten opsigte van die 

kurrikulum wys Tanner (1995:247) daarop dat die kurrikulum vinnig behoort te kan aanpas by 

sosiale veranderinge. 

In die VSA beveel Manuel en Sorensen (1995:252) aan dat kritiese denke en onafhanklike 

besluitneming deurgaans by studente ontwikkel moet word en dat hulle moet leer om konseptueel 

te dink en konsepte te vertaal in praktiese probleemoplossing. 

Tegnologiese omgewing 

'n Tegnologiese realiteit is die wisselende vlak van gesondheidsorglewering in verskillende 

gemeenskappe, van hoe tegnologie op tersiere vlak van gesondheidsorglewering, tot basiese dienste op die 

vlak van primere gesondheidsorg (De Villiers & Eilers 1994:23-24). Verpleegkundiges behoort in staat te 

wees om in 'n hoe en lae tegnologiese vlak van gesondheidsorgomgewing te funksioneer en 

gesondheidsorgtegnologie toepaslik te benut. 

Die benutting van gevorderde tegnologie is dikwels in konflik met die behoeftes van die meerderheid 

Suid-Afrikaners. Daar word soms gedebatteer oor die relatiewe waarde van duur dienste aan enkeles 

teenoor basiese dienste aan 'n groot getal persone. Dit bring 'n morele dilemma vir verpleegkundiges na 

vore. 
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3.4.1.2 Algemene ondenvvstendense 

Verskeie tendense op die gebied van die onderwys is van toepassing op verpleegonderwys en word 

vervolgens bespreek. 

Die statutere omgewing 

Die Witskrif op Hoer Onderwys stel 'n wetlike raamwerk daar vir hoer onderwys in die RSA 

Die hoofuitdagings waarmee hoer onderwys te kampe het word in die Witskrif geidentifiseer, naamlik 

uitdagings wat spruit uit historiese faktore en die wat spruit uit hedendaagse en toekomstige tendense. 

Historiese faktore hou onder andere verband met die agterstand wat veral Swart studente ondervind wat 

betref hul skolastiese agtergrond en toegang tot hoer onderwys. Hedendaagse en toekomstige tendense hou 

verband met die behoeftes van 'n immer komplekswordende tegnologie-georienteerde ekonomie en die 

ontstaan van 'n wereldorde (South Africa 1997b: par. 1.19-1.10). 

Verskeie beginsels waarop hoer onderwys in die RSA berus, word in die Witskrif gei'.dentifiseer. Enkele 

beginsels is van toepassing op die verpleegkundekurrikulum. Die beginsel van gelyke toegang tot hoer 

onderwys en gelyke geleentheid om 'n kursus suksesvol te voltooi, vereis onder andere buigsame intree

en uittreepunte in 'n studieprogram (South Africa 1997b: par. 1.12). Die doel van studieprogramme is om 

studente op te lei vir 'n spesifieke beroep, asook om 'n bydrae te lewer tot die ekonomie en die bree 

samelewing (South Africa 1997b: par. 1.2). Die vereiste uittree-eienskappe is verligte, verantwoordelike 

en konstruktief-kritiese burgers wat in staat is om bestaande beleide en praktyke te heroorweeg en te 

vernuwe. Die ontwikkeling van kritiese denke, kulturele toleransie en 'n mensgesindheid by studente is 

daarop gemik om die demokratiese etos en 'n kultuur van menseregte in die samelewing te ondersteun 

(South Africa 1997b: par 1.2). 

Die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Owerheid Wet van 1995 bied 'n wetlike raamwerk vir die ontwikkeling 

van 'n Nasionale Kwalifikasie Raamwerk en die samestelling van 'n Kwalifikasie Owerheid (Olivier 

1997:1). Die Witskrif vir die Transformasie van die Gesondheidstelsel in die RSA (South Africa 

l 997a:58) stipuleer dat onderwysprogramme vir gesondheidwerkers volgens die Nasionale 

Kwalifikasieraamwerk beplan word. Die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk stel agt vlakke van onderwys 

en opleiding daar wat voorsiening maak vir algemene onderwys en opleiding, voortgesette onderwys en 

opleiding, asook hoer onderwys en opleiding. Verplegingskolleges word geklassifiseer onder die kategorie 

hoer onderwys en opleiding (Olivier 1997:2-5). Die Nasionale Kwalifikasieraamwerk maak voorsiening 

vir buigsame intree- en uittreepu.nte in 'n studieprogram en studente kan krediete verwerf vir vorige leer. 

Sodoende word horisontale en vertikale mobiliteit in die onderwysstelsel bevorder (South Africa l 997b: 
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par. 2.3). 

Onderwys in ontwikkelende lande 

In die RSA word probleme ervaar wat eie is aan ontwikkelende lande. Ornstein en Levine (1993:604) wys 

op die belangrikste probleme wat ontwikkelende lande in die gesig staar. Ten eerste is sosiale besteding op 

die gebied van onderwys laag. Tweedens wys Ornstein en Levine (1987:604) op die multi-etniese 

samestelling van die samelewings met gepaardgaande veelvuldige tale. 'n Verdere probleem is die verlies 

aan geskoolde persone. die sogenaamde "brain drain" vanwet 'n tekort aan hoe inkomste poste wat 

hoogs geskooldes aanspoor om te emigreer. 

Internasionale tendense 

Onderwys word veral in die VSA gelewer in 'n onderwysbedeling wat getuig van toenemende 

privatisering en markgerigte beheer oor onderwys (Ornstein & Levine 1993:563). In die RSA maak die 

Witskrif op Hoer Onderwys voorsiening vir die lewering van hoer onderwys deur privaat instansies (South 

Africa l997b: par. 2.32). In die RSA word daar op die gebied van verpleegonderwys na-basiese en 

subprofessionele kursusse in die private sektor aangebied. Verwikkelinge rondom die vierjaar 

diplomakursus moet gemonitor word, veral in die lig daarvan dat akademiese hospitale in die RSA 

gedeeltelik kan privatiseer en dat die private sektor aanvaar dat hulle mannekragbehoeftes slegs 

aangespreek kan word deur ook betrokke te raak by die diplomakursus. Dit word genoodsaak vanwet 

begrotingstekorte in die openbare sektor wat spoedig sal lei tot 'n tekort aan gekwalifiseerde 

verpleegkundiges (Bisseker 1998:37; Brannigan 1998:23-24). 

Van Niekerk (1992:ll5) se dat die kennisontploffing na alle waarskynlikheid die grootste druk plaas op 

die hedendaagse kurrikulum. 

In die VSA identifiseer Ornstein en Levine (1987:557-564) verskeie opkomende tendense wat 'n 

kurrikulum belnvloed. Die tendense wat van toepassing is vir die onderhawige navorsing. is soos volg: 

Die tegnologiese rewolusie 

Tegnologiese ontwikkeling noodsaak tegnologiese geletterdheid Benewens geletterdheid in 

terme van die inligtingtegnologie en kommunikasietegnologie. is geletterdheid ten opsigte van 

die gesondheidsorgtegnologie ook ter sprake in verpleegkunde. 
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Lewenslange leer 

Die kennisontploffing, en radikale sosiale, tegnologiese en ekonomiese verandering plaas eise op 

die mens ten opsigte van lewenslange leer. 

Intemasionale onderwys 

Die hedendaagse wereldorde vereis dat onderwys volgens 'n internasionale perspektief gelewer 

sal word om aan studente 'n wye visie te bied 

Omgewingsopvoeding 

Verskeie omgewingsfaktore beinvloed die gesondheid en lewensgehalte van die mens en is 

derhalwe van toepassing op die verpleegkundekurrikulum. Voorbeelde is ekologiese vraagstukke 

soos besoedeling, oorbevolking, uitputting van natuurlike hulpbronne en die osoonlaag. Die effek 

van kernkragstasies en kernafvalgebiede word ook hierby ingesluit. 

Futuristiese studies 

Vinnige en omwentelende samelewingsverandering noodsaak dat buigsaamheid ten opsigte van 

verandering ontwikkel moet word by studente. Vaardighede wat hierby ingereken word, sluit in 

antisipering, beplanning en besluitneming. 

Onderwystegnologie 

Aanbieding van studiekursusse buite die tradisionele skoolomgewing word moontlik gemaak 

vanwee innovasie op die gebied van die rekenaar- en satellietstelsels. Interaktiewe 

rekenaargesteunde onderrig in die klaskamer, asook interaktiewe afstandonderrig deur middel 

van die televisie en satelliettegnologie is tans haalbaar en kan in die RSA aangewend word om 

toegang tot onderwys te vergemaklik en die gehalte van onderrig te verbeter (Ornstein & Levine 

1993:552-554; Tool for helping 1997:23). 

3.4.2 Die vakwetenskap 

Die vakwetenskap as determinant sluit in verkenning van die vakdissiplines waaruit 'n seleksie gemaak 

sal word vir insluiting by 'n bepaalde kurrikulum, asook die kwessie van kurrikulumontwerp. 

3.4.2. l Algemene vereistes vir 'n vemleegkundekurrikulum 

Die Witskrif vir die Transformering van die Gesondheidstelsel in die RSA spesifiseer algemene vereistes 

vir 'n kurrikulum vir die opleiding van gesondheidwerkers. 'n Relevante, werklikheidsgetroue, 

uitkomsgebaseerde kurrikulum wat omvattende, geintegreerde en probleemgerigte onderwys ondersteun. 
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word in die vooruitsig gestel. 'n Verdere vereiste is dat die kurrrikulum gemeenskapsgerig sal wees. Die 

doel is die daarstelling van bevoegde praktisyns wat kan funksioneer in 'n multidissiplinere 

gesondheidspan (South Africa 1997a:58-60). 

3.4.2.2 Kurrikuluminboud 

Die SAIRV spesi:fiseer, benewens die programdoelstellings vir die vierjaar diplomakursus, ook vakke wat 

by die kurrikulum ingesluit behoort te word In 'n riglyn wat tesame met Regulasie 425 uitgevaardig is, 

word die volgende vakke gestipuleer: 

• fundamentele verpleegkunde en etos en professionele praktyk 

• algemene verpleegkunde 

• psigiatriese verpleegkunde 

• gemeenskapsverpleegkunde 

• verloskunde 

• biologiese wetenskappe: 

* anatomie, fisiologie, chemie, biofisika, mikrobiologie, parasitologie 

* voeding 

* farmakologie 

• sosiale wetenskappe 

• geneeskunde en chirurgie (dit sluit mediese/chirurgiese spesialiteite soos ortopedie in) 

• psigiatrie (SARV 1992:1-7) 

Uys (1992:22-23) wys daarop dat kurrikuluminhoud in verpleegkunde bestaan uit vakke of inligting, 

maar ook prosesse waarby inligting toegepas word in die lewering van verpleging. Prosesse sluit 

probleemoplossingsprosesse en interpersoonlike prosesse in. 

Die Witskrif vir die Transf ormering van die Gesondheidstelsel in die RSA identi:fiseer kemaspekte wat 

vervat moet word in 'n kurrikulum vir die opleiding van gesondheidwerkers, naamlik 

• primere gesondheidsorg 

• sosiale wetenskappe 

• gesondheidsbevordering 

• noodsorg 

• etiek 

• basiese bestuur en gesondheidsekonomie 

• konflikhantering en kommunikasie 

• basiese berading 

• oavorsingsmetodes, insluitend epidemiologiese navorsing 
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• die bantering van inligting (South Africa 1997a:62) 

3.4.2.3 Kurrikulumontwem 

Gwele en Uys (1995:9) identifiseer in hul navorsing vereistes ten opsigte van die ontwerp van die 

verpleegkundekurrikulum, naarnlik geintegreerd, probleemgesentreerd en gemeenskapsgerig. 

In die algemene onderwys bestaan die neiging om 'n interdissiplinere en multidimensionele benadering te 

volg eerder as om die kurrikulum te beplan volgens die tradisionele vakdissiplinebenadering. Dit bring 'n 

gemtegreerde en holistiese kurrikulumperspektief mee, wat in teenstelling is met 'n gefragmenteerde of 

lineere kurrikulum (Ornstein & Levine 1987:554). 'n lnterdissiplinere benadering verwys ook na die 

integrasie van opvoedkundige ervarings vir verskillende professionele groepe (South Africa l 997a:6 l ). 

3.4.2.4 Die huidige vemleegkundekurrikulum 

Die huidige verpleegkundekurrikulum is inhoudgebaseerd, oorlaai en toon 'n tendens van fragmentasie, 

veral ten opsigte van kliniese plasings van studente (Geyer 1997:11; Gwele & Uys 1995:8-9). 

Probleme word ondervind met kurrikulumontwikkeling in die RSA In die Sunday Independent (Stucky 

l 997a:9) word berig dat die verpleegkundekurrikulum tans hersien word maar dat probleme hiermee 

ondervind word Alhoewel konsensus bestaan by die betrokkenes by kurrikulumontwikkeling met 

betrekking tot die beginsel van 'n primere gesondheidsorg-georienteerde verpleegkundekurrikulum, is 

daar weinig sprake van die operasionalisering daarvan in 'n implementeringstrategie. Hierbenewens 

bestaan 'n gefragmenteerde benadering ten opsigte van kurrikulumontwikkeling deurdat verskillende 

instansies onafhanklik van mekaar hulle kurrikulum hersien met weinig sprake van koordinering van die 

pogings van die betrokke instansies. 

3.4.3 Die student 

3.4.3.1 Uittree-eienskappe 

Verpleegonderwys word gerig deur 'n staturere owerheid, die Suid-Afrikaanse Interim Raad op 

Verpleging (SAIRV), wat die minimumvereistes vir registrasie as verpleegkundige stipuleer. 
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Die Regulasies Betreffende die Goedkeuring van en die Minimum Vereistes vir die Opleiding en Onderrig 

van 'n Verpleegkundige (Algemene, Psigiatriese, Gemeenskaps-) en Vroedvrou wat lei tot Registrasie (R 

425), spesifiseer die programdoelstellings van die studiekursus, naamlik persoonlike en professionele 

ontwikkeling van die student sodat hy/sy by voltooiing van die studiekursus: 

• respek toon vir die uniekheid van die mens in sy sosiaal-kulturele en religieuse verband en hom/haar 

as 'n psigiese, fisiese en sosiale wese binne hierdie verband benader en verstaan 

• vaardig is in die diagnosering van individuele, gesins-, groeps- en gemeenskapsgesondheidsprobleme 

en in die beplanning en implementering van terapeutiese optrede en verpleegsorg vir die 

gesondheidsdiensverbruiker op enige punt langs die gesondheid-/siektekontinuum in alle stadia van 

die lewensiklus (insluitende sterwensbegeleiding), en die evaluering daarvan 

• in staat is om die interaksie met gesondheidsdiensverbruikers op so 'n wyse te rig en te beheer dat 

simpatieke en empatiese interaksie plaasvind 

• in staat is om die etiese en morele kodes van die professie te handhaaf en binne die voorskrifte van 

die tersaaklike wette te praktiseer 

• die beginsel onderskryf dat 'n omvattende gesondheidsdiens essensieel is om die gesondheidstandaard 

van die totale bevolking te verhoog en in die praktyk 'n bydrae tot die bevordering van so 'n diens 

lewer, inagnemend gesondheidsbedreigende faktore van binne en buite die grense van die land 

• in staat is om harmonieus saam te werk binne die multidissiplinere span, volgens die beginsels van 

interathanklikheid en medewerking vir die bereiking van 'n gemeenskaplike doel 

• in staat is om eie praktyk volgens eie kennis en vaardigheid af te baken, dit onafhanklik te beoefen en 

verantwoordelikheid daarvoor te neem 

• in staat is om voortdurend eie praktyk te evalueer en verantwoordelikheid te neem vir voortgesette 

professionele en persoonlike ontwikkeling 

• 'n vraende en wetenskaplike benadering tot praktykprobleme openbaar en bereid is om verandering te 

inisieer en/of te aanvaar 

• in staat is om 'n gesondheidsdiens effektief te bestuur 

• in staat is om doeltreffende kliniese onderrig binne die gesondheidsdienseenheid te gee 

• kennis dra van die omvang en belangrikheid van die omgewingsgesondheidsdienste en die 

professionele rol en verantwoordelikhede ken ten opsigte van die dienste, asook ten opsigte van 

persoonlike professionele optrede waar die dienste nie beskikbaar is nie 

• in staat is om gemeenskapsbetrokkenheid op enige punt langs die gesondheid-/siektekontinuum in 

alle stadia van die lewensiklus te bevorder 

• oor die kogitiewe, psigomotoriese en affektiewe vaardighede beskik om as grondslag te dien vir 

doeltreffende praktyk en vir voortgesette onderwys. 

(SARY 1988: par. (2)). 
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Die Witskrif vir die Transformasie van die Gesondheidstelsel in die RSA (South Africa l997a:54) meld 

eienskappe soos kritiese denke, sorgsaamheid en die vermoe tot veranderingsbestuur deur middel van 

deelnemende leierskap. Verdere eienskappe is die vermoe om die data wat vervat is in die voorgestelde 

nasionale gesondheidinligtingstelsel, te analiseer en te gebruik (South Africa l997a:62). 

Die "Committee on Human Resources for Health" (1994:110-111) identifiseer die volgende noodsaaklike 

vaardighede, naamlik die vermoe om gemeenskapsdeelname te bevorder, asook vaardighede in 

konflikhantering, kommunikasie en berading. 

Manuel en Sorensen (1995:248-253) het tydens 'n navorsing:,-projek oor veranderende neigings in 

gesondheidsorg in die VSA, aanbevelings vir verpleegonderwys geformuleer wat ook relevant is vir die 

RSA Spruitend uit die vinnig veranderende samelewing, ontstaan die behoefte om kritiese denke en die 

vermoe tot onathanklike besluitneming by die verpleegkundige te ontwikkel; 'n voorneme wat kan 

realiseer deur middel van probleemgerigte leer waarvan die vertrekpunt sal wees werklike probleme in die 

gemeenskap. Studente moet nie afhanklik gehou word van feitelike vakinhoud en prosedures nie, maar 

behoort eerder te leer om konseptueel te dink en hierdie konsepte te vertaal in praktiese 

probleemoplossing (Jensen 1995; Manuel & Sorensen 1995:248). 

Jensen (1995) se tydens 'n seminaar by die SG Lourens Verplegingskollege dat studente moet leer om 

verandering te koester. Dis sluit in hantering van stres spruitend uit vinnige sosiale verandering. 

Jensen (l 995) wys op die noodsaaklikheid van kommunikasievermoens en die vermoe om die 

inligtingtegnologie te benut. Sy le veral klem op gebruikmaking van die rekenaartegnologie wat die soeke 

na kennis via die internet insluit. Die spreker se dat aandag gegee moet word aan kultuursensitiewe, 

geslagsneutrale en hierargiesneutrale kommunikasievermoens. Sy maak ook melding van die lewering 

van toesprake. 

3.4.3.2 Aard van die huidige studente 

Die toelatingsvereistes vir die vierjaar diplomakursus is 'n senior of gelykwaardige sertifikaat wat 

toelating tot formele na-sekondere onderwys verleen (Suid-Afrika 1988: par. (4)). Die kwessie van 

toelatingskriteria in hoer onderwys word wyd gedebatteer in die lig van die historiese realiteite van die 

RSA en die stipulasies van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk. Die navorsing van Swanepoel (TPA 

1994: 11) bring egter aan die lig dat die vraag na toelating tot verplegingskolleges deur kandidate wat aan 

die toelatingsvereistes voldoen, hoer is as die kolleges se vermoe om die kandidate te akkommodeer. Dit 

bring mee dat die verslapping van toelatingsvereistes moeilik haalbaar sal wees. 
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Die verplegingskolleges is multikultureel in samestelling. Studente verskil ten opsigte van sosiale en 

opvoedkundige agtergrond. Die taal van aanbieding is Engels of Afrikaans en talle studente word 

genoodsaak om die kursus in hul tweede of selfs derde taal te volg. Luthuli, Masiea en Zuma (1992:30-33) 

wys daarop dat verpleegonderwys volgens 'n Westerse perspektief geskied en bevraagteken die 

toepaslikheid van Westers-georienteerde leerteoriee vir Swart studente. Da Costa en Meerkotter (1992:81-

82) wys daarop dat onderwys by tersiere instansies wat uitsluitlik gebaseer is op Euro-Amerikaanse 

waardes, tot kulturele verarming kan lei. Die kwessie van multikulturele onderwys tree dus na vore. 

Die VSA is, soos die RSA, 'n multikulturele samelewing. In die verlede is onderwys gemik op assimilasie 

van mense binne die hoof kulturele stroom eerder as die behoud van onderskeibare subkulture. Die 

huidige neiging is egter om multikulturele onderwys te lewer waarvolgens kulturele diversiteit erken en 

groepsidentiteit bevorder word (Ornstein & Levine 1987:422-424). 

3.4.3.3 Vereistes ten oosigte van leerervarings 

Die Witskrif vir die Transformasie van die Gesondheidstelsel in die RSA (South Africa 1997a:60) 

stipuleer dat onderwys van gesondheidswerkers gemeenskapsgerig sal wees en onderrig geskoei sal word 

op 'n probleemgerigte benadering. 'n Gemeenskapsgerigte kurrikulum is geskoei op gemeenskapsbehoeftes 

en studente word blootgestel aan gesondheidsdienste op alle vlakke van gesondheidsdienslewering; 

primer, sekonder en tersier (Ntoane 1993a:l9-20). Die gesondheidswerker behoort 'n aanpasbare 

praktisyn te wees, wat kan beweeg tussen die onderskeie dele van die gesondheidsorgstelsel. 

3.4.3.4 Probleemareas ten opsigte van leerervarings en die bevoegdheid van die afgestudeerde 

Verskeie probleemareas bestaan en word vervolgens uitgewys. 

Leerervarings 

Die "Committee on Human Resources for Health" (1994:106) skryf probleme met opleidingsprogramme 

van gesondheidswerkers toe aan 'n tradisionele, lesinggebaseerde onderrigbenadering. Studente is 

athanklik van handboeke en beskik nie oor ondersoekende vaardighede nie. Daar word onvoldoende 

aandag gegee aan die relevantheid van kurrikuluminhoud ten opsigte van samelewingsbehoeftes. Kliniese 

blootstelling van studente vind hoofsaaklik in tersiere, eerder as gemeenskapsgesondheidsdienste plaas. 

Dit bring 'n siektegeorienteerde benadering mee met onvoldoende inagneming van die sosiale konteks van 

gesondheid en siekte. Die gekwalifiseerde praktisyn is dikwels werksaam in gesondheidsorgsituasies wat 

nie soortgelyk is aan die waarin kliniese blootstelling geskied het nie. Sodoende word effektiewe 

funksionering belemmer. 
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Uys (1992:23) se navorsing toon dat dosente tydens kliniese onderrig hoofsaaklik fokus op spesifieke 

prosedures. Dit belemmer volgens die navorser die ontwikkeling van probleemoplossing en 

interpersoonlike prosesse by studente. 

Kliniese plasings van studente in gesondheidsdienste om praktykervaring op te doen. vorm deel van die 

kurrikulum. Studente ondervind verskeie probleme in die gesondheidsdienseenhede waar hulle werksaam 

is. Hulle verrig hoofsaaklik funksionele roetinetake wat nie noodwendig velband hou met leerdoelwitte, of 

'n bydrae lewer tot professionele ontwikkeling nie (Koen & De Villiers 1997:25). Studente ondervind 

veral in die eerste twee jaar probleme om kennis in die praktyk toe te pas. Redes wat hiervoor aangevoer 

word, is ontoepaslike kliniese plasings, wanbenutting van studente in die praktyk, 'n gebrek aan 

leergeleenthede in veral kleiner hospitale, asook 'n diskrepans tussen dit wat in die kollege geleer is en dit 

wat in die praktyk realiseer. Daar word dikwels nie goeie gehalte verpleging gelewer in 

gesondheidsdienseenhede waar hulle werksaam is nie (Koen & De Villiers 1997:25). Die problematiek 

van die lae standaard van verpleging het ook in die navorsing van Gwele en Uys (1995:8) aan die lig 

gekom. 

Navorsing deur Swanepoel (TPA 1994:15) lig die problematiek van 'n onaanvaarbaar hoe uitvalsyfer by 

veral tradisioneel Blanke kolleges uit. Die uitvalkoers wissel tussen 40,4% en 68,8%. Dit is nie kongruent 

met die Witskrif op Onderwys se beginsel van gelyke geleentheid ten opsigte van die behaling van sukses 

nie (South Africa 1997b: par. l.12). By die ander kolleges wissel dit tussen 6% en 18%. Swanepoel beveel 

aan dat toelatingskriteria en eksamenstandaarde van die kolleges gestandaardiseer word (TPA 1994:15). 

Bevoegdheid van die afgestudeerde 

Ten opsigte van die realisering van die programdoelstellings (Suid-Afrika 1988: par. (6)(2)) van die 

voormalige Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging (par. 3.4.3.1) bestaan verskeie probleme: 

• Die navorsing deur Koen en De Villiers (1996b:21) dui daarop dat die afgestudeerde gebreke toon ten 

opsigte van onafhanklike besluitneming, probleemoplossing en die inisiering van verandering. 

Volgens Ntoane (1993a:l5) bestaan daar ook leemtes ten opsigte van innovering en die vermoe om 

kennis kreatief toe te pas. 

• Dit blyk uit die navorsing van Koen en De Villiers (1996b:21) dat die afgestudeerde 'n positiewe 

ingesteldheid teenoor voortgesette onderwys openbaar, maar bestaande geleenthede daarvoor 

onvoldoende benut met die uitsondering van die lees van vakkundige tydskrifte. 

• Die navorsing van Koen en De Villiers (1996b:21) asook die van Ntombela, Mzimela, Mhlongo en 

Mashaba (1996:17) toon tekorte aan ten opsigte van die bestuursvaardighede van die afgestudeerde. 

Ntombela et al (1996:17) se navorsing lig ook gebreke uit ten opsigte van 
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verantwoordelikheidsaanvaarding. Volgens die "Committee on Human Resources for Health" 

(1994:106) is 'n gebrek aan bestuursvaardighede wereldwyd 'n belangrike struikelblok in die 

verwesenliking van primere gesondheidsorg. 

• Die afgestudeerde toon gebreke ten opsigte van die lewering van verpleging aan pasiente met akute 

gesondheidsprobleme, kritiek-siek en traumapasiente. Hulle beskik ook oor onvoldoende praktiese 

vaardighede (Koen & De Villiers 1996b:21). Op grond van hul navorsing in die VSA beveel Manuel 

en Sorensen (1995:253) aan dat kliniese vaardighede in spesialiteitsareas uitgebrei behoort te word 

om verpleegkundiges se aanpasbaarheid in verskeie gesondheidsorgsituasies te bevorder sodat hy/sy 

in gesondheidsbehoeftes op enige punt van die gesondheid-/siektekontinuum kan voorsien. 

Verpleegkundiges behoort volgens die navorsers in staat te wees om in die behoeftes van gesonde, 

akute, subakute en chronies-siek pasiente te voorsien in die gemeenskap, hospitale en tuis. 

• Gwele en Uys (1995:10) bevind dat die bevoegdheid van die afgestudeerde bevraagteken word ten 

opsigte van psigiatriese en gemeenskapsverpleegkunde. 

• Die navorsing deur Koen en De Villiers (l 996b:2 l) dui daarop dat die afgestudeerde gebreke toon ten 

opsigte van die voorsiening in die kulturele en religieuse behoeftes van pasiente. 

3.4.3.5 Voorgestelde oplossings vir probleme 

Ter oplossing van die probleme ten opsigte van die opleiding van gesondheidsorgpersoneel word 'n 

multidissiplinere en interdissiplinere onderrigbenadering binne 'n gemeenskapsgerigte onderwysstelsel 

voorgestel. Die kurrikulum moet konsekwent wees met die breer doelstellings van die 

gesondheidsorgstelsel en spesifieke gesondheidsprofessies. Probleemgerigte, ervaringsgerigte, 

gekontekstualiseerde leer behoort daarop gemik te wees om kritiese denke en lewenslange 

leervaardighede by studente te ontwikkel. Kliniese plasings van studente behoort ook in primere 

gesondheidsorgdienste te geskied. Siekte behoort binne konteks van die wyer sosiale, kulturele en 

ekonomiese samelewingsverband beskou te word Dit sluit die gedragsaspekte van gesondheid en siekte 

in. Kennis rakende die psigologie, sosiologie en gesinsdinamika moet gebruik word in die bevordering 

van primere gesondheidsorg (Committee on Human Resources for Health 1994: 108-109, 111 ). 

Koen en De Villiers (1996b:21) beveel op grond van kurrikulumevaluering by 'n verplegingskollege die 

volgende aan: 

• die insluiting van transkulturele verpleegkunde by die kurrikulum 

• die insluiting van die basiese beginsels vir die stabilisering van kritiek-siek en traumapasiente by die 

kurrikulum 

• dat die bestaande bestuursmodule hersien word ten einde leemtes by die afgestudeerde ten opsigte van 

bestuursvaardighede te voorkom 

• kliniese plasings in gesondheidsdienste om blootstelling aan akuut-siek pasiente te verseker 
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• dat besondere aandag gegee word aan die inoefening van praktiese vaardighede ten einde die leemtes 

in hierdie verband by die afgestudeerde te voorkom 

• die implementering van onderrigstrategiee om onafhank:like praktisyns, wat beskik oor die vermoe tot 

probleemoplossing en onafhank:like besluitneming, tot gevolg te he 

• die ontwikkeling van 'n lewenslange leeringesteldheid by studente 

• dat die kurrikulum kongruent sal wees met die realiteite van die RSA as 'n ontwikkelende land 

In die Witskrifvir die Transformasie van die Gesondheidstelsel in die RSA (South Africa 1997a:62) word 

'n primere gesondheidsorggeorienteerde kurrikulum voorgestel wat gemeenskapsbehoeftes weerspieel, 

asook gemeenskapsgerigte en uitkomsgebaseerde onderrig ondersteun. 

3.5 SAMEVATTENDE OORSIG OOR DIE VEREISTES WAT GESTEL WORD AAN DIE 

STUDENT EN DIE VERPLEEGKUNDEKURRIKULUM 

Die bevindinge van die situasie-analise word kortliks opgesom. 

3.5.1 Die belangbebbendes by die verpleegkundekurrikulum 

Die belanghebbendes by die verpleegkundekurrikulum is: 

• die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Owerheid vanwee 'n verantwoordelikheid ten opsigte van 

standaardstelling en erkenning van kwalifikasies 

• die gesondheidsowerheid op nasionale en provinsiale vlak vanwee die beleidsraamwerk wat deur die 

owerhede daargestel word 

• die onderskeie private en openbare gesondheidsdienste as potensiele werkgewers van die 

afgestudeerde en verskaffers van kliniese onderriggeleenthede 

• die geassosieerde universiteite vir insette ten opsigte van akademiese standaarde 

• die Suid-Afrikaanse Interim Raad op Verpleging met betrekking tot goedkeuring van die kurrikulum 

en registrasie van die afgestudeerde wat voldoen aan die vereistes vir registrasie 

• verplegingskolleges betreffende kurrikulumontwikkeling, -implementering en -evaluering 

• studente vanwee verwagtinge ten opsigte van indiensneming na voltooiing van die vierjaar 

diplomakursus 

• die gemeenskap vanwee hul verwagtinge dat daar in gesondheidsorgbehoeftes voorsien sal word deur 

middel van hoe gehalte verpleging 
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Die verpleegkundekurrikulum behoort dus te voldoen aan die eise van tersiere onderwys en die van die 

professie, maar behoort ook kongruent te wees met die sienings van die belanghebbendes by 

verpleegonderwys. 

3.5.2 Die statutere raamwerk waarbinne die verpleegkundekurrikulum ontwikkel en 

geimplementeer word 

Die verpleegku.ndekurrikulum word beinvloed deur die volgende wetgewing: 

• Die gesondheidswetgewing wat op 'n gegewe tydstip relevant is. 

• Die hoer onderwyswetgewing wat op 'n gegewe tydstip relevant is. 

• Die Regulasies Betreffende die Goedkeuring van en die Minimum Vereistes vir die Opleiding en 

Onderrig van 'n Verpleegku.ndige (Algemene, Psigiatriese, Gemeenskaps-) en Vroedvrou wat lei tot 

Registrasie (R425) of die regulasie wat op 'n gegewe tydstip relevant is. 

• Beleidstukke wat relevant is vir 'n verpleegku.ndekurrikulum op 'n gegewe tydstip. 

'n Verpleegkundekurrikulum behoort dus kongruent te wees met die bepalings in verwante wetgewing, 

regulasies en beleidsdokumente. 

Die situasie-analise bring aan die lig dat die verpleegku.ndekurrikulum beinvloed word deur twee 

hooffaktore. Op nasionale vlak word die kurrikulum be1nvloed deur sosiale, ekonomiese en politieke 

realiteite van die RSA Hierdie realiteite word aangespreek deur die Witskrif op Gesondheid wat 

verpleging in 'n nasionale gesondheidstelsel rig. Op internasionale vlak word die 

verpleegkundekurrikulum beinvloed deur die realiteite van die inligtingtegnologietydperk. 

3.5.3 N asionale tendense wat die verpleegkundekurrikulum beinvloed 

Die sosiale, ekonomiese en politieke realiteite in die RSA vereis 'n verpleegku.ndige wat in staat is om 

omvattende gesondheidsorg te lewer in 'n multikulturele gesondheidsorgopset Die verpleegku.ndige moet 

in staat wees om te voorsien in gesondheidsbehoeftes op enige punt tangs die gesondheid-/siekte

kontinuum in alle stadia van die lewensiklus. Gesondheidsorglewering geskied binne die openbare en die 

private sektor op verskeie vlakke van dienslewering. Daar word vereis dat verpleegku.ndiges derhalwe 

aanpasbaar sal wees om in verskeie gesondheidsdienste in die openbare en die private sektor te 

funksioneer. 

Verbandhoudende kurrikulumvereistes sluit in dat dit gemeenskapsgerig en behoeftegerig sal wees. Die 

kurrikulum behoort die waardevoorkeure en die gesondheidsorgprioriteite van die samelewing te 

weerspirel. Die vertrekpunt behoort werklike samelewingsprobleme en vraagstukke te wees. Daar word 
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vereis dat leer ervaringsgerig, gekontekstualiseerd en klinies gebaseerd sal wees. 

Te midde van die vermelde vereistes word probleme ondervind met 'n kuratiefgeorienteerde kurrikulum, 

asook ontoepaslike kliniese plasings en wanbenutting van studente. Gepaard hiermee toon die 

afgestudeerde huidig leemtes ten opsigte van die lewering van omvattende, kultureel-kongruente 

verpleging, bestuursvaardighede en verantwoordelikheidsaanvaarding. 

Daar is vermeld (par. 1.1.2) dat Gwele aanbeveel bet dat die operasionele betekenis van die konsep 

omvattende gesondheidsorg geinterpreteer moet word om te dien as riglyn vir dosente. Die konsep word 

in hoofstuk vier deur die navorser geanaliseer en gemterpreteer. Dit berus op die aanname dat die konsep 

vele van die vereistes omsluit wat in die onderhawige paragraafbespreek is, en dat analisering daarvan lig 

sal werp op die wyses waarop omvattende gesondheidsorglewering deur die verpleeglcundekurrikulum 

verwesenlik kan word 

3.5.4 Intemasionale tendense wat die verpleegkundekurrikulum beinvloed 

Internasionale tendense wat die verpleeglcundekurrikulum beinvloed, sluit in vinnige, voortdurende en 

omwentelende ontwikkeling op die gebied van kennis en die tegnologie. Dit lei tot oproepe vir die 

intellektuele ontwikkeling van studente, asook tegnologiese geletterdheid en 'n leeringesteldheid Die 

afgestudeerde moet in staat wees om in 'n komplekse, veranderende samelewing te funksioneer, 

aanpasbaarheid openbaar en ook om op te tree as veranderingsagent. 

In die lig van bogenoemde word 'n probleemgerigte kurrikulum vereis wat 'n geintegreerde 

kurrikulumontwerp en 'n leergesentreerde onderrigbenadering, waarby selfgerigte leer betrokke is, behels. 

Verdere kurrikulumvereistes is resentheid en aanpasbaarheid by sosiale verandering om veroudering te 

voorkom. Laasgenoemde is 'n wesenlike probleem gegewe die tempo van verandering wat tans voorkom. 

Daar is ook melding gemaak van interaktiewe rekenaargesteunde onderwys en die benutting van 

kommunikasietegnologie om onderwys buite die klaskamer te moontlik te maak. 

Te midde van bogenoemde word tans probleme ondervind met die ontwikkeling van intellek.tuele en 

leervaardighede by studente. Die huidige verpleeglcundekurrikulum is inhoudgebaseerd en 

onderriggesentreerd Verbandhoudende probleme is kurrikulumoorlading en 'n versuim om 

geindividualiseerde onderrig aan studente te bied Die huidige verpleeglcundekurrikulum is derhalwe 

ontoepaslik vir intellektuele ontwikkeling van studente. 

In par. l. l.2 is vermeld dat Gwele aanbeveel dat die operasionele betekenis van die konsep kritiese denke 

gemterpreteer moet word om te dien as riglyn vir dosente. Die konsep kritiese denke word in hoofstuk vier 
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deur die navorser geanaliseer en geinterpreteer. Dit berus op die aanname dat die konsep vele van die 

vereistes wat in die onderbawige paragraaf bespreek is, omsluit en dat analisering daarvan sa1 lig werp op 

die wyse waarop intellektuele ontwikkeling van studente deur middel van die verpleegkundek:urrikulum 

ondersteun kan word. 

Die hoofkonsepte wat derhalwe die verpleegkundek:urrikulum rig, is kritiese denke en omvattende 

gesondheidsorg. 

3.5.5 Vereiste bevoegdhede van die afgestudeerde 

Die volgende vereistes waaraan die afgestudeerde moet voldoen, is tydens die situasie-analise 

gerdentifiseer, naamlik: 

Ten opsigte van sosiale verandering 

• veranderingsagente en koester verandering 

• lewenslange leervaardighede 

Intellektuele vaardighede 

• kreatiewe, innoverende denke 

• kritiese denke 

• probleernoplossing 

• onathanklike besluitneming 

• ondersoekende vaardighede 

• navorsing 

• antisipering 

• insig in die konteks van gesondheid en siekte 

• konseptuele denke en die vermoe om konsepte te vertaal in praktiese probleemoplossing 

Kliniese vaardighede 

• aanpasbaarheid t.o.v die lewering van omvattende gesondheidsorg in verskeie 

gesondheidsorginstansies, privaat en openbaar 

• kultureel-kongruente verpleging 

• lewering van prirnere gesondheidsorg binne 'n omvattende gesondheidsorgstelsel 

• voorsiening in die behoeftes van gesonde, subakuut-, akuut- kritiek- en chronies-siek pasiente 



93 

Professioneel-etiese vereistes 

• aanspreeklikheid 

• simpatiek-empatiese optrede 

• funksioneer binne wetlik-etiese raamwerk 

• respek vir menseregte 

• bantering van morele dilemmas 

• nasionale en internasionale visie 

• wetenskaplike benadering 

• selfevaluering - evaluering van eie praktyk 

Kommunikasie vaardigbede 

• kultuursensitiewe, geslagsneutrale, hierargiesneutrale kornmunikasievaardigbede 

• instandhouding van interne, intra- en eksterne gesondheidsorgverhoudinge, insluitend die lewering 

van toesprake 

Bestuursvaardigbede 

• leierskap 

• organisasie 

• delegering 

• toesigbouding 

• menslike hulpbronbestuur 

• onderrig 

• finansiele bestuur 

Tegnologiese vaardighede 

• toepaslike benutting van gesondheidsorgtegnologie 

• aanwending van kommunikasietegnologie 

• aanwending van inligtingtegnologie 

Politieke vaardighede 

• gemeenskapsevaluering 

• waarde-identifisering 

• konflikhantering 

• bevordering van gemeenskapsdeelname en bemagtiging 

• beinvloeding van beleidmaking ter bevordering van gesondheid 
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3.5.6 V akinhoud wat by die verpleegkundekurrikulum ingesluit behoort te word 

Die vakinhoud wat by die kurrikulum ingesluit behoort te word, sluit die volgende in: 

Biologiese en natuurwetenskappe 

• anatomie, :fisiologie 

• bio:fisika 

• mikrobiologie, parasitologie 

• fannakologie 

• voeding 

Kliniese verpleegkunde 

• fundamentele verpleegkunde 

• algernene verpleegkunde, insluitend geneeskunde en chirurgie 

• verloskunde 

• psigiatriese verpleegkunde 

Bogenoemde sentreer rondom 'n primere gesondheidsorgbenadering 

• gemeenskapsverpleegkunde 

• noodverpleging 

Professionele verpleegkunde 

• etos en professionele praktyk 

• gesondheidsorgekonomie 

• beginsels en benaderings vir die bestuur van 'n gesondheidsdienseenheid, menslike hulpbronne en 

pasientsorg 

• beginsels en strategiee vir onderrig en voorligting 

• navorsing, insluitend epidemiologiese navorsing 

• gesondheidsorgvraagstukke 

Geesteswetenskappe 

• sosiokulturele antropologie en transkulturele verpleegkunde 

• sosiologie 

• psigologie 
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Tegnologiese studies 

• inligtingtegnologie 

• kommunikasietegnologie 

• gesondheidsorgtegnologie 

Taalstudie 

• bestudering van 'n streekstaal 

3.5. 7 Prioriteitsareas 

Die prioriteitsareas vir 'n verpleegkundekurrikulum is soos volg: 

Bevordering van gesondbeid 

• omgewingsgesondheid 

• gesinsbeplanning 

• voeding 

• mondhigiene 

• gesondheidsbehoeftes van adolessente en persone met gebreke 

• voorkoming van opsetlike en toevallige beserings 

• geestesgesondheid 

Gesondbeid van die moeder en kind 

• voorgeboortesorg en sorg tydens baring 

• gesondheidsorg aan die moeder en kind 

Sosiale vraagstukke wat gesondheid beinvloed 

• verstedeliking 

• werldoosheid, armoede 

• geweld 

• misbruik van nadelige stowwe 

• bevolkingsgroei 

lnfektiewe en oordraagbare siektes 

• intestinale en respiratoriese infeksies by die baba 

• oordraagbare siektes, veral tuberkulose, malaria, masels 

• seksueel oordraagbare siektes, insluitend VIGS 
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Chroniese siektes 

• bipertensie 

• diabetes mellitus 

3.6 SAMEVATTING 

Die situasie-analise het gelei tot die identifisering van die belanghebbendes by 'n 

verpleegkundekurrikulum en die statutere raamwerk waarbinne die kurrikulum realiseer. Die vereiste 

bevoegdhede van die afgestudeerde is geidentifiseer, asook die vakinhoud wat by die kurrikulum ingesluit 

behoort te word. Die internasionale en nasionale tendense wat die verpleegkundekurrikulum beinvloed 

bring die hootkonsepte wat die verpleegkundekurrikulum rig na vore, naamlik kritiese denke en 

omvattende gesondheidsorg. Hierdie twee konsepte het gedien as rigtinggewing vir die interpretering van 

die situasie-analise soos vervat in hoofstuk vier. 
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HOOFSTUK VIER 

INTERPRETERING VAN DIE SITUASIE-ANALISE 

4.1 INLEIDING 

Die onderbawige navorsing het die ontwikkeling van 'n model vir kurrikulumontwikkeling in 

verpleegk:unde ten doel. In hoofstuk twee is die konsep kurrikulum geanaliseer om te bepaal wat 'n 

kurrikulum is en wat kurrikulumontwikkeling behels. Hoofstuk drie spel die samelewingskontekste van 

die verpleegk:undekurrikulum uit wat by wyse van 'n situasie-analise bepaal is. Die insigte wat vervat is in 

die vermelde hoofstukke het gedien as teoretiese raamwerk vir die interpretering van die situasie-analise 

deur die navorser om die kurrikulumimplikasies daarvan te bepaal. 

Die onderbawige hoofstuk is gerig op die interpretering van die situasie-analise. Dit word voorafgegaan 

deur uitklaring van die betekenis van die konsep kurrikulum binne verpleegk:undeverband 

4.2 METODE 

4.2.1 Oorsig 

Met paragraaf 2.5. I en 2.5.2 as teoretiese raamwerk en inaggenome die situasie-analise, het die navorser 

besin oor die betekenis van die konsep kurrikulum binne verpleegk:undeverband 

In hoofstuk drie is telkens verwys na die waarde van die intellektuele ontwikkeling van studente, asook 

die bevordering van tegnologiese geletterdheid en 'n leeringesteldheid In paragraaf 3.5.4 is kritiese denke 

gevolglik uitgewys as 'n hoo:tkonsep wat die verpleegk:undekurrikulum beinvloed 'n Voorlopige 

verkenning van die literatuur deur die navorser het aan die lig gebring dat die konsep kritiese denke 

hierdie aspekte omsluit. Die konsep kritiese denke is derhalwe geanaliseer om die implikasies daarvan vir 

die verpleegkundekurrikulum uit te spel. 

Die nasionale tendense wat die verpleegk:undekurrikulum beinvloed, het gelei tot die identifisering van die 

konsep omvattende gesondheidsorg as die tweede hoo:tkonsep wat die verpleegk:undekurrikulum beinvloed 

(par. 3.5.3). Hierdie konsep is derhalwe ook geanaliseer om die kurrikulumimplikasies daarvan te bepaal. 

Analisering van kritiese denke en omvattende gesondheidsorg het gelei tot die identifisering van 

verbandhoudende konsepte wat die verpleegk:undekurrikulum beinvloed Dit het meegebring dat 
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konsepanalise uitgebrei is om 'n analise van leerervarings, die rol van die dosent en kurrikulumontwerp 

in te sluit. Laasgenoemde drie konsepte is geanaliseer binne die bree raamwerk van kritiese denke en 

omvattende gesondheidsorg. 

Dit het daartoe gelei dat die volgende ook ondersoek is: 

• probleemgerigte leer 

• mediagesteunde leer 

• kooperatiewe leer 

• bemiddelingsleer 

• reflektiewe leer 

Die insigte van die onderhawige hoofstuk het gedien as riglyn vir die formulering van kriteria vir die 

opvoedkundige plan en kriteria vir die implementering van die opvoedkundige plan (par. 5.6-5.7) wat 

tesame met die Model vir Kurrikulumontwik:keling in Verpleegkunde (par. 5.3; fig. 5.1), 

kurrikulumontwik:keling kan rig. 

4.2.2 Metode vir konsepanalise 

'n Konsep is in die woorde van Chinn en Kramer (1995:58) "a complex mental formulation of 

experience" en Walker en Avant (1995:37) "categories of information that contain defining attributes" 

asook "cognitive representations of what is perceptually experienced." Konsepanalise is 'n strategie wat 

toegepas word om die eienskappe van 'n konsep te ondersoek (Walker & Avant 1995:37). 

Chinn en Kramer (1995:58) stel 'n metode daar vir die ontwik:keling van konseptuele betekenis, naamlik: 

• selektering van 'n konsep wat die idee wat die navorser wil oordra, verteenwoordig 

• spesifisering van die doel vir die ontwik:keling van konseptuele betekenis ten einde grense te stel 

waarbinne gewerk sal word 

• bestudering van veelvuldige bronne waaruit kriteria of indikatore vir die konsep ontwikkel kan word, 

naamlik: 

* definisies 

* gevalle wat die konsep verteenwoordig soos modelgevalle, teenstrydige gevalle, 

verbandhoudende gevalle en grensgevalle 

* visuele voorstellings van die konsep 

* professionele literatuur 

* ander bronne soos die letterkunde, musiek, poesie en mense 

• verkenning van die sosiale en kulturele kontekste wat 'n invloed kan uitoefen op die simboliese 

betekenisse van die konsep 
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• formulering van kriteria of empiriese indikatore waarvolgens die konsep herken kan word 

Walker en Avant (1995:40-46) stel 'n metode daar vir konsepanalise, naamlik: 

• selektering van die konsep wat onderwerp sal word aan analise 

• spesifisering van die doel van analise 

• identifisering van die verskillende gebruike van die konsep 

• bepaling van die definierende eienskappe van die konsep 

• konstruering van gevalle wat die konsep verteenwoordig soos modelgevalle, teenstrydige gevalle, 

verbandhoudende gevalle en grensgevalle 

• identifisering van antesedente en uitkomste van die konsep 

• formulering van empiriese referente waarvolgens die konsep herken kan word 

Inaggenome die metodes hierbo en die doel van die onderhawige navorsing, het die navorser 

konsepanalise in paragraaf 4.4-4.8 volgens 'n bepaalde metode onderneem. Dit word saamgevat in tabel 

4.1. 

Tabel 4.1: Metode vir konsepanalise 

.. ···.:: ....... :, ... ; ... ·.'.:: 
METODE V1R KONSEPANAl.JSE .· ·· .. 

I . Identifisering van die konsep 

2. Beskrywing van die doel van analise 

3. Formulering van definisies en omskrywings 

4. Beskrywing van modelgevalle in die vorm van bestaande teoriee, modelle ofbeskrywings 

5. Beskrywing van 'n teenstrydige geval 

6. Beskrywing van die verwagte uitkoms van die implementering van die konsep in die verpleegkundekurrikulum 

Data is ingesamel en op rekenaar gerekordeer. Kodering het geskied deur die inligting te merk met die 

nommer van die stap soos aangedui in tabel 4.1 en die kode van die konsep, byvoorbeeld: KD-2, ERV-4. 

Die kodes van die konsepte was soos volg: 

• kritiese denke (KD) 

• omvattende gesondheidsorg (OGS) 

• leerervarings (ERV) 

• rol van die dosent (ROL) 

• kurrikulumontwerp (ONTW) 

Daarna is die data gegroepeer en verwerk en die resultaat hiervan is vervat in die onderhawige hoofstuk. 
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Voordat konsepanalise 'n aanvang geneem het, het die navorser besin oor die konseptualisering van 

kurrikulum binne verpleegkundeverband. 

4.3 KURRIKULUM 

4.3.1 Inleiding 

In die onderhawige paragraaf word daar besin oor die konseptualisering van kurrikulum binne 

verpleegkundeverband. 

4.3.2 Konseptualisering van kurrikulum binne verpleegkundeverband 

Die onderskeie definisies van kurrikulum (par. 2.5.1) weerspieel elk 'n besondere beskouing van die aard 

van 'n kurrikulum. Verskeie beskouings van die funksie van 'n kurrikulum is in paragraaf 2.5.2 bespreek. 

Hierdie beskouings is volgens 'n algemene onderwysperspektief bespreek. In die onderhawige paragraaf 

word die kurrikulum binne verpleegkundeverband in oenskou geneem. 

Die kurrikulumvraagstukke wat in boofstuk twee geidentifiseer is en wat verdere aandag vereis, is 

SOOS volg: 

Hoe word 'n ku"ikulum in verpleegkunde g-ekonseptualiseer? 

Wat is die funksie van die verpleegkundeku"ikulum? 

Die bevindinge van die situasie-analise het gedien as vertrekpunt vir besinning oor die aard en funksie 

van die verpleegkundekurrikulum deur die navorser. 

Verskeie voorstelle ten opsigte van die eienskappe van die verpleegkundige, kurrikuluminhoud en 

leerervarings is in die situasie-analise vervat. In paragraaf 3. 4. 3 .1 is die programdoelstellings vir die 

vierjaar diplomakursus beskryf, en in paragraaf 3.4.2.2 is vakke wat bestudeer moet word, gespesifiseer. 

Die programdoelstellings verteenwoordig die beplande uitkomste van die verpleegkundekurrikulum. 

naamlik die uittree-uitkomste. Spesifisering van vakke impliseer dat die verpleegkundekurrikulum ook 

beskou word in terme van die inhoudelike soos weerspieel deur 'n versameling vakke. Paragraaf 3.4.3.3 

bevat standpunte ten opsigte van die vereistes waaraan die leerervarings wat aan studente gebied word, 

moet voldoen. Dit dui daarop dat kurriku/um ook verwys na dit wat realiseer in die onderrig-leersituasie. 

Leerervarings in verpleegkunde sluit. benewens klaskamerleer, ook kliniese leerervarings in en veral 

laasgenoemde is van kardinale belang vir die professionele ontwikkeling van studente. Kurrikulum word 

dus ook beskou in terme van beplande leerervarings en dit wat realiseer in die onderrig-leersituasie. 
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Wanneer daar besin word oor wat 'n kurrikulum is, is die kwessie van standaarde wat gehandhaaf moet 

word, ook ter sprake. Hierdie kwessie is in paragraaf 1.1.2 aangespreek deurdat uitgewys is dat 

professionele en opvoedkundige standaarde die verpleegkundekurrikulum bemvloed. 

Dit blyk dus duidelik uit die bespreking dat die verpleegkundekurrikulum gekonseptualiseer kan word in 

terme van 'n kurrikulumplan wat bestaan uit: 

• gestruktureerde uitkomste 

• 'n versameling vakinhoud 

• beplande leerervarings 

Die verpleegkundekurrikulum word egter ook gekonseptualiseer in terme van dit wat realiseer in die 

onderrig-leersituasie. 

Die verpleegkundekurrikulum bet dus 'n konseptuele en 'n kulturele dimensie. 

Die verpleegkundekurrikulum moet voldoen aan opvoedkundige en professionele standaarde. 

4.3.3 Kurrikulumfunksie 

In die situasie-analise is die programdoelstellings (par. 3.4.3.1) vir die vierjaar diplomakursus, asook 

voorskrifte ten opsigte van vakke (par. 3.4.2.2) wat by die verpleegkundekurrikulum ingesluit behoort te 

word. weergegee. Hierdie riglyne is afkomstig van 'n statutere, professionele liggaam en dui op 'n 

beskouing van die funksie van die verpleegkundekurrikulum as 'n middel tot kulturele oordrag - veral die 

professionele kultuur. Die noodsaaklikheid van die ontwikkeling van intellektuele, ondersoekende en 

leervaardighede by studente is telkens in die situasie-analise geopper. Dit verteenwoordig 'n beskouing 

van die verpleegkundekurrikulum as 'n middel tot die ontwikkeling van intellektuele vaardighede by 

studente, asook 'n verbintenis tot leer en intellektuele verkenning. Die vereiste dat die verpleegkundige 'n 

veranderingsagent sal wees wat gesondheidsorgbeleid beinvloed ter bevordering van gesondheid. vereis 

dat hy/sy 'n bydrae sal lewer op sosiale gebied om omstandighede vir 'n verbeterde gesondheidstatus van 

die gemeenskap te beding. Dit dui op die verpleegkundekurrikulum as middel tot sosiale hervorming. 

Uit die bespreking word afgelei dat die funksie van die verpleegkundekurrikulum verband hou met 

kultuuroordrag, die ontwikkeling van intellektuele vaardighede by studente, asook die lewering van 'n 

bydrae tot sosiale hervorming. Die vereiste dat die verpleegkundige sal beskik oor 'n lewenslange 

teeringestetdheid dui op die verpteegkundekurrikulum as 'n m.iddel om 'n persoonlike verbintenis tot teer 

en intellektuele verkenning by studente te ontwikkel. 
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4.4 KRITIESE DENKE 

4.4.1 Inleiding 

Die konsep kritiese denke is in paragraaf 1.1.2 en 3.5.4 uitgewys as 'n hoofkonsep wat die 

verpleegkundekurrikulum beinvloed en is deur die navorser geanaliseer om die kurrikulumimplikasies 

daarvan te bepaal. 

4.4.2 Doel van konsepanalise 

Die situasie-analise het aan die lig gebring dat die verpleegkundekurrikulum die ontwikkeling van kritiese 

denkvaardighede en 'n lewenslange verbintenis tot die soeke na kennis behoort te ondersteun. 

Verskeie konsepte is tot dusver gebruik om te verwys na die vereiste intellektuele en verwante eienskappe 

van die geregistreerde verpleegkundige, naamlik: 

• ondersoekende vaardighede en 'n navorsingsingesteldheid 

• kreatiewe denke, innoverende denke en die vermoe tot antisipering 

• kritiese denke 

• onafuanklike besluitneming 

• probleemoplossing 

• konseptuele denke en die vermoe om konsepte te vertaal in praktiese probleemoplossing 

• insig in die konteks van gesondheid en siekte 

• evaluering van eie praktyk 

• veranderingsagent en koester verandering 

• lewenslange leerder 

Hierdie konsepte is tot dusver losstaande van mekaar gebruik en daar is nie gepoog om die verband 

daartussen uit te spel nie. Dit blyk asof verwarring bestaan by verpleegkundiges rakende die verwantskap 

tussen die terme en beskrywings. Sodanige verwarring kan beplande realisering van die eienskappe deur 

middel van die verpleegkundekurrikulum belemmer. 

Verkenning van die literatuur het getoon dat hierdie terme en beslaywings onder die konsep kritiese 

denke resorteer. Hierdie konsep is derhalwe deur die navorser geanaliseer om te bepaal in welke mate die 

vereiste eienskappe van die geregistreerde verpleegkundige daarvolgens gegroepeer kan word Die 

implikasies daarvan vir kurrikuluminhoud en -verloop, asook die potensiele kurrikulumuitkomste is deur 

middel van die analiseringsproses bepaal. 
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Die doel van analisering was dus om die volgende vraagstuk uit te klaa.r: 

• Wat is kritiese denke'! 

• Wat is die implikasies van kritiese denke vir die verpleegkundekunikulum'! 

4.4.3 Definisies en omskrywings 

In die HAT (1991:157) word om te dink omskryf as "die verrigting van geestesarbeid; 'n mening vorm; 

Jou gedagte laat gaan oor; jou gewaarwordinge orden; van oordeel wees; 'n vermoede he. " Volgens 

Bigge (1982:105) is denke 'n reflektiewe proses waarvolgens persone nuwe insigte ontwikkel ofbestaande 

insigte gewysig word. Die primere is geestesaktiwiteite of geestelike handelinge. Die vertrekpunt vir 

denke is verwondering oor dit wat nie verstaan word nie. Denke is by uitstek ingestel op die nuwe, die 

vernuwende, op vind en veral uitvind (De Beer 1995:32). 

Die term krities is ontleen uit die Grieks kritike wat beteken om te sif Kritiese denke is evaluerende 

denke, naamlik konstruktiewe reflektering oor die positiewe en die negatiewe. Oordeel word uitgespreek 

oor die meriete oftekortkorninge van 'n saak (Halpern 1996:5; Smith 1993:16). Kritiese denke is deurdag 

en word effektief aangewend vir die besondere konteks en tipe denktaak (Halpern 1996:5). Kritiese denke 

behels ook evaluering van die denkproses self, byvoorbeeld beoordeling van die redenasie wat gelei het tot 

'n sekere gevolgtrekking en faktore wat in ag geneem is tydens besluitnerning oor 'n saak (Halpern 

1996:5). 

Binne verpleegkundeverband definieer Kataoka-Yahiro en Saylor (1994:352) kritiese denke soos volg: 

"The critical thinking process is reflective and reasonable thinking about nursing problems without a 

single solution and is focused on deciding what to believe and do." 

Die eienskappe van kritiese denke is soos volg: 

• Konseptualisering is betrokke. 

• Dit is rasioneel en billik (reasonable). 

• Dit is reflektief. 

• Ingesteldheid is gedeeltelik betrokke. 

• Dit geskied op outonome wyse. 

• Dit is kreatief. 

• Dit is regverdig (fair). 

• Besluitnerning oor wat om te glo of wat om te doen is betrokke. 

(Wilkinson in Raines 1996:405). 
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Volgens bostaande definisies is reflektiewe denke betrokke by kritiese denke. Reflektiewe denke is die 

kritiese ondersoek van 'n idee of kennis. Dit gaan dikwels gepaard met verwarring. huiwering en 

rondgaan in sirkels (Bigge 1982:105,137). 

4.4.4 Die komponente en vlakke van kritiese denke 

4.4.4. l Die kritiese denkmodel van Ford en Profetto-McGrath 

Ford en Profetto-McGrath (1994:341-343) het 'n kritiese denkmodel binne konteks van die praksis

kurrikulum ontwikkel (fig. 4.1). Kragtens die model bestaan kritiese denke uit drie komponente, naamlik 

kennis, kritiese reflektering en aksie. Vol gens Grundy (1987: 191) is kritiese denke 'n proses waarvolgens 

kennis en aksie in dialektiese verband verkeer deur bemiddeling van kritiese reflektering. 

Ford en Profetto-McGrath se model word deur Raines (19%:407) beskryf as 'n emansiperende model wat 

gekenmerk word deur 'n kooperatiewe (collaborative) student-dosent verhouding eerder as 'n 

magsverhouding. 

Ford en Profetto-McGrath se model word vervolgens bespreek. Die bespreking word aangevul met die 

werk van SchOn (1987) wat handel oor die reflektiewe praktisyn. 
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Figuur 4.1 'n Kritiese denkmodel binne konteks van die praksiskurrikulum 

Kennis is 'n essensiele basis waarop kritiese denke berus. Dit verwys nie bloot na inligting nie maar is 

patrone, insigte, interpretasies en deliberasies. Dit behels die bou van kognitiewe strukture binne 

kontekstuele verband (Ford & Profetto-McGrath 1994:341-343; Raines 1996:407). SchOn (1987:25,32-33) 

gebruik die term kennis in gebruik ("knowing in action'? of in die professionele sin, kennis in praktyk 

("knowing in practice'?. Eersgenoemde verwys na kundige optrede in alledaagse situasies en 

laasgenoemde na kundige optrede in die professionele praktyksituasie. Overte optrede berus op die 

onderliggende kennis wat 'n persoon in staat stel om te antisipeer en sy/haar optrede daarvolgens aan te 

pas (SchOn 1987:25). In situasies wat binne die verwysingsraamwerk van 'n persoon val, vind kennis in 

gebruik spontaan plaas. Aksie geskied dikwels spontaan, en onderliggende kennis waarop dit berus, word 

nie noodwendig bewustelik oordink nie. Aksie en die kennis waarop dit berus, kan egter in simboliese 

vorm vertaal word tydens 'n proses van reflektering (SchOn 1987:25). Kennis in praktyk is veral van 

toepassing op die verpleegpraktyk en is derhalwe die fokus van die onderhawige navorsing. 

Kritiese retlektering bestaan uit twee momente, naamlik 'n kritiese beskouing van 'n persoon se eie 

praktyk en persoonlike vooroordele of persepsies, en tweedens kritiese insig in hoe 'n stelsel werk om 

bestaande idees en praktyke te handhaaf. Kritiese reflektering stel studente in staat om nuwe 

moontlikhede en die onderliggende aannames van 'n situasie wat gesprekvoering (discourse) en outonome 
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aksie belemmer, te ontdek. Dit het ten doel om 'n gegewe situasie kontekstueel te visualiseer en ook 

bestaande idees en praktyke uit te daag. Kritiese reflektering vereis die vermoe om te luister, toleransie vir 

uiteenlopende sienings en onsekerhede, asook ontvanklikheid vir nuwe idees (Ford & Profetto-McGrath 

1994:343; Raines 1996:407). Volgens SchOn (1987:35) word beoefening van die kuns van 'n professie 

(SOOS die kuns van verpleging) gekenmerk deur reflektering in aksie. Reflektering geskied veral in 

problematiese situasies waarin die onverwagte gebeur en psigologiese spanning ontstaan by die 

betrokkenes. SchOn (1987:26,31) onderskei tussen reflektering wat tydens, en reflektering wat na afloop 

van aksie geskied. Reflektering tydens aksie behels nadenke oor die gegewe situasie en optrede binne 

hierdie situasie, terwyl opgetree word Dit stel die persoon in staat om sin te maak uit unieke, onsekere 

situasies en om toepaslik op te tree. Reflektering na afloop van aksie behels beskrywing van en nadenke 

oor die situasie wat voorafbelewe is en waarin opgetree is. Daar word bepaal in welke mate die persoon se 

eie optrede gelei het tot die problematiek van die situasie, en hoe soortgelyke situasies vorentoe effektief 

hanteer kan word Die leerervaring word gedissekteer en geanaliseer, en die kennis wat bekom is tydens 

belewenis van die situasie waarin opgetree is, word saamgevat (Van Niekerk & Van Aswegen 1993:37). 

Reflektering lei daartoe dat die mens sy kennis in gebruik of kennis in praktyk bevraagteken, en nuwe 

reels vir aksie daarstel. Hy/sy is nie afhanklik van standaardreels nie (SchOn 1987:39). Sodoende word die 

wyse waarop die persoon verskynsels verstaan, asook strategiee vir optrede geherkonseptualiseer (SchOn 

1987:28,35). 

Aksie wat toegelig word deur kritiese reflektering, is emansiperend van aard en vereis outonome optrede 

op verantwoordelike wyse. Dit behels die neem van risiko's en uitdaging van bestaande idees en praktyke 

(Raines 1996:407). Die twee essensiele eienskappe van aksie is, lewering van 'n bydrae tot 'n beter toedrag 

van sake en verantwoordelike betrokkenheid (Ford & Profetto-McGrath 1994:343). Volgens SchOn 

(1987:28) bet reflektering eksperimentering tot gevolg. Gewysigde optrede word uitgetoets in nuwe 

situasies. Die gevolg hiervan is dit wat met die optrede ten doel gestel is, of verrassings wat verdere 

reflektering vereis (SchOn 1987:29). 

Die ontwikkeling van kritiese denke by studente vereis dus dat kennis en aksie in verband gebring word 

deur aan studente die geleentheid tot kritiese reflektering te hied. Die kurrikulumkomitee fokus derhalwe 

gelyktydig op kurrikuluminhoud, onderrig-leerstrategiee om studente aktief te betrek by leeraktiwiteite en 

onderrigstrategiee om kritiese reflektering aan te moedig. 

4.4.4.2 Die kritiese denkmodel van Kataoka-Yahiro en Saylor 

Kataoka-Yahiro & Saylor (1994:352-354) bespreek 'n kritiese denkmodel vir verpleegoordeel (fig. 4.2) 

waarvolgens die komponente en vlakke van kritiese denke uitgespel word 
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Die uitkoms van kritiese denke is dissipline-spesifieke kliniese oordeelsvermoe. Oordeel word deur Brown 

(Van Niekerk 1990:180) omskryf as die vermoe om 'n situasie te evalueer, bewyse te takseer en tot 'n 

redelike gevolgtrekking te kom sonder om athanklik te wees van voorafbepaalde reels. Dit beteken egter 

nie dat reels gei:gnoreer word nie. Indien beskikbare reels toepaslik is vir die besondere situasie, word dit 

herken en toegepas. 

Kritiese denkvlakke Vlak3 

Verbintenis 

Vlak2 

. . ...... ... ...... ... ....... . ~°.~.P.l~J:cs ...... ... .................. . . 

Komponente van 
kritiese denke 

Vlak 1 

Basies 

Spesifieke kennisbasis 

Ervaring 

Kritiese denkvaardighede 

Kritiese ingesteldheid 

Standaarde 

Figuur 4.2: 'n Kritiese denkmodel vir verpleegoordeel 

Komponente van kritiese denke 

! 
I 
I 
I 

II 
i 

Die vyf komponente van kritiese denke is 'n spesifieke kennisbasis, ervaring, kritiese denkvaardighede, 

kritiese ingesteldheid en standaarde. 

Volgens Grundy (1987:126) berus kritiese denke op "'.etenskaplike, geldigverklaarde kennis. Spesifieke 

kennis is verpleegwetenskaplike kennis wat studente in staat stel om na te dink oor verpleegprobleme 

(Kataoka-Yahiro & Saylor 1994:353). In 'n artikel deur Cholowski en Chan (1995:148-150) blyk dit dat 

'n kognitiewe struktuur van bestaande kennis noodsaaklik is vir kliniese probleemoplossing aangesien 

nuwe probleme waarvoor studente te staan kom, gekoppel word aan bestaande kennis. Die bestaande 

kognitiewe struktuur dien as interpretatiewe raamwerk vir nuwe kennis. Verpleegwetenskaplike kennis 
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wat studente behoort te bemeester, moet dus in die verpleegkundekurrikulum gespesifiseer word 

Die tweede komponent is praktyken"aring. Studente word die geleentheid gebied tot besluitneming in 

die verpleegpraktyk om sodoende kritiese denkvaardighede aan te leer en insig te bekom in die komplekse 

aard van die gesondheidsorgsituasie (Kataoka-Yahiro & Saylor 1994:353~ Raines 1996:408). Beplande 

leergeleenthede in die kliniese praktyk behoort dus in 'n verpleegkundekurrikulum gespesifiseer te word 

Kritiese denkvaardighede verwys veral na intellektuele prosesse wat geklassifiseer kan word in 

algemene kritiese denkvaardighede, kliniese kritiese denkvaardighede en kritiese denkvaardighede in 

verpleegkunde. Algemene kritiese denkvaardighede sluit in die implementering van wetenskaplike 

prosesse, hipotesegenerering, probleemoplossing, besluitneming en kreatiewe denke. Algemene kliniese 

kritiese denkvaardighede is, byvoorbeeld diagnostiese beredenering, kliniese deduksie (gevolgtrekkings) 

en kliniese besluitneming. Die bovermelde vaardighede is nie spesifiek tot verpleegkunde nie. Kritiese 

denkvaardighede in verp/eegkunde is spesifiek tot verpleegkunde en sluit die implementering van die 

verpleegproses in (Kataoka-Yahiro & Saylor 1994:354). Prosesse as kurrikuluminhoud in verpleegkunde 

sluit dus in algemene kritiese denkvaardighede, kliniese kritiese denkvaardighede en kritiese 

denkvaardighede in verpleegkunde. 

Kritiese ingesteldheid is die vierde komponent van kritiese denke en sluit aspekte in soos 

onafhanklikheid, selfvertroue, billikheid, verantwoordelikheid en integriteit. Eienskappe soos die neem 

van risiko's, kreatiwiteit en nuuskierigheid is ook ter sprake. Die kritiese denker is gedissiplineerd en het 

deursettingsvermoe (Kataoka-Yahiro & Saylor 1994:354). 'n Kritiese ingesteldheid is dus 'n voorvereiste 

vir die beoefening van kritiese denke. Die leerklimaat behoort dus bevorderlik te wees vir die 

ontwikkeling van 'n kritiese ingesteldheid by studente. 

Standaarde word geklassifiseer in twee kategoriee, naamlik intellektueel en professioneel. Kritiese denke 

moet voldoen aan intel/ektue/e standaarde soos byvoorbeeld ondubbelsinnigheid, noukeurigheid en 

logika. Dit sluit die vermoe in om wyd te dink. Kritiese denke moet ook konsekwent wees met 

professionele standaarde. Professionele standaarde sluit in etiese kriteria vir verpleegoordeel, kriteria vir 

die optrede van verpleegkundiges en professionele verantwoordelikheid (Kataoka-Y ahiro & Saylor 

1994:353-354). 
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Kurrikulumontwikkeling vir die ontwikkeling van kritiese denke by die verpleegkundige het dus verskeie 

implikasies vir 'n verpleegkundekurrikulum. 

Die kurrikuluminhoud sluit verpleegwetenskaplike kennis en kritiese denkvaardighede in. 

• Die vakke wat by 'n verpleegkundekurrikulum ingesluit behoort te word, is geidentifiseer in paragraaf 

3.5.6. 

• Die kritiese denkvaardighede is algemene kritiese denkvaardighede, 

denkvaardighede en kritiese denkvaardighede in verpleegkunde (par. 4.4.4.2). 

kliniese kritiese 

Kliniese leergeleenthede wat praktykervarings hied vir die inoefening van kritiese denke moet 

gespesifiseer word 

Onderrig-leerstrategiee vir die fasilitering van kritiese reflektering by studente moet gespesifiseer word 

Die kurrikulum ondersteun 'n leerklimaat vir die ontwikkeling van 'n kritiese ingesteldheid by studente. 

Evaluering van leer geskied volgens gespesifiseerde intellektuele en professionele standaarde. 

Kritiese denkvlakke 

Die kritiese denkvlakke is die vlak van dualisme, relativisme en verbintenis. Dit stem ooreen met Perry 

(1970) se fases van intellektuele en morele ontwikkeling. Alhoewel verpleegkundiges by tye op die basiese 

vlak van dualisme funksioneer, is die mikpunt om te ontwikkel na die vlak van verbintenis (Kataoka

Yahiro & Saylor 1994:355). 

Dualisme is die mees basiese denkvlak en word gekenmerk deur 'n reg-verkeerd orientasie. Daar word 

geglo dat 'n gesaghebbende soos die dosent oor die korrekte antwoord op alle probleme beskik (K.ataoka

Yahiro & Saylor 1994:354-355; Perry 1970:9,59). Uiteenlopende opinies word as vreemd en onwerklik 

beskou. en veroorsaak verwarring by die persoon wat op hierdie denkvlak verkeer (Perry 1970:9). 

Relativisme is 'n meer komplekse denkvlak. Op hierdie vlak word erkenning gegee aan die uiteenlopende 

aard van sienings en persepsies onder mense. Daar word besef dat meer as een oplossing vir 'n probleem 

kan bestaan. Alternatiewe oplossings word krities geanaliseer. Die persoon wat op hierdie denkvlak 

funksioneer, ag die unieke eienskappe van die pasient en die konteks van die probleem as belangrike 

determinante vir 'n oplossing. In komplekse situasies is die persoon in staat om van 'n standaardprotokol 

afte wyk (Kataoka-Yahiro & Saylor 1994:355, Perry 1970:9,97). 
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Die vlak van verbintenis word gekenmerk deur die besef dat persoonlike keuses en verbintenisse 

noodsaakJik is in 'n relativistiese wereld Die mens is verbind tot die maak van keuses en optrede volgens 

persoonlike waardes en gelowe. Die implikasies van verbintenis word ervaar en die tema van 

verantwoordelikheid word nou ondersoek (Kataoka-Yahiro & Saylor 1994:355; Perry 1970:10,153). 

'n Dimensie van die verloop van die verpleegkundekurrikulum is dus die kritiese denkvlakke vir die 

stelselmatige ontwikkeling van kritiese denke by studente. 

4.4.5 Denkprosesse wat betrokke is by kritiese denke 

Halpern (1996:320) wys daarop dat probleemoplossing, besluitneming en kreatiewe denke geassosieer 

word met kritiese denke. 

4.4.5.1 Probleemoplossing 

Probleemoplossing is die bepaling van 'n wyse om 'n moeilike situasie die hoof te hied, 'n struikelblok te 

oorkom of'n doel te bereik (Halpern 1996:319-320). 

Die anatomie van 'n probleem 

Die anatomie van 'n probleem is die huidige toedrag van sake, die ideale toedrag van sake en die 

probleemruimte. 'n Probleem is die gaping tussen die huidige en die ideate toed.rag van sake. Die 

probleemruimte is die area waarbinne die probleemoplosser die beste strategie soek om die gaping te 

oorbrug. 'n Goeie probleemoplosser verken die probleemruimte effektief (Halpern 1996:319,374). 

Die fases van probleemoplossing 

Probleemoplossing bestaan uit verskeie fases. Tydens die voorbereidende fase vergewis die mens homself 

I haarself van die aard van die probleem deur die huidige en die ideate toed.rag van sake te vergelyk:. Die 

probleemoplossingsdoel en die gegewenes wat die situasie beinvloed, word geidentifiseer. Sodoende word 

meer insig verkry in die probleem. In die produksiefase word daar besluit oor moontlike 

oplossingstrategiee in die probleemruimte, en hierdie strategiee word beskryf. Die fase van beoordeling 

behels evaluering van die onderskeie oplossingstrategiee en die beste een word gekies. Die inkubasiefase 

kom soms voor. Dit is 'n fase waartydens die probleemoplosser nie aktief aan die probleem werk nie. 

Dikwels ontstaan 'n skielike idee tydens hierdie fase (Halpern 1996:320). 
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Vlakke van probleemoplossing 

Twee vlakke van probleemoplossing bestaan. 

Eenvoudige probleemoplossing behels probleme wat opgelos kan word sonder verlengde beraadslaging, 

en spanningsvlakke by die leerder bly relatief laag. 

Komplekse probleemoplossing vereis baie tyd en insette. Spanningsvlakke by die leerder is relatief hoog, 

en elke probleem verskaf aan hom/haar 'n nuwe uitdaging (Bigge 1982: 102). 

4.4.5.2 Besluitneming 

- -
ldentifisering, herkenning en omlyning van 

besluit Herevaluering 

+ r---+ Heromlyning 

Generering van opsies 
Hergenerering 

i . 
Implementering 

Evaluering van opsies vanbesluit 

! 
Selektering van mees geskikte opsie en 

Bepaling van 

aksie 
uitkoms 

Konteks 

Figuur 4.3: Die besluitnemingsmodel van Halpern 

Halpern (1996:284) stel 'n besluitnemingsmodel daar (fig. 4.3). K.ragtens hierdie model bestaan 

besluitneming uit verskeie fuses. 

Gedurende die eerste fuse word herken dat besluitneming benodig word en die besluit word 

geidentifiseer en omlyn. Daama vind die fase van generering plaas, naamlik identifisering van verskeie 

opsies wat die vereiste uitkoms tot gevolg kan he. Die beoordelingsfase behels evaluering van die opsies 

waama die mees geskikte opsie uitgesonder word. Besluitneming gaan dikwels gepaard met onsekerheid 

van~ die onvoorspelbaarheid van komplekse situasies. Soms lei goeie besluite tot ongewensde gevolge 
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vanwee hierdie onsekerheid oor die gevolge van optrede. Uitsondering van die beste opsie is kompleks 

want dit wat geskik is vir een persoon of situasie, is nie noodwendig geskik vir 'n ander nie. Die mees 

geskikte opsie hang ook af van die beoordelingskriteria wat in die besondere situasie geld Herevaluering, 

heromlyning en hergenerering behels herkonseptualisering van die besluitnemingsprobleem en die 

moontlike opsies wat gevolg kan word Die laaste twee fases kan terugvertak na die begin van die proses 

aangesien die aard van die besluit kan verander na gelang meer inligting rakende die situasie en die 

verskillende opsies bekend word Die besluit word geimplementeer waarna die uitkoms beoordeel word 

Besluitneming vind binne 'n bepaalde konteks plaas. Die teenwoordigheid van ander persone, die 

kundigheidsvlak van die besluitnemer en persoonlike waardes is faktore wat besluitneming kan beinvloed 

(Halpern 1996:283-284). 

4.4.5.3 Kreatiewe denke 

Kreatiewe denke is die vermoe om idees en produkte te ontwikkel wat nuut en oorspronklik is (Raines 

1996:410). Dit is 'n proses wat bestaan uit probleemidentifisering, besluitneming oor die belangrike 

aspekte van 'n probleem en die generering van oorspronklike oplossings om die probleem die hoof te bied 

(Halpern 1996:370). Kreatiewe denke word binne die konteks van probleemoplossing bespreek 

Ten opsigte van probleemdefiniering is kreatiewe denkers in staat om probleme te herken wat andere nie 

raaksien nie. Die probleem word op unieke wyse gekonseptualiseer aangesien die persoon verder kyk as 

die voor die hand liggende. 'n Unieke probleemstelling lei daartoe dat unieke inligting ingesamel word 

om meer insig in die aard van die probleem te bekom. Die waarde van inligting wat op die oog af 

irrelevant blyk te wees, word herken. Die kreatiewe denker volg verskeie siklusse van generering en 

verkenning om tot 'n unieke oplossing te kom. Generering behels die ontdekking van moontlike 

oplossings en verkenning is die herhalende soeke na verdere oplossings in die probleemruimte. Kreatiewe 

oplossings vereis 'n langdurige verbintenis om die siklusse van generering en verkenning te herhaal totdat 

'n unieke oplossing gevind is. 'n Verskeidenheid idees of moontlikhede is essensieel vir innovering en 

suksesvolle probleemoplossing. Dit is noodsaaklik dat die probleemoplosser die kritiese aspekte van die 

probleem in ag neem en daarop bly fokus, anders kan verwarring ontstaan. Effektiewe evaluering word 

vereis om die ideate oplossing te herken wanneer dit ontdek word ten einde die siklus van generering en 

verkenning te beeindig om te verhoed dat die probleemoplosser vasgevang word daarin. Insig en 

inkubasie is verborge prosesse wat nou verband hou met kreatiewe oplossings. lnsig is die skielike 

bewustheid van 'n oplossing. Inkubasie is 'n tydperk waartydens daar nie aktief gewerk word aan die 

probleem nie, maar wat wel lei tot 'n suksesvolle oplossing. Die netwerk van persoonlike kennis is 

betrokke by kreatiewe denke. lndien 'n nuwe idee in 'n oomblik van insig ontstaan. bet 'n koppeling 

plaasgevind tussen twee of meer konsepsies in die konseptuele struktuur van die verstand wat nie 

vantevore verbind was nie (Halpern 1996:370-374). 



113 

Kreatiewe denke is veral belangrik om die onsekerhede, wat inherent is aan 'n vinnig-veranderende 

samelewing, die hoof te bied. Die kreatiewe denker is in staat tot antisipering en pro-ak:tiewe bantering 

van probleemsituasies (Ornstein & Hunkins 1993:394). 

Die ideale omstandighede vir die ontwikkeling van kreatiewe denke is buigsaamheid, koestering van 

verandering en die neem van risiko's. Perfeksie en die handhawing van bestaande idees en praktyke word 

ontmoedig (Raines 1996:410). 

Daar moet dus verseker word dat probleemoplossing, besluitneming en kreatiewe denke by · studente 

ontwikkel word Hierdie denkvaardighede word vervat in die inhoud van die verpleegkundekurrikulum. 

4.4.6 Kritiese denke en die verpleegproses 

Kritiese denke word dikwels in die verpleegliteratuur gekonseptualiseer in terme van 'n 

probleemoplossingsproses, naamlik die verpleegproses (Ford & Profetto-McGrath 1994:341; Jones & 

Brown in Kataoka-Yahiro 1994:352). Die verpleegproses bestaan uit verskeie stappe, naamlik beraming 

(insluitend diagnosering), beplanning, implementering en evaluering (Creasia 19%:93). Die verband 

tussen kritiese denke en die verpleegproses word deur Creasia (1996:93) soos volg beskryf: "To effectively 

use the nursing process, the nurse must engage in critical thinking that is disciplined, logical and 

reflective." 

Raines (1996:406) se dat die toepassing van die verpleegproses hoer orde denke vereis, maar dat dit nie 

gelykgestel moet word aan kritiese denke nie. Die stelling stem ooreen met die bespreking in paragraaf 

4.4.5 wat daarop dui dat probleemoplossing een van verskeie denkprosesse is wat kritiese denke onderle. 

Ander kritiese denkvaardighede wat betrokke is by die toepassing van die verpleegproses, is kliniese 

kritiese denkvaardighede en kritiese denkvaardighede in verpleegkunde (Gewysig uit Creasia 1996:95-

113). Allen. Bowers en Diekelman (1989:9) wys daarop dat die verpleegproses die beoefening van kritiese 

denke kan belemmer indien dit op meganistiese wyse toegepas word Raines (19%:406) is van mening dat 

kritiese denkmodelle wat alleenlik berus op probleemoplossing, teenstrydig is met kritiese denke 

aangesien dit aksie ooreenkomstig voorgeskrewe standaarde en doelwitte aanmoedig. 

Toepassing van die verpleegproses beteken dus nie noodwendig dat kritiese denke beoefen word nie. Die 

verpleegproses kan egter aangewend word om kritiese denke by studente te ontwikkel. 
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4.4. 7 Verwagte uitkoms 

Kritiese denke is deur middel van navorsing in die VSA en Kanada gedefinieer en die resultate is vervat 

in die Delphi verslag. Kern kritiese denkvaardighede is in die verslag gespesifiseer (Raines 1996:404). 

Die verwagte kurrikulumuitkoms wat van toepassing is op kritiese denke, kan volgens die kritiese 

denkvaardighede van die Delphi verslag gekonseptualiseer word (tabel 4.2). 

Tabel 4.2: Die kritiese denkvaardighede en subvaardighede soos vervat in die Delphi verslag 

KIU'llESE DENKvAARDIGBEDE ENsuBVAARDIGBEDE 
·. .. . ..... . . . . .. . ·.·· .. 

lnterpretering Deduksie 

Kategorisering Bevraagtekening van bewyse 

Dekodering van sinne Veronderstelling van alternatiewe 

Uitklaring van betekenis Maak van gevolgtrekkings 

Analisering 

Ondersoek van idees 

Identifisering van argumente 

Analisering van argumente 

Evaluering 

Taksering van aansprake 

Taksering van argumente 

(Raines 1996:404). 

Verduideliking 

Kommunikering van resultate 

Verdediging van prosedures 

Kommunikering van argumente 

Selfregulerende gedrag 

Selfundersoek 

Regstellende optrede 

Die model van Kataoka-Yahiro en Saylor (1990:350) definieer die uitkoms van kritiese denke as 

dissipline-spesifieke kliniese oordeelsvermoe. Dit word gekenmerk deur 'n verhewendheid bo 

reelgebondenheid. Die vaardighede en subvaardighede wat in die model vervat is, word in tabel 4.3. 

saamgevat. 
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Tabel 4.3: Die kritiese denkvaardighede en subvaardighede soos vervat in die model 

van Kataoka-Yahiro & Saylor 

' >.:Cc .. KRrrlESE DENKVAARDIGJIEDE EN · ·. ·. SUBVAARDIGllEDE 

.JNGESTELDHEID .. .... .· .. . ... . . .. 

Algemene kritiese denkvaardighede Implementering van die wetenskaplike metode 

Probleemoplossing 

Besluitneming 

Kreatiewe denke 

AJgemene kliniese kritiese denkvaardighede Diagnostiese beredenering 

Kliniese deduksie 

Kliniese besluitneming 

Kritiese denkvaardighede in verpleegkunde Implementering van die verpleegproses 

Ingesteldheid Onalhanklikheid 

Sel:IVertroue 

Billikheid 

Verantwoordelikheid 

Integriteit 

Neem van risiko's 

Kreatiwiteit 

Nuuskierigheid 

Selfdissipline 

Deursettingsvermoe 

Analisering van kritiese denke deur die navorser het aan die lig gebring dat kritiese denke kan lei tot die 

vermoe om te funksioneer in komplekse en onsekere situasies, asook om probleemsituasies te antisipeer en 

pro-aktief te hanteer. Die kritiese denker is objektief en tolerant teenoor uiteenlopende sienings en besef 

dat veelvuldige oplossings vir 'n probleem kan bestaan. Die kritiese denker is bereid om risiko's te neem 

en dra by tot vernuwing deur bestaande idees en praktyke uit te daag. 

Volgens Facione, Facione en Sanchez (1994:346-347) beskik die kritiese denker oor 'n leeringesteldheid, 

asook 'n ordelike, analitiese en 'n gefokusde ondersoekbenadering. 

4.4.8 Gevolgtrekking 

Kritiese denke omsluit dus die vereistes vir 'n verpleegkundige soos gelys in paragraaf 4.4.2 en is dus 'n 

relevante konsep om kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde te rig. 
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4.5 OMV ATTENDE GESONDHEIDSORG 

4.5.1 Inleiding 

Die konsep omvattende gesondheidsorg is in paragraaf 1.1.2 en 3.5.3 uitgewys as 'n hooffaktor wat die 

verpleegkundekurrikulum beinvloed, en is geanaliseer om die kurrikulumimplikasies daarvan te bepaal. 

4.5.2 Doel van analisering 

In paragraaf 1.1.2 is gemeld dat die navorsing van Gwele getoon het dat probleme bestaan ten opsigte van 

die voorbereiding van studente om omvattende gesondheidsorg te lewer. Die voorstel is gemaak dat die 

operasionele betekenis van die konsep geinterpreteer behoort te word om te dien as riglyn vir dosente. 

Die situasie-analise het aan die lig gebring dat die nasionale gesondheidstelsel vir omvattende 

gesondheidsorglewering berus op die onderliggende filosofie van primere gesondheidsorg. Dit bring 

verwagtinge mee dat studente voorberei word vir omvattende gesondheidsorglewering, maar dat 

besondere klem gele word op die vermoe om primere gesondheidsorg te lewer. Hierbenewens is talle 

leemtes uitgewys ten opsigte van die vermoe van die afgestudeerde om omvattende gesondheidsorg te 

lewer. 

Die konsepte wat derhalwe uitgesonder is vir analisering, is omvattende gesondheidsorg en 'n primere 

gesondheidsorg-georii!nteerde kurrikulum. 

Die doel van analisering was om meer lig te werp op die volgende vraagstukke: 

• Wat beteken die konsepte omvattende gesondheidsorg en primbe gesondheidsorg? 

• Wat is die implikasies van die konsepte omvattende gesondhei.dsorg en primbe gesondhei.dsorg vir 

die verpleegkundekurrikulum? 

4.5.J Definisies en omskrywings 

4.5.3.1 Omvattende gesondheidsorg 

Omvattende gesondheidsorg is die mees omvattende omvang van primere gesondheidsdienste, asook 

voorkomende. bevorderende. kuratiewe en rehabilitatiewe sorg deur 'n gesondheidsfasiliteit of -owerheid 

(South Africa l 997a:223). 
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4.5.3.2 Primere gesondheidsorg 

Dit is die onderliggende filosofie vir die verskaffing van gesondheidsdienste wat gebaseer is op die Alma 

Ata Deklarasie, naamJik omvattende gesondheidsorg met inbegrip van voorkomende, bevorderende, 

kuratiewe en rehabilitatiewe sorg binne die konteks van onder andere gemeenskapsdeelname en 

intersektorale samewerking (South Africa 1997a:224). 

Primere gesondheidsorglewering behels selfsorg, gemeenskapsgesondheidverpleging en 

gesondheidsorglewering by 'n gemeenskapsgesondheidsentrum. Selfsorg gaan gepaard met bemagtiging 

van die gemeenskap om verantwoordelikheid te dra vir hul eie gesondheid 

Gemeenskapgesondheidverpleging is verpleging met 'n voorkomende grondslag wat gelewer word in die 

gemeenskap. Dit sluit byvoorbeeld tuissorg en benutting van bestaande fasiliteite SOOS gemeenskapsale in. 

Primere gesondheidsorg in gemeenskapsentra behels voorkomende, helende, bevorderende en 

rehabilitasie-dienste (Uys & Mulder 1985:37). 

4.5.3.3 Gevolgtrekking 

Die konsep omvattende gesondheidsorg omsluit dus die konsep primere gesondheidsorg. Omvattende 

gesondheidsorg is voorkomende, bevorderende, kuratiewe en rehabilitatiewe sorg wat berus op die 

beginsel van primere gesondheidsorg. 

4.5.4 Die gesondheid-/siektekontinuum 

Die konsepte omvattende gesondheidsorg en primere gesondheidsorg kan gevisualiseer word aan die hand 

van die gesondheid-/siektekontinuum (fig. 4.4). 
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Die gesondheid-/siektekontinuum 

GESONDHEID 

Baie swak Swak Normaal Goed Puik 

Dood-4------------------------1~Gesondheid 

Terminaal Kritiek Chronies 

SIEKTE 

Figuur 4.4: Die gesondbeid-/siektekontinuum 

Gesondheid en siekte vonn 'n kontinuum en mense kan erens op 'n denkbeeldige lyn op die kontinuum 

geplaas word Die twee uiterste pole is algehele gesondheid en die dood. 

Vlakke van voorkomende gedrag 

Die vlakke van voorkomende gedrag kan ook volgens die gesondheid-/siektekontinuum gevisualiseer word 

(fig. 4.5). Primere voorkorning is gerig op die bevordering van optimale gesondheid, beskerming teen 

siekte-agense en beveiliging van die omgewing. Sekondere voorkorning verwys na die vroee opsporing en 

onmiddellike, doeltreffende behandeling van gesondheidsprobleme. Tersiere voorkoming is gemik op die 

beperking van funksionele inkorting deur middel van rehabilitasie (Uys & Mulder 1985:10-11,36). 
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GESONDHEID 

Baie swak Swak Normaal Goed Puik 

Dood.._-----------------------;~Gesondheid 

T erminaal Kritiek Chronies 

Tersiere en sekondere voorkoming Primere voorkoming 

SIEKTE 

Figuur4.5: Vlakke van voorkomende gedrag 

Vlakke van gesondheidsorglewering 

Daar bestaan verskeie vlakke van gesondheidsorglewering (ANC 1994a:63-70; South Africa 1997a:17-

31). 

Op nasionale vlak word gesofistikeerde spesialisdienste gelewer deur akademiese hospitale. 

Op provinsiale vlak word spesialisdienste gelewer deur spesialishospitale en rehabilitasiesentra. 

Op distrikvlak word primere gesondheidsorg gelewer deur distrikklinieke, gemeenskapsentra en 

gemeenskapshospitale. In laasgenoemde word algemene praktisynsclienste, basiese chirurgie en basiese 

narkose aangebied. 
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Kliniese plasings vir die blootstelling van studente aan die omvattende gesondheidsorgstelsel kan dus 

stelselmatig geskied volgens dienste vir primere, sekondere en tersiere voorkoming. 

Die vlakke van gesondheidsorglewering word in ag geneem ten einde geskikte gesondheidsdienste te 

identifiseer en omvattende blootstelling van studente aan die gesondheidstelsel te verseker. 

Artikulasie word verseker deur die kurrikuluminhoud ook te organiseer volgens primere, sekondere en 

tersiere voorkoming. Sodoende kan die kurrikuluminhoud wat bestudeer word en die kliniese 

leerervarings van studente gekorreleer word. 

Studente word voorberei om omvattende gesondheidsorg te lewer. Kurrikuluminhoud en kliniese plasings 

word beplan volgens primere, sekondere en tersiere voorkoming. Die beoordeling van die effek daarvan 

kan geskied deur die evaluering van leer ook volgens hierdie vlakke van voorkoming te beplan. 

4.5.5 Primere gesondheidsorg as basis vir die verpleegkundekurrikulum 

4.5.5.1 Inleiding 

'n Primere gesondheidsorg-georienteerde kurrikulum word in die Witskrif vir die Transformering van die 

Gesondheidstelsel in die RSA (South Africa l 997a:62) beskryf as 'n gemeenskapsgerigte en 'n 

uitkomsgebaseerde kurrikulum wat gemeenskapsbehoeftes weerspieel. Die uitkomsgebaseerde kurrikulum 

is reeds in paragraaf 2.6.1.3 bespreek. Die gemeenskapsgerigte kurrikulum sal in paragraaf 4.5.5.3 

bespreek word 

4.5.5.2 Benaderings vir die realisering van 'n primere gesondheidsorgorientasie in die 

verpleegkundekurrikulum 

Gedurende 'n kongres wat gehou is by die Universtieit van die Wes-Kaap gedurende 1993, is twee 

benaderings vir 'n primere gesondheidsorgorientasie in die verpleeglamdekurrikulum voorgestel, naamlik 

die LePSA en die SPICES benaderings. 



121 

Biteyi (1993:29) beskryf die LePSA benadering soos volg: 

Le: 'n Leerdergesentreerde benadering word gevolg (learner centred). 

P : Leer word gefasiliteer deur probleme aan studente voor te hou sodat hulle leer om 

probleme te identifiseer ~ oplossings daarvoor te vind. Die dosent fasiliteer besinning 

oor probleme en die soeke na oplossings (problem posing). 

S : Leer geskied deur middel van selfontdekking (self-discovery). 

A : Leer is aksiegeorit!nteerd (action oriented). Studente los probleme op en stel aksieplanne 

daar om die oplossings te implementeer. 

Mang' era (1993 :33-38) beskryf die SPICES benadering soos volg: 

S : Onderrig is studentgesentreerd (student centred). Studente is aktief betrokke en is 

selfgerig in die soeke na antwoorde en oplossings vir probleme. 

P: Onderrig is probleemgerig (problem based). Studente leer om vraagstukke te opper, 

ondersoek in te stel en probleme op te los. 

I : 'n Geintegreerde kurrikulumontwerp word gehandhaaf (integrated). Dit sluit 

vakintegrasie en teorie-praktyk-integrasie in. 

C: Die kurrikulum is gemeenskapsgerig (community oriented). Studente word blootgestel 

aan gemeenskapsdienste. Hulle word in staat gestel om gesondheidsprobleme te 

identifiseer, ondersoek in te stel na die onderliggende oorsake daarvan en om strategiee 

daar te stel om die probleme op te los. Kennis van die sosiale, gedrags-, basies- en 

kliniese wetenskappe word toegepas tydens deelname in gesondheidsorglewering. 

E: Keusevakke word by die kurrikulum ingesluit om studente die geleentheid te bied om 

hul belangstellingsveld in diepte te bestudeer (electives). 

S: Kurrikulumontwerp is sistematies van aard en is logics gestruktureer (systematic). 

Die primere gesondheidsorg-georimteerde kurrikulum is dus gemeenskapsgerig. 

Die leerklimaat word gekenmerk deur 'n leerdergesentreerde en leergesentreerde benadering. 

Selfgerigte leer en aktiewe betrokkenheid deur studente word bevorder. Die onderrigbenadering is die van 

probleemgerigte leer. 

Die kurrikulum is sistematies en logics georden en getuig van 'n geintegreerde on.twerp. 

Voorsiening kan gemaak word vir keusevakke. 
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4.5.5.3 Die gemeenskaosgerigte kurrikulum 

In paragraaf 4.5.5. l en 4.5.5.2 is gemeld dat die kurrikulum gemeenskapsgerig sal wees. 

Die vraag wat nou afgevra word, is: 

Wat is die eienskappe van 'n gemeenskapsgerigte kurrikulum? 

Die gemeenskapsgerigte kurrikulum word aangegedryf deur gemeenskapsbehoeftes en is geskoei op 

kurrikuluminhoud wat 'n bydrae sal lewer tot verbeterde gesondheid in die gemeenskap (Africa Unite 

1993:63). Die kurrikulum fokus op faktore wat gesondheid of siekte tot gevolg bet. In geindustrialiseerde 

gemeenskappe sluit die faktore veral lewenstyl, asook omgewingsfaktore soos besoedeling en ongelukke 

in. In ontwikkelende gemeenskappe word daar gefokus op faktore soos sanitasie, voeding en reproduksie 

(Gary 1993:10). 

Die omvang van kliniese plasings van studente is verteenwoordigend van die omvattende 

gesondheidsorgstelsel. Ntoane (1993a:l9) meld dat kliniese blootstelling behoort te geskied op alle vlakke 

van gesondheidsorglewering, insluitend tersiere sorg. 

Die kurrikulumkonteks is die mens in sy normale omgewing en daarom is uitgebreide blootstelling van 

studente aan gemeenskapsgesondheidsdienste noodsaaklik Kliniese blootstelling van studente sluit die 

tuiste, die werkplek, skole en kerke in (Biteyi 1993 :27). 

Gemeenskapsdeelname is 'n inherente beginsel van primere gesondheidsorg. Dit bring mee dat studente 

insig moet bekom in die magstruktuur in die gemeenskap om samewerking van gemeenskapsleiers asook 

gesondheidswerkers te verkry (Africa Unite 1993:67-68). 

'n Vaardigheid wat studente behoort aan te leer is om die gemeenskap te bemagtig om 

verantwoordelikheid vir hul eie gesondheid te aanvaar. Dit kan geskied deur die gemeenskap se basiese 

kennis rakende hul gesondheidsprobleme te verbeter, hul te leer hoe om gesondheidsdienste effektief te 

benut en om afhanklikheid van die gesondheidsorgstelsel vir minder ernstige kwale te verminder (Biteyi 

1993:29; Ntoane 1993a: 19). Die onderrigfunksie van die verpleegkundige is derhalwe van kardinale 

belang. 



123 

Die gemeenskapsgerigte kurrikulum vereis dus dat studente blootgestel word aan die omvattende 

gesondheidsorgstelsel. maar dat besondere klem gele word op die bevordering van gesondheid en 

gesondheidsorglewering aan die mens in sy normale omgewing. 

Die kurrikuluminhoud, asook die fokus van evaluering. is relevant tot die gesondheidsprobleme en 

vraagstukke van die gemeenskap wat gedien word. 

Essensiele bevoegdhede wat by studente ontwikkel moet word, is die bevordering van 

gemeenskapsdeelname en -bemagtiging om verantwoordelikheid te dra vir hul eie gesondheid. 

Gemeenskapsdeelname is ook 'n belangrike beginsel waarop kurrikulumontwikkeling berus. 'n 

Kurrikulumontwikkelingsmodel moet derhalwe voorsiening maak vir gemeenskapsdeelname tydens 

kurrikulumontwikkeling. 

4.5.5.4 Verwagte uitkoms 

Uit die voorafgaande bespreking kan afgelei word dat 'n kurrikulum wat geskoei is op die beginsel van 

omvattende gesondheidsorg kan lei tot verpleegpraktisyns wat in staat is om te funksioneer in die 

omvattende gesondheidsorgstelsel Hulle sal in staat wees tot voorsiening in die mens se behoeftes op alle 

punte van die gesondheid-/siektekontinuum. Die verpleegkundige sal in staat wees om 

gemeenskapsdeelname en -bemagtiging ten opsigte van gesondheidsake te bevorder. Die insigte wat hulle 

sal bekom in die sosiale konteks van gesondheid en siekte dien as basis vir voorspraak by politieke partye 

vir beleidsformulering, bevordering van intersektorale samewerking en die daarstelling van relevante 

dienste ter bevordering van gesondheid. 

Tot dusver in die navorsing is telkens melding gemaak van die vereistes vir leerervarings wat aan studente 

gebied moet word. Die belangrikheid van geskikte leerervarings vir die ontwikkeling van kritiese denke 

en die vermoe om omvattende gesondheidsorg te lewer, is reeds uitgewys. Die bespreking verskuif 

derhalwe na die kwessie van leerervarings in 'n verpleegkundekurrikulum. 

4.6 LEERERV ARINGS 

4.6.1 lnleiding 

Die hoofkonsepte wat kurrikulumontwikkeling beinvloed, is kritiese denke en omvattende 

gesondheidsorg. Die voorafgaande bespreking toon duidelik dat leerervarings moet verseker dat die 
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voornemens ten opsigte van die ontwikkeling van die vermoe tot kritiese denke en omvattende 

gesondheidsorg by studente, wel realiseer. 

Die navorser het derhalwe oorgegaan in die analisering van leerervarings met inagtteming van die 

vereistes vir leerervarings wat tot dusver in die navorsing aan die lig gekom het. 

4.6.2 Doel van analisering 

Analisering van kritiese denke en omvattende gesondheidsorg het gelei daartoe dat melding gemaak is 

van verskeie aspekte wat moet realiseer deur middel van die verpleegkundekurrikulum, naamlik: 

• aktiewe studentbetrokkenheid in 'n student- en leergesentreerde leerklimaat 

• self gerigte leer 

• intellektuele ontwikkeling van studente 

• kritiese reflektering 

• leerervarings wat getuig van 'n probleemgerigte en gemeenskapsgerigte benadering 

• teorie-praktyk-integrasie 

Die aanname van die navorser wat die onderhawige paragraaf onderle, is dat die vermelde aspekte wel 

kan realiseer deur studente bloot te stel aan geskikte leerervarings. Voorlopige verkenning van die 

literatuur het daarop gedui dat analisering van probleemgerigte, mediagesteunde en koOperatiewe leer kan 

lei tot die bereiking van die doel van analisering. 

Die doel van analisering was derhalwe om die volgende vraagstuk te ondersoek: 

Watter leerervarings ondersteun me ontwikkeling van kritiese denke en di,e vermoe tot omvattende 

gesondheidsorglewering by studente? 

Besondere aandag is gegee aan leerervarings wat kongruent is met die bovermelde aspekte, veral in die lig 

van die leemtes ten opsigte van leerervarings by die bestaande verpleegkundekurrikulum, soos uitgewys in 

paragraaf 3.4.3.4. 

4.6.3 Omskrywing 

In paragraaf 2.6.4. l is leer, leeraktiwiteite, onderrig-leerstrategiee en leerervarings gedefinieer. 

Daar is vermeld dat leer beteken om onderrig te word, maar ook om dit wat onderrig word, aktief te 

intemaliseer in 'n interaktiewe leerklimaat. 
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Leeraktiwiteite word daargestel om studente aktief te betrek by leerdoelwitbereiking. 

Onderrig-leerstrategiee is metodes wat die dosent implementeer om studente te betrek by leeraktiwiteite 

om betekenisvolle leerervarings tot gevolg te he. 

Leerervarings is die resultaat van die studente se benutting van leergeleenthede en betrokkenheid by 

leeraktiwiteite om nuwe insigte tot gevolg te he. 

4.6.4 Leerervarings wat kritiese denke en omvattende gesondheidsorg ondersteun 

In die onderhawige paragraaf word daar gefokus op probleemgerigte, mediagesteunde en kooperatiewe 

leer. 

4.6.4. l Probleemgerigte leer 

In die situasie-analise (par. 3.4-3.5), asook in paragraaf 4.5.5 is daar telkens gestel dat leer probleemgerig 

sal wees. Die vraag wat ontstaan het by die navorser en wat in die onderhawige paragraaf beantwoord 

word, is: 

Wat is probleemgerigte leer? 

Definisie 

Probleemgerigte leer verwys nie na 'n spesifieke onderrigstrategie nie (Barrows 1986:481). Barrows en 

Tamblyn (Ross 1991:34) definieer probleemgerigte leer as: " ... the learning which results.from the process 

of working towards the understanding oj or resolution oj a problem." Barrows (Creedy, Horsfall & Hand 

1992:727) se: "Problem based teaching methodologies demonstrate the complementary nature of theory 

and practice that promotes conceptual understanding, development of reasoning skills, and self-directed 

learning strategies." Tydens worsteling met die probleem, identifiseer en soek studente na die kennis wat 

benodig word om die probleem sinvol te benader (Ross 1991:36). 

Albanese en Mitchell (1993:52) se dat probleemgerigte leer gekenmerk word deur die gebruik van 

pasientgerigte probleme om te dien as leerstimulus. Dit verskaf die konteks waarbinne studente 

probleemoplossingsvaardighede aanleer en kennis bekom oor die basiese kliniese wetenskappe. 
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Alavi (1995:2) se dat daar vele verduidelikings bestaan rakende die aard van probleemgerigte leer, maar 

dat drie gemeenskaplike drade te bespeur is, naamlik: 

• Dit berus op 'n opvoedkundige proses waarvolgens probleme noukeurig geselekteer, en die 

organisering daarvan in die kurrikulum beplan word. 

• Die doel is die integrasie van die teorie en die praktyk om te verseker dat praktykoptrede berus op 

insig. 

• Dit is inhoudspesifiek en reflekteer die oorspronklike proses wat gelei het tot die generering van die 

kennis van die betrokke studieveld Dit word gedoen deur 'n probleemoplossingsproses voor te hou 

wat soortgelyk is aan die oorspronklike proses. Uys en Cassimjee (1997:132) wys daarop dat daar 

primer gefokus word op die vaardighede wat vereis word om die leerinhoud op selfgerigte wyse te 

bestudeer. Die leerprobleem word sodanig geformuleer dat die fokus val op die vakinhoud wat 

sentraal is tot die studie-area. Neufeld (Albanese & Mitchell 1993:57) wys daarop dat 

probleemgerigte leer kan geskied volgens tematiese leersessies. Voorbeelde van sodanige temas is 

isgemie en borskaspyn. Van studente word verwag om die vereiste kennis te bekom in hul poging om 

die problematiese situasie die hoof te bied 

Verbandhoudende leerteoriee 

Probleemgerigte leer berus op die kognitiewe veldteoriee soos bespreek in paragraaf 2.5.3.4. 

Doelstellings 

Orie hoofdoelstellings word nagestreef met probleemgerigte leer, naamlik die verkryging van herroepbare 

en bruikbare kennis, selfgerigte leervaardighede en die ontwikkeling van kliniese 

beredeneringsvaardighede (Barrows 1986:481; Barrows in Townsend 1990a:61). 

Eienskappe 

Die analisering van gesondheidsprobleme is die hoofmetode waarvolgens studente kennis verwerf en 

toepas (Neufeld in Albanese & Mitchell 1993:57). Dit dien as basis vir die bemeestering van die vereiste 

kennis. vaardighede en houdings (Uys & Cassimjee 1997:133). Probleme word aan studente voorgehou 

deur gebruik te maak van situasieverbeteringspakkette wat bestaan uit geskrewe en audiovisuele materiaal, 

rekenaarpakkette of gesimuleerde pasiente (Van Niekerk & Van Aswegen 1993:39). Alternatiewelik word 

werklike probleemsituasies wat studente in die praktyk teekom, deur hulself geselekteer as leerstimulus 

(Uys & Cassimjee 1997: 134 ). 
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Probleemgerigte leer is leer- en studentgerig. Onderrig berus hoofsaaklik op die beginsel van selfgerigte 

leer. Die leerklimaat word gekenmerk deur 'n gelyke verhouding tussen studente en die dosent (Barrows 

1986:482; Creedy et al 1992: 729; Townsend 1990a:61). Ontdekkingsleer is betrokke, maar dit geskied in 

'n gestruktureerde leeromgewing waarin die dosent die rol van leerfasiliteerder beklee. Die dosent is 

byvoorbeeld direk betrokke wanneer 'n nuwe leerprobleem aan studente voorgehou word, asook tydens 

beoordeling van die oplossings van studente wanneer die bestudering van 'n besondere probleem afgesluit 

word (Van Niekerk& Van Aswegen 1993:39-40). 

Psigologiese spanning word by studente geskep deur struikelblokke in hul pad te plaas. Dit lei daartoe dat 

studente konflik ervaar tussen hul bestaande kennis en die leerprobleem wat aan hulle voorgehou word 

(Posner et al in Creedy et.al 1992:731,132). Die neem van risiko's word aangemoedig om aan studente die 

geleentheid te bied om die struikelblokke te oorkom (Creedy et al 1992:729-730). 

Buigsaamheid bestaan ten opsigte van die implementering van die beginsels van kooperatiewe en 

gei'.ndividualiseerde leer (Alavi 1995:2-4; Creedy et al 1992:728; Van Niekerk & Van Aswegen 1993:39-

40). 

Buigsaamheid bestaan ook ten opsigte van tydstoedeling en volgorde. Elke probleem stel eiesoortige eise 

aan studente ten opsigte van tyd wat benodig word om dit te bestudeer. Die leerstof word ook nie in 'n 

voorgeskrewe volgorde bestudeer nie (Van Niekerk & Van Aswegen 1993:39-40). 

Die proses van probleemgerigte leer 

Die leerproses neem 'n aanvang met 'n probleem wat aan studente voorgehou word in die vorm van 'n 

vraag, 'n onverklaarbare verskynsel of 'n gesondheidsprobleem (Barrows 1986:481). Die leerprobleem 

weerspieel die werklikheidsprobleme waarmee studente gekonfronteer word in die praktyk Abstrakte 

realiteitsmodelle kan deur die dosent aan studente voorgehou word in die vorm van, byvoorbeeld 

gevallestudies. Konkrete realiteitsmodelle is die fokus van probleemgerigte leer indien studente versoek 

dat probleme wat hulle persoonlik in die praktyk ervaar het dien as fokus vir 'n leersessie. 

In 'n interaktiewe leerklimaat word die probleem geanaliseer en verbandhoudende leerbeboeftes word 

gestel. 

Die fase van selfstudie behels aktiewe verwerwing van die kennis wat vereis word om die probleem die 

hoof te bied. 

Die verworwe kennis word toegepas ter oplossing van die besondere probleem. 
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Die proses word afgesluit met 'n opsomming van dit wat geleer is (Barrows in Albanese & Mitchell 

1993:53). 

Verwagte uitkoms 

Probleemgerigte leer bring mee dat studente selfgerig is ten opsigte van die soeke na kennis, asook 

verwerking en aanwending van daardie kennis vir suksesvolle probleemoplossing. Hulle verwerf dus 

inligtingvaardighede, metakognitiewe kennis en metodologiese kennis. Hierbenewens verwerf hulle ook 

die deskundige kennis waarop hulle probleemoplossing fundeer. Die gekontekstualiseerde aard van 

probleemoplossing lei tot verbeterde leerretensie in 'n toepaslike raamwerk aangesien teorie-praktyk

integrasie realiseer (Uys & Cassimjee 1997:133; Van Niekerk & Van Aswegen 1993:37-39). 

Tydens die groepsessies waartydens studente hulle insette met hul medeleerders bespreek, daag studente 

mekaar se insette uit om oppervlakkige begrip bloot te le. Studente word dus aangemoedig om hul insette 

deeglik voor te berei, te substansieer en te verdedig. Die gevolg hiervan is diep-holistiese leer (Uys & 

Cassimjee 1997:136; Van Niekerk & Van Aswegen 1993:37). 

Creedy et al (1992:728-729) wys daarop dat probleemgerigte leer studente bemagtig om die praktyk krities 

te benader. Die gevolg is derhalwe reflektiewe praktisyns (Van Niekerk & Van Aswegen 1993:37). 

Uys en Cassimjee (1997:133,136) wys ook op die bydrae van probleemgerigte leer ten opsigte van die 

persoonlike ontwikkeling van studente. Veral die kooperatiewe leerklimaat waarin probleemoplossing 

geskied, lei tot die vermoe van verbale interaksie, verhoogde selfvertroue en leierskapvaardighede. Die feit 

dat studente gedwing word om menslike hulpbronne te benut, lei daartoe dat bande gesmee word met 

deskundige praktisyns, politici en gemeenskapsleiers. Hierdie persone kan op 'n latere stadium deur die 

student as professionele praktisyn benut word om gesondheidsorgdoelwitte te bereik. 

Probleemgerigte leer gaan dus gepaard met selfgerigtheid ten opsigte van die soeke na, verwerking en 

toepassing van inligting. Dit vereis onder andere dat studente oor inligtingvaardighede beskik. 

Probleemgerigte leer vereis 'n demokratiese leerklimaat wat gekenmerk word deur die aanwending van 

kooperatiewe of geindividualiseerde leer. Die dosent vervul die rol van leerfasiliteerder. 

Probleemgerigte leer kan geskied aan die hand van die probleemoplossingsfases soos bespreek in 

paragraaf 4.4.5.1, asook die proses van probleemgerigte leer (par. 4.6.4.1). 
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Die aanname wat verdere ondersoek in die onderhawige navorsing gerig bet, is dat die ontwikkeling van 

inligtingvaardighede 'n voorvereiste is vir die implementering van probleemgerigte leer en die 

ontwikkeling van kritiese denke by studente. 'n Voorlopige verkenning van die literatuur bet aan die lig 

gebring dat mediagesteunde leer wel daartoe kan bydra. Die navorser bet ook 'n strategie vir die 

ontwikkeling van inligtingvaardighede by studente teegekom. Dit word vervolgens bespreek. 

4.6.4.2 Leerervarings vir die gebruik van inligtingtegnologie en die ontwikkeling van 

inligtingyaardighede by studente 

Die onderhawige paragraaf fokus op mediagesteunde leer en 'n strategie vir die ontwikkeling van 

inligtingvaardighede by studente. 

Inleiding 

Die kurrikulum word belnvloed deur internasionale en nasionale tendense. Op internasionale vlak word 'n 

oorgangsfase na 'n inligtingtegnologietydperk ondervind. Op nasionale vlak word die 

verpleegkundekurrikulum gelmplementeer binne 'n omvattende nasionale gesondheidstelsel. 

Die inligtingera bet enorme verandering teweeg gebring in opleiding wat 'n rewolusionere uitwerking 

gaan he op die wyse waarop studente onderrig word. Die tradisionele klem op die aanleer van talle feite is 

nie langer van toepassing nie. Studente moet bemagtig word om inligting in te win en om dit op die 

doeltreffendste wyse aan te wend 

Daar is reeds bepaal dat die verpleegkundekurrikulum probleemgerigte leer sal ondersteun. Dit bring mee 

dat studente te midde van die inligting- en tegnologiese rewolusie in staat sal wees tot 'n onafhanklike 

soeke na. asook die verwerking en toepassing van inligting. Ook in die kliniese praktyk word daar 

toenemend vereis dat verpleegkundiges oor tegnologiese geletterdheid en inligtingvaardighede beskik. Dit 

is noodsaaklik aangesien die inligtingtegnologietydperk ook die gesondheidsorgsituasie bemvloed 

Die aanname wat die analisering van mediagesteunde leer gerig bet, is dat media in die algemeen en die 

rekenaar in die besonder aangewend kan word om tegnologiese geletterdheid, soos van toepassing op die 

inligtingtegnologie. asook inligtingvaardighede by studente te ontwikkel. 

Die doel van analisering was dus om te bepaal: 

Wat is mediagesteunde leer? 
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Mediagesteunde leer 

Omskrywing 

Mediagesteunde leer is beplande leergeleenthede wat ten volle of gedeeltelik gebaseer is op 

verski.llende leerbronne, en aan studente 'n interaktiewe leerervaring en indirekte blootstelling 

aan die werklikheid hied (Hugo 1992:99). Mediagesteunde leer is kongruent met die modeme 

tersier-didaktiese denke waarvolgens Idem gele word op leer volgens 'n leerdergesentreerde 

benadering en pro-aktiewe benutting van media as leerstimuli (Hugo 1992:98). 

Die beginsels van mediagesteunde leer 

Mediagesteunde leer berus op verskeie beginsels (Hugo 1992:99). 

Dit is probleemgerig eerder as inligtinggebaseerd Die leertaak hou direk verband met lewens- of 

beroepsverwante probleme eerder as op mediagebruik bloot om inligting te versamel. 

Die Idem verskuif vanaf verklarende onderrig na media as bron van kennis. Media word vir 

geselekteerde komponente van die k:urrikulum gebruik en die dosent word vrygestel van roetine 

onderrigtake. Sy/haar rol verskuif vanaf inligtingverskaffer na beplanner en organiseerder van 

onderwysprogramme. 

Studente verkeer interaktief in die onderrig-leersituasie. Hulle verwerf kennis op eie inisiatief in 

interaksie met 'n verskeidenheid leerbronne, die dosent en medestudente. Willis (Hugo 1992:99) 

se dat onderrigbeplanning daarop gemik behoort te wees om portuurgroepinteraksie en dosent

student-interaksie te bevorder. 

'n Leerdergesentreerde benadering word gevolg. Beplanning geski.ed volgens studente se 

besondere behoeftes, vermoens en omstandighede. Studente is verantwoordelik vir eie vordering 

en leerprestasie. 

'n Multimediabenadering word gevolg deur toepaslike media te kombineer om die unieke 

kommunikasie-eienskappe van elk aanvullend te benut. Dit sluit media in soos die rekenaar, 

video. skyfies, klankskyfiepakkette, boeke en tydskrifte. 

Mediagebruik word sistematies beplan om opportunistiese gebruik daarvan te beperk. Selektering 

van geski.kte media berus op die leerdoelwitte en die eienskappe van die verski.llende media, 
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eerder as subjektiewe voor- of a:fkeure van die dosent. 

Mediagesteunde leer kan aangewend word vir geindividualiseerde, asook kooperatiewe leer. 

Eienskap_pe van mediagesteunde leer 

Mediagesteunde leer varieer ten opsigte van die mate van gestruktureerdheid Hoogs 

gestruktureerde mediagesteunde leer beteken dat die pad wat studente moet volg om leerdoelwitte 

te bereik, voorafbepaal en georden is. Die dosent oefen beheer uit oor die leerproses. 

Ongestruktureerde mediagesteunde leer stel studente in staat om 'n verskeidenheid media volgens 

persoonlike leerbehoefte en voorkeur te verken (Elton in Hugo 1992:98). In die geval van 

probleemgerigte leer en die ontwikkeling van kritiese denke by studente is ongestruktureerde 

mediagesteunde leer relevant. 

Mediagesteunde leer is dus kongruent met leerdergesentreerde onderrig, probleemgerigte leer en 

'n interaktiewe leeromgewing waarbinne die dosent optree as fasiliteerder van leer. 

Rekenaargesteunde leer 

Omskrvwing 

Rekenaargesteunde leer is enige van 'n wye reeks van opvoedkundige tegnieke aan die hand 

waarvan die rekenaar ingespan word om leer te fasiliteer (Quinn 1995 :226). 

Die multimediarekenaar verwys na 'n rekenaar wat sodanig gevorder is, dat dit in 'n ideale 

wereld gelyktydig kan dien as 'n rekenaar, televisie, video-opnemer, telefoon, kompakte 

skyfspeler en radio (Bowen 1995:8). 

Eienskap_pe van rekenaargesteunde leer 

Multimediarekenaars hied interaktiewe leerervarings aan studente (Hannah in Quinn 1995:226). 

Met CD-ROM word 'n gegewe onderwerp in die vorm van teks, video, animasie, klank en grafika 

aangebied Studente kan verskeie roetes van verbandhoudende onderwerpe volg. Hulle word in 

staat gestel om volgens eie behoefte 'n saak te bestudeer en te vertak na interverbandhoudende 

onderwerpe, video-opnames of klankopnames deur 'n toepaslike koppelterm (hiperteks) te 

selekteer met die rekenaarmuis (Bowen 1995:8; Quinn 1995:226). Dit stel studente in staat om, 

afbangende van die eiesoortige vertakkings wat gevolg is, kennis van 'n gegewe onderwerp te 
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konstrueer. 

Toepassing in veroleegonderwys 

Die rekenaar het 'n wye toepassingswaarde in verpleegonderwys. 

Die rekenaar is geskik vir diagnostiese en remedi~le onderwys (Quinn 1995:226). 

Gespesialiseerde taalvaardigheidpakkette kan ingespan word om studente se taalvaardighede te 

beraam en leemtes te oorbrug. Dit is veral geskik waar onderrig geskied in hul tweede of derde 

taal en opgradering benodig word 

Die rekenaar kan aangewend word om algemene rekenaarvaardighede by studente te ontwikkel. 

Algemene rekenaarvaardighede soos byvoorbeeld woordverwerking stel hulle in staat om take op 

rekenaar voor te berei (Ornstein & Levine 1987:551). Algemene rekenaarvaardighede is 

onontbeerlik aangesien daar toenemend gebruik gemaak word van rekenaars in die kliniese 

praktyk. 

Rekenaarpakkette wat geskoei is op die beginsels van geprogrammeerde leer hied aan studente 

die geleentheid om spesiaal ontwerpte onderrigprogramme, les vir les deur te werk (Ornstein & 

Levine 1987:551). 'n Voorbeeld is rekenaargeletterdheidspakkette, gespesialiseerde taal

vaardigheidspakkette en professionele pakkette wat berus op die beginsels van geprogrammeerde 

leer. 

Inligting kan op interaktiewe wyse met behulp van die rekenaar ingesamel word Studente verkry 

toegang tot relevante inligting deur middel van interaktiewe elektroniese woordeboeke, 

ensiklopedi~ en die internet. Artikels en grafiese materiaal kan in kleur uitgedruk en vir 

leerdoeleindes of die voltooiing van 'n werkopdrag aangewend word Dit bevorder die 

ontwikkeling van die verm~ om inligting in te win, te verwerk en te benut vir die doel waarvoor 

dit ingewin is. 

Professionele medies-verwante pakkette, soos elektroniese anatomie- en fisiologie-ensiklopedi~, 

stel 'n magdom kennis in kompakte formaat tot studente se beskikking. Dit is byvoorbeeld 

moontlik om 'n kompakte skyf waarop inligting oor en animasie van normale en abnormale 

hartklanke verskyn, beskikbaar te stel aan die studente wanneer die onderwerp bestudeer word 

Dit verseker blootstelling aan teks, audiovisuele animasie van die hartklanke en relevante 

verduidelikings rakende die verband tussen patologiese prosesse en abnormale bartklanke. Indien 

die multimediarekenaar in die kliniese onderrigafdeling beskikbaar is, kan 'n student 
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byvoorbeeld hartklanke op rekenaar deurwerk voordat hy/sy 'n liggaamlike ondersoek op 'n 

pasi!nt verrig. Teorie-praktyk-integrasie word sodoende bevorder. 

Die rekenaar lean komplekse lewensituasies simuleer en aan studente die geleentheid bied om die 

werklikheid tegnologies te ervaar. Analisering van komplekse situasies, krisishantering en 

kontlikhantering lean hierdeur aangeleer word (Van Niekerk 1993:47). 'n Voorbeeld is 'n 

rekenaarpakket bestaande uit scenario's wat afspeel in 'n gesimuleerde noodafdeling. Van die 

student word verwag om 'n gesimuleerde pasi!nt te selekteer en relevante beramingsdata in te 

win, 'n gesondheidsprobleem te identifiseer en op toepaslike optrede te besluit. Die rekenaar se 

reaksie hang af van die besondere opsies waarop die student besluit. 'n Foutiewe besluit sal 

byvoorbeeld daartoe lei dat die gesimuleerde pasi!nt sterf. Gebruik van hierdie rekenaarpakkette 

bevorder die ontwikkeling van kritiese denke in 'n veilige leeromgewing. Die aard van 

rekenaarpakkette maak dit moontlik dat scenario's herhaaldelik ingeoefen kan word. 

Veral die internet lean ingespan word om studente in kontak met ander studente te bring, 

nasionaal of internasionaal. Studentbesprekingsgroepe bied aan studente die geleentheid om 'n 

standpunt te stel en andere se bydraes te bekom. Die elektroniese besprekingsgroepe is ook 'n 

potensiele bron van etiese kennis, indien onderwerpe van bespreking eties van aard is. 

Die benutting van mediagesteunde leer en veral inligtingtegnologie lewer dus 'n bydrae tot selfgerigtheid 

ten opsigte van die soeke na kennis in 'n interaktiewe leeromgewing, asook tegnologiese geletterdheid 

soos van toepassing op die inligtingtegnologie. Die ontwikkeling van kritiese denke en teorie-praktyk

integrasie word veral deur professionele rekenaarpakkette bevorder. 

Mediagesteunde leer is kongruent met probleemgerigte leer en k00peratiewe leer. 

Die aanname wat verdere analisering deur die navorser gerig bet, is dat die ontwikkeling van 

inligtingvaardighede by studente onontbeerlik is by die toepassing van mediagesteunde leer. 'n Eienskap 

van mediagesteunde leer is sistematiese beplanning daarvan. Daarom bet die navorser die fokus verskuif 

na die ontwikkeling van inligtingvaardighede by studente. 

Chow ( 1987) beskryf 'n kurrikulumgids vir die ontwikkeling van inligtingvaardighede by studente. 

Benutting hiervan sat lukrake onderrig in hierdie verband voorkom. 
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'n Kurrikulumgids vir die ontwikkeling van inligtingvaardighede by stodente 

Die ontwikkeling van inligtingvaardighede by studente kan planmatig volgens bepaalde fases en stappe 

geskied 

Die fases en stappe wat betrokke is by die ontwikkeling van inligtingvaardighede word in tabelvorm (tabel 

4.4) beskryf. Die proses verteenwoordig 'n klemverskuiwing vanaf verklarende onderrig na bemagtiging 

van studente om relevante inligtingsbronne te soek, asook inligting in te win, te interpreteer, te evalueer 

en te implementeer (Chow 1987:8). Sodoende word inligting omgesit in kennis in plaas van blote 

memorisering en herroeping daarvan. 
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Tabel 4.4: Kurrikulumgids vir die ontwikkeling van inligtingvaardighede 

FASES STAPPE 

Fueeen film? l Formulering van 'n sentrale vraag 

Voorbereiding 'n Werkopdrag, die parameters daarvan, asook evalueringskriteria word aan studente voorgehou. Die 

opclrag word in die vorm van 'n vraag eerder as 'n onderwerp gestel (Chow 1987:9). 

S!!ll 2 Kmmeli!lg van s!ie vraaa Ill!!! tiesmm kgini§ m studente 

Om te verseker dat leer betekenisvol is, word die vraag gekoppel aan kennis waaroor studente reeds beskik. 

Oorweging word geskenk aan dit wat reeds bekend en betekenisvol is in terme van verhoudings en 

sleutelterme eerder as IO&Wlande feite (Chow 1987:10). 

Stall 3 Identifisering van sleutelko!!SC!>te 

Sleutelkonsepte wat verband hou met die gestelde vraag word geldentifiseer. Hierdie konsepte is essensieel 

tydens die soektog na geskikte bronne in die vorm van penrone, literatuur en veral elektroniese bronne 

(Chow 1987:12). 

S!!R4 Ko!!Se!)integrering 

Die geldentifiseerde konsepte word gegroepeer en die verband daartussen word visueel uitgewys (Chow 

1987: 12). 'n Oorsigtelike beeld van die struktuur van die opclrag word sodoende verkry. 

~tall 5 Analisering van die gestelde vraag 

Die gestelde vraag word verdeel in die elemente daarvan en subvrae word aJgevra. Hierdie subvrae rig 

verdere soeke na inligting en dien ook as kriteria waarteen inligting wat ingewin word, vir relevansie getoets 

word (Chow 1987:13). 

Stal! 6 Verkenning van die a)gemene bronne 

Indien nodig, word die grense wat deur die subvrae omlyn is, oorskrei en 'n breC! perspektief oor die 

betrokke vakgebied word verkry deur algemene bronne te verken (Chow 1987: 13). 

Fuetwee Stal! 7 lnsameli!lg van bronne 

Die soektogfue Die konsepte wat in stap drie geldentifiseer word, word gebruik om bronne te versamel. Dit sluit in 

elektroniese bronne, media, literatuur en deskundiges (Chow 1987: I 5). 

S!!R8 Soektog na relevante in!igtjng 

Die beskikbare bronneworddeurgewerk, nuttige inligtingword ingewinen genoteer(Chow 1987:18). 

Fuedrie Sta119 Selektering en evaluering van inligting 

Interpretering Die notas wat in stap agt saamgestel is, word bestudeer om dit wat relevant is tot die gestelde vraag, uit te 

lig. Die subvrae wat tydens stap vyf gefurmuleer is, dien as kriteria vir relevansie. Die inligting word verder 

geevalueer ten opsigte van resentheid, objektiwiteit, konsekwentheid en verslaanbaarheid (Chow 1987: 19 ). 

Sta12 l 0 lntermetering 

Hierdie stap behels die maak van afieidings en gevolgtrekkings, paraftasering en die insien van verbande. 

Studente behoort notas te kan maak sonder om die teks in die bronne direk te kopieer. lndien studente 

probleme ondervind met interpretering, interpreteer die dosent ditvir hulle (Chow 1987:21). 

Fuevier Stal! 11 Omnigring van in!igting 

Toepaaiag Die inligting word geklassifiseer volgens die skema van stap vyf(Chow 1987:23). 

film? 12 T oepassing 

Die inligting word toegepes deur die oorspronklike opclrag te tinaliseer. 'n Verslag word saamgestel, 

peneelbesprekings of demonstasies word gehou (Chow 1987:25). 
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Leeropdragte kan dus gestruktlll"eer word volgens die fuses en stappe vir die ontwikkeling van 

inligtingvaardighede by studente. 

Verwagte uitkoms 

Die verwagte uitkoms van mediagestewde leer is tegnologiese geletterdheid en inligtingvaardighede. Dit 

ondersteun die ontwikkeling van kritiese denke en selfgerigtheid ten opsigte van leer by studente. 

4.6.4.3 KOOperatiewe leer 

Probleemgerigte en mediagesteunde leer kan geskied in 'n ko0peratiewe, interaktiewe leerklimaat. 

In hoofstuk drie (par. 3.4.3.1) is uitgewys dat die verpleegkundestudent voorberei moet word om in 

spanverband te funksioneer en 'n leierskapsrol te vervul in die kliniese praktyk. Sosiale, politieke, 

kommunikasie- en intellektuele vaardighede, asook die vermre tot kritiese denke en aanspreeklikheid 

word vereis (par. 3.5.5). 

Die aanname wat die analisering van ko(jperatiewe leer in die onderhawige navorsing gerig het, is dat 

ko(jperatiewe leer 'n bydrae kan lewer tot die ontwikkeling van die vermelde eienskappe by studente. 

Die vraag wat derbalwe beantwoord moet word, is: 

Wat is koiJperatiewe leer? 

Detinisie 

Smith en MacGregor (Bitzer 1994:40) definieer koOperatiewe leer as: " ... an umbrella term for a variety 

of educational approaches involving joint intellectual effort by students, or students and teachers 

together, mutually searching for understanding, solutions, or meanings, or creating a product." 

Ko(jperatiewe leer stel 'n verrykende leeromgewing daar waarin studente veral met medestudente in 

interaksie verkeer om 'n gegewe probleem op te los of 'n leerdoelwit te bereik. Die aanname is dat leer 'n 

sosiale proses is en dat interaksie met ander mense interne ontwikkelingsprosesse by 'n student laat 

ontwaak. 
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Verbandhoudende leerteorief 

Die leerteoriei! wat kongruent is met k00peratiewe leer is die wat verband hou met die kognitiewe 

ontwikkelingsbenadering tot leer (par. 2.5.3.4). 

Eienskappe 

Die vemaamste eienskappe van k<>Operatiewe leer is aktiewe betrokkenheid, medewerking, interaksie, 

aanspreeklikheid, die gebruik van kleingroep- en interpersoonlike vaardighede, asook groepprosessering. 

Aktiewe betrokkenheid by leer word deur Bronwell en Eison (Bitzer 1994:40) gedefinieer as enige 

strategie wat studente betrek om dinge te doen en na te dink oor die dinge wat hulle doen. Studente is nie 

bloot ontvangers van handboekwaarhede of metodologiese kennis wat die dosent onderrig nie, maar is 

verantwoordelike kenniskonstrueerders. 

Medewerking berus op 'n positiewe interafhanklikheid tussen groeplede. Groeplede bet mekaar nodig om 

sukses te behaal en elke groeplid is bewus van die belang van sy/haar eie unieke bydrae ten opsigte van 

leerdoelwitbereiking (Johnson & Johnson 1991:57). Studente leer dus om verantwoordelikheid teenoor die 

groep te aanvaar. 

lnteraksie tussen groeplede is ondersteunend en aanmoedigend van aard. Deur middel van interaksie 

word kennis en idees uitgeruil, en groeplede ontvang terugvoer oor hul eie optrede (Johnson & Johnson 

1991:57-58). Benewens die bemeestering van vakinhoud, word studente geleer om hul eie idees in 

duidelike terme uit te spreek en te luister na andere se idees. Studente word die geleentheid gebied om 

mekaar te wys op voorveronderstellings en vooroordele. Redeneringsvermre, denkvaardighede, verbale 

kommunikasievermre asook verdediging van 'n persoonlike standpunt word aangeleer. Dieselfde geld ook 

vir selfevaluering. 

lndividuele aanspreeklikheid beteken dat elke lid verantwoordelik is om 'n bydrae te lewer tot 

doelwitbereiking, en elke lid is aanspreeklik teenoor die res van die groep (Johnson & Johnson 1991 :58). 

Samevoeging van verskeie studente om 'n groep te vorm lei nie outomaties na effektiewe samewerking 

nie. Daarom moet kleingroep- en interpersoonlike vaardighede ingespan word om samewerking te 

verseker. Dit sluit in leierskap, kommunikasie, besluitneming, konflikhantering en die skep van 'n 

vertrouensverhouding (Johnson & Johnson 1991:58). 
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Groepprosessering behels onderlinge reflektering deur groeplede oor groepeffektiwiteit en die bydrae van 

individuele lede ten opsigte van doelwitbereiking (Johnson & Johnson 1991:58). 

V oorvereistes vir koiperatiewe leer 

Die voorvereistes vir k<>Operatiewe leer is samehorigheid. dialoog en effektiewe groepwerk. 

Porter (1995:228-234) identifiseer tydens navorsing samehorigheid en dialoog as voorvereistes vir 

betekenisvolle medewerking en medebetrokkenheid onder studente tydens leer. 

Sameborigheid (community) word bewerkstellig deur aan elke student die geleentheid te hied om 

vraagstukke vir bestudering uit te sonder. Dit verseker dat die gekose vraagstukke die is wat die student, 

gebaseer op sy/haar praktykervaring, beskou as belangrik. Persoonlike identifisering met 'n leeropdrag le 

die grondslag vir samehorigheid in groepverband. Dit lei tot 'n bereidwilligheid om kennis met 

medestudente te deel, na andere te luister, in onderlinge debatvoering betrokke te raak, asook 'n 

verbintenis te ontwikkel tot rasionele oorreding (Bernstein in Porter 1995:230). 

Dialoog behels meer as oppervlakkige vraagstelling aan medestudente. Om dialoog binne groepverband te 

verseker, behoort vraagstelling te lei tot bespreking, kritisering en oplossing van onderlinge verskille. Dit 

geskied in 'n klimaat van wedersydse respek, asook 'n gewilligheid om risiko's aan te gaan en 'n 

persoonlike opinie te toets (Bernstein in Porter 1995:229). 

K<>Operatiewe leer vereis efl'ektiewe groepwerk ter bevordering van leer. Johnson en Johnson (1994:24-

27) bespreek 'n model (fig. 4.6) wat die dimensies van 'n effektiewe groep voorstel. 
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Figuur 4.6: Die dimensies van 'n effektiewe groep 

Die dimensies van 'n effektiewe groep word vervolgens bespreek. 

Duidelike, relevante groepdoelwitte 

Die groepdoelwitte is releV"'..nt tot die doel waarvoor die groep byeen gebring is, maar ook 

relevant tot die leerdoelwitte van die individuele lede. Die groeplede begryp die groepdoelwitte en 

is verbind tot die realisering daarvan. Sodoende ontstaan 'n samewerkende, sorgsame 

groepklimaat wat dien as voorvereiste vir verhoogde produktiwiteit en leerprestasie (Johnson & 

Johnson 1994:24). 

Kommunikasie van idees en gevoelens 

Etfektiewe tweerigtingkommunikasie dien as middel waardeur groeplede kennis of inligting 

waaroor hulle beskik, met ander lede deel. Dit bevorder interafhanklikheid tussen die groeplede 

(Johnson & Johnson 1994:24,133-135,145). 
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Aktiewe deelname en verspreiding van leierskap 

Alle lede word die geleentheid gebied tot deelname deurdat daar geluister word na ander se 

insette, en die leierskaprol wissel tussen groeplede (Johnson & Johnson 1994:25). 

Buigsame gebruik van besluitnemingsprosedures 

Konsensusbesluitneming word deur Johnson en Johnson (1994:26) beskou as die mees geskikte 

besluitnemingsmetode, maar besluitneming moet op buigsame wyse geskied. 

Konsensusbesluitneming beteken dat alle groeplede 'n regverdige kans gebied word om 

besluitneming te bernvloed en dat alle lede die besluite begryp en ondersteun. 'n Balans word 

gehandhaaf tussen beskikbare tyd en hulpbronne (soos kennis) en besluitnemingsprosedures. 

Meerderheidsbesluitneming neem byvoorbeeld minder tyd in beslag as konsensusbesluitneming. 

Waar kennis ontbreek, is besluitneming deur 'n deskundige groeplid meer effektief. 'n Balans 

word ook gehandhaaf tussen die ems van die besluit, die verbintenis wat benodig word om die 

besluit te implementeer en die metode van besluitneming. Konsensusbesluitneming lei tot 'n 

verbintenis onder groeplede om besluite te implementeer (Johnson & Johnson 1994:25-26,240-

244). 

Aanmoediging en konstruktiewe hantering van kontlik 

Kontlik kan 'n bydrae lewer tot aktiewe betrokkenheid onder groeplede. Dit kan lei tot kreatiewe 

besluitneming indien kontlikterende belange onderhandel en bevredigend opgelos word. Kontlik 

word dus nie vermy tydens k00peratiewe leer nie, maar eerder hanteer (Johnson & Johnson 

1994:26). 

Gelyke verspreiding van mag en invloed 

Mag is die vermoo waaroor 'n persoon beskik om groeplede te beinvloed en groepaktiwiteite in 'n 

rigting in te stuur. Mag behoort te berus op deskundigheid, bevoegdheid en toegang tot inligting. 

Die verskuiwing van mag tussen groeplede word beinvloed deur veranderende eise in die strewe 

na leerdoelwitbereiking, en groeplede beskik oor 'n regverdige kans om 'n magsposisie op 'n 

gegewe tydstip te beklee. Groeplede is verbind tot besluitneming indien hulle glo dat hulle 'n 

invloed gehad bet op die besluitnemingsproses (Johnson & Johnson 1994:26,401,411). 
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Groeokohesie 

Groepkohesie is 'n verbintenis onder groeplede om te behoort aan die groep en te identifiseer met 

die groep. Groepkohesie is veral belangrik met die oog op konsensusbesluitneming en 

groepdeelname. Groepkohesie lei tot die daarstelling van duidelike groepnorme wat lede se 

optrede rig. Dit is ook 'n voorvereiste vir 'n sorgsame, ondersteunende, samewerkende 

leerklimaat (Johnson & Johnson 1994:26,27,99-101). 

Toegang tot 'n verskeidenheid probleemoplossingstrategiee 

Probleme behoort in groepverband opgelos te word met 'n minimum energieverbruik. Dit is 

daarom nodig om 'n verskeidenheid probleemoplossingstrategiee tot studente se beskikking te stel 

(Johnson & Johnson 1994:27). 

Interpersoonlike effektiwiteit 

Die gevolge van groepwerk behoort kongruent te wees met die voomemens wat gelei bet tot die 

stigting van die groep (Johnson & Johnson 1994:27). 

Beginsels vir 'n ko0peratiewe leerklimaat 

Twee beginsels onderle die daarstelling van 'n kooperatiewe leerklimaat, naamlik pluraliteit en politieke 

deelname. 

Pluraliteit verwys na die erkenning van gelykheid en uniekheid van die mens. Terwyl alle persone 

gelykes is in die leersituasie, word die uniekheid van elk terselfdertyd erken. In plaas daarvan dat studente 

in 'n hii!rargiese verhouding na 'n enkele persoon (die dosent) luister, word unieke sienings van studente 

gebruik terverryking van leer (Porter 1995:231-232). 

Politieke deelname in die leersituasie bied aan studente die geleentheid om in verhoudings betrokke te 

raak. Hulle word bevry van die tradisionele dosent-studentverhouding en belewe die mag wat inherent is 

aan samehorige optrede. Dit le die hoeksteen vir samewerking in die praktyksituasie, asook gesamentlike 

optrede as professie om gesondheidsorg te verbeter (Porter 1995:232). 'n Voorbeeld is beiilvloeding van 

politici ten opsigte van beleidmaking ter bevordering van gesondheid. Beoordeling is 'n inherente 

verskynsel van politieke deelname. Studente kry die geleentheid om argumente te presenteer, argumente 

vir geldigheid te toets en te poog om regverdigheid te laat geskied aan 'n besondere situasie (Arendt & 

Bernstein in Porter 1995:232). 
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Die roUe betrokke by kooperatiewe leer 

Twee roltipes word in 'n koOperatiewe leeromgewing vervul, naamlik die uitvoerende rol en die rol van 

refiektor. 

Die uitvoerende rol behels oplossing van die probleem of voltooiing van die leertaak. 

Die rol van retlektor is gemoeid met waameming van die wyse waarop die·probleem opgelos word of die 

leertaak voltooi word, en lewering van kommentaar wat berus op dit wat waargeneem is. Die rol van 

reflektor kan vervul word deur die dosent of medestudente. Selfreflektering is meer waarskynlik tydens 

koOperatiewe leer as wanneer studente alleen leer. Dit lei tot verhoogde insig in dit wat geleer word, en 

bevorder die vermoe van studente om te beplan en probleme op te los (Kumar l 996b: I). 

'n Ko0peratiewe leermodel vir verpleegonderwys 

Beck (1995:222-227) bespreek 'n koOperatiewe leermodel vir verpleegonderwys (fig. 4.7) wat deur middel 

van aksienavorsing ontwikkel is. 

Figuur 4.7: 'n Ko(iperatiewe leermodel vir verpleegonderwys 
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Die buitenste sirkel van die model bestaan uit die kunusstruktuur, kunusdoelstellings, inboud, 

beplanning, koOperatiewe leentrategiee en evaluering. Die kursusdoelstellings is vasgestel terwyl die 

ander komponente op buigsame wyse toegepas kan word volgens die afhanklikheidsvlak van 'n gegewe 

groep studente en die heersende groepdinamika. Groepbesprekings kan byvoorbeeld daartoe lei dat die 

grense van die voorgeskrewe vakinhoud oorskrei word. Evaluering van leer kan geskied deur die 

individuele student of die groep te evalueer (Beck 1995 :225). 

Die tweede sirkel bevat die beginsels van groepdinamika. Die leierskapsrol word gedeel en die groep 

worstel deur verskeie stadia van groepontwikkeling (Beck 1995:225). Die dimensies van 'n effektiewe 

groep is bier ter sprake. 

Die derde sirkel verteenwoordig die klaskamerformaat wat bestaan uit drie dele, naamlik organisasie, 

kleingroepaktiwiteite en grootgroepbesprekings. 

Organisasie verwys na die tyd wat gewy word aan die beantwoording van vrae deur die dosent en 

voorbereiding van studente vir die daaropvolgende leerstof. Dit kan die lesingmetode insluit. 

Kleingroepalctiwiteite behels samewerking deur vier tot vyf studente en sluit aktiwiteite in soos 

groepbesprekings en die voltooiing van gevallestudies. Dit is raadsaam om aan alle groepe dieselfde 

opdrag te gee. Dit sa1 verseker dat die daaropvolgende grootgroepbespreking werklike bespreking sal 

uitlok en nie ontaard in 'n blote terugvoersessie nie. 

Die grootgroepbespreldng is gerig op 'n bespreking van die voorafgaande aktiwiteit. Die dosent is meer 

aktiefin hierdie fase as tydens kleingroepaktiwiteitfase (Beck 1995:225). 

Die binnekring illustreer die rol van die dosent en die van studente. Hierdie rolle word op buigsame 

wyse vervul. Die rol van onderriggewer kan by tye vervul word deur 'n student eerder as die dosent (Beck 

1995:225). 

Die model van Beck (1995:222-227) toon dus duidelik dat 'n strategic vir koOperatiewe leer daargestel 

moet word en dat die strategic die volgende kan bevat: 

• 'n buigsame opvoedkundige plan om bepaalde kursusdoelstellings te bereik 

• 'n onderrigplan om die realisering van k<>Operatiewe leer te fasiliteer 

• 'n leerklimaat waarin groepdinamika vir k00peratiewe leer kan realiseer 

• 'n aanduiding van die rol van die dosent tydens k00peratiewe leer 
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Roi van die dosent tydens kooperatiewe leer 

Beck (1995:225-226) se navorsing l~ die rol van die dosent tydens k<>Operatiewe leer bloot. Studente 

beskou die dosent as 'n leerfusiliteerder, asook 'n leerhulpbron en steunstelsel. Dosente identifi.seer vyf 

fasette van hul rol, naamlik beplannning, verduideliking, stimulering van denke, ko0rdinering en 

evaluering. 

Beplanning is gerig op die selektering van die leerstof wat studente ter voorbereiding van 'n leersessie 

moet deurwerk. Leerstof wat verskeie sienings weerspie<!l behoort ingeluit te word om kritiese 

deurdenking van vraagstukke te verseker. Die vrae wat 'n bespreking van die leerstof sal rig, word ook 

vooraf aan studente beskikbaar gestel. 

Verduideliking behels die verskaffing van duidelikheid aan studente deur vrae te beantwoord en 

belangrike vraagstukke uit te lig. Die aard van die leertake wat studente moet voltooi, sowel as die 

verwagtinge waaraan hulle moet voldoen, word uitgespel. 

Denke word gestimuleer deur byvoorbeeld opponerende sienings aan 'n groep voor te hou en stellings te 

maak wat studente se gedagtes rig. 

Koordinering geskied deur struktuur te verskaf vir leeraktiwiteite soos duidelike leeropdragte en 

vasstelling van sperdatums. 

Evaluering is gerig op die beoordeling van die mate waarin 'n individuele student asook die groep geleer 

het. Evalueringstrategie<! sluit in portuurgroepevaluering, selfevaluering asook evaluering deur die dosent. 

Probleme betrokke by koCiperatiewe leer 

Enkele probleme kan met koOperatiewe leer ondervind word. KoOperatiewe leer is tydrowend. Dit lei nie 

noodwendig tot produktiwiteit en die vereiste leereffek nie. Enkele studente kan die werk oorlaat aan 

aktiewe lede, terwyl hulle self weinig hydra tot doelbereiking. Die sterk groeplede kan vermy dat alle werk 

aan hul oorgelaat word deur hul gedeeltelik te onttrek van die groepaktiwiteite. Die gevaar bestaan ook 

dat die Sterker lede die ander oorheers en die groep in 'n rigting stuur wat hulself bevoordeel. Jn hierdie 

geval bly die swakker groeplede passiewe deelnemers in die leerproses (Johnson & Johnson 1994:23-24). 

Nie alle studente verkies koOperatiewe leer nie. Sommiges verkies eerder geindividualiseerde 

onderrigstrategie<! of die lesingmetode. Daarom kan daar voorsiening gemaak word vir 'n verskeidenheid 

onderrgistrategi~ om 'n keuse aan studente te hied. 
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Die voorafgaande bespreking bet verskeie insigte tot gevolg. 

Probleemgerigte leer en mediagesteunde leer kan toegepas word in 'n kooperatiewe leerklimaat. 

KOOperatiewe leer voldoen aan die vereistes van aktiewe studentbetrokkenheid en 'n interaktiewe 

leerklimaat wat gekenmerk word deur medewerking ten opsigte van leerdoelwitbereiking. 

Ko0peratiewe leer kan 'n bydrae lewer ten opsigte van die ontwikkeling van individuele aanspreeklikheid 

en die verm~ om in spanverband te werk. 

Die voorvereistes van koOperatiewe leer is 'n leerklimaat wat gekenmerk word deur samehorigheid, 

dialoog, pluraliteit en politieke deelname. 

Die implementering van ko0peratiewe leer vereis 'n effektiewe groep. Die dimensies van 'n effektiewe 

groep kan dien as riglyn vir die bevordering van groepwerk deur die dosent. Dit kan ook vervat word in 'n 

evalueringsinstrument vir die beoordeling van groepeffektiwiteit na afloop van leerdoelwitbereiking. 

Kooperatiewe leer kan in verpleegonderwys toegepas word aan die hand van die model van Beck. 

4.6.S Teenstrydige geval 

Die situasie-analise bet aan die lig gebring dat 'n lesinggebaseerde onderrigbenadering tans gevolg word 

en dat studente athanklik is van handboeke. Selfgerigtheid by studente is beperk. Leerervarings wat 

geskoei is op probleemgerigte leer met benutting van media in 'n ko0peratiewe leerklimaat, is egter nie 

kongruent met lesinggebaseerde onderrig nie. 

Die saak word toegelig deur te verwys na Rogers (1969:3-S) se onderskeid tussen betekenislose en 

betekenisvolle leer. 

Betekenislose leer is geskoei op 'n voorgeskrewe kurrikulum waarvolgens alle studente aan dieselfde 

leeropdragte onderwerp word. Daar word veral gebruik gemaak van lesings en die leerstof bestaan uit 

losstaande, kontekslose items wat deur studente bemeester word. Betekenislose leer gaan gepaard met 

eksterne evaluering deur middel van gestandaardiseerde toetse en die verwerwing van goeie punte word 

van waarde geag. 

Die mens word in sy/haar geheel, naamlik kognitief en gevoelsgewys, by betekenisvolle leer betrek. 

Betekenisvolle leer is konteksgebonde, ervaringsgerig en ootdekkend van aard. Dit is 'n innerlike proses 
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wat deur die student gefnisieer word. 'n Student stet sy/haar eie leerdoelwitte en beplan die bereiking 

daarvan. Betekenisvolle leer is gemik op betekenis eerder as herroeping van inligting en die verwerwing 

van goeie punte. Daar word gebruik gemaak van selfevaluering. Betekenisvolle leer maak 'n verskil in die 

gedrag, houdings en persoonlikheid van die leerder. 

Rogers (1969:134) wys egter daarop dat die leerder nie onder dwang is nie. Indien hy/sy meer tradisionele 

onderwysmetodes soos die lesing verkies, word die geleentheid daarvoor gebied. 

Kooperatiewe leer is dus nie versoenbaar met die lesingmetode van onderrig nie. 

4.6.6 Verwagte uitkoms 

Navorsing deur De Villiers en Grobler (1995:134-135), asook Beck (1995:226) het getoon dat 

ko0peratiewe leer 'n bydrae lewer tot: 

• toenemende ona:fhanklikheid by studente met betrekking tot leer 

• 'n gevoel onder studente dat hulle behandel word as volwassenes, en dat daar geluister word na hulle 

sienings 

• entoesiasme oor interaksie met mede-studente 

• respek vir diversiteit onder studente, asook waardering vir medestudente 

• verhoogde uitdagings en leermotivering 

• verhoogde selfvertroue en seltWaarde 

• verhoogde belangstelling in die betrokke vak, en leer vind effektief plaas aangesien studente 

aangemoedig word om die leerstof te deurdink 

• vermoe om in groepverband te werk 

Die bespreking in die onderhawige paragraaf bring die volgende verwagte uitkomste aan die lig: 

• die vermoe om idees te kommunikeer en 'n persoonlike standpunt te verdedig 

• die vermoe om na andere se idees te luister en dit te beoordeel 

• aanspreeklikheid in groepverband 

• verhoogde selfkennis as gevolg van die terugvoer van andere 

• die ontwikkeling van leierskap-, besluitneming- en konflikhanteringsvaardighede 

• die ontwikkeling van die vermoe om in spanverband te funksioneer en die effektiewe beoefening van 

mag 

Probleemgerigte, mediagesteunde en ko0peratiewe leer dra by tot die daarstelling van 'n interaktiewe, 

demokratiese leerklimaat. Studente is selfgerig ten opsigte van leer en die dosente beklee die rol van 

leerfasiliteerder. Die insigte bet daartoe gelei dat die navorser se fokus verskuif bet na besinning oor die 



147 

rol van die dosent ter implementering van 'n kurrikulum vir die ontwikkeling van kritiese denke en die 

vermoe om omvattende gesondheidsorg te lewer. 

4.7 DIE ROL VAN DIE OOSENT 

4. 7.1 lnleiding 

Analisering van probleemgerigte, mediagesteunde en kooperatiewe leer bring aan die lig dat die rol van 

die dosent die van leerfasiliteerder sal wees wat selfgerigtheid onder studente bevorder. 

Die fokus verskuif derhalwe na fasilitering en selfgerigtheid ten opsigte van leer. 

4. 7.2 Doel van konsepanalise 

Tot dusver is daar met veelwldige terme en beskrywings verwys na die rol van die dosent. Die volgende 

terme en verduidelikings is gebruik: 

• metastrateeg 

• leerfasiliteerder 

• k00rdineerder van aktiwiteite en begeleier vir die verkryging en prosessering van inligting 

• beplanner en organiseerder van onderwysprogramme 

• leerhulpbron 

• stellllstelsel 

Vyf fasette van die rol van die dosent is geidentifiseer by k00peratiewe leer, naamlik beplannning, 

verduideliking, stimulering van denke, k00rdinering en evaluering. 

Die bogenoemde terme waarmee verwys word na die rol van die dosent is relevant vir die onderhawige 

navorsing, maar is losstaande van mekaar en ook nie gekoppel aan 'n besondere teorie of model nie. Die 

optrede van die dosent word ook nie duidelik uitgespel met die gebruik van die terme nie. 

Die vraagstak wat dos na vore tree is soos volg: 

Hoe kan die /asiliteringsrol van die dosent binne die konteks van die bepaalde navorsing 

gekonseptualiseer word? 

Die doel van hierdie analise is om die rol van die dosent binne •n teoretiese raamwerk uit te spel. 
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4. 7.3 Definisies en omskrywings 

4.7.3.l Gebruike tot dusver in die navorsing 

Die terme metastrateeg en leerfasiliteerder is in die voorafgaande hoofstukke gebruik om te verwys na die 

rol van die dosent. Albei terme verwys na 'n leerdergesentreerde benadering waarvolgens die dosent as 

medeleerder medeverantwoordelikheid dra vir leer. Die noodwendige gevolg van die rol van die dosent as 

metastrateeg of leerfusiliteerder, is selfgerigtheid by die student. Die rol van die dosent in 'n 

leerdergesentreerde leeromgewing gaan dus gepaard met konseptualisering van die student as 'n 

selfgerigte leerder. Vervolgens word daar in die onderhawige paragraaf aandag gegee aan die konsepte 

metastrateeg, leerfasiliteerder en selfgerigte leerder. 

4.7.3.2 Die rol van die dosent as metastrateeg offasiliteerder 

Metastrateeg 

In die HAT ( 1991: 1094) word strateeg gedefinieer as 'n veldheer wat uitmunt in die strategie. Die rol van 

die dosent as metastrateeg word soos volg deur Bevis (l 989b: 125) beskryf: ·~ meta-strategist is of course, 

a strategist of strategies. As a meta-strategist, a teacher is seldom an information provider and often one 

who gives advice about strategies to find the answers. The teacher as a meta-strategist does not have the 

students to flounder but provides guidance about how they can go about working with the content. " 

Fasiliteerder 

Fasilitering van leer berus op die filosofiese beginsel van menslike vryheid en is gemik op selfgerigtheid 

van studente tydens leer (Rogers 1969:29,104-105,133,166). Volgens Rogers (1969:126) is die kritiese 

element van leerfusilitering, die interpersoonlike verhouding tussen die leerder en die leerfusiliteerder. Die 

dosent is 'n buigsame leerhulpbron en die skepper van 'n leerklimaat wat gekenmerk word deur 

sorgsaamheid, koestering, vertroue en respek (Rogers 1969:106,126). Hy/sy is berader, lektor en adviseur 

(Rogers 1969:165). 'n Fasiliteerder van leer is nie-direktie±: rig groepprosesse en begelei studente deur die 

leerproses (Barrows in Townsend 1990c:67). Hulp word verleen ten opsigte van die leerproses en 

identifisering van toepaslike leerhulpbronne. Townsend (1990c:67) se dat die kennis en ervaring van die 

dosent nie afgedwing word op studente nie en dat hy/sy met hulle onderhandel oor hulle leerdoelwitte en 

die bereiking daarvan. Die student is verantwoordelik vir die formulering van sy/haar eie leerprobleme, 

sowel as die beplanning van die leerproses, en is aanspreeklik vir die gevolge van die keuses wat 

uitgeoefen word. Unieke leerdoelwitte word deur elke student gestel. Indien 'n student om leiding vra, 

word dit deur die fasiliteerder gebied (Rogers 1969:162-164). 
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Gevolgtrekking 

Met die gebruik van terme soos metastrateeg en fasiliteerder word daar verwys na die rol van die dosent 

in terme van hulpverlening ten opsigte van die ontwikkeling van metakognitiewe kennis en die vermoo tot 

selfgerigte leer by studente. Laasgenoemde verwys na onathanklikheid ten opsigte van leer, en 

eersgenoemde na die gereedskap wat aangewend word om onathanklik te leer. 

4.7.3.3 Die student as selfgerigte leerder 

Die rol van die dosent as metastrateeg of fasiliteerder gaan gepaard met die bevordering van selfgerigtheid 

ten opsigte van leer by studente. 

Orie betekenisse is inherent tot die konsep selfgerigte leer, naamlik: 

• Studente is outonoom. 

• Studente leer onathanklik buite die gebied van formele onderrig. 

• Studente oefen in 'n boo mate beheer uit oor die leersituasie. 

(Candy in Grow 1991:128). 

Grow (1991:127) se dat die doel van die opvoedkundige proses is om selfgerigte, lewenslange leerders tot 

gevolg te he. Dit beteken dat die vermoo ten opsigte van selfgerigte leer doelbewus ontwikkel moet word. 

Grow (1991:129) konseptualiseer selfgerigte leer deur middel van 'n selfgerigte leermodel (tabel 4.5) 

bestaande uit vier stadia. 
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Tabel4.5: Die selfgerigte leermodel van Grow 

STADilJM EIENSKAPPE VAN llOLVANDIE VOOllBEELDE 

DIE STUDENT DOSENT 

1 AJbanldik *Outoriteitsfiguur • Aftigting met omniddellike terugvoer 

•Aftigter *Gespesialiseerde drilwerk 

•Lesing met die oog op inligtingoordrag 

*Hoogs spesifieke werkopdragte 

2 Belangstellend *Motiveerder *lnspirerende le.Wg tesame met gerigte besprekings 

*Gids *Dosentgesentreerde demonstrasie met gerigte praktykleiding 

*Gestruktureerd projekte met voorspelbare uitkomste 

3 Betrokke *Fasiliteerder *Gelilsiliteerde besprekings met die deelname van die dosent as 

gelyke 

•seminare 

*Groepprojekte 

4 Selfgerig *Konsultant •Intemskap 

•Delegeerder *Verhandeling 

*Selfgerigte studiegroepe 

Die taak van die dosent is om onderrig te beplan volgens die stadiwn waarop stud~e verkeer en om 

ontwikkeling na meer gevorderde stadia van selfgerigtheid te bevorder. 

Stadium een word gekenmerk deur afhanklikheid onder studente en passiewe betrokkenheid by leer. Die 

dosent is 'n deskundige en gesagsfiguur. Onderrig is vakinhoudgesentreerd en hoogs gestruktureerd (Grow 

1991:131,137). 

Stadium twee word gekenmerk deur 'n inspirerende, charismatiese en navolgingswaardige dosent wat 

belangstelling wek by studente en hulle motiveer om te leer. Die dosent stel hoe standaarde en motiveer 

studente om dit te bereik. Daar word beweeg van ekstrinsieke na intrinsieke motivering. Onderrig is 

dosentgerig en vakinhoudgesentreerd maar onderig geskied in 'n interaktiewe leerklimaat. Die mate van 

selfgerigheid onder studente is beperk (Grow 1991:132,137). 

Tydens stadium drie kom selfgerigtheid onder studente in 'n meerdere mate voor. Studente neem deel aan 

die onderwysproses met behulp van 'n studiegids. Metakognitiewe kennis word by studente ontwikkel. Die 

beginsels van kooperatiewe en ervaringsleer word toegepas. Die rol van die dosent is die van fasiliteerder 

van leer. Standaarde word onderhandel met studente en dit word gekoppel aan eksterne kriteria soos 

standaarde vir professionele akkreditasie (Grow 1991: 133-134). 

Stadium vier is die stadium van selfgerigte leer en word beskou as die uitkoms van formele onderwys. 

Studente formuleer leerdoelstellings, asook strategi~ vir die bereiking daarvan met of sonder die hulp van 

die dosent. Die verantwoordelikheid om te leer berus primer op die student. Leer is die resultaat van die 
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pogings van studente self ten opsigte van effektiewe tydsbestuur, projekbestuur, die gebruik van 

leerhulpbronne en selfevaluering. Die rol van die dosent is die van delegeerder en die fokus is 

bemagtiging van studente. Uitdagings word aan studente gestel en dit word aan hulle oorgelaat om die 

uitdagings die hoof te hied. Die dosent moniteer die vordering van studente en gryp in om die vermoo tot 

selfgerigte leer en selfinonitering te versterk (Grow 1991: 134-13 7). 

Navorsing deur Naidoo (1996:90) by die Universiteit van Suid-Afrika toon dat studente 'n behoefte bet om 

selfgerig te wees, maar dat hulle tog leiding en samewerking benodig. Die model van Grow dui daarop 

dat selfgerigte leer wel betrokkenheid van die dosent vereis. Die dosent is betrokke met betrekking tot 

hulpverlening, die verskaffing van struktuur en die bevordering van toenemende onafhanklikheid by 

studente. 

4. 7.4 Teorief wat verband boo met die rol van die dosent 

Een van die bootkonsepte wat die verpleegkundekurrikulum beinvloed, is kritiese denke. Verskeie kritiese 

denkmodelle is in paragraaf 4.4.4 en 4.4.5 bespreek. Die navorser bet tydens die analisering van kritiese 

denke besef dat die model van Ford en Profett~McGrath 'n leidraad verskaf vir die uitklaring van die rol 

van die dosent vir die doeleindes van die onderbawige navorsing. Daar is bevind dat kritiese denke 

bestaan uit kennis, aksie en kritiese reflektering. Kennis en aksie word in verband gebring deur die 

bemiddeling van kritiese reflektering. Kennis bou verband met die internalisering van kurrikuluminhoud. 

Aksie bou verband met leerervarings. 

Die aanname wat verdere analisering deur die navorser gerig bet, is dat die dosent 'n bemiddelingsrol 

vervul tussen kennis en aksie deur die beginsels van retlektiewe leer toe te pas. V oorlopige verkenning 

van die literatuur bet aan die lig gebring dat bemiddelingsleer en reflektiewe leer relevante konsepte is om 

die rol van die dosent uit te klaar. 

4. 7.4.1 Bemiddelingsleer 

Die rol van die dosent word gekonseptualiseer as die van bemiddelaar. 

Omskrywing 

Bemiddeling word in die HAT (1991 :79) gedefinieer as 'n handeling van bemiddeling; tussenlcoms. 

Blootstelling aan eksterne stimuli beinvloed die gedrag en die kognitiewe ori!ntasie van die mens. 

Bemiddelingsleer vind plaas wanneer die stimuli in die eksterne omgewing van die student geselekteer en 
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getransformeer word deur 'n bemiddelingsagent, soos die dosent, om leer tot gevolg te he (Feuerstein 

1980:15-16). 

Teoretiese basis vir bemiddelingsleer 

Bemiddelingsleer berus op die teorie van Vygotsky (Berger 1997:160) en die bemiddelingsleerteorie van 

Feuerstein (Feuerstein 1980: 15-17). 

Die sosiokulturele leerteorie van Vygotsky 

Die teorie van Vygotsky is reeds in paragraaf 2.5.3.4 bespreek. Vygotsky se werk fokus op die 

kind. Die teorie kan egter toegepas word op verpleegonderwys aangesien die 

studentverpleegkundige begelei word na professionele volwassenheid onder leiding van diegene 

wat reeds 'n hoer vlak van professionele volwassenheid bereik het. 

Die bemiddelingsleerteorie van Feuerstein 

Feuerstein (1980:15-17) se bemiddelingsleerteorie is gerig op die bemiddeling tussen die student 

en sy/haar eksterne omgewing om intellektuele ontwikkeling te bewerkstellig. Bemiddelingsleer 

berus op 'n sosiale verhouding tussen die dosent as bemiddelaar en die student (Flanagan & 

Sayed 1992: 111 ). Die dosent tree op as tussenganger tussen 'n wereld van stimuli en die student. 

Hy/sy interpreteer, rig en gee betekenis aan die stimuli waarmee die student gekonfronteer word 

om effektiewe leer te bevorder (Feuerstein et al in Mentis & Frielick 1993:104; Vygotsky 

1978:13-14). Die eksterne wereld van die student word gekoppel aan interne kognitiewe prosesse 

van die student en die gevolg is kognitiewe ontwikkeling. Die student word blootgestel aan 

stimuli wat lei tot gedragsverandering en 'n veranderde kognitiewe oricmtasie, en dit lei weer tot 

'n verandering in die wyse waarop hy/sy in interaksie verkeer met sy/haar omgewing (Berger 

1997:160; Feuerstein 1980:15-17). 

Bogenoemde bring aan die lig dat die dosent 'n defnitiewe rol het om te vervul. In die volgende paragrawe 

word hierdie rol gekonseptualiseer. 

Die rol van die dosent 

Die rol van die dosent word gekonseptualiseer in terme van die bevordering van selfgerigte leer, asook in 

terme van bemiddeling om intellektuele ontwikkeling by stu~te te bevorder. 
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Ten opsigte van selfgerigte leer 

Die dosent lei studente na toenemende selfgerigtheid ten opsigte van leer. 

Die selfgerigte leermodel van Grow (tabel 4.5) gee 'n aanduiding van hoe studente gelei kan 

word vanaf afuanldikheid in die onderrig-leersituasie na selfgerigte leer as uitkom.s van die 

onderwysprogram. Die vordering van studente ten opsigte van die leerstadiums is nie lineer van 

aard nie. Httlle verkeer wisselend op die onderskeie stadia na gelang van die eise van die 

leertaak. Die dosent is onderriggewer, motiveerder, fasiliteerder en delegeerder. Die rolle word 

vervul volgens die eise van studente wat verband hou met die leerstadia waarop hulle verkeer. 

Byvoorbeeld wanneer 'n nuwe vakgebied bestudeer of nuwe vaardighede aangeleer word, kan 

selfs die gevorderde student dosentgesentreerde onderrig vereis. Die selfgerigte leerder vereis ook 

soms ekstrinsieke motivering (Grow 1991:144-145). Die rol van die dosent behels derhalwe meer 

as blote onderrig en vereis verdere uitklaring. 

Bemiddeling 

Mentis en Frielick ( 1993: 106-107) bespreek tien kriteria vir bemiddelingsleer wat insig verleen 

in die rol van die dosent in die onderrig-leersituasie. Die werk van Gravett (1994:65-67) word 

hierby geintegreer om die kriteria verder toe te lig. 

Bemiddeling van voomeme en resiprositeit (wisselwerking, wederkerigheid) 

Bemiddeling van voorneme beteken dat die dosent studente in 'n sekere rigting stuur deur 

vakinhoud te selekteer, te om.Iyo en te interpreteer, byvoorbeeld tydens 'n lesing of 

groepbespreking. Studente se belangstelling word gewek, aktiewe betrokkenheid word 

aangemoedig en vakinhoud word in toeganklike en verstaanbare vorm aan studente voorgehou. 

Sodoende word moeilike, deskundige kennis aan studente ontsluit, of prosedurale kennis onder 

leiding van die dosent bemeester. Voorsiening word gemaak vir verskille in leerstyle en tempo 

van leer. Aan die kant van die student bestaan 'n ontvanklike hooding. 

Bemiddeling van betekenis 

Bemiddeling van betekenis behels die vertaling van vakinhoud op verstaanbare wyse sodat dit 

betekenisvol is vir studente. Studente word gewys op die belang en doel van vakinhoud of 'n 

aktiwiteit, en onderliggende waardes en aannames word uitgelig. Daar word gefokus op 

beginsels, konsepte en prosedures. Daar word steeds van studente verwag om die detail van 

leerinhoud selfstandig te bestudeer. 
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Bemiddeling van kontekstualisering 

Die dosent stet studente in staat om idees in wyer konteks te plaas asook om feite en konsepte te 

verbind om 'n betekenisvolle geheel te vorm. Studente word bewus gemaak van waar nuwe 

kennis inpas in hul reeds verworwe kennisraamwerk en hoe dit verband hou met ander 

leerinhoud. Die leerinhoud word ook gekoppel aan alledaagse situasies sodat die nut daarvan vir 

die daaglikse leef- en beroepswereld ingesien kan word. Sodoende word vakinhoud relevant 

gemaak tot die dagtaak van verpleegkundiges en probleme waarmee hulle gekonfronteer word in 

die praktyk. Dit voorkom fragmentasie van vakinhoud en blote herroeping van losstaande feite 

deur studente. 

Bemiddeling van bevoegdheid 

'n Geloof in persoonlike potensiaal om sukses te behaal, word by studente aangewakker. Studente 

word die geleentheid gebied om sukses te beleef. Dit geskied byvoorbeeld deur te beweeg vanaf 

eenvoudige na komplekse take en vanaf studente se sterk punte na areas waarin leemtes bestaan. 

Strategic! vir suksesvolle probleemoplossing word aan studente voorgele en suksesvolle 

voltooiing van stappe eerder as bloot die produk, word beloon. 

Bemiddeling van mededeelsame gedrag 

Dit hou verband met die behoefte aan interafhanklikheid, samewerking en samesyn onder 

studente. Die dosent bevorder ko0peratiewe leer wat spanwerk, portuurgroeponderrig soos 

gonsgroepe en studiegroepe insluit. Die doel is om empatie deur middel van sosiale interaksie te 

bevorder. 

Bemiddeling ter regulering van en beheer oor gedrag 

'n Bewustheid word onder studente gekweek ten opsigte van die noodsaaklikheid van beheerde en 

beplande optrede. Studente word byvoorbeeld aangemoedig om te dink oor hul eie leerproses en 

daarvolgens op te tree. Sodoende neem hulle verantwoordelikheid vir hul eie leer. Dit stem 

ooreen met metakognitiewe kennis. Dit kan geskied deur studente aan te moedig om selfkontrole 

uit te oefen. Selfevaluering en portuurgroepevaluering stel studente in staat om onafhanklik 

redes vir suksesse en mislukkings te bepaal, en aanpassings te maak ter bevordering van leer. 

Bemiddeling van individualisering 

'n Sin vir uniekheid word by studente ontwikkel deur outonomie en onafhanklikheid te bevorder 

en waardering te he vir diversiteit onder studente. Onafhanklike en oorspronklike denke en idees 

word aangemoedig. Studente word die geleentheid gegun om self onderwerpe te kies vir 

werkopdragte. Vakinhoud word saamgestel sodat die besondere belangstellings van studente 

geakkommodeer kan word. Die dosent se waardes en opinies word nie op studente afgedwing nie. 
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Bemiddeling van doelwitstelling en doelgerigte gedrag 

Studente word bygestaan met doelwitstelling, beplanning van doelwitbereiking en bereiking 

daarvan. Algemene doelstellings word deur die dosent daargestel, en leerdoelwitstelling deur 

studente geskied binne hierdie bree raamwerk. 

Bemiddeling van uitdagings 

Studente word ondersteun in hul pogings om komplekse leertake aan te pak. Die doel is om vrees 

vir die onbekende en teestand teen ingewikkelde sake te oorkom. Dit is veral belangrik in 'n 

komplekse, vinnig-veranderende samelewing. Dit geskied deur studente te konfronteer met 

komplekse aktiwiteite, en dit op te breek in hanteerbare leertake. Intellektuele nuuskierigheid, 

kreatiwiteit en oorspronklikheid word beloon. Die neem van risiko's word aangemoedig en 

foutering word verdra. Die leerklimaat is nie-veroordelend en ondersteunend sodat studente vry 

voel om uitdagings te aanvaar. 'n Kritiese ingesteldheid word dus ontwikkel. 

Bemiddeling van persoonlike ontwikkeling 

Die dosent bevorder selfevaluering en monitering van persoonlike verandering by studente. 

Studente word sodoende bewus van hul dinamiese potensiaal tot persoonlike ontwikkeling. 

Die rol van die dosent kan dus gekonseptualiseer word in terme van bemiddeling. Die dosent bemiddel 

tussen leerstimuli en die kognitiewe prosesse van studente met die oog op intellektuele ontwikkeling soos 

die vermoe tot kritiese denke. 

Die rol van die dosent is ook daarop gerig om die vermoe tot selfgerigte leer by studente te ontwikkel. 

4. 7.4.2 Reflektiewe praktyk en reflektiewe leer 

In paragraaf 4.7.4 is vermeld dat 'n aanname vir die analisering van die rol van die dosent is dat die 

dosent 'n bemiddelingsrol vervul deur die beginsels van reflektiewe leer toe te pas. V ervolgens verskuif 

die fokus na reflektiewe leer, maar daar word ook kortliks verwys na reflektiewe praktyk. 

Omskrywing van die konsepte 

Reflektiewe praktyk 

Reflektiewe praktyk is relevant vir verpleegonderwys in die lig daarvan dat studente tydens hulle 

opleiding werksaam is in gesondheidsdienste en dat klaskameronderrig aangevul word met 
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kliniese onderrig. 

Rejlektiewe praktyk is 'n onderrigstrategie wat berus op die aanname dat die teorie en die praktyk 

mekaar aanwl en verryk, en dat leer gebaseer word op vorige ervaring. Hierdie onderrigstrategie 

is gemik op die ontwikkeling van situasionele begrip, insig in die kontekstuele aard van 

besluitneming in die praktyk, asook insig dat sommige teoriee aangepas moet word in sekere 

praktyksituasies (Davies 1995:167-168). Die essensi~le doel van reflektiewe praktyk is om 

studente in staat te stel om insig te ontwikkel ten einde effektiewe praktykverrigting te verseker 

(Johns 1995:226). Dit hied aan studente die geleentheid om hul praktykervaring te deel met 

andere. Teenstrydighede tussen die doelstellings wat nagestreef is en dit wat werklik bereik is 

word gerdentifiseer, gekonfronteer en 'n oplossing word voorgestel. Dit is daarop gemik om 'n 

soortgelyke situasie voortaan beter te hanteer (Johns 1995:230). 

Reflektiewe leer 

Reflektiewe leer is die leerproses waarvolgens nuwe kennis spruit uit persoonlike ervaring 

(Parker, Webb, D'Souza 1995:111-113). 

Rejlektiewe leer word soos volg deur Davies (1995:167) en Freire (1972a:41) verduidelik. Na 

persoonlike praktykervaring word studente die geleentheid gebied om te reflekteer oor die 

konkrete situasie. Daar word besin oor houdings en emosies wat belewe is, asook die gevolge 

van aksie. Dit kan reflektering oor die wyse waarop 'n gegewe situasie benader is, insluit. Die 

veronderstelling is dat studente inligting orden, idees genereer en sin maak daaruit. Hierdie 

onderrigstrategie kan aan die hand van Kolb se ervaringsleerteorie geimplementeer word. 

Kolb se ervaringsleerteorie 

Kolb se ervaringsleerteorie (fig. 4.8) is ontwikkel vanuit 'n holistiese, integrerende leerperspektie£ 

Ervaringsleer bet ten doel om studente as geheel te betrek. Alhoewel klem gele word op kognitiewe leer, 

word die affektiewe en gedragsdimensies van leer ook aangespreek (Holbert & Thomas 1988:30-31; Kolb 

1984:21,31). 

Daar word primer gefokus op die leerproses. Ervaring is sentraal tot die leerproses (Kolb 1984:20). Leer 

word deur Kolb (1984:38) beskryf as "the process whereby knowledge is created through the 

transformation of experience." Kennis word voortdurend deur studente geskep en herskep. Volgens Kolb 

(1984:36-38) is kenniskonstruering 'n proses van transaksie tussen publieke kennis en persoonlike, 

subjektiewe kennis. 



157 

Die ervaringsleerteorie behels 'n leerproses bestaande uit vier fases wat voltooi behoort te word om 

effektiewe leer te bewerkstellig (Holbert & Thomas 1988:31 ). 

Die fases van ervaringsleer is konkrete ervaring, retlektiewe waarneming, abstrakte konseptualisering en 

aktiewe eksperimentering (Kolb 1984:40). 

Tydens die fase van konkrete ervaring word studente blootgestel aan 'n toepaslike 

gesondheidsorgsituasie of ander leeraktiwiteit. Die gevolg is gewaarwordings wat spoedig vergeet kan 

word indien dit nie versterk word nie (Kolb 1984:43). 

Die fase van retlektiewe waameming behels 'n beskouing van die gewaarwordings van die vorige fase 

volgens verskeie perspektiewe. Retlektiewe waarneming is die intensionele proses van interne retlektering 

waardeur gewaarwordings doelgerig getransformeer word (Kolb 1984:32). Retlektiewe waarneming lei tot 

die wisselwerking tussen bestaande, persoonlike kennis en nuwe gewaarwordings (Johns 1995:52). 

Die volgende fase, naamlik abstrakte konseptualisering, behels konsepvorming waarvolgens die 

inligting wat gedurende die vorige fases verwerf is, georganiseer word in 'n sinvolle konseptuele struktuur 

of model om te verhoed dat inligting bloot anekdoties gestoor word in die brein. Dit verseker 

kennisretensie en beskikbaarheid van kennis vir latere gebruik. Die aanvanklike gewaarwordings word 

gesnap of begryp en die student is in staat om 'n model te skep waarvolgens die situasie wat belewe is, 

gekommunikeer kan word (Kolb 1984:43). 

Die laaste fase, naamlik aktiewe eksperimentering, hied aan studente die geleentheid om die konsepte 

van die vorige fase in nuwe situasies toe te pas. Die konsepte dien as basis vir probleemoplossing en 

besluitneming in die nuwe situasie. Kennis word dus ontleen uit persoonlike ervaring, en word uitgetoets 

in werklike situasies (Kolb 1984:27). 

Die proses herhaal sigself dan op 'n sikliese wyse (Kolb in Holbert & Thomas 1988:31 ). Kennis is dus nie 

statics nie, maar word voortdurend uitgebrei (Johns 1995:127). 

Die bovermelde leerproses stem ooreen met Freire (1972b:36) se beskrywing van die verband tussen die 

elemente van praksis, naamlik dat studente beweeg vanaf die konkrete na die teoretiese en weer terug na 

die konkrete. Die konkrete situasie wat belewe word, bring ware feite na vore. Hierdie feite word in diepte 

in die teoretiese konteks geanaliseer, waarna daar weer in die konkrete konteks geeksperimenteer word 

met 'n nuwe vorm van praksis. Dit stem ook ooreen met die konseptualisering van kritiese denke as kennis 

en aksie wat deur bemiddeling van kritiese retlektering in dialektiese verband verkeer (par. 4.4.4.1). 
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Aktiewe 
eksperimentering 

Reftektiewe waameming 

Figuur 4.8: Kolb se fases van ervaringsleer 

Vlakke van reftektering 

Konkrete ervaring 

Van Niekerk en Van Aswegen (1993:37) beskryf drie vlakke van kritiese reflektering binne 

verpleegkundeverband. 

Die eerste vlak behels die toepassing van empiries-analitiese kennis (par. 2.5.3.2), naamlik die feitelike en 

verpleegprosedures. Die student is ingestel op die bepaling van die korrektheid van sy/haar antwoorde of 

optredes. 

Die tweede vlak behels 'n ondersoek na die beginsels wat 'n saak onderle, asook na die gevolge van 

optrede wat gebaseer is op hierdie beginsels. Dit hou verband met die hermeneutiese kenwyse (par. 

2.5.3.2). 

Op die derde vlak neem studente hulle optredes en antwoorde krities in oenskou aan die hand van m<>rele, 

etiese en sosiopolitieke waardes en faktore. Dit hou verband met die kritiese kenwyse (par. 2.5.3.2). 
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Retlektiewe leer kan dus toegepas word deur Kolb se ervaringsleerteorie te implementeer. 

Reflektiewe praktyk beteken dat die kliniese praktyk optimaal benut word tydens die fuses van konkrete 

ervaring en aktiewe eksperimentering. 

Kritiese reflektering kan geskied volgens die empiries-analitiese, die hermeneutiese en die kritiese 

kenwyses. 

4. 7.5 Onderskeid tussen ervaringsleer en leer deur ervaring 

Usher (1993:169) onderskei tussen ervaringsleer en leer deur ervaring. 

Leer deur ervaring verwys na leer wat onbewustelik plaasvind tydens betrokkenheid in alledaagse 

situasies. 

Ervaringsleer is 'n onderrigstrategie waarvolgens persoonlike ervaring op doelgerigte wyse benut word 

om leer te bewerkstellig. Die persoonlike ervarings van studente dien as onderwerp vir bestudering en 'n 

vorm van kennis. In die woorde van Usher ( 1993: 169): 'The discourse of experiential learning is thus 

about a body of knowledge about learning from experience based on constituting experience as a form of 

knowledge." Die essensie van ervaringsleer is betekenisgewing (Knowles 1980:9). 

Blootstelling van studente aan leeraktiwiteite in die klaskamer of kliniese praktyk beteken dus nie 

noodwendig dat ervaringsleer realiseer nie. 

4. 7.6 Verwagte uitkoms 

4. 7 .6.1 Die bevordering van selfgerigte leer 

Die verwagte uitkoms is selfgerigte leerders met 'n lewenslange leeringesteldheid. 

4.7.6.2 Bemiddelingsleer 

Die verwagte uitkoms van bemiddelingsleer is dat die beplande intellektuele ontwikkeling van studente 

wel sal realiseer as gevolg van die onderwysprogram wat voltooi is. 
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4.7.6.3 Reflektiewe leer 

Die verwagte uitkoms van reflektiewe leer is dat die afgestudeerde in staat is om verpleging krities

reflektief te beoefen. 

4.8 KURRIKULUMONlWERP 
I 

4.8.1 Inleiding 

Die voorafgaande paragrawe het gelei tot insigte dat kritiese denke, omvattende gesondheidsorg, 

probleemgerigte leer en selfgerigtheid ten opsigte van leer implikasies inhou vir kurrikulumontwerp. Dit 

het daartoe gelei dat die navorser besin het oor die ontwerp van 'n verpleegkundekurrikulum met 

inagneming van hierdie konsepte. Die onderhawige paragraaf is interpreterend eerder as analiserend 

benader. 

Die aannames wat die onderhawige paragrawe onderle, is dat: 

• die ontwerp van die verpleegkundekurrikulum 'n strategie vir die ontwikkeling van kritiese denke en 

die vermoe tot omvattende gesondheidsorglewering by studente moet weerspieel 

• probleemgerigte leer bepaalde kurrikulumimplikasies het ten opsigte van ontwerp 

• kurrikulumontwerp die ontwikkeling van selfgerigtheid ten opsigte van leer behoort te ondersteun 

4.8.2 Doel van interpretering 

Die doel is om 'n strategie voor te stel vir die daarstelling van 'n probleemgerigte kurrikulum vir die 

ontwikkeling van kritiese denke en die vermoe tot omvattende gesondheidsorglewering by studente. 

Die kurrikulumvraagstukke waaroor daar in die paragraaf besin word, is soos volg: 

• Hoe kan die ontwerp van die verpleegkundekurrikulum die ontwikkeling van kritiese denke by 

studente ondersteun'l 

• Hoe kan kurrikulumontwerp hydra om studente voor te berei vir die lewering van omvattende 

gesondlleidsorg'! 

• Hoe kan kurrikulumontwerp die ontwikkeling van seljgerigtlleid ten opsigte van leer ondersteun'l 

• Hoe beinvloed die beginsel van probleemgerigte leer die ontwerp van die 

verpleegkundekurrikulum'! 
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4.8.3 Omskrywing 

Kunikulumontwerp (par. 2.6.3) is die rangskikking van die kunikulumkomponente in 'n samehangende 

geheel. Dit verwys na vertikale en horisontale organisasie van die kurrikulum, asook artikulasie en balans. 

Horisontale kurrikulumorganisasie verwys na omvang en integrasie. Omvang is die breedte teenoor diepte 

van kurrikuluminhoud. Integrasie is die koppeling van die inhoud van verskeie vakgebiede, leerervarings 

en kurrikulumkomponente sodat studente dit wat ervaar en geleer word, as 'n geheel waarneem (Ornstein 

& Hunkins 1993:238). 

Verloop en kontinuiteit is dimensies van vertikale organisasie. Verloop behels 'n logiese volgorde vir 

kumulatiewe leer (Ornstein & Hunkins 1993:239). Kontinuiteit verwys daarna dat hooftemas en 

vaardighede herhaaldelik gedurende verskeie stadiums bestudeer word. 

4.8.4 Dimensies van kurrikulumontwerp in verpleegkunde 

4.8.4.1 Kurrikulumontwerp vir die ontwikkeling van kritiese denke by studente 

Die verpleegkundekurrikulum bet die ontwikkeling van kritiese denke by studente ten doel. 

In paragraaf 4.4.4.2 (fig. 4.2) is 'n kritiese denkmodel vir verpleegoordeel, wat ook kritiese denkvlakke 

uitspel, beskryf. 

Die kritiese denkvlakke is die vlak van dualisme, relativisme en verbintenis (Kataoka-Y ahiro & Saylor 

1994:355). 

• Die vlak van dualisme behels 'n reg-verkeerd orientasie en 'n geloof in 'n gesaghebbende soos die 

dosent. 

• Die vlak van relativisme is 'n meer komplekse denkvlak. Op hierdie vlak word erkenning gegee aan 

die relatiwiteit van kennis en oplossings vir probleme. 

• Die vlak van verbintenis word gekenmerk deur 'n verbintenis tot die maak van keuses en 

verantwoordelike optrede volgens persoonlike waardes en gelowe. 

Die verpleegkundekunikulum moet daartoe lei dat die ontwikkeling van studente sal geskied volgens 

hierdie kritiese denkvlakke. 
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4.8.4.2 Kurrikulumontwerp vir die ontwikkeling van selfgerigtheid ten opsigte van leer by studente 

In paragraaf 4.7.3.3 is gestel dat die dosent 'n bydrae lewer tot die ontwikkeling van selfgerigtheid ten 

opsigte van leer by studente, en die model van Grow is bespreek. 

Die model van Grow kan dien as riglyn vir kurrikulumontwerp soos van toepassing op die strukturering 

van onderrig. Die beplanning van onderrig moet daartoe lei dat studente stelselmatig gelei word deur die 

leerstadia om 'n verbintenis tot selfgerigtheid tot gevolg te he. 

Stadium een word gekenmerk deur studente se afhanklikheid van die dosent as 'n deskundige en 

gesagsfiguur wat meebring dat studente passiefbetrokke is by leer. 

Stadium twee word gekenmerk deur meer betrokke studente wat vanwee die tussentredes van die dosent 

oor motivering beskik om te leer. 

Stadium drie is die stadium van studentbetrokkenheid in 'n kooperatiewe leerklimaat. Die dosent beklee 

die rol van leerfasiliteerder en implementeer die beginsels van ervaringsleer. 

Stadium vier is die stadium van selfgerigte leer en word beskou as die uitkoms van formele onderwys. Die 

rol van die dosent is die van delegeerder. 

Die verband tussen die kritiese denkvlakke en die leerstadia word in tabel 4.6 voorgestel. 

Tabel 4.6: Die verband tussen die kritiese denkvlakke en die leerstadia van Grow 

··· KRITESEDENKVLAKKE LEERSTADIA 
.... . .......• . .. 

Dualisme Stadium I Afbanklik 

Stadium2 Belangstellend 

Relativisme Stadium2 Belangstellend 

Stadium3 Betrokke 

V erbintenis Stadium4 Selfgerig 

4.8.4.3 Kurrikulumontwerp om studente voor te berei om binne die omvattende gesondheidsorg

stelsel te funksioneer 

In paragraaf 3.4.3.1 is gestel dat die verpleegkundige in staat behoort te wees om te voorsien in die 

behoeftes van pasiente op enige punt van die gesondheid-/siektekontinuum. In paragraaf3.4.3.3 is gemeld 

dat kliniese plasings van studente in die hele spektrum van gesondheidsdienste sal geskied en dat hulle 

reeds in die eerste jaar blootgestel sal word aan primere gesondheidsorgsentra, en dat kurrikulumontwerp 
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hierdie beginsel behoort te ondersteun. 

Die gesondheid-/siektekontinuum en die ooreenstemmende vlakke van voorkomende ged.rag is in 

paragraaf 4.5.4 bespreek en in figuur 4.4 en 4.5 visueel voorgestel. Die vlakke van voorkomende ged.rag is 

die vlakke van primere, sekondere en tersiere voorkoming. Hierdie vlakke bied 'n nuttige raamwerk vir 

die beplanning van vertikale kurrikulumorganisasie soos van toepassing op kurrikuluminhoud en kliniese 

plasings van studente. Dit sal meebring dat studente aanvanklik geplaas word in gesondheidsdienste vir 

die lewering van primere voorkomende sorg, waarna blootstelling geskied aan sekondere en tersiere sorg. 

Die kurrikuluminhoud word dienooreenkomstig gestruktureer. Die gewig wat elke kliniese plasingsarea 

en die gepaardgaande vakinhoud sal dra, word tydens kurrikulumbeplanning vir 'n spesifieke streek 

bepaal. Die gesondheidsorgprioriteite dien as rigtinggewer vir sodanige beplanning. 

lnsigte ten opsigte van vertikale kurrikulumorganisasie is soos volg: 

V ertikale kurrikulumorganisasie soos van toepassing op die ontwikkeling van studente, kan geskied 

volgens die kritiese denkvlakke, naamlik dualisme, relativisme en verbintenis. Onderrigstrategiee word 

dienooreenkomstig beplan om studente te lei deur die stadia van afhanklikheid, belangstelling, 

betrokkenheid en selfgerigtheid. 

Verloop ten opsigte van kurrikuluminhoud (insluitend praktiese vaardighede) en kliniese plasings van 

studente kan geskied volgens die vlakke van voorkomende gedrag, naamlik primere, sekondere en tersiere 

voorkoming. 

4.8.4.4 Die ontwerp van 'n kurrikulum wat probleemgerigte leer ondersteun 

Die oogmerk van die verpleegkundekurrikulum is onder andere kultuuroordrag (par. 4.3.3) en vir hierdie 

doel word vakinhoud gespesifiseer wat in 'n verpleegkundekurrikulum vervat moet word. 

Uitsprake is gemaak (par. 3.5.3, 3.5.4, 4.5.5) dat 'n probleemgerigte en gemeenskapgerigte benadering 

behoort gevolg te word en dat die vertrekpunt vir onderrig sal wees, werklikheidsprobleme waarmee 

studente in die praktyk gekonfronteer word. Die noodsaaklikheid van integrasie in die kurrikulum is ook 

uitgelig. 

In paragraaf 2.6.3.3 is gestel dat 'n inhoudgesentreerde kurrikulumontwerp die integrering van verskeie 

vakke en dissiplines ondersteun. Integrasie kan deur middel van temas bewerkstellig word. Daar is ook 

gestel dat 'n probleemgesentreerde ontwerp sentreer rondom samelewingsbehoeftes, lewensprobleme en 

samelewingsvraagstukke. 
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Daar kan dus afgelei word dat kurrikulumintegrasie bewerkstellig kan word deur die spesifisering van 

integrerende temas. Aanbieding van die temas geskied deur onderwerpe wat verband hou met die temas as 

probleme of situasieverbeteringspakkette aan studente voor te hou (Townsend 1990b:60-61 ). 

4.8.4.5 Kurrikulumomvang 

Kurrikulumomvang verwys na breedte teenoor diepte. 

Diepte 

In paragraaf 2.5.3.2 is die kenwyses van Habermas bespreek, naamlik die empiries-analitiese, 

interpretatief-hermeneutiese en selfreflekterende of kritiese kenwyses. Dit verteenwoordig die 

bemeestering van die feitelike, insig in die onderliggende betekenis van dit wat bestudeer word, asook 'n 

kritiese ingesteldheid teenoor die sosiale, kulturele en historiese faktore wat die saak wat bestudeer word, 

beinvloed. Daar is aangetoon dat alle vakke of temas die empiries-analitiese, hermeneutiese en kritiese 

kenwyses ondersteun en dat die vakke en temas in diepte bestudeer word deur die feitelike te bestudeer, 

onderliggende betekenisse uit te klaar en krities met die leerstof om te gaan. 

Die atleiding word dus gemaak dat diepte gekonseptualiseer kan word in terme van die kenwyses van 

Habermas. Elke tema word dus volgens hierdie kenwyses bestudeer. 

Breedte 

Die breedte van die verpleegkundekurrikulum moet vervolgens gekonseptualiseer word. Vir hiedie doel 

word die kenpatrone van Carper geanaliseer. Die kenpatrone is die empiriese, etiese, selfkennis en 

estetiese kenpatrone. 

Die empiriese kenpatroon 

Die empiriese kenpatroon verwys na die verwerwing van kennis wat geskep en ontwikkel is deur 

middel van empiriese navorsing (Carper in Johns 1995:227). Dit is objektiet: waardevry, feitelik 

en beskrywend van aard en verteenwoordig abstrakte en teoretiese verklarings van · verskynsels 

(Carper 1978:218; Jacobs-Kramer & Chinn 1988:291). 
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Die etiese kenpatroon 

Die etiese kenpatroon verwys na die morele kurrikulumkomponent en is belangrik in die lig van 

die professioneel-etiese vereistes wat gestel word aan die verpleegkundige. Dit is gemoeid met 

reg-verkeerd vraagstukke, die bantering van morele dilemmas en 

verantwoordelikheidsaanvaarding vir persoonlike keuses (Carper 1978:221-222). Die etiese 

kenpatroon strek verder as kennis van etiese kodes. Dit vereis begrip van verskillende filosofiese 

orimtasies ten opsigte van verpligtinge en optrede wat goed of gewens is, asook etiese riglyne vir 

die bantering van morele vraagstukke ten opsigte van die korrekte optrede in 'n waardebelaaide 

situasie (Chinn & Kramer 1995:8). 

Die seUkenniskenpatroon 

Die sel:tkenniskenpatroon verwys na persoonlike en professionele sel:tkennis. Sel:tkennis is 

bewustheid van die self en die ander persoon in 'n interpersoonlike verhouding (Jacobs-Kramer & 

Chinn 1988:291; Perry & Jolley 1991:5). Sel:tkennis is subjektief van aard. Dit is gemoeid met 

kennis van, ontmoeting met en aktualisering van die eie ek, met ander woorde 'n innerlike 

ervaring van persoonlike ontwikkeling (Carper 1978:220; Chinn & Kramer 1995:9). 

Verskeie interverbandhoudende faktore is betrokke by sel:tkennis, naamlik: 

• Studente raak bewus van en retlekteer oor hul persoonlike gevoelens en vooroordele wat 

ondervind was ten tye van praktykervaring. Dit sluit in 'n bewustheid van die impak van 

persoonlike gevoelens op interpersoonlike verhoudings in die kliniese situasie, die effek wat 

die persoon bet op andere en hoe die persoon beskou word deur andere. 

• Studente word in staat gestel om beheer uit te oefen oor persoonlike gevoelens en 

vooroordele sodat toepaslik opgetree kan word in 'n interpersoonlike situasie. 

• Studente verkry beheer oor persoonlike gevoelens van angs. 

• Selthandhawende optrede word moontlik gemaak. 

• Waardering vir persoonlike prestasie ten opsigte van selfaktualisering word bevorder. 

(Chinn & Kramer 1995:13; Johns 1995:229; Schafer 1987:323). 

Die estetiese kenpatroon 

Die estetiese kenpatroon is beide 'n aparte kenpatroon en die integrasie van die ander drie 

kenpatrone (Jacobs-Kramer & Chinn 1988:295). Empiriese, etiese en sel:tkennis dien as onderbou 

vir estetiese kennis. Reflektiewe gebruik van empiriese kennis dien as basis vir estetiese kennis 

(Johns 1995:227-228). 
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Die estetiese kenpatroon word geuiter in die kuns van verpleging. Dit behels interpretering van 

en insig in 'n besondere situasie en kundige optrede vir die hantering van die situasie op 

kreatiewe wyse (Jacobs-Kramer & Chinn 1988:295). 'n Kritiese ingesteldheid word gehandhaaf 

om transformasie te bewerkstellig. Daar word uitgestyg ho die benadering van "wat is dit?" na 

"hoe kan dit verander?" (Chinn & Kramer 1995:13). Johns (1995:228) som die estetiese 

kenpatroon soos volg op: ''Aesthetic knowing involves a process of perceiving or grasping the 

nature of a clinical situation, inte7]Jreting this information in order to understand its meaning for 

the involved, whilst envisioning desired outcomes in order to respond with appropriate and 

skilled action and subsequently reflecting on whether the outcomes were effectively achieved " 

Die estetiese kenpatroon is veral van toepassing by die ontwikkeling van kritiese denke by 

studente, asook die vermoe om komplekse, onsekere situasies te hanteer. Die kritiese vraag wat 

afgevra word is, "wat beteken dit?". Byvoorbeeld, wat beteken dit vir 'n pasimt om aan 

nierversaking te ly? Om die antwoord op hierdie vraag te verkry, vind kontekstualisering van die 

verskynsel plaas deur byvoorbeeld ook die biochemie wat die siektetoestand onderle, te bestudeer 

(Jacobs-Kramer & Chinn 1988:295; Macleod & Farrel 1994:212). 

Daar kan dus afgelei word dat kurrikuluminhoud bestudeer kan word volgens die empiriese, 

etiese, selfkennis en estetiese kenwyses. Die estetiese kenwyse kan die denkprosesse en 

ingesteldheid insluit wat dien as onderbou vir kritiese denke. 

Kritiese reflektering kan aan die hand van Carper se kenpatrone geskied volgens die raamwerk 

in tabel 4.7. 

Tabel 4.7: Kritiese retlektering aan die hand van Carper se kenpatrone 

KENF'ATROON VRAEWAT AFGl;YRA WORD .... · 
······ ....... .... 

Empiries *Watter beginsels ofkennis is betrokke by die situasie 

Eties *Was my optrede kongruent met my persoonlike en professionele waardes? 

*Watter etiese beginsels waster sprake in die situasie? 

*Watter effek het my optrede op andere gehad? 

Persoonlik *Hoe bet ek gevoel in die situasie? 

*Watter persoonlike fuktore het my optrede beinvloed? 

Esteties *Wat bet ek probeer bereik? 

*Hoekom het ek gereageer soos wat ek we! gereageer het? 

*Wat was die gevolge van my optrede vir myself en die pasillnt? 

(Gewysig uit Johns 1995:227). 
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Ten opsigte van horisontale kurrikulumorganisasie word die volgende standpunte gehuldig: 

Horisontale organisasie ten opsigte van vakinhoud geskied volgens die beginsel van temas. Die temas dien 

as bron van die vraagstukke, behoeftes en probleme wat aan studente voorgehou word vir bestudering 

volgens die beginsels van probleemgerigte leer. 

Die temas word empiries-analities, hermeneutics en krities benader om te verseker dat daar gefokus word 

op die feitelike en onderliggende betekenisse, terwyl 'n kritiese ingesteldheid deurgaans gehandhaaf word 

Dit verteenwoordig die diepte van aanbieding. 

Die temas word volgens die empiriese, etiese, selfkennis- en estetiese kenpatrone benader. Dit verseker dat 

die feitelike en morele kwessies wat van toepassing is op 'n saak. deur studente bestudeer word. 

Hierbenewens word die geleentheid gebied vir selfondersoek. Studente word aangemoedig om die 

relevante denkvaardighede en -prosesse aan te wend om die feitelike en die morele kwessies te bestudeer, 

asook tydens selfondersoek. Dit verteenwoordig die breedte van die kurrikulum. 

4.8.5 Verwagte uitkoms 

Die verwagte uitkoms van kurrikulumontwerp soos bespreek in paragraaf 4.8.4 is dat die ontwerp van die 

verpleegkundekurrikulum 'n tweeledige strategie sal weerspieel, naamlik 'n strategie vir die 

ontwikkeling van die student en 'n strategie vir die organisering van kurrikuluminhoud in 'n logiese, 

geintegreerde geheel. 

4.9 SAMEVA'ITING 

Die hoofkonsepte wat die verpleegkundekurrikulum beinvloed, is kritiese denke en omvattende 

gesondheidsorg. Die implikasies van die konsepte vir die verpleegkundekurrikulum is uitgespel. 

Analisering van die konsep kurrikulum, die situasie-analise en die interpretering daarvan bet gedien as 

teoretiese raamwerk vir die konseptualisering van die Model vir Kurrikulumontwikkeling vir 

Verpleegkunde, asook die formulering van kriteria vir die implementering van die model. Die Model en 

kriteria kan kurrikulumontwikkeling vir fundamentele kurrikulumverandering in verpleegonderwys rig. 
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HOOFSTUK VYF 

'N MODEL VIR KURRIKULUMON1WIKKELING IN VERPLEEGKUNDE 

5.1 INLEIDING 

Spruitend uit die onderhawige navorsing het die navorser 'n prosesmodel gekonseptualiseer wat die take 

uitspel wat afgehandel behoort te word tydens kurrikulumontwikkeling, asook die fases en stappe 

waarvolgens afhandeling van die kurrikulumontwikkelingstake kan geskied. Bykomend is kriteria vir 

kurrikulumontwikkeling, kriteria vir die konseptualisering van die grondslag van die 

verpleegkundekurrikulutn. kriteria vir die opvoedkundige plan en kriteria vir die implementering van die 

opvoedkundige plan geformuleer. Hierdie kriteria kan dien as riglyn vir die implementering van die 

model. 

5.2 ME TO DE 

Chinn en Kramer (1995:91-92) stel 'n metode daar vir die strukturering en kontekstualisering van 'n 

teorie. Strukturering en kontekstualisering van 'n teorie word deur die outeurs (1995:91) omskryf as die 

daarstelling van koppelings tussen konsepte om 'n bepaalde teoretiese struktuur tot gevolg te he. Die 

stappe wat voorgestel word is: 

• identifisering en definiering van die konsepte waarmee die idees van die teorie gekommunikeer word 

• identifisering van die aannames ofbasiese waarhede waarop die teorie berus 

• spesifisering van die konteks waarin die teorie relevant is 

• die ontwerp van stellings wat die verband tussen die konsepte uitspel 

Short en Grove (1994:9) identifiseer twee komponente van 'n konseptuele skema, naamlik samestellende 

konsepte en strukturele konsepte. Die samestellende konsepte verteenwoordig die komponente van die 

konseptuele skema, en die strukturele konsepte beskryf die verband tussen daardie komponente. 

In die lig van bogenoemde het die navorser die volgende stappe gevolg om die Model vir 

Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde (par. 5.3) te konseptualiseer, naamlik 

• die formulering van onderliggende aannames 

• beskrywing van die konteks waarvoor die model bedoel is 

• identifisering en definiering van die samestellende konsepte 

• formulering van strukturele konsepte 
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5.3 DIE MODEL VIR .KURRIKULUMONTWIKKELING IN VERPLEEGKUNDE 

Analisering van die grondslag en struktuur van 'n kurrikulum, die situasie-analise en interpretering van 

die situasie-analise het gedien as teoretiese raamwerk vir die konseptualisering van die Model vir 

Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde. Die model word vervolgens bespreek. 

5.3.1 Onderliggende aannames 

Die onderliggende aannames van die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde is volledig 

uiteengesit in hoofstuk een (par. 1.6.2.2-1.6.2.4). 

5.3.2 Konteks vir die implementering van die model 

Die primere fokus van die onderhawige navorsing is kurrikulumontwikkeling vir die Diploma vir 

Registrasie as 'n Verpleegkundige (Algemene, Psigiatriese, Gemeenskaps-) en Vroedvrou (par. 1.7.2; par. 

1.8). Die model kan derhalwe gei:mplementeer word om kurrikulumontwikkeling vir die bepaalde kursus 

te rig. 
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5.3.3 Samestellende konsepte 

Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde (fig. 5.1) sentreer rondom twee hoofkonsepte, 

naamlik kurrikulum en kurrikulumontwikkelingsproses. 

5.3.3.1 Kurrikulum 

Die konsep kurrikulum is binne die konteks van die onderhawige model, 'n opvoedkundige plan vir die 

realisering van die oogmerke vir die Diploma vir Registrasie as 'n Verpleegkundige (Algemene, 

Psigiatriese, Gemeenskaps-} en Vroedvrou waarin die beplande uitkomste, kurrikuluminhoud, 

leerervarings en evalueringstandaarde uiteengesit word om 'n bepaalde ontwerp te weerspieel. Dit sluit 

ook in, riglyne vir die implementering van die opvoedkundige plan in terme van onderrig

leerstrategiee, die rol van die dosent, die leerklimaat en evalueringstrategiee wat sal verseker dat die 

gestelde uitkomste wel in die praktyk realiseer. 

Die konsep kurriku/um bevat twee subkonsepte, naamlik grondslag en struktuur. 

Die grondslag van 'n kurrikulum verwys na die filosofiese onderbou daarvan. Dit sluit in die standpunte 

van die kurrikulumkomitee oor die aard van 'n kurrikulum, die funksie van die verpleegkundekurrikulum, 

die opvoedkundige filosofie waarop die verpleegkundekurrikulum berus, asook standpunte rakende die 

epistemologie, die samelewinglkultuur, die individu en leer. 

Die stmktuur van 'n kurrikulum is die komponente daarvan, naamlik die kurrikulumdoel, 

kurrikuluminhoud. kurrikulumontwerp, leerervarings en evaluering van leer. Die struktuur van 'n 

kurrikulum word bemvloed deur die grondslag waarop dit berus. 

Die samelewingstendense wat die verpleegkundekurrikulum en derhalwe kurrikulumontwikkeling 

beinvloed. word by wyse van 'n situasie-analise bepaal. 'n Situasie-analise is die ondersoek na die 

kontekste waarvoor 'n kurrikulum ontwikkel word en die toepassing van die analise op 

kurrikulumbeplanning en -ontwikkeling met die doel om die samelewingstendense en behoeftes in die 

kurrikulum te verreken ten einde relevansie daarvan te bevorder (sien ook par. 2.7.1). 

Verskeie stappe en take vir kurrikulumontwikkeling wat vervat is in die model is afgelei van die 

konseptualisering van kurrikulum soos hierbo beskryf. 
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5.3.3 .2 Kurrikulumontwikkelingsproses 

Die kurrikulumontwikkelingsproses verwys na die fases wat gevolg moet word om te verseker dat 

kurrikulumontwikkeling planmatig geskied. Die fases is beplanning, ontwikkeling en toepassing. 

Die beplanningsfase is gerig op beraadslaging oor die grondslag van die verpleegkundekurrikulum en die 

bree vereistes waaraan die voorgestelde kurrikulum moet voldoen. Persoonlike sienings oor die aard, 

funksie en filosofiese onderbou van 'n kurrikulum word blootgele en konsensus word bereik met 

betrekkking tot dit wat sal geld vir die voorgestelde kurrikulum. Op grond van 'n situasie-analise word 

bree kriteria waaraan die voorgestelde kurrikulum moet voldoen. uitgespel. Die uiteinde van die fase is die 

aanvaarding van 'n voorlopige kurrikulumraamwerk waarbinne die ontwikkelingsfase sal geskied .. 

Ontwikkeling verwys na die daarstelling van 'n werkbare kurrikulum aan die hand waarvan onderrig en 

leer sal plaasvind in die praktyk. Die besluite wat geneem is tydens die fase word, tesame met die inhoud 

van die voorlopige kurrikulumraamwerk, vervat in 'n kurrikulumdokument. Ter afsluiting van die fase 

word die kurrikulumdokument aanvaar deur die kurrikulumkomitee. 

Toepassing verwys na die implementering van die kurrikulum, asook na kurrikulumevaluering om te 

bepaal in welke mate kurrikulumontwikkeling gelei het tot die bereiking van die voorgenome resultate. 

Die uiteinde van die fase is 'n kurrikulumevalueringsdokument. 

Die fases en stappe wat vervat is in die model is afgelei van die konseptualisering van die 

kurrikulumontwikkelingsproses soos hierbo beskryf. 

5.3.4 Strukturele konsepte 

Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde dui op 'n verwantskap tussen die 

kurrikulumontwikkelingstake wat afgehandel moet word, asook bepaalde fases en stappe waarvolgens 

hierdie take planmatig benader word. 'n Kurrikulumkomitee is hiervoor verantwoordelik. 

5 .3 .4.1 Stappe betrokke by kurrikulumontwikkeling 

In paragraaf 5.3.3.2 is gestel dat kurrikulumontwikkeling 'n proses is wat bestaan uit drie fases, naamlik 

beplanning, ontwikkeling en toepassing. Die fases bestaan uit stappe waarvolgens bepaalde 

kurrikulumontwikkelingstake afgehandel word. 
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Die stappe wat verband hou met die fase van kurrikulumbeplanning is: beraadslaging oor die grondslag 

van die verpleegkundekurrikulum., verifiering van die grondslagstandpunte, beraadslaging oor die 

struktuur van die verpleegkundekurrikulum en verifiering van die struktuurstandpunte. 

Die stappe wat verband hou met die fase van kurrikulumontwikkeling is: beraadslaging oor 'n 

opvoedkundige plan en implementeringsriglyne, verifiering van die opvoedkundige plan en 

implementeringsriglyne, asook ontwikkeling en verifiering van 'n kurrikulumdokument. 

Die stappe wat verband hou met die fase van kurrikulumtoepassing is: kurrikulumimplementering en 

kurrikulumevaluering. 

5.3.4.2 Die kurrikulumontwikkelingstake 

Kurrikulumontwikkeling behels die afhandeling van take wat verband hou met kurrikulumbeplanning, 

-ontwikkeling en -toepassing .. 

Die take wat verband hou met die fase van kurrikulumbeplanning is: die formulering van 

grondslagstandpunte, 'n situasie-analise, formulering van struktuurstandpunte, die samestelling van 'n 

voorlopige kurrikulumraamwerk en konsultasie met belanghebbendes. 

Die take wat verband hou met die fase van kurrikulumontwikkeling is: die ontwikkeling van 'n 

opvoedkundige plan, die ontwikkeling van implementeringsriglyne, die samestelling van 'n 

kurrikulumdokument, hersiening van die situasie-analise en konsultasie met belanghebbendes. 

Die take wat verband hou met die fase van kurrikulumtoepassing is: implementering van die 

opvoedkundige plan aan die hand van die implementeringsriglyne en die samestelling van 'n 

kurrikulumevalueringsdokument. 

5.3.4.3 Die verband tussen die stappe en take 

Die verband tussen die stappe en take word vervolgens bespreek. Dit word verder toegelig in die vorm van 

'n gids vir die werksaamhede van die kurrikulumkomitee (tabel 7.1). Die stappe verwys na aktiwiteite wat 

tydens werksessies van die kurrikulumkomitee verrig word Die take verwys na aktiwiteite wat individuele 

lede of klein groepe tussen die werksessies van die kurrikulumkomitee atbandel en wat dien as fokus vir 

'n daaropvolgende werksessie. Enige stap, taak ofkombinasie daarvan kan herhaaldelik deurgewerk word 

totdat die kurrikulumkomitee tevrede is met die resultate. 
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Fuel 

DiefllSe van hri{lijlmnbeplann!ng 

Kurrikulumbeplanning behels 'n siklus van beraadslaging en verifiering met die doel om 'n 

voorlopige kurrikulumdokument saam te stel. Dit behels verskeie stappe waarvolgens bepaalde 

take afgehandel word. Die fase van kurrikulumbeplanning word saamgevat in tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Die fase van kurrikulumbeplanning 

FASE ··' ···· STAPPE'·, ' TAKE 
·'·· . '· ' 

Be planning Beraadslaging oor die grondslag van *Formulering van grondslagstandpunte 

die verpleegkundekurrikulum • Beskrywing van die aard van 'n kurrikulum 

• Beskrywing van die funksie van die verpleegkundekurrikulum 

• Beskrywing van die opvoedkundige filosofie wat die 

verpleegkundekurrikulum onderla 

• Formulering van standpunte rakende die epistemologie, die 

samelewing/kultuur, die individu en leer 

V erifiering van die grondslagstandpunte 

Beraadslaging oor die struktuur van die *Situasie-analise - beskrywing van: 

verpleegkundekurrikulum • die gemeenskap 

• die vakwetenskap 

• die student 

*Formulering van struktuurstandpunte 

V erifiering van die struktuurstandpunte *Samestelling van 'n voorlopige kurrikulumraamwerk 

*Konsultasie en verfyning van die voorlopige kurrikulumraamwerk 

Die uiteinde van die beplanningsfase is aanvaarding van die voorlopige kurrilmlnmraamwerk as voorlopige 

kurrikulnmdokument denr die kurriknlnmkomitee. 

Stap I.I 

Beraadslaging oor die grondslag van die verpleegkundekurrikulum 

Kurrikulumbeplanning neem 'n aanvang met dialoog en debatvoering deur die 

kurrikulumkomitee oor die grondslag van die verpleegkundekurrikulum. Persoonlike 

perspektiewe en menings word blootgele en geargumenteer met die doel dat konsensus bereik 

word oor die perspektief wat sal geld vir die voorgestelde kurrikulum. Die konsensusbesluite 

word gedokumenteer waarna dit vervat word in grondslagstandpunte. 
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Taak 

Die fonnulering van grondslagstandpunte 

Beskrywing van die aard van 'n kurrikulum 

Uitklaring oor die aard van 'n kurrikulum is een van die grondliggende aspekte van 

kurrikulumontwikkeling. Hierdie standpunt word gekommunikeer in die vorm van 'n definisie 

van die konsep kurrikulum wat vervat sa1 word in 'n voorlopige kurrikulumraamwerk. Die 

kurrikulum wat ontwikkel word, weerspieel die bepaalde kurrikulumbeskouing van die 

kurrikulumkomitee. 

In paragraaf 2.5.1 is gestel dat 'n kurrikulum beskou kan word in terme van 'n versameling 

vakinhoud, leeruitkomste, leerervarings, of in terme van 'n geskrewe plan en dit wat realiseer in 

die praktyk. 

Definiering van 'n kurrikulum in terme van 'n versameling vakinhoud ondersteun die 

ontwikkeling van 'n inhoudgebaseerde kurrikulum. Die kurrikulum bied 'n logiese uiteensetting 

van die vakke en vakdissiplines wat deur studente bestudeer moet word, asook die spesifisering 

van die tydsraamwerk vir die bestudering van elk. Die vakke en vakdissiplines word logies 

georganiseervolgens die inhoudgesentreerde ontwerp (Ornstein & Levine 1993:10,243). 

Kurrikulumontwikkeling wat berus op 'n beskouing van die kurrikulum in terme van beplande, 

gestruktureerde leemitkomste kan lei tot die ontwikkeling van 'n uitkomsgebaseerde kurrikulum. 

Die kurrikulum sa1 hoofsaaklik bestaan uit leerareas, uittree-uitkomste en leeruitkomste. Die 

uittree-uitkomste spesifiseer die eienskappe van die afgestudeerde. Die leeruitkomste spesifiseer 

die vakinhoud wat bestudeer moet word, die intellektuele prosesse wat by studente ontwikkel 

moet word, asook die omstandighede waaronder gedemonstreer moet word dat die leeruitkomste 

bereik is (Ornstein & Hunkins 1988:6; Spady & Marshall 1991:67). Die leeruitkomste word 

gestruktureer in sones en vlakke van bevoegdheid wat vervat word in die kurrikulum (par. 

2.6.1.3; tabel 2.2). 

Indien kurrikulumontwikkeling berus op 'n beskouing van 'n kurrikulum as beplande 

leerervarings, word die leerervarings binne en buite die onderwysinstansie, asook die 

leerklimaat om studente aktief te betrek, in die kurrikulum gespesifiseer. Die kurrikulum is 

derhalwe 'n reeks beplande gebeurtenisse met opvoedkundige gevolge (Ornstein & Hunkins 

1988:6). Die kurrikulum reflekteer 'n aktiwiteitsgesentreerde ontwerp. 
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'n Beskouing van die kurrikulum in terme van 'n konseptuele en 'n kulturele dimensie, lei 

daartoe dat die kurrikulumkomitee gelyktydig fokus op die daarstelling van 'n opvoedkundige 

plan wat onderrig rig, asook die formulering van riglyne vir die implementering van daardie plan 

(Grundy 1987:5,7). 

Beskrywing van die funksie van die veroleegkundekurrikulum 

Kurrikulumontwikkeling word bei'nvloed deur die kurrikulumkomitee se sienings rakende die 

funksie van die verpleeglrundekurrikulum. 'n Stelling oor die funksie van die 

verpleeglrundekurrikulum word, tesame met die definisie van kurrikulum, vervat in die 

voorlopige kurrikulumraamwerk Dit gee 'n aanduiding van die verwagte bydrae wat die 

voorgestelde kurrikulum sal lewer tot verpleeglrunde. 

Die funksie van 'n kurrikulum kan gekonseptualiseer word volgens 'n akademies-rasionalistiese, 

kognitiewe prosesse-, humanistiese, sosiale hervorming- of persoonlike verbintenis-beskouing 

(par. 2.5.2). 

Konseptualisering van die funksie van die verpleeglrundekurrikulum kragtens die akademies

rasionalistiese beskouing word uitgedruk in terme van die oordrag van die intellektuele tradisie 

of kultuur van verpleeglrunde. Dit is kongruent met die ontwikkeling van 'n inhoudgebaseerde, 

asook die uitkomsgebaseerde kurrikulum (Klein 1986:32; Print 1993:47-49; Tanner & Tanner 

1995: 165; Vallance 1986:24-25). 

Indien 'n kognitiewe prosesse-beskouing gehuldig word, word die funksie van die 

verpleeglrundekurrikulum uitgedruk in terme van die intellektuele ontwikkeling van studente. 

Hierdie beskouing is kongruent met die ontwikkeling van 'n probleemgesentreerde kurrikulum 

(Print 1993:49-51; Tanner & Tanner 1995:167-170; Valance 1986:24). 

By die humanisties gefundeerde kurrikulum word die funksie van die kurrikulum uitgedruk in 

tenne van selfaktualisasie en die ontwikkeling van 'n individuele identiteit by studente. Die 

kurrikulum is veral gerig op die emosionele ontwikkeling van studente (Ornstein & Hunkins 

1988:40). 

Die sosiale hervorming-beskouing van die funksie van die kurrikulum fokus op die bemagtiging 

van studente om die samelewing krities te beskou, samelewingsprobleme te analiseer en 'n bydrae 

te lewer tot 'n meer regverdige samelewing. Die beskouing is kongruent met die ontwikkeling 

van 'n praksiskurrikulum (Print 1993:52-54; Vallance 1986:24-25). 
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Die beskouing van die funksie van die kurrikulum in terme van die ontwikkeling van persoonlike 

verbintenis verteenwoordig 'n eklektiese benadering. Hiervolgens is die primere funksie van 'n 

kurrikulum die ontwikkeling by studente van 'n verbintenis tot leer en intellektuele verkenning. 

Die akademies-rasionalistiese en die humanistiese perspektiewe word gekombineerd by die 

kurrikulum geinkorporeer. lntellektuele ontwikkeling van studente en die vermoe om 'n bydrae te 

lewer tot sosiale hervorming is ook 'n gevolg van die persoonlike verbintenis-benadering. Die 

funksie van 'n kurrikulum word dus geformuleer in terme van 'n persoonlike verbintenis om te 

leer. Die kurrikulum weerspi~l 'n prosesbenadering wat bestaan uit algemene vakke van die 

wetenskaplike dissiplines en die kunste, beroepsgerigte vakke, asook keusevakke wat voorsiening 

maak vir individuele belangstellings. 'n Verskeidenheid kennistipes en kenwyses (par. 2.5.3.2) 

word in die kurrikulum vervat (Vallance 1986:27-28). 

Beskrywing van die opyoedkundige filosofie wat die vemleegkundekurrikulum onderle 

Die kurrikulumkomitee benader kurrikulumontwikkeling volgens 'n bepaalde ftlosofiese 

orientasie. Voorbeelde is die realisme, die idealisme, die pragmatisme en die eksistensialisme 

(par. 2.5.3.l). Op grond hiervan word 'n versoenbare opvoedkundige ftlosofie geselekteer waarop 

kurrikulumontwikkeling berus. 

Dit sluit in die perennialisme, die essensialisme die progressivisme en die rekonstruksionisme. 

Die perennialisme is gegrond in die realisme. Die kurrikulum het ten doel om studente voor te 

berei vir die beroepslewe en om effektief te funksioneer in die samelewing. Die kurrikulum is 

gegrond in die verlede en die kurrikuluminhoud bestaan uit kennis en waardes wat die toets van 

die tyd weerstaan het. Die bron van kennis is die groot werke van die samelewing en derhalwe 

word hierdie werke voorgeskryf. Die kurrikulumontwerp is inhoudgesentreerd Die 

belangstellings van studente is irrelevant en daarom word 'n algemene kurrikulum ontwikkel wat 

deur alle studente gevolg sal word Onderrig berus op 'n beskouing van die mens as 

beredenerende wese en is gerig op die ontwikkeling van 'n rasionele wese deur middel van die 

afrigting van die verstand Gepaard hiermee geskied afrigting van die karakter vir morele en 

geestelike ontwikkeling. Deskundige kennis word deur middel van verklarende onderrig aan 

studente ontsluit. Studente leer feitelike kennis aan sodat hulle toegang het tot inligting wat 

aangewend kan word om situasies te analiseer (Ornstein & Hunkins 1988:29-33; Ornstein & 

Levine 1993:460; Treece 1974:15). Die perennialisme is kongruent met die akademies

rasionalistiese beskouing van die funksie van die kurrikulum. Kurrikulumontwikkeling geskied 

volgens die empiries-analitiese paradigma (par. 1.6.1.2). 
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Die essensialisme is gegrond in die idealisme en die realisme. Die kurrikulumdoel is 

intellektuele ontwikkeling en die ontwikkeling van 'n bekwame persoon wat kan werk en oorleef 

in die samelewing. Die essensiele kennis en vaardighede wat bemeester moet word deur studente, 

word gespesifiseer. Die kurrikuluminhoud bestaan uit die basiese vaardighede en kennis wat deel 

vorm van die kulturele erfenis van die samelewing. Daar word gefokus op die essensiele 

vaardighede vir geletterdheid, asook vir sosiale en intellektuele bekwaamheid. Die voorgeskrewe 

vakke sluit die wetenskappe en die kunste in. Studente word blootgestel aan feite en inligting, 

asook die idees en die vrae wat deskundiges in die hede en die verlede gestel het. Die 

blootstelling aan idees dra by tot die verwerwing van in-diepte insig in dit wat bestudeer word. 

Die kurrikulumontwerp is inhoudgesentreerd en die kurrikuluminhoud word georganiseer 

volgens vakdissiplines. Aile studente volg die voorgeskrewe kurrikulum en geen keusevakke 

word ingesluit nie. Die konsepte en beginsels van die voorgeskrewe vakinhoud word deur die 

deskundige dosent onderrig (Ornstein & Hunkins 1988:34-37,47; Ornstein & Levin 1993:464; 

Treece 1974: 15). Die essensialisme is kongruent met die akademies-rasionalistiese beskouing van 

die funksie van die kurrikulum. Kurrikulumontwikkeling geskied volgens die empiries-analitiese 

paradigma (par. 1.6.1.2). 

Die progressivisme is gegrond in die pragmatisme. Die kurrikulumdoel is die ontwikkeling van 

die vermoo tot probleemoplossing en wetenskaplike ondersoek by studente. Die kultuur van die 

samelewing word oorgedra aan studente, maar hulle word ook voorberei om 'n veranderende 

wereld te trotseer. Studente word geleer hoe om te dink eerder as wat om te dink. Die beginsels 

van die proseskurrikulum is ter sprake. Die primere fokus is die toepassing van die mens se denk

en leerprosesse op die vakinhoud. Die voorgeskrewe vakinhoud en boeke word beskou as deel van 

die leerproses eerder as bloot 'n bron van deskundige of publieke kennis. Die kurrikulumontwerp 

is leerdergesentreerd, probleemgesentreerd en aktiwiteitgesentreerd. Onderrig berus op die 

beginsels van koOperatiewe leer en die rol van die dosent as leerfasiliteerder. Dit word 

gekenmerk deur medebesluitneming en medeverantwoordelikheid, maar die finale outoriteit 

berus steeds op die dosent (Ornstein & Hunkins 1988:38-39,47; Ornstein & Levine 

1993:234,237). Die progressivisme is kongruent met die kognitiewe prosesse-beskouing van die 

funksie van die kurrikulum. Kurrikulumontwikkeling geskied volgens die hermeneutiese 

paradigma (par. 1.6.1.3). 

Die relevante en die humanistiese kurrikulum ressorteer onder die progressivisme. Die relevante 

kurrikulum is relevant tot samelewingsrealiteite, -probleme en die behoeftes van studente. 

Keusevakke word gebied en studente geniet vryheid van keuse in 'n ope klaskamer (open class 

room). Die kurrikulum strek verder as die klaskamer. Krediete word gegee vir lewenservaring. 
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Die standaarde en toelatingskriteria word verslap (Ornstein & Hunkins 1988:39). Die 

humanistiese kurrikulum le veral Idem op affektiewe leeruitkomste en is gerig op selfaktualisasie 

van die individu. Die vakinhoud en leerervarings weerspieel die individuele behoeftes van 

studente en is intrinsiek waardevol vir die realisering van die selfaktualiseringsideaal. 

Leerdoelwitte word nie vooraf deur die dosent gespesifiseer nie, maar word deur die individuele 

student volgens persoonlike behoefte gestel. Temas vir bestudering kan vooraf gespesifiseer word 

deur die dosent of daar kan toegelaat word dat studente spontaan temas vir bestudering 

identifiseer tydens leer (McNeil 1990:8-10; Ornstein & Hunkins 1988:37-40; Ornstein & Levine 

1993:48). 

Die rekonstruksionisme berus op 'n filosofie van die samelewing in krisis, asook op die 

pragmatisme. Die kurrikulumdoel is samelewingsgesentreerde onderwys volgens die behoeftes 

van die samelewing, asook die realisering van demokratiese waardes. Die onderwysinstansie is 'n 

instelling vir sosiale hervorming. Die ontwikkeling van 'n persoon wat kan optree as 'n 

veranderingsagent word ten doel gestel. Dit vereis die vermoe tot toekomsbeplanning met 

inagneming van hedendaagse realiteite. Die kurrikuluminhoud sluit in sosiale wetenskappe, 

sosiale navorsingmetodes, hervormingstrategiee, nasionale en internasionale vraagstukke, asook 

hedendaagse en toekomstige neigings. Die vakke en vaardighede wat studente in staat stel om 

samelewingsprobleme te identifiseer en op te los, word by die kurrikulum ingesluit. Studente 

word aangemoedig om die kulturele erfenis van die samelewing krities in oenskou te neem. Die 

kurrikulumontwerp is probleemgesentreerd. Daar word gefokus op kontroversiele sosiale, 

ekonomiese en politieke vraagstukke, en sosiale verandering vir 'n meer regverdige samelewing. 

Temas vir bestudering sluit in kulturele pluralisme, kulturele hernuwing, internasionalisme en 

futurisme. Die dosent is 'n veranderingsagent en beklee die rol van projek- en navorsingsleier. 

Onderrig is gerig op eksperimentering en die bevraagtekening van uitgediende sosiale strukture 

(Ornstein & Hunkins 1988:42-43,47). Die rekonstruksionisme is kongruent met die 

konseptualisering van die funksie van die kurrikulum in terme van sosiale hervorming. 

Kurrikulumontwikkeling geskied volgens die kritiese paradigma (par. 1.6.1.4 ). 

Die bepaalde opvoedkundige filosofie waarvolgens kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde 

benader behoort te word. moet uitgespel word in die voorlopige kurrikulumraamwerk Dit dien as 

basis vir besluitneming tydens kurrikulumontwikkeling. 
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Formulering van standpunte rak:ende die epistemologie. die samelewing/kultuur. die individu en 

leer 

Die kurrikulum berus op 'n bepaalde beskouing oor die epistemologie, die samelewing, die 

individu en leer. Die beskouing wat sal geld vir die voorgestelde kurrikulum word uitgeklaar deur 

die kurrikulumkomitee waarna dit vervat word in die voorlopige kurrikulumraamwerk:. 

Tydens besinning oor die epistemologie, word uitklaring verkry oor die aard van kennis, om te 

ken, die kennis wat van toepassing is vir 'n verpleegkundekurrikulum, asook die implikasies 

daarvan. Die saak is volledig bespreek in paragraaf 2.5.3.2. 

Besinning oor die samelewinglkultuur behels beskrywing van die kulturele basis van die 

verpleegkundekurrikulum en die wyses waarop kulturele eensydigheid voorkom kan word 'n 

Standpunt word gestel rak:ende die taal van onderrig, asook 'n rasionaal waarom bepaalde media 

van kennisoordrag hooggeskat word (par. 2.5.3.3). Hierbenewens word die bree eienskappe van 

die afgestudeerde gespesifiseer. 

Besinning oor die aard van die individu en die wyse waarop die mens leer, kulmineer in 'n 

standpunt oor die leerteoriee (par. 2.5.3.4) waarop onderrig behoort te berus. 

• Die stimulus-respons-leerteoriee is kongruent met die akademies-rasionalistiese beskouing 

van die funksie van die kurrikulum, asook die perennialisme en die essensialisme. 

• Die kognitiewe veld-leerteoriee is kongruent met die kognitiewe prosesse-beskouing van 

die funksie van die kurrikulum, asook die progressivisme. 

• Die fenomenologies-bumanistiese leerteoriee is kongruent met die humanistiese beskouing 

van die funksie van die kurrikulum, asook die progressivisme. 

• Die kognitiewe ontwikkeling-leerteoriee is kongruent met die sosiale hervorming

beskouing van die funksie van die kurrikulum, asook met die rekonstruksionisme. 

Verskeie kriteria vir die konseptualisering van die grondslag van die verpleegkundekurrikulum is 

deur die navorser geformuleer (par. 5.5) en dit kan dien as riglyn vir die voltooiing van die 

onderhawige stap. 

Verijiering van die grondslagstandpunte 

Die grondslagstandpunte word voorgele aan die kurrikulumkomitee vir verdere beraadslaging en 

verifiering, waarna dit verfyn en voorberei word vir insluiting by 'n voorlopige 
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kurrikulumraamwerk. 

Stap 1.3 

Beraadslaging oor die struktuur van die verpleegkundekurrikulum 

Tydens die stap word die implikasies van 'n situasie-analise vir die verpleegkundekurrikulum 

bespreek en bree riglyne gestel vir die formulering van kriteria vir 'n verpleegkundekurrikulum 

(struktuurstandpunte ). 

Taalc 

Die situasie-analise 

'n Situasie-analise word ondemeem om die samelewingstendense wat die 

verpleegkundekurrikulum en derhalwe kurrikulumontwikkeling beinvloed, uit te spel. Dit dien as 

basis vir die formulering van kriteria vir 'n verpleegkundekurrikulum om relevantheid daarvan te 

verseker. 

Op grond van die situasie-analise word die samelewingskontekste van die 

verpleegkundekurrikulum volgens die determinante van 'n kurrikulum. naamlik die gemeenskap, 

die vakwetenskap en die student uitgespel in 'n situasie-analiseverslag. 

Die aard van die situasie-analise is in paragraaf 2. 7 bespreek en die samelewingskontekste van 

die verpleegkundekurrikulum is in hoofstuk drie uitgespel. Paragraaf 3.5 bevat 'n opsomming 

van die bevindinge van die situasie-analise. 

Taak 

Formulering van struktuurstandpunte 

Struktuurstandpunte verwys na kriteria vir 'n verpleegkundekurrikulum. Die kriteria word afgelei 

van die grondslagstandpunte en die bevindinge van die situasie-analise. Dit gee 'n aanduiding 

van die oogmerke van 'n verpleegkundekurrikulum en die bree vereistes waaraan die 

kurrikulumdoel, kurrikuluminhoud, kurrikulumontwerp, leerervarings en evaluering van leer 

moet voldoen. Die kriteria vir 'n verpleegkundekurrikulum kan soortgelyk wees aan die wat deur 

die navorser geformuleer is in paragraaf 5.6 en 5. 7. In die gestelde paragrawe is die kriteria 

gerangskik onder die opskrifte kriteria vir die opvoedkundige plan en kriteria vir die 

implementering van die opvoedkundige plan. Die struktuurstandpunte dien as raamwerk en 

vertrekpunt vir die ontwikkeling van 'n werkbare kurrikulum aan die hand waarvan onderrig sal 

geskied in die praktyk. 
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Stapl.4 

V erijihing van die sll'llktuurstandpunte 

Die struktuurstandpunte word voorgele aan die kurrikulumkomitee. Die kongruensie daarvan met 

die grondslagstandpunte en die bevindinge van die situasie-analise word beoordeel. Na 

verifiering. word die struktuurstandpunte verfyn en voorberei vir insluiting by die voorlopige 

kurrikulumraaniwerk. 

Taalc 

Samestelling van 'n voorwpige kurrikulumraamwerk 

'n Voorlopige kurrikulumraamwerk, bestaande uit die grondslagstandpunte en 

struktuurstandpunte, word saamgestel en verfyn. Daar word verseker dat kongruensie bestaan 

tussen die grondslagstandpunte, die struktuurstandpunte en die bevindinge van die situasie

analise. Die dokument word voorgele aan die belanghebbendes by die verpleegk:undekurrikulum 

tydens konsultasie, waarna dit gefinaliseer en finaal aanvaar word deur die kurrikulumkomitee. 

Taak 

Konsultasie en verfyning van die voorlopige kurrikulumraamwerk 

Konsultasie is 'n proses waarby die voorlopige kurrikulumraamwerk voorgele word aan die 

kurrikulumkomitee, asook diegene wat 'n belang bet by die verpleegk:undekurrikulum (par. 

3.5.1), maar wat nie direk as komiteelid betrokke is by kurrikulumontwikkeling nie. Die doel is 

om aan hulle insae te gee in kurrikulumontwikkeling. asook aan hulle die geleentheid te bied om 

insette te lewer. Die insette word vervat in 'n konsultasieverslag. Nadat alle terugvoer ontvang is, 

word die kurrikulumbeplanningsiklus weereens gevolg en wysigings word aangebring aan die 

voorlopige kurrikulumraamwerk. 

Die fase van kurrikulumbeplanning word afgesluit met die aanvaarding van die voorlopige 

kurrikulumraamwerk as voorlopige kurrikulumdokument deur die kurrikulumkomitee. Die 

dokument verteenwoordig 'n konseptuele raamwerk vir die volgende fase, naamlik 

kurrikulumontwikkeling. 
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Die fase 11illl kurrikldumontwikkeling 

Kurrikulumontwikkeling behels 'n siklus van beraadslaging, ontwikkeling en verifimng waarna 

'n kurrikulumdokument saamgestel word. Verskeie stappe word gevolg om bepaalde 

kurriulumontwikkelingstake afte handel. Dit word saamgevat in tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Die fase van kurrikulumontwikkeling 

FASE ···••>;' /. STAPPE 
.. TAKE >. ..... .. ' . .·. ·········· 

Ontwikkeling Beraadslaging oor 'n opvoedkundige plan en implementeringsriglyne *Ontwikkeling van 'n opvoedkundige plan 

*Ontwikkeling van implementeringsriglyne 

Verifiering van die opvoedkundige plan en implementeringsriglyne 

Ontwikkeling van 'n kurrikulumdokument *Samestelling van 'n kurrikulumdokument 

Verifiering van die kurrikulumdokument *Hersiening van die situasie-analise 

*Konsultasie en verfyning van die 

kurrikulumdokument 

Die uiteinde van die ontwikkelingsfase is die aanvaarding van die kurrikulumdokument deur die kurrikulumkomitee 

Stap2.1 

Die grondslagstandpunte en die struktuurstandpunte wat vervat is in die voorlopige 

kurrikulumdokument, dien as basis vir die voltooiing van die take wat betrokke is by die 

onderhawige fase. 

Beraadslaging oor 'n opvoedkundige plan en implementeringsriglyne 

Hierdie stap behels besinning oor die implikasies van die voorlopige kurrikulumraamwerk deur 

die kurrikulumkomitee. Die implikasies wat uitgespel word, dien as vertrekpunt vir die 

ontwikkeling van 'n opvoedkundige plan en implementeringsriglyne. 

Taak 

Ontwikkeling van 'n opvoedkundige plan 

Inaggenome die grondslagstandpunte, struktuurstandpunte en die bevindinge van die situasie

analise, word 'n gedetailleerde opvoedkundige plan ontwikkel. 

Die opvoedkundige plan is 'n omvattende uiteensetting van die kurrikulumdoel ( oogmerke, 

uittree-uitkomste en leeruitkomste ), die kurrikuluminhoud, beplande leerervarings en 
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evalueringstandaarde wat georganiseer is in 'n bepaalde ontwerp. Die opvoedkundige plan word 

verfyn om uiteindelik vervat te word in 'n kurrikulumdokument. Dit behoort te voldoen aan die 

kriteria vir die opvoedkundige plan (stap 1.3; par. 5.6). 

Taalc 

Ontwikkeling van implementeringsriglyne 

Benewens 'n opvoedkundige plan word riglyne vir die implementering daarvan ontwikkel. Die 

implementeringsriglyne behoort te voldoen aan die kriteria vir die implementering van die 

opvoedkundige plan (stap 1.3; par. 5. 7). Dit behels 'n uiteensetting van die mees geskikte 

onderrig-leerstrategiee, asook strategiee om te verseker dat die rol van die dosent en die 

leerklimaat voldoen aan die gestelde kriteria. Hierbenewens word geskikte evalueringstrategiee 

vir die evaluering van leer gespesifiseer in die vorm van kliniese evalueringsinstrumente, asook 

beoordelingskale vir geskrewe toetse en eksamens. 

Daar behoort noue samewerking te wees tussen diegene wat verantwoordelik is vir die 

opvoedkundige plan en diegene wat verantwoordelik is vir die implementeringsriglyne om te 

verseker dat 'n sinvolle. werkbare kurrikulum ontwikkel word 

Verifiering van die opvoedkundige plan en implementeringsriglyne 

Stap 2.3 

Die voorgestelde opvoedkundige plan en implementeringsriglyne word voorgeie aan die 

kurrikulumkomitee vir verifiering, waarna dit verfyn en voorberei word vir insluiting by 'n 

kurrikulumdokument. Daar word bepaal of die opvoedkundige plan en implementeringsriglyne 

kongruent is met die inhoud van die voorlopige kurrikulumdokument. Wysigings word voorgestel 

om leemtes te oorbrug. 

Ontwilckeling van 'n kurrilullumdokument 

Hierdie stap behels die samestelling van 'n kurrikulumdokument aan die hand waarvan die 

voorgestelde kurrikulum geimplementeer sal word in die praktyk Die wysigings aan die 

opvoedkundige plan en implementeringsriglyne word beoordeel en aanvaar deur die 

kurrikulumkomitee. waarna voorbereidings getref word vir die samestelling van 'n 

kurrikulumdokument. 
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Taalc 

Samestelling van 'n kurrikulumdokument 

Nadat die wysigings van stap 2.2 gefinaliseer is, word 'n kurrikulumdokument bestaande uit die 

inhoud van die voorlopige kurrikulumraamwerk, asook die opvoedkundige plan en 

implementeringsriglyne saamgestel. 

Verijiering van die kurrikulumdokument 

Die kurrikulumdokument word voorgele aan die kurrikulumkomitee vir voorlopige aanvaarding 

daarvan. Indien nodig, word verdere wysigings voorgestel. Voorbereidings word ook getref vir 

die hersiening van die situasie-analise en voorlegging van die kurrikulumdokument aan 

belanghebbendes. 

Taak 

Hersi.ening van die situasie-analise 

Die situasie-analise word hersien om voorsiening te maak vir samelewingsverandering. 

Wysigings word aangebring aan die kurrikulumdokument om te verseker dat die 

verpleegkundekurrikulum in pas is met die nuutste samelewingstendense. 

Taak 

Konsultasie 

Die kurrikulumdokument word voorgele aan die belanghebbendes wat reeds insette gelewer het 

tydens die fase van kurrikulumbeplanning. Die doel is om aan hulle insae te gee in die 

kurrikulumdokument, asook aan hulle die geleentheid te hied om verdere insette te lewer. 

Nadat alle terugvoer ontvang is, word wysigings aangebring aan die kurrikulumdokument. 

Indien nodig kan sommige van die kurrikulumontwikkelingstake weer herhaal word om 

probleemareas te oorbrug. 

Die uiteinde van die fase van kurrikulumontwikkeling is die aanvaarding van die 

kurrikulumdokument deur die kurrikulumkomitee. 

Die onderhawige navorsing is veral gerig op fases een en twee, maar die fase van toepassing word kortliks 

beslcryf. 
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Die toepassingsfase behels kurrikulumimplementering en kurrikulumevaluering en word 

voorgestel in tabel 5 .3. 

Tabel 5.3: Die fase van kurrikulumtoepassing 

FASE STAPPE 
.. 

Toepassing Kurrikulumimplementering 

Kurrikulumevaluering 

Stap3.1 

Kurrikulumimplementering 

.. · 
TAKE·•····• •• >/. 
_.. .,,, ...... ··· . 

Implementering van die opvoedkundige plan 

Samestelling van 'n kurrikulumevalueringsdokument 

Kurrikulumimplementering is 'n essensi~le deel van kurrikulumontwikkeling, want hierdeur 

realiseer die beplande veranderinge wat uiteengesit is in die kurrikulumdokument in die 

opvoedkundige praktyk (Ornstein & Hunkins 1993:229). Die kurrikulumkomitee tree op as 

konsultante wat dosente met raad bedien ten opsigte van kurrikulumimplementering en gee ook 

insette ten opsigte van personeelontwikkeling in hierdie verband. 

Taak 

Implementering van die opvoedkundige plan 

lmplementering van die opvoedkundige plan geskied aan die hand van die 

implementeringsriglyne. Wysigings word aangebring om leemtes in die opvoedkundige plan reg 

te stel. 

Stap3.2 

Kurrikulumevaluering 

Kurrikulumevaluering behels beoordeling van die mate waarin die voorgenome resultate bereik is 

met kurrikulumontwikkeling en -implementering (Ornstein & Hunkins 1988:250). 
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Taak 

Samestelling van 'n kurrikulumevalueringsdokument 

Kurrikulumevaluering geskied by wyse van 'n kurrikulumevalueringsprojek. Evaluering geskied 

aan die hand van die grond.slagstandpunte en die struktuurstandpunte vir 'n 

verpleegkundekurrikulum. Hierbenewens word die grond.slagstandpunte en die 

struktuurstandpunte beoordeel vir relevansie in die lig van voortdurende 

samelewingsverandering, asook veranderende neigings in onderwys en verpleegkunde. 

Na implementering en evaluering, word die bevindinge en voorgestelde wysigings vervat in 'n 

kurrikulumevalueringsdokument wat dien as vertrekpunt vir die herhaling van die 

kurrikulumontwikkelingsproses deur weer te begin met kurrikulumbeplanning. 

Vervolgens word kriteria vir die implementering van die model geformuleer, wat insluit 

kurrikulumontwikkeling, konseptualisering van die grondslag van die verpleegkundekurrikulum, die 

opvoedkundige plan en implementering van die opvoedkundige plan. 

5.4 KRITERIA VIR KURRIKULUMONTWIKKELING 

Spruitend uit die onderhawige navorsing, bet die navorser 'n beginsel en gepaardgaande kriteria vir 

kurrikulumontwikkeling binne verpleegkundekonteks geformuleer. Dit word vervat in die onderhawige 

paragraa£ 

Beginsel: 

Kurrikulumontwikkeling geskied op 'n verantwoordbare wyse 

Kriteria 

Kurrikulumontwikkeling geskied aan die hand van 'n kurrikulumontwikkelingsmodel wat ontwikkel is 

by wyse van wetenskaplike navorsing. 

Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde (par. 5.3; fig. 5.1) kan dien as 

konseptuele raamwerk vir kurrikulumontwikkeling. Die werksaamhede van die 

kurrikulumkomitee kan afgelei word van die model (tabel 7.1). 
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'n Gemeenskapsgerigte kurrikulum berus op die beginsel van gemeenskapsdeelname. Dit beteken dat 

insette vanuit die gemeenskap verkry word tydens ku"ikulumbeplanning en -ontwikkeling. 

Gemeenskapsdeelname word verseker deur periodiek te konsulteer met diegene wat belang bet by 

die verpleegkundekurrikulum, maar wat nie direk betrokke is by die werksaamhede van die 

kurrikulumkomitee nie. Konsultasie geskied tydens die beplanning- en die ontwikkelingfase van 

die kurrikulumontwikkelingsproses soos aangedui in die model. Die belanghebbendes is 

gespesifiseer in paragraaf 3 .5 .1. 

Die verpleegkundekurrikulum is versoenbaar met die statutere vereistes wat op 'n gegewe tydstip van 

krag is. 

Die verpleegkundekurrikulum voldoen aan die bepalings van die wetgewing, beleide en 

regulasies wat geld op die gebied van gesondheidsorg en verpleegonderwys. Die statutere 

omgewing van die verpleegkundekurrikulum is uiteengesit in paragraaf3.4.l.1en3.4.1.2. 

Daar bestaan kongruensie tussen die grondslagstandpunte, die struktuurstandpunte, die opvoedkundige 

plan en riglyne vir die implementering van die opvoedkundige plan. 

Die struktuurstandpunte is versoenbaar met die grondslagstandpunte met ander woorde, die 

kriteria vir 'n verpleegkundekurrikulum is versoenbaar met die filosofiese aannames wat die 

verpleegkundekurrikulum onderle. Die opvoedkundige plan en riglyne vir die implementering 

daarvan, is eweneens kongruent met die grondslagstandpunte en struktuurstandpunte wat tydens 

die fase van kurrikulumbeplanning geformuleer is. Dit verseker dat die filosofiese aannames 

waarop die verpleegkundekurrikulum berus, wel sal realiseer deur die implementering daarvan. 

Die oorhoofse struktuur van die verpleegkundekurrikulum word so beplan dat voorsiening gemaak 

word vir buigsame intree- en uittreepunte 

Die daarstelling van 'n kredietstelsel vir die verwerwing en erkenning van krediete, tesame met 

buigsame intree- en uittreepunte kan 'n bydrae lewer tot 'n beroepsleer vir verpleegkundiges wat 

die beginsel van lewenslange leer onderskraag. Dit sal meebring dat 'n student, byvoorbeeld na 

voltooiing van twee studiejare sy/haar kursus tydelik kan staak, as ingeskrewe verpleegkundige 

kan funksioneer in die praktyk en op 'n latere stadium die derde en vierde studiejare kan voltooi 

(sien ook paragraaf3.4. l.2). 
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5.5 KRITERIA VIR DIE KONSEPTUALISERING VAN DIE GRONDSLAG VAN DIE 

VERPLEEGKUNDEKURRIKULUM 

Beginsel 

Die konseotualisering van die konsep kurrikulum ondersteun 'n holistiese kurrikulumbeskouing. 

Kriterium 

'n Definisie van kurrikulum dui daarop dat die kurrikulum 'n konseptuele en 'n kulturele dimensie het 

Beginsel 

Die definisie van kurrikulum verteenwoordig 'n konsepsie van die kurrikulum as 'n 

opvoedkundige plan, asook dit wat realiseer in die praktyk. Dit verseker dat die 

kurrikulumdokument 'n uiteensetting van die beplande kurrikulumdoel ( oogmerke, uittree

uitkomste en leeruitkomste ), kurrikuluminhoud, leerervarings en standaarde vir die evaluering 

van leer sal bevat, asook riglyne vir die implementering van die opvoedkundige plan. 

Laasgenoemde verwys na aspekte soos die beginsels waarop die onderrig-leerstrategiee, die 

leerklimaat en die rol van die dosent in die onderrig-leersituasie behoort te berus. Hierbenewens 

word strategiee vir die evaluering van leer voorgestel. 

Die funksie van die verpleegkundekurrikulum is die ontwikkeling van 'n leer- en 'n denkingesteldheid by 

studente 

Kriterium 

Die /unksie van die verpleegkundekurrikulum word uitgedruk in terme van 'n persoonlike verbintenis 

om te leer. 

Die funksie is primer gerig op die ontwikkeling van 'n praktisyn wat verbind is tot leer en 

voortdurende intellektuele verkenning. Dit is veral relevant in die lig van die feit dat die 

verpleegkundige toenemend onafuanklik funksioneer in 'n vinnig veranderende en 

komplekswordende gesondheidsorgsituasie wat leer- en kritiese denkvaardighede vereis. Die 

funksie is derhalwe kongruent met beide kritiese denke en omvattende gesondheidsorglewering 

as oogmerke vir 'n verpleegkunde kurrikulum. 

Die persoonlike verbintenis-beskouing van die funksie van 'n kurrikulum (par. 2.5.2.5) omsluit 

die bemeestering van vakinhoud, die ontwikkeling van intellektuele vaardighede deur die 
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toepaslike gebruik van die onderrigtegnologie, asook 'n verbintenis tot sosiale verandering. Dit 

ondersteun ook selfaktualisasie van studente. Laasgenoemde is die persoonlike bevryding van 

studente as gevolg van insig in en waardering van die vrae wat afgevra word deur die akademiese 

dissiplines (Vallance 1986:27-28). 

Die veroleegkundekurrikulum berei studente voor om die tradisie van veroleegkunde te handhaaf asook 

om in 'n veranderende, komplekswordende samelewingskonteks te funksioneer 

Kriteria 

Die opvoedkundige fdosofie wat verpleegkundekurrikulum onderle, is die progressivisme. 

Die verpleegkundekultuur word 0orgedra aan studente deur aan hulle die geleentheid te hied om 

die voorgeskrewe vakke en praktiese vaardighede te bemeester. Die beginsels van die 

proseskurrikulum (par. 2.6.3.3) geld deurdat klem gele word op die leerproses waarvolgens die 

vakke en vaardighede bemeester word. Benewens die oordrag van die tradisies van 

verpleegkunde, word intellektuele ontwikkeling van studente bevorder, en hulle word voorberei 

om in 'n veranderende samelewing te funksioneer en 'n bydrae te lewer tot 

samelewingsverandering (Sien ook paragraaf 5.3.4.3, stap I. I). 

'n Grondslagstandpunt rakende die epistemologie bevestig dat die verpleegkundeku"ikulum 

voorsiening maak vir 'n verskeidenheid kennistipes. 

Die bostaande beginsel kan realiseer deur kurrikuluminhoud te konseptualiseer in terme van 'n 

verskeidenheid kennistipes. Hieronder ressorteer gesaghebbende, prosedurale, metodologiese, en 

metakognitiewe kennis. Daar word ook gespesifiseer dat onderrig daarop gerig is om aan 

studente die geleentheid te hied om kennis aktief te verwerf en publieke kennis te omskep in 

persoonlike kennis (par. 2.5.3.2). Dit sal daartoe lei dat dat die kurrikuluminhoud wat 

gespesifiseer word in die opvoedkundige plan, 'n verskeidenheid kennistipes weerspieel en dat 

onderrig-leerstrategiee wat die ontwikkeling van die kennistipes ondersteun, in die 

implementeringsriglyn gespesifiseer word. 

Die grondslagstandpunte rakende die samelewing is kongruent met die multikulturele aard van die 

samelewing en die realiteite van die inligtingtegnologietydperk. 

'n Grondslagstandpunt oor die eienskappe van die afgestudeerde kan geformuleer word in terme 

van 'n kritiese, bevoegde professionele praktisyn wat beskik oor 'n leeringesteldheid en die 
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vermoe om hoe gehalte, omvattende gesondheidsorg te lewer. 

Grondslagstandpunte rakende die samelewing gee 'n aanduiding van hoe die 

verpleegkundekurrikulum 'n multikulturele samelewing sal dien in terme van kultureel-relevante 

kurrikuluminhoud en leerervarings, asook taal van onderrig. Sodanige stellings gee 'n 

aanduiding van die voorneme om 'n multikulturele studentekorps te dien en om studente voor te 

berei om in die gesondheidsbehoeftes van 'n multikulturele samelewing te voorsien. 

'n Standpunt rakende die mees geskikte media as bron van kennis ondersteun die belangrikheid 

van veral die elektroniese media as bron van kennis (par. 4.6.4.2). Dit is belangrik in die lig van 

samelewingsrealiteite spruitend uit die inligtingtegnologietydperk wat tegnologiese geletterdheid 

ten opsigte van die inligtingtegnologie vereis. 

Die leerteoriei waarop die strategie vir die implementering van die opvoedkundige plan berus, word 

uitgespel. 

Die ontwikkeling van kritiese denke en die vermoe tot omvattende gesondheidsorglewering 

vereis dat die verpleegkundekurrikulum berus op die kognitiewe veld-leerteoriee, die kognitiewe 

ontwikkeling-teoriee en die ervaringsleerteorie van Kolb (par. 2.5.3.4). 

Die kognitiewe veld-leerteoriee onderle probleemgerigte en mediagesteunde leer (par. 4.6.4). Die 

kognitiewe ontwikkelingsteoriee dien as basis vir kooperatiewe leer en bemiddelingsleer (par. 

4.6.4; par.4.7.4.1). Die ervaringsleerteorie van Kolb onderle retlektiewe leer (par. 4.7.4.2). 

5.6 KRITERIA VIR DIE OPVOEDKUNDIGE PLAN 

Die doelwitte van die onderhawige navorsing bet die implementering en die interpretering van 'n situasie

analise ingesluit. Bereiking van die doelwitte bet insig verleen in die kriteria waaraan 'n 

verpleegkundekurrikulum behoort te voldoen. Sodanige kriteria is geformuleer deur die navorser en word 

vervat in die onderhawige paragrawe. 
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vermoe om hoe gehalte, omvattende gesondheidsorg te lewer. 

Grondslagstandpwite rakende die samelewing gee 'n aanduiding van hoe die 

verpleegkundekurrikulum 'n multikulturele samelewing sal dien in terme van kultureel-relevante 

kurrikuluminhoud en leerervarings, asook taal van onderrig. Sodanige stellings gee 'n 

aanduiding van die voomeme om 'n multikulturele studentekorps te dien en om studente voor te 

berei om in die gesondheidsbehoeftes van 'n multikulturele samelewing te voorsien. 

'n Standpwit rakende die mees geskikte media as bron van kennis onderstewi die belangrikheid 

van veral die elektroniese media as bron van kennis (par. 4.6.4.2). Dit is belangrik in die lig van 

samelewingsrealiteite spruitend uit die inligtingtegnologietydperk wat tegnologiese geletterdheid 

ten opsigte van die inligtingtegnologie vereis. 

Die leerteoriee waarop die strategie vir die implementering van die opvoedkundige plan berus, word 

uitgespel. 

Die ontwikkeling van kritiese denke en die vermoe tot omvattende gesondheidsorglewering 

vereis dat die verpleegkundekurrikulum berus op die kognitiewe veld-leerteoriee, die kognitiewe 

ontwikkeling-teoriee en die ervaringsleerteorie van Kolb (par. 2.5.3.4). 

Die kognitiewe veld-leerteoriee onderle probleemgerigte en mediagesteunde leer (par. 4.6.4). Die 

kognitiewe ontwikkelingsteoriee dien as basis vir ko0peratiewe leer en bemiddelingsleer (par. 

4.6.4; par.4.7.4.1). Die ervaringsleerteorie van Kolb onderle reflektiewe leer (par. 4.7.4.2). 

5.6 KRITERIA VIR DIE OPVOEDKUNDIGE PLAN 

Die doelwitte van die onderhawige navorsing het die implementering en die interpretering van 'n situasie

anali~ ingesluit. Bereiking van die doelwitte het insig verleen in die kriteria waaraan 'n 

verpleegkundekurrikulum behoort te voldoen. Sodanige kriteria is geformuleer deur die navorser en word 

vervat in die ohderhawige paragrawe. 
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Beginsel: 

Die verpleegkundekurrikulum ondersteun die ontwikkeling van kritiese denke en die vermoe tot 

omvattende gesondheidsorglewering by studente 

·Kriteria 

Die oogmerke van die verpleegkundekurrikulum is kritiese denke en die vermoe tot omvattende 

gesondheidsorglewering. 

Kritiese denke stel die verpleegkundige in staat om te funksioneer in 'n veranderende, 

komplekswordende gesondheidsorgkonteks en om te oorleef in die bree, inligtinggedrewe 

samelewing. Die verpleegkundige funksioneer toenemend onafuanklik in die primere 

gesondheidsorgsituasie en dit vereis ook 'n praktisyn wat oor kritiese denkvermoe beskik. 

Die vermoe tot omvattende gesondheidsorglewering kan daartoe lei dat die verpleegkundige 'n 

gesondheidsdiens op alle vlakke van dienslewering en op alle stadia van die gesondheid-/siekte

kontinuum kan lewer. Die omvattende gesondheidsorgstelsel berus op die onderliggende filosofie 

van primere gesondheidsorg en daarom word die student ook voorberei vir die primere 

gesondheidsorgpraktyk. 

Die kurrikulumdokument dui op 'n geiiltegreerde benadering ten opsigte van die beplanning van die 

kurrikuluminhoud (kennis), onderrig (die rol van die dosent om rejlektiewe leer te bewerkstellig -

kritiese rejlektering) en leerervarings vir die ontwikkeling van kritiese denke by studente (aksie). 

Die drie basiese komponente van kritiese denke is kennis, kritiese reflektering en aksie (par. 

4.4.4.1). Deur middel van kritiese reflektering vind bemiddeling plaas om kennis en aksie in 

verband te bring. Kennis verwys na die internalisering van kurrikuluminhoud wat lei tot kundige 

praktykoptrede (kennis in praktyk). Aksie verwys na leerervarings om studente aktiefte betrek by 

leer op konseptuele en praktykvlak. Kritiese reflektering kan in verband gebring word met die 

bemiddelingsrol van die dosent vir die bevordering van reflektiewe leer om kennis en aksie in 

verband te bring. Dit impliseer dat die kurrikuluminhoud en leerervarings vir die ontwikkeling 

van kritiese denke gespesifiseer word in die kurrikulumdokument, maar dat die rol van die 

dosent vir die bevordering van reflektiewe leer ook uitgespel word om te verseker dat 

implementering van die verpleegkundekurrikulum wel lei tot kritiese denke. 



193 

Kritiese uitkomste word gestel. 

Die uittree- en leeruitkomste vir 'n verpleegkundekurrikulum kan die volgende aspekte dek: 

Kritiese denke 

• bemeestering van verpleegwetenskaplike vakinhoud en 'n kritiese beskouing daarvan om 

uitgediende idees en praktyke uit te daag 

• beoefening van kritiese denkvaardighede soos: 

* algemene kritiese denkvaardighede (navorsing, probleemoplossing, besluitneming 

en kreatiewe denke) 

* algemene kliniese kritiese denkvaardighede ( diagnostiese beredenering, kliniese 

deduksie en kliniese besluitneming) 

• openbaring van 'n kritiese ingesteldheid, naamlik onafhanklikheid, selfvertroue, 

verantwoordelikheid, integriteit, die neem van risiko's, kreatiwiteit en nuuskierigheid 

lnligtingvaardighede 

• onafhanklike soeke na, verwerking en toepassing van inligting. 

Leer 

• metakognisie, leervaardighede en 'n verbintenis tot lewenslange leer 

Tegnologiese vaardighede 

• benutting van die inligtingtegnologie in die soeke na kennis 

• benutting van die kommunikasietegnologie om effektief te kommunikeer binne sosiale 

verband 

Die visie van die verpleegkundige 

• insig in gesondheidsbedreigende faktore, nasionaal en internasionaal 

• toekomsgerigtheid, maar ook insig in die geskiedkundige faktore wat moderne 

gesondheidsorg beYnvloed 

• insig in die sosiale konteks van gesondheid en siekte 

Sosiale vaardighede 

• leierskap 

• kultuursensitiewe, geslagsneutrale, hierargies-neutrale kommunikasie en die lewering van 

toesprake 
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• instandhouding van inter- en eksterne gesondheidsorgverhoudinge 

• politieke vaardighede: 

* gemeenskapsevaluering en waarde-identifisering ten opsigte van gesondheidsake 

* konflikhantering 

* beinvloeding van beleidmaking ter bevordering van gesondheid 

* bevordering van gemeenskapsdeelname en -bemagtiging 

• berading 

Selfretlektering 

• beoefening van reflektiewe praktyk, insluitend seltbestuur, selfevaluering en evaluering van 

eiepraktyk 

Spesifieke leeruitkomste wat verband hou met omvattende gesondheidsorglewering word gesteL 

Die leeruitkomste wat verband hou met die volgende kan geformuleer word: 

Professioneel-eties 

• respekvolle optrede 

• simpatiek-empatiese optrede 

• respek vir menseregte 

• praktisering volgens etiese en morele kodes en tersaaklike wette 

• etiese beredenering en die hantering van morele dilemmas 

• onafuanklike en verantwoordelike praktykvoering binne die multidissiplinere spanverband 

Kliniese praktyk 

• kritiese denkvaardighede in verpleegkunde . - beraming, beplanning, implementering, 

evaluering en rekordhouding toegepas op kliniese verpleegkunde 

• toepaslike praktiese vaardighede 

• koste-effektiewe lewering van primere gesondheidsorg binne 'n omvattende 

gesondheidsorgstelsel volgens die lewensfases op alle fases van die gesondheid-/siekte

kontinuum 

• vermoe om te funksioneer in openbare en private gesondheidsorgdienste op primere, 

sekondere en tersiere vlak van voorkoming 

• insig in en die hantering van gesondheids- en toepaslike sosiale vr~gstukke 

• kultureel-kongruente verpleging aan individue, gesinne en gemeenskappe 

• bestuurs- en kliniese onderrigvaardighede ten opsigte van die bestuur van pasientsorg, 'n 

gesondheidsorgeenheid en menslike hulpbronne 
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• instandhouding van interne gesondheidsverhoudinge 

Tegnologiese vaardighede 

• benutting van die inligtingtegnologie in die uitvoering van die kliniese taak 

• benutting van die kommunikasietegnologie in gesondheidsorg 

• benutting van toepaslike gesondheidsorgtegnologie 

Die kurrikuluminhoud omsluit verpleegwetenskaplike vakinhoud, asook kritiese denkvaardighede en 

-prosesse. 

Die verpleegwetenskaplike vakinhoud wat in die kurrikulumplan ingesluit behoort te word, is 

geidentifiseer tydens die situasie-analise en is uiteengesit in paragraaf 3.5.6. Hierdie kennis 

verteenwoordig gesaghebbende en gepaardgaande prosedurale kennis. 

Daar kan voorsiening gemaak word vir keusevakke om voorsiening te maak vir die spesifieke 

belangstellings van studente. 

Kritiese denkvaardighede wat van toepassing is vir verpleegkunde word gespesifiseer. Die 

denkvaardighede is uitgespel in paragrawe 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6. Hierdie denkvaardighede 

verteenwoordig metodologiese en metakognitiewe kennis, en sluit in die toepassing van die 

wetenskaplike metode, probleemoplossing, besluitneming, kreatiewe denke en die 

verpleegproses. Dit behels ook die aanwending van inligtingvaardighede vir die verwerwing, 

verwerking en toepassing van inligting (sien ook tabel 7.2). 

Die beginsels van die proseskurrikulum geld. Dit beteken dat die primere fokus die wyse is 

waarop die mens dink en leer, en toepassing van hierdie prosesse op die verpleegwetenskaplike 

vakinhoud (2.5.3.3). 

Die kurrikuluminhoud voldoen aan die kriteria van geldigheid, betekenisvolheid, nuttigheid, 

konsekwentheid met die behoeftes van studente, relevantheid en leerbaarheid. 

Die kriteria vir kurrikuluminhoud is bespreek in paragraaf 2.6.2.3. 

Die kurrikuluminhoud is uiteengesit volgens 'n oorhoofse konseptuele raamwerk, verbandhouende 

temas en alternatiewe inhoude. 

Die selektering van kurrikuluminhoud kan geskied volgens die stappe soos bespreek in paragraaf 
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2.6.2.2. 'n Oorsig van die kurrikuluminhoud wat vervat is in die kurrikulumdokument kan 

aangedui word in die vorm van 'n konseptuele raamwerk. Die temas wat afgelei is van die 

konseptuele raamwerk word uiteengesit, asook alternatiewe inhoude wat van toepassing is op die 

temas en waaruit 'n keuse gemaak kan word deur individuele studente. 

Die verloop van die kurrikulum soos van toepassing op die intellektuele ontwikkeling van studente 

word beplan volgens die kritiese denkl'lakke, naamlik basies, kompleks en verbintenis (par. 7.3.2.3; 

tabel 7.3). 

Studente word gelei om te beweeg vanaf 'n reg-verkeerd-orientasie en 'n absolute geloof in 

gesaghebbende kennis, na die vlakke van relativisme en verbintenis (par. 4.4.4.2, fig. 4.2). Dit 

kan geskied deur onderrig te beplan volgens die leerstadia van Grow (par. 4.8.4.1 & tabel 4.6). 

Die verloop van die verpleegkundekurrikulum ten opsigte van omvattende gesondheidsorglewering 

geskied volgens die vlakke van voorkomende gedrag (par. 7.3.2.3; fig. 7.1). 

Studente word stelselmatig blootgestel aan dienste wat gerig is op primere voorkoming, 

sekondere voorkoming en tersiere voorkoming. Dit kan geskied deur kliniese plasings te beplan 

in gesondheidsdienste op die onderskeie vlakke van gesondheidsorglewering (par. 4.5.4). 

Ter versekering van artikulasie tussen kurrikuluminhoud en kliniese plasings van studente, word 

die verloop van die kurrikuluminhoud (insluitend praktiese vaardighede) beplan volgens die 

vlakke van voorkomende gedrag, naamlik primere, sekondere en tersiere voorkoming (par. 

4.5.4). 

Horisontale organisasie ten opsigte van vakinhoud geskied volgens integrerende temas. Die temas dien 

as bron van die vraagstukke, behoeftes en probleme wat aan studente voorgehou word vir bestudering 

(par. 7.3.2.3; fig. 7.2). 

Die kurrikulumomvang verwys na die breedte teenoor diepte wat gehandhaaf word tydens die 

bestudering van die temas. 

Die temas word in diepte bestudeer deur dit empiries-analities, interpretatief-hermeneuties en 

selfreflekterend (krities) te benader (par. 2.5.3.2). Dit verteenwoordig die bemeestering van die 

feitelike, insig in die onderliggende betekenis van dit wat bestudeer word, asook 'n kritiese 

ingesteldheid teenoor die sosiale, kulturele en historiese faktore wat die saak beinvloed. Sodoende 

word uitgediende idees en praktyke uitgedaag om sosiale hervorming ten opsigte van 

gesondheidsorg tot gevolg te he. 
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Die breedte word gekonseptualiseer volgens die kenpatrone van Carper (par. 4.8.4.5). Dit beteken 

dat elke tema bestudeer sal word volgens die empiriese (feitelike) en inherente etiese 

vraagstukke, en dat die geleentheid gebied word vir selfondersoek vir die ontwikkeling van 

seHkennis SOOS van toepassing op die besondere tema. Hierbenewens word kritiese 

denkvaardighede en metakognitiewe vaardighede toegepas tydens die bestudering van die temas. 

Studente word ook die geleentheid gebied om die kennis wat hulle bekom reflektief toe te pas in 

die kliniese praktyk. 

Evaluering van leer geskied aan die hand van intellektuele en pro/essionele standaarde (par 4.4.4.2). 

Evaluering van leer geskied aan die hand van intellektuele en professionele standaarde. 

Evaluering op konseptuele vlak en in die kliniese praktyk het ten doel om die intellektuele 

funksionering van studente te beoordeel, sowel as hulle vermoe om op te tree binne die 

parameters van die waardes en norme van verpleegkunde. 

V oorsiening word gemaak vir evalueringstrategi~ vir die beoordeling van die intellektuele 

vermoe van studente soos navorsing, beredenering, probleemoplossing, besluitneming en die 

vermoe om 'n saak ofkliniese situasie kreatiefte benader. 

Die kriteria vir beoordeling wat vervat word in die evalueringsinstrumente is, byvoorbeeld 

ondubbelsinnigheid, noukeurigheid en logika. Dit sluit die vermoe in om wyd te dink, argumente 

te kommunikeer en te verdedig. Evaluering is derhalwe nie bloot gerig op die bepaling van 

studente se vermoe om inhoud te memoriseer en weer te gee nie. 

Beoordeling geskied ook aan die hand van byvoorbeeld eties-wetlike en professionele kriteria. Dit 

verseker dat studente se intellektuele funksionering en praktykoptredebeoordeel word binne die 

parameters van dit wat gewens is in verpleegkunde. 

5. 7 KRITERIA VIR DIE IMPLEMENTERING VAN DIE OPVOEDKUNDIGE PLAN 

'n Kurrikulumdokument bevat benewens die opvoedkundige plan, ook riglyne vir die implementering 

daarvan. Die onderstaande kriteria gee 'n aanduiding van die eienskappe waaraan die 

implementeringstrategie kan voldoen. 
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Onderrig-leerstrategiee en leeraktiwiteite vir leer op konseptuele vlak en praktykvlak word 

gespesifiseer. 

Twee tipes leeraktiwiteite word deur die dosent beplan, naamlik aktiwiteite vir konseptuele leer 

en die gerig op praktykervarings as lid van die gesondheidspan. 

• Op konseptuele vlak word onderrig-leerstrategiee gespesifiseer aan die hand waarvan 

abstrakte realiteitsmodelle aan studente voorgehou word. 

• Op praktykvlak word kliniese leergeleenthede en kliniese onderrig-leerstrategiee 

gespesifiseer. Hierdie kliniese leergeleenthede dien as konkrete realiteitsmodelle en 'n bron 

van probleme ofvraagstukke wat kan dien as leerstimulus vir probleemgerigte leer. Dit hied 

ook 'n geleentheid vir eksperimentering met insigte en voorgestelde oplossings wat spruit uit 

'n leersessie. 

'n Gemeenskapsgerigte benadering word gehandhaaf. 

Die beginsel van 'n gemeenskapsgerigte kurrikulum vereis dat die konkrete en abstrakte 

realiteitsmodelle wat aan studente voorgehou word, 'n weerspieeling sal wees van die behoeftes, 

probleme en tendense van die samelewing. 

'n Balans word gehandhaaf deurdat die kurrikulum die gesondheidsorgpriorteite van die 

samelewing weerspieel. Dit kan geskied deur 'n groter gewig toe te ken aan vakinhoud wat 

verband hou met die gesondheidsorgprioriteite van die samelewing. Die 

gesondheidsorgprioriteite vir die RSA is gespesifiseer in paragraaf 3.5.7. Die kliniese situasies 

waaraan die studente blootgestel word, moet verteenwoordigend wees van die dienste waarin 

hulle as gekwalifiseerde verpleegkundiges werksaam mag wees. 

Tydens onderrig aan die hand van konkrete realiteitsmodelle behoort verseker te word dat die 

primere doel is om leer by studente te bewerkstellig en nie dienslewering nie. Om te verseker dat 

probleemgerigte leer wel realiseer tydens kliniese begeleiding, moet verseker word dat die 

studente ook in die kliniese situasie toegang het tot die nodige onderrigmedia. 

Die gespesifiseerde onderrig-leerstrategiee voldoen aan die kriteria van geldigheid, verskeidenheid, 

ooreenkomstigheid met die ontwikkelingsvlak van studente, balans, relevansie en 

studentbetrokkenheid. 

Bovermelde kriteria is bespreek in paragraaf2.6.4.3. 
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Indien die kriteria realiseer, kan dit lei tot: 

• die daarstelling van 'n verskeidenheid leerervarings om die realisering van die 

gespesifiseerde leeruitkomste te bevorder, asook 'n keuse aan studente te hied 

• onderrig wat ooreenkomstig is met die ontwikkelingsvlak van studente (sien ook die model 

van Grow in par. 4.7.3.3 en tabel 4.5) 

• 'n balans tussen die voorkeure van studente en die voorneme om kritiese denke te ontwikkel 

• relevante leerervarings ten opsigte van kritiese denke en omvattende gesondheidsorg 

(sien ook par. 2.6.4.3) 

Onderrlg-leerstrategiee wat probleemgerigte, mediagesteunde en koiJperatiewe leer ondersteun, word 

gespesifiseer. 

Probleemgerigte leer dien as skakeling tussen bestaande kennis waaroor studente beskik en aksie 

vir leerdoelwitbereiking op konseptuele of praktykvlak. Probleemsituasies waarmee studente in 

die onderrig-leersituasie of die praktyk gekonfronteer word, word volgens hul kognitiewe 

struktuur van bestaande kennis herken en geihterpreteer. Nuwe kennis word ingewin om 

bestaande kennis aan te vul vir die suksesvolle oplossing van die leerprobleem. Dit lei tot 

uitbreiding van die kognitiewe struktuur van studente. Kennis en oplossingstrategiee wat in die 

proses verwerf is, word op eksperimentele wyse in soortgelyke situasies uitgetoets en dit lei tot 'n 

herhaling van die proses. Probleemgerigte leer vereis dat studente 'n probleem herken en 

definieer volgens die raamwerk van bestaande kennis. Probleemgerigte leer kan planmatig 

geiinplementeer word aan die hand van die fases van probleemoplossing soos bespreek in 

paragraaf 4.4.5.1 en die proses van probleemgerigte leer (par. 4.6.4.1 ). 

Probleemgerigte leer vereis dat studente inligting onafuanklik bekom, verwerk en toepas ter 

oplossing van die probleem wat aan hulle voorgehou word. Leer geskied te midde van 'n vinnig 

veranderende samelewing wat gekenmerk word deur 'n kennisontploffing en 'n snelle 

ontwikkeling op die gebied van die inligtingtegnologie. Die ontwikkeling van 

inligtingvaardighede en tegnologiese geletterdheid by studente is van kardinale belang. Dit geld 

ook vir die vermoe tot selfgerigte leer. Media, en veral die inligtingtegnologie, is 'n belangrike 

bron van inligting vir studente se selfgerigte soeke na kennis tydens die implementering van 

probleemgerigte leer. Dit lewer ook 'n bydrae tot tegnologiese geletterdheid, veral ten opsigte van 

die inligtingtegnologie. Selfgerigte soeke na kennis en die sinvolle benutting van die 

inligtingtegnologie vereis dat studente beskik oor inligtingvaardighede. Die ontwikkeling van 

inligtingvaardighede kan planmatig geskied aan die hand van 'n kurrikulumgids soos bespreek in 

tabel 4.4. 
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Probleemgerigte en mediagesteunde leer ter ontwikkeling van kritiese denke geskied in 'n 

k00peratiewe leerklimaat. 

Suksesvolle toepassing van kooperatiewe leer vereis dat daar voldoen word aan die voorvereistes, 

eienskappe en beginsels vir kooperatiewe leer (par. 4.6.4.3). 

Groepdinamika word deur die dosent bevorder volgens die dimensies van 'n effektiewe groep 

(par. 4.6.4.3 & fig. 4.6). Die dimensies van 'n effektiewe groep dien as kriteria aan die hand 

waarvan studente groepeffektiwiteit na afloop van leersessies kan beoordeel. Hierdie kriteria kan 

vervat word in 'n evalueringsinstrument. 

'n Strategie vir die toepassing van kooperatiewe leer in verpleegkunde kan ontwikkel word aan 

die hand van die model van Beck (par. 4.6.4.3 & fig. 4. 7). 

'n Strategie vir die daarstelling van 'n interaktiewe, kooperatiewe, demokratiese leerklimaat wat die 

ontwikkeling van 'n kritiese ingesteldheid ondersteun, word uitgespel. 

'n Interaktiewe leerklimaat word daargestel om interaksie onder studente, dosent-student

interaksie, asook interaksie met die leerstof te bewerkstellig. Dit kan geskied deur die beginsels 

van probleemgerigte, mediagesteunde en k00peratiewe leer toe te pas. 

Die leerklimaat ondersteun medewerking en interafuanklikheid onder studente. Dit kan geskied 

deur die implementering van die voorvereistes vir betekenisvolle medewerking en dialoog, 

naamlik samehorigheid, dialoog, pluraliteit en politieke deelname (par. 4.6.4.3). 

Die leerklimaat is demokraties en word gekenmerk deur 'n vennootskap tussen medeleerders, 

insluitend die dosent. Studente word gelei na toenemende selfgerigtheid ten opsigte van leer. 

Die leerklimaat ondersteun die ontwikkeling van 'n kritiese ingesteldheid by studente. Dit is 

ondersteunend en nie-veroordelend. Nuuskierigheid word aangemoedig en studente word 

toegelaat om risiko's te neem en te fouteer in die soeke na kreatiewe oplossings vir probleme. 

Gedissiplineerde optrede en deursettingsvermoe word beloon. 
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Die rol van die dosent word gekonseptualiseer in terme van bemiddeling en die bevordering van 

selfgerigtheid ten opsigte van leer. 

Die dosent as bemiddelaar 

Die rol van die dosent is die van bemiddelaar tussen die eksterne stimuli en die kognitiewe 

prosesse van studente. Bemiddeling geskied deur die toepassing van die beginsels van 

bemiddelingsleer (par. 4. 7.4.1) en die van reflektiewe leer (par 4. 7.4.2). 

Die dosent fokus op kurrikuluminhoud, leerervarings, die leerklimaat en die student self in die 

vervulling van sy/haar bemiddelingsrol. 

Die rol van die dosent ten opsigte van bemiddelingsleer, kan soos volg opgesom word: 

Ten opsigte van kurrikuluminhoud 

lnaggenome die leerstadium waarop studente verkeer, is die dosent verantwoordelik vir die 

selektering van kurrikuluminhoud (vakinhoud en prosesse) wat betrekking het op 'n besondere 

leertaak, asook die ontsluiting van moeilike leerstof. Struktuur word daargestel deur oorhoofse 

doelstellings te formuleer, komplekse kennis uit te klaar, vakinhoud wat verband hou met 'n 

leertaak te omlyn, asook deur komplekse leertake af te breek in hanteerbare take. 

Ten opsigte van die leerklimaat 

Die dosent dra by tot die ontwikkeling van 'n ko0peratiewe leerklimaat, maar voorsiening word 

ook gemaak vir individualisering van onderrig. Die eienskappe van die leerklimaat is reeds 

hierbo beskryf. 

Ten opsigte van leerervarings 

Leerervarings moet voorsiening maak vir dosentgesentreerde onderrig en leerdergesentreerde 

leeraktiwiteite deur onderrig te beplan volgens die leerstadia van Grow (par. 4.7.3.3. & tabel 

4.5). Die beplanning van onderrig volgens die leerstadia van Grow kan lei tot die vermoe tot 

selfgerigte leer as kurrikulumuitkoms. 

Daar word verseker dat die beginsels van probleemgerigte, mediagesteunde en k<>Operatiewe leer 

wel realiseer in die onderwyspraktyk. 
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Ten opsigte van die persoonlike ontwikkeling van studente 

Die dosent lewer 'n bydrae tot selfevaluering en dat studente sukses belewe ten opsigte van 

persoonlike vordering. 

Die dosent as bevorderaar van selfgerigte leer 

Die rol van die dosent as bemiddelaar gaan gepaard met die bevordering van selfgerigtheid by die 

studente ten opsigte van leer. Selfgerigtheid kan bevorder word deur die rol van die dosent te 

beplan volgens die leerstadia waarop studente hulle bevind (par. 4.8.4.1-4.8.4.2; tabel 4.6). 

Die dosent vervul 'n bemiddelingsrol deur die beginsels van reflektiewe leer toe te pas. 

Reflektiewe leer word verseker deur die leerervarings te struktureer volgens die fuses van 

ervaringsleer (par. 4.7.4.2 en fig. 4.8). 

'n Verskeidenheid evalueringstrategiee vir die evaluering van leer, word gespesifiseer. 

Evaluering van leer geskied, soos die leerervarings, op konseptuele vlak en praktykvlak. 

Evaluering van leer geskied dus deur studente teoreties en klinies te evalueer. 

Strategiee vir vormende en summatiewe evaluering word gespesifiseer (Uys & Cassimjee 1997: 

135-136, Van Niekerk & Van Aswegen 1993: 39-40). 

Strategiee wat gerig is op selfevaluering, portuurgroepevaluering en evaluering deur die dosent 

word gespesifiseer (par. 4.6.4.3). 

Die fokus van evaluering sluit die volgende in: 

• die vermoe tot selfgerigte leer (par. 4.7.3.3) 

• vordering ten opsigte van leerdoelwitbereiking 

• bydrae tot groepeffektiwiteit en leerdoelwitbereiking tydens kooperatiewe leer (par. 4.6.4.3) 

• die vermoe om kennis toe te pas vir die oplossing van probleme (par. 4.6.4.1) 

• die probleemoplossingstrategiee van studente (par 4.6.4.1) 

(Uys & Cassimjee 1997:135-136; Van Niekerk & Van Aswegen 1993: 39-40). 

Die evalueringstrategiee wat gespesifiseer word, ondersteun betroubare en geldige evaluering. 

Betroubare en geldige evaluering is in paragraaf2.6.5.5 bespreek. 
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Evaluering van leer voldoen aan die beginsels van probleemgerigtheid, omvattende gesondheidsorg en 

gemeenskapsgerigtheid. 

'n Probleemgerigte evalueringsbenadering vereis dat die mate waarin studente die 

verpleegwetenskaplike kennis kan toepas ter oplossing van probleme, beoordeel word Dit kan 

geskied deur toets- en eksamenitems in die vorm van probleme en vraagstukke wat beredenering 

en oplossing vereis, te formuleer. Beoordeling geskied aan die hand van intellektuele en 

professionele standaarde wat vervat word in die memorandum. 

Op die gebied van kliniese evaluering word studente se vermoe om omvattende gesondheidsorg 

op kritiese wyse te benader, beoordeel. Aspekte soos probleemoplossing, besluitneming en 

kreatiwiteit in die kliniese praktyk word beoordeel. 

Die beginsel van omvattende gesondheidsorg vereis dat die items van 'n toets of kliniese 

evalueringsinstrument verteenwoordigend sal wees van die rol van die verpleegkundige op die 

gebied van primere, sekondere en tersiere voorkoming. 

'n Gemeenskapgerigte benadering in verpleegonderwys vereis dat die toetsitems 

verteenwoordigend is van die heersende en geantisipeerde behoeftes en probleme van die 

omliggende gemeenskap. Dit kan ook die gesondheidsorgprioriteite van die gesondheidsowerheid 

weerspie!l. 

5.8 SAMEVATTING 

Die Model vir Kurrikulumontwikkeling vir V erpleegkunde spel die kurrikulumontwikkelingstake uit, 

asook die fases en stappe vir die afhandeling van die take. Verskeie kriteria is geformuleer om te dien as 

riglyne vir die ontwikkeling van 'n verpleegkundekurrikulum wat voldoen aan die vereistes van die 

hedendaagse samelewing. 
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HOOFSTUK SES 

EV ALUERING VAN DIE MODEL VIR KURRIKULUMONTWIKKELING IN 

VERPLEEGKUNDE 

6.1 INLEIDING 

Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde en kriteria vir die implementering daarvan is 

kwalitatief gei!valueer deur dit voor te le aan deskundiges vir die beoordeling daarvan aan die hand van 

bepaalde evalueringskriteria. 

Die onderhawige hoofstuk bevat 'n oorsig oor die wyse waarop die navorser te werk gegaan het om die 

model te evalueer, asook die bevindinge wat hieruit gespruit het. 

6.2 EV ALUERINGSKRITERIA 

Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in V erpleegkunde is geevalueer aan die hand van bepaalde 

evalueringskriteria. 

Chinn en Kramer (1995:126-137) asook Parse (1987:5-10) stel kriteria daar vir die evaluering van 'n 

teorie. V erskeie van die kriteria is van toepassing op die evaluering van die Model vir 

Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde en daardie kriteria is vervat in 'n vraelys wat, tesame met 'n 

uiteensetting van die model, voorgele is aan deskundiges op die gebied van die verpleegkundekurrikulum. 

Die kriteria word vervolgens bespreek. 

6.2.1 Semaotiese integriteit 

6.2. l. l Semantiese duidelikheid 

Semantiese duidelikheid verwys na die mate waarin die betekenis van 'n model uitgespel word deur 'n 

ondubbelsinnige uiteensetting daarvan. 

Semantiese duidelikheid word verseker deur die konsepte van 'n model op ondubbelsinnige wyse te 

definieer of te omskryf. Die navorser weerhou hom/haar daarvan om verskeie terme afwisselend te gebruik 

in die plek van die wat geidentifiseer en gedefinieer is as sentrale konsepte van die model. Byvoorbeeld, 
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indien die term sillabus in die beskrywing van die model soms gebruik word om te verwys na kurrikulum, 

lean dit lei tot inkorting van semantiese duidelikheid. 

Semantiese duidelikheid word ook bevorder deur die beginsel van spaarsaamheid te handhaaf. 

Spaarsaamheid verwys na eenvoud in struktuur en ekonomiese gebruik van woorde om die betrokke 

verskynsel met die minimum omslagtigheid te verduidelik. 

6.2.1.2 Semantiese konsekwentheid 

Semantiese konsekwentheid word verseker deur die konsepte van 'n model te definieer of te omskryf en 

dit deurgaans te gebruik op 'n wyse wat ooreenstem met die definisies of omskrywings. 

6.2.2 Logika 

Logika verwys na die uiteensetting van die model om 'n samehangende geheel te vorm, asook die 

strukturele duidelikheid daarvan. 

Logiese uiteensetting van 'n model word verseker deur die verband tussen die konsepte op 

ondubbelsinnige wyse uit te spel. Die struktuur van en verhoudings binne die model kan uiteengesit word 

deur middel van 'n grafiese voorstelling met 'n gepaardgaande verduideliking van die betekenis daarvan 

om 'n samehangende geheel te vorm. 

Benewens die logiese uiteensetting van 'n model word die estetiese aard van die grafiese voorstelling 

daarvan ook beoordeel. 

6.2.3 Praktiese implikasies 

Die kriterium verwys na die nut van die model en die bydrae wat dit lean lewer in die praktyk. Binne 

konteks van die onderhawige navorsing word die model beoordeel in terme van die praktiese nut daarvan 

om kurrikulumontwikkeling te rig in verpleegonderwys. 

6.3 DOE~TELLING 

Die doel wat nagestreef is met die evaluering van die model en gepaardgaande kriteria is om leemtes te 

identifi.seer en voorstelle vir wysigings in te win, asook te bepaal of dit 'n potensiele bydrae lean lewer tot 

kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde. 
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6.4 METODE 

Vervolgens word 'n oorsig gegee oor die wyse waarop die navorser te werk gegaan het om die Model vir 

Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde te evalueer. 

6.4.1 Steekproefneming 

Die populasie waaruit 'n steekproef getrek is, is geregistreerde verpleegdosente wat betrokke is of was by 

kurrikulumverwante aktiwiteite. 

'n Nie-waarskynlikheidsteekproefuemingstegniek, naamlik oordeel-steekproefueming, is gebruik om 

persone te selekteer aan wie die model voorgele kon word vir die evaluering daarvan. Deskundiges op die 

gebied van die verpleegkundekurrikulum is geYdentifiseer aan die hand van bepaalde insluitingskriteria, 

naamlik: 

• geregistreer by die Suid-Afrikaanse Interim Raad op verpleging as dosent 

• is tans werksaam in die verpleegonderwyssituasie ofverbonde aan 'n professionele raad ofvereniging 

• betrokkenheid tans of in die verlede by kurrikulumverwante sake, hetsy kurrikulumevaluering, -

ontwikkeling of -navorsing 

Die navorser was in die verlede betrokke by verskeie kurrikulumverwante projekte en werkswinkels en het 

uit hoofde van die betrokkenheid verskeie persone geidentifiseer wat 'n bydrae kon lewer ten opsigte van 

die evaluering en verfyning van die model. Dit is dan juis hierdie persone wat betrek is by die evaluering 

van die model. 

6.4.2 Evalueringsinstrument 

Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde (par. 5.3; fig. 5.1) en die kriteria vir die 

implementering daarvan wat vervat is in hoofstuk vyf (par. 5.4-5.7), is voorgele aan die deskundiges en 

hulle is versoek om dit te evalueer. Gepaard hiermee is 'n vraelys aan die deskundiges beskikbaar gestel 

aan die hand waarvan die evaluering van die model geskied het. Die vraelys is as bylae A aangeheg. 

Die eerste afdeling van die vraelys is gerig op die verkryging van biografi.ese data. Die items is daarop 

gerig om die tipe instansie waar die respondente werksaam is, hul status ten opsigte van registrasie as 

dosent en hulle kurrikulumverwante ervaring te bevestig. 

Die tweede afdeling van die vraelys bestaan uit items wat ontleen is uit die kriteria vir die evaluering van 

'n model SOOS vervat in paragraaf 6.2. Die items in die afdeling is daarop gerig om te bepaal in welke 
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mate die respondente saamstem dat die model wel voldoen aan die gestelde evalueringskriteria. Die items 

is vervat in 'n Likertskaal waarop die respondente die mate waarin bulle saamstem met elke stelling kon 

aandui. 

Die derde afdeling bestaan ook uit 'n Likertskaal. Die afdeling is daarop gemik te bepaal of die 

respondente saamstem dat die kriteria vir die implementering van die model wel kan lei tot die 

ontwikkeling van 'n relevante kurrikulum wat getuig van fundamentele kurrikulumverandering. 

Na elke afdeling is spasies gelaat vir opmerkings. Die respondente is versoek om redes te verstrek indien 

bulle reponse daarop dui dat bulle in 'n mindere mate saamstem of bes/is nie saamstem nie. Die 

respondente is ook daarop gewys dat bulle die spasies kan gebruik vir algemene opmerkings. 

Die vraelys is voorgele aan 'n kollega en 'n promotor vir die evaluering daarvan en die voorgestelde 

wysigings is aangebring. waarna dit tot die beskikking gestel is van die respondente. 

6.4.3 Prosedure 

'n Dokument bestaande uit die model en kriteria vir die implementering van die model is, tesame met die 

vraelys, besorg aan sewe persone wat voldoen aan die gestelde insluitingskriteria (par. 6.4.1). 'n Tydperk 

van vyf weke is toegelaat vir voltooiing van die vraelys en terugversending daarvan. 'n Gefrankeerde 

koevert is ingesluit vir terugversending. In die geval van respondente wat in die streek woon waar die 

navorser woonagtig is, is reelings getref om die vraelys persoonlik af te baal. 

Vier voltooide vraelyste is terug ontvang, wat 'n responskoers van 57% verteenwoordig. 

In die lig van die vermelde responskoers bet die navorser twee verdere respondente betrek en bulle 

versoek om die model te evalueer. 'n Maksimum van twee weke is toegelaat vir terugbesorging. Een van 

die respondente bet die vraelys voltooi en oorbandig aan die navorser. Dit is 'n responskoers van 50%. 

Die aantal respondente wat die model geevalueer bet, is dus vyf (n=5). Die respondente bet die vraelys 

voltooi en aan die navorser besorg. Een respondent het egter ook 'n onderboud versoek om haar insette 

persoonlik met die navorser te bespreek. Die versoek is toegestaan en waardevolle insette is verkry soos 

bespreek in paragraaf6.5.2 en 6.5.3. 
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6.5 BEVINDINGE 

6.5.1 Die eienskappe van die respondente 

Die instansies waar die respondente (n=S) werksaam is, is soos volg: 

• Orie respondente ( 60%) is werksaam by 'n universiteit. 

• Een respondent (20%) is werksaam by 'n verplegingskollege. 

• Een respondent (20%) is vebonde aan 'n professionele vereniging. 

Al die respondente is geregistreer by die Suid-Afrikaanse Interim Raad op Verpleging as dosent. 

Die ervaring van die respondente ten opsigte van die verpleegkundekurrikulum is soos volg: 

• Orie respondente (600/o) het aangedui dat hulle oor ervaring in kurrikulumontwikkeling beskik. 

• Orie respondente (600/o) het ervaring op die gebied van kurrikulumevaluering 

• Vier respondente (80%) het ervaring op die gebied van navorsing oor die verpleegkundekurrikulum. 

• Een respondent (20%) is in haar eie woorde, betrokke by nasionale beleid en bepaling van riglyne. 
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6.5.2 Beoordeling van die model 

Grafiese voorstelling van die model 

Drie respondente (60%) stem beslis saam en een (20%) stem in 'n meerdere mate saam <lat die grafiese 

voorstelling van die model getuig van 'n estetiese voorkoms. Een respondent (20%) stem in 'n mindere 

mate saam met die Stelling. Laasgenoemde is van mening dat die kleurskakerings wat gebruik is te veel 

inmekaar smelt en stel voor <lat prominente kleure gebruik word om die komponente van die model uit te 

lig. Sy stel ook voor dat daar deurgaans gebruik gemaak word van swart pyle in plaas van gekleurde pyle 

om die verband tussen die komponente aan te toon. Een respondent se egter die grafiese voorstelling van 

die model is duidelik en ondubbelsinnig. 

Die grafiese voorstelling van die model getuig van 'n estetiese voorkoms. 

a stem beslls 
saam 

astem ln'n 
meerdere mate 
saam 

astem ln'n 
mlndere mate 
saam 

a Stem beslis nle 
saam nle 
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Vier respondente (80%) stem beslis saam dat die grafiese voorstelling van die model getuig van 'n 

eenvoud in struktuur. Een respondent (20%) stem in 'n mindere mate hiermee saam maar weerspreek 

haarself deur op te merk dat die model dalk te eenvoudig voorgestel word en dat meer konsepte bygevoeg 

kan word sodat elke taak ook afgebreek word in komponente. As alternatief kan die take in verdere 

grafiese of skematiese voorstellings afgebreek word. 

Die grafiese voorstelling van die model getuig van 'n eenvoud in struktuur. 

Stem beslls 
saam 

meerdere mate 
saam 

mlndere mate 
saam 

saam nle 

Twee respondente (40%) stem beslis saam en twee (40%) stem in 'n meerdere mate saam dat die grafiese 

voorstelling van die model bydra tot die daarstelling van 'n duidelike oorsig oor hoe 

kurrikulumontwikkeling kan geskied. Een respondent (20%) stem in 'n mindere mate saam met die 

stelling. Sy voer aan dat die model grafies goed uiteengesit word, maar stel voor dat elk van die fases wat 

vervat is in die model ook afsonderlik skematies verduidelik word. 

Die grafiese voorstelling van die model dra by tot die daarstelling van ' n duidelike oorsig oor hoe 

kurrikulumontwikkeling kan geskied. 

mstem beslls 
saam 

CStem In 'n 
meerdere mate 
saam 

astern ln'n 
mlndere mate 
saam 

C Stem beslls nle 
saam nle 
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Semantiese integriteit 

Twee respondente ( 40%) stem beslis saam en twee ( 40%) stem in 'n meerdere mate saam dat die 

betekenis van die konsepte wat vervat is in die model ondubbelsinnig uitgespel word. Een respondent 

(20%) stem in 'n mindere mate saam met die stelling. 

Die betekenis van die konsepte wat vervat is in die model word ondubbelsinnig uitgespel. 

a stern beslls 
saam 

IJStem In 'n 
meerdere mate 
saam 

IJStem In 'n 
mlndere mate 
saam 

CJ Stem beslls nle 
saam nle 

Die respondent wat in 'n mindere mate saamstem, verstrek die volgende redes: 

• In paragraaf 5.3.4.2. het die navorser slegs die take wat verband hou met die fase van 

kurrikulumbeplanning en -ontwikkeling uitgespel. Die take wat verband hou met 

kurrikulumtoepassing ontbreek. 

• Die beskrywing van die take formulering van struktuurstandpunte en die ontwikkeling van 'n 

opvoedkundige plan is nie duidelik uiteengesit nie. 

• Sommige van die konsepte in die grafiese voorstelling van die model is nie 'n getroue weergawe van 

die konsepte wat gebruik word om fases van kurrikulumbeplanning en kurrikulumontwikkeling uit te 

spel in die teks nie. 
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Drie respondente (60%) stem beslis saam en twee (40%) stem in 'n meerdere mate saam dat die navorser 

daarin slaag om verwarring te voorkom deur haar streng te beperk tot die samestellende en strukturele 

konsepte in die verduideliking van die betekenis van die model. 

Die navorser slaag daarin om verwarring te voorkom deur haar streng te beperk tot die samestellende en 

strukturele konsepte in die verduideliking van die betekenis van die model. 

I a stem beslls 
saam 

astern in'n 
meerdere mate 
saam 

astern ln'n 
mlndere mate 
saam 

C Stem beslls nle 
saam nle 

Drie respondente (60%) stem beslis saam en twee (40%) stem in 'n meerdere mate saam dat die konsepte 

van die model deurgaans gebruik word op 'n wyse wat ooreenstem met die definisies en omskrywings 

daarvan. 

Die konsepte van die model word deurgaans gebruik op 'n wyse wat ooreenstem met die definisies en 

omskrywings daarvan. 

8 Stem beslls 
saam 

astern ln'n 
meerdere mate 
saam 

astern ln'n 
mlndere mate 
saam 

C Stem beslls nle 
saam nle 
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Een respondent (20%) stem beslis saatn en vier (80%) stem in 'n meerdere mate saatn dat die bespreking 

van die betekenis van die model getuig van 'n ekonomiese gebruik van woorde. Een respondent se in 

hierdie verband: Woordgebruik is redelik ekonomies - dit mag dalk baie inligting wees vir persone nie 

bekend met die terminologie nie. Met "minder" woordgebruik word die risiko groot dat die leser nie sal 

verstaan waarom dit gaan nie. As 'n persoon wat nie meer betrokke is by die akademie nie, moes ek dit 

self 'n paar keer lees om (dit) onder die knie te kry - maar dit was moontlik met die inligting beskikbaar. 

Logika 

Die bespreking van die betekenis van die model getuig van 'n ekonomiese gebruik van woorde. 

Stem beslls 
saam 

meerdere mate 
saam 

mindere mate 
saam 

saam nle 

Drie respondente (60%) stem beslis saam en twee (40%) stem in 'n meerdere mate saam dat die model 

getuig van 'n logiese uiteensetting oor hoe kurrikulumontwikkeling kan geskied. 

Die model getuig van 'n logiese uiteensetting oor hoe kurrikulumontwikkeling kan geskied. 

mstem beslls 
saam 

astern ln'n 
meerdere mate 
saam 

astern ln'n 
mlndere mate 
saam 

a Stem beslls nle 
saam nle 
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Praktiese implikasies 

Vier respondente (80%) stem beslis saam en een (20%) stem in 'n meerdere mate saam dat die model 

implementeerbaar is om kurrikulumontwikkeling te rig in die praktyk. 

Die model is implementeerbaar om kurrikulumontwikkeling te rig in die praktyk. 

• Stem beslis 
saam 

astern ln'n 
meerdere mate 
saam 

astern in'n 
mlndere mate 
saam 

a Stem beslis nle 
saam nle 

6.5.3 Beoordeling van die kriteria vir die implementering van die model 

Drie respondente (60%) stem beslis saam en twee (40%) stem in 'n meerdere mate saam dat die kriteria 'n 

bydrae kan lewer tot fundamentele kurrikulumverandering. Een respondent maak die volgende 

opmerking: Ek stem bes/is saam, hierdie model is geskik om tred te hou met verandering in 'n dinamiese 

land. 'n Ander respondent se: Kan 'n bydrae /ewer mits al die kriteria nagekom en die stappe gevolg 

word. 

Die kriteria kan 'n bydrae !ewer tot fundamentele kurrikulumverandering. 

ID Stem beslis 
saam 

astern ln'n 
meerdere mate 
saam 

astern ln'n 
mlndere mate 
saam 

Cl Stem beslis nle 
saam nle 
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Vier respondente (80%) stem beslis saam en een (20%) stem in 'n meerdere mate saam dat die kriteria 'n 

bydrae kan lewer tot die ontwikkeling van 'n relevante kurrikulum. Die opmerking in die vorige paragraaf 

word deur die betrokke respondent versterk deur te se: Daarom, soos bo genoem, sal dit altyd relevant 

bly. Een respondent bet voorgestel dat die opskrifte waaronder die kriteria vir die implementering van die 

model uiteengesit word, moet verander om te verseker dat dit die hoofkonsepte wat vervat is in die model, 

sal weerspieel. 

Die kriteria kan 'n bydrae !ewer tot die ontwikkeling van 'n relevante kurrikulum. 

6.6 GEVOLGTREKKING 

mstem beslls 
saam 

CStem ln'n 
meerdere mate 
saam 

CStem ln'n 
mlndere mate 
saam 

a Stem beslls nle 
saam nle 

Die voorlegging van die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde was 'n waardevolle 

oefening aangesien konkrete voorstelle vir die verfyning daarvan verkry is. 

Op grond van die response wat verkry is, kan afgelei word dat die Model vir Kurrikulumontwikkeling in 

Verpleegkunde 'n aanvaarbare riglyn is vir kurrikulumontwikkeling vir die Diploma vir Registrasie as 'n 

Verpleegkundige (Algemene, Psigiatriese, Gemeenskaps-) en Vroedvrou. Die voorstelle vir wysigings is 

daarop gemik om 'n meer verstaanbare verduideliking van die model tot gevolg te he. Geen kritiek is 

verkry wat daarop dui dat die model se bydrae ten opsigte van kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde 

in twyfel getrek word nie. 

6. 7 WYSIGINGS AAN DIE MODEL VIR KURRIKULUMONTWIKKELING IN 

VERPLEEGKUNDE EN DIE KRITERIA VIR DIE IMPLEMENTERING DAARV AN 

Die grafiese voorstelling van die model 

Die benamings in figuur 5.1, van die stappe wat tydens kurrikulumbeplanning en kurrikulumontwikkeling 

gevolg kan word, is gewysig om ooreen te stem met die benamings van die ooreenstemmende stappe in 

paragraaf 5.3.4.1 en 5.3.4.3. Dit word vervolgens aangedui in tabel 6.1. 
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Tabel 6.1: Wysigings wat aangebring is op figuur 5.1 m.b.t. benaming van die stappe vir 

kurrikulumontwikkeling 

AANV ANKLIKE GEWYSIGDE RENAMING 

RENAMING 

Kurrikulumbeplaooiog 

Beraadslagiog Beraadslaging oor die groodslag van die verpleegkundekurrikulum 

Verifit!ring Verifit!ring van die grondslagstandpunte 

Beraadslaging Beraadslaging oor die struktuur van die verpleegkundekurrikulum 

Voortgesetteverifit!ring Verifit!ring van die struktuurstandpunte 

Kurrikulumootwikkeliog 

Ontwikkeling Beraadslaging oor 'n opvoedkundige plan en implemeoteringsriglyne 

Verifit!ring Verifit!ring van die opvoedkundige plan en implementeringsriglyne 

Ontwikkeling Ontwikkeling van ' n kurrikulumdokument 

V oortgesette verifit!ring Verifit!ring van die kurrikulumdokument 

Die benaming in figuur 5.1, van die take wat tydens kurrikulumbeplanning en kurrikulumontwikkeling 

voltooi word is gewysig om ooreen te stem met die benamings van die take in paragraaf 5.3.4.2 en 5.3.4.3. 

Dit word aangedui in tabel 6.2. 

Tabel 6.2: Wysigings wat aangebring is op figuur 5.1 m.b.t. benaming van die 

kurrikulumontwikkelingstake 

AANVANKLIKE RENAMING GEWYSIGDE RENAMING 

Kurrikulumbeplaooiog 

Grondslagstandpunte Formulering van grondslagstandpunte 

Struktuurstandpunte Formulering van struktuurstandpunte 

V oorlopige kurrikulumraamwerk Samestelling van ' n voorlopige kurrikulumraamwerk 

Kurrikulumootwikkeliog 

Opvoedkundige plan Ontwikkeling van ' n opvoedkundige plan 

Implementeringsriglyne Ontwikkeling van implementeringsriglyne 

Kurrikulumdokument Samestelling van ' n kurrikulumdokument 

V oortgesette verifil!ring Verifil!ring van die kurrikulumdokument 

Die grafiese voorstelling van die model is na afloop van die evaluering daarvan deur 'n professionele 

grafiese ontwerper versorg. Die volgende instruksies is aan die grafiese ontwerper gegee: 

• Kleure moet sodanig aangewend word dat die komponente van die model prominent uitstaan. 

• Die fases van kurrikulumbeplanning, -ontwikkeling en -evaluering moet duidelik afgebaken word. 
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Die voorstel dat elk van die fuses wat betrokke is by kurrikulumontwikkeling ook afsonderlik skematies 

verduidelik word, is geimplementeer deur 'n oorsig van elke fuse in tabelvorm (tabel 5.1, 5.2, 5.3) in te 

sluit by die uiteensetting van die model (par. 5.3.4.3). 

Die uiteensetting van die model 

Die take wat verband bou met kurrikulumtoepassing wat die navorser aanvanklik uitgelaat bet in 

paragraaf 5 .3 .4 .2, is ingevoeg om volledigheid te verseker. 

Enkele wysigings is aangebring ten opsigte van die uiteensetting van die take formulering van 

struktuurstandpunte en die ontwikkeling van 'n opvoedkundige plan om duidelike omskrywing daarvan te 

bevorder. 

Kriteria vir die implementering van die model 

Wysigings is aangebring aan die opskrifte waaronder die kriteria vir die implementering van die model 

uiteengesit is. Dit word aangedui in tabel 6.3. 

Tabel 6.3: 

PARAGRAAF 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

Gewysigde opskrifte waaronder die kriteria vir die implementering van die model 

bespreek word 

AANV ANKLIKE OPSKRIF GEWYSIGDE OPSKRIF 

Kriteria vir kurrikulumontwikkeling (Geen wysiging) 

Kriteria vir die konseptualisering van die grondslag van (Geen wysiging) 

die verpleegkundekurrikulum 

Kriteria vir die struktuur van die Kriteria vir die opvoedkundige plan 

verpleegkundekurrikulum 

(Het geressorteer onder 5 .6) Kriteria vir die implementering van die opvoedkundige 

plan 

6.8 BEPERKINGE 

Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde en kriteria vir die implementering daarvan, is 

na afloop van die konseptualisering daarvan geevalueer deur dit voor te le aan deskundiges. Sommige 

kritici kan argumenteer dat 'n model ten beste beoordeel kan word deur dit te implementeer in die 

praktyk. Implementering van die onderbawige model moet egter geskied by wyse van 'n 

kurrikulumontwikkelingprojek. Kurrikulumontwikkeling is 'n komplekse, langtermyn projek en derbalwe 

bet die navorser nie evaluering van die model by wyse van implementering oorweeg nie. Daar word wel in 
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boofstuk sewe (par. 7.7.1, par. 7.7.3) aanbeveel dat kurrikulumontwikkeling aan die hand van die model 

sal geskied by wyse van •n navorsingsprojek. 

'n Bcpcrking wat die navorser ondervind bet met die evaluering van die model, is die feit dat die 

dokument waarin die model en kriteria vir die implementering daarvan uiteengesit is, 42 bladsye beloop 

bet en dat die respondente 'n besige skedule moes aanpas om die dokument aandagtig deur te lees. Die 

uiteensetting in boofstuk vyf van veral die kriteria vir die implementering van die model, bevat vele 

kruisverwysings na ander paragrawe in die onderhawige tesis. In die dokument wat beskikbaar gestel is 

aan die respondente, bet die navorser die kruisverwysings vervang met verduidelikings en dit bet gelei tot 

die lywigheid daarvan. Een respondent bet pertinent aangedui dat tydsbeperkinge baar daarvan weerbou 

om die model te evalueer. 

Ten spyte van die beperkinge bet die insette wat verkry is die navorser in staat gestel om verskeie leemtes 

reg te stel en die oefening word dus as waardevol beskou deur die navorser. 

6.9 SAMEVATI'ING 

Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde en die kriteria vir die implementering daarvan 

is voorgele aan mede-dosente vir die evaluering daarvan aan die hand van gestelde evalueringskriteria. 

Die kriteria vir die evaluering van 'n model is vervat in 'n vraelys wat tot die respondente se beskikking 

gestel is. Daar is bevind dat die model beskou kan word as 'n aanvaarbare riglyn vir 

kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde. Vervolgens verskuif die klem na 'n oorsig oor die navorsing, 

asook die bevindinge, gevolgtrekking en aanbevelings. 
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HOOFSTUK SEWE 

SAMEVATIING, GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS 

7.1 INLEIDING 

Die onderhawige navorsing het gelei tot die konseptualisering van die Model vir Kurrikulumontwikkeling 

in Verpleegkunde (par. 5.3; fig. 5.1) aan die hand waarvan kurrikulumontwikkeling kan geskied. Dit het 

ook gelei tot die formulering van kriteria vir kurrikulumontwikkeling, kriteria vir die konseptualisering 

van die grondslag van 'n verpleegkundekurrikulum, asook kriteria vir die opvoedkundige plan en kriteria 

vir die implementering van die opvoedkundige plan (par. 5.4-5.7). Die kriteria kan dien as riglyn vir die 

implementering van die model. Die model en kriteria vir die implementering daarvan is geevalueer deur 

deskundiges en daar is bevind dat dit 'n aanvaarbare riglyn is vir kurrikulumontwikkeling in 

verpleegkunde. 

Die onderhawige hoofstuk bevat 'n samevattende oorsig, oor die navorsing asook die bevindinge, 

gevolgtrekking en aanbevelings. 

7.2 NAVORSINGSONTWERP EN METODE VAN ONDERSOEK 

Interpretatief-teoretiese navorsing waarby filosofiese analise betrokke was, is onderneem om die doelwitte 

van die onderhawige navorsing te bereik. 

In hoofstuk twee is die konsep kurrikulum volgens 'n onderwysperspektief geanaliseer om 'n teoretiese 

raamwerk daar te stel vir die konseptualisering van die Model vir Kurrikulumontwikkeling in 

Verpleegkunde (par. 5.3; fig. 5.1) en die formulering van kriteria vir die implementering van die model. 

Analisering van die konsep kurrikulum het die grondslag en die struktuur van 'n kurrikulum, asook die 

proses van kurrikulumontwikkeling blootgele. Dit is opgevolg met 'n situasie-analise om die 

samelewingskontekste van die verpleegkundekurrikulum te verken. 

Die samelewingskontekste van die verpleegkundekurrikulum is in hoofstuk drie geanaliseer deur middel 

van 'n situasie-analise. Die situasie-analise het bevestig dat kritiese denke en omvattende gesondheidsorg 

die hoofkonsepte is wat die verpleegkundekurrikulum beinvloed. Hierdie twee konsepte het gedien as 

vertrekpunt vir die interpretering van die situasie-analise. 
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Interpretering van die situasie--analise (hoofstuk vier) was daarop gemik om die konsepte b-itiese denke en 

omvattende gesondheidsorg te analiseer en die kurrikulumimplikasies daarvan te bepaal. Hierdeur is 

gehoor gegee aan die oproep van Gwele (par. 1.1.2) dat die operasionele betekenis van omvattende 

gesondheidsorg en kritiese denke vir die verpleegkundekurrikulum uitgespel word. 

Analisering van die twee konsepte is voorafgegaan deur die besinning oor hoe 'n kurrikulum binne 

verpleegkundeverband gekonseptualiseer kan word. Insigte wat verkry is tydens analisering van b-itiese 

denke en omvattende gesondheidsorg het daartoe gelei dat die fokus van die navorser uitgebrei bet om 

leerervarings, die ro/ van die dosent en kurrilculumontwerp in te sluit. Laasgenoemde drie konsepte is 

binne die br~ raamwerk van kritiese denke en omvattende gesondheidsorg geanaliseer en geinterpreteer. 

Die situasie--analise en die interpretering daarvan bet gedien as teoretiese raamwerk vir die formulering 

van die kriteria vir die implementering van die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde 

(par. 5.4-5.7). 

Die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde is gekonseptualiseer en uiteengesit in hoofstuk 

vyf (par. 5.3; fig. 5.1). Hierbenewens is bovermelde kriteria geformuleer. Die model kan dien as 

aanduiding van die proses wat gevolg kan word om gespesifiseerde kurrikulumontwikkelingstake te 

voltooi tydens 'n kurrikulumontwikkelingsprojek. Die kriteria vir kurrikulumontwikkeling stel vereistes 

voor waaraan kurrikulumontwikkeling moet voldoen om verantwoordbaarheid te verseker. Die 

oorblywende kriteria gee 'n aanduiding van die eienskappe waaraan die onderskeie komponente van die 

kurrikulumdokument kan voldoen om relevansie te verhoog. 

7.3 SAMEV A 'ITENDE BEVINDINGE 

7.3.1 Bevindinge ten opsigte van kurrikulumontwikkeling 

Kurrikulumontwikkeling is 'n proses bestaande uit verskeie fases en stappe wat gevolg kan word om 

bepaalde kurrikulumontwikkelingstake af te handel. Die bevindinge ten opsigte van 

kurrikulumontwikkeling word saamgevat in 'n gids vir die werksaamhede van die 

kurrikulumontwikkelingskomitee (tabel 7.1). 

Die eerste kolom som die aktiwiteite op wat verrig kan word tydens werksessies van die 

kurrikulumkomitee. Die middelkolom spesifiseer die take wat voltooi moet word ter voorbereiding van 'n 

volgende werksessie. Die spesifieke funksies wat toegewys kan word aan individuele lede (of groepies) 

van die kurrikulumkomitee om voltooiing van 'n betrokke taak te bewerkstellig, is by die derde kolom 

ingesluit. 
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Tabel 7.1: 'n Gids vir die werksaamhede van die kurrikulumontwikkelingskomitee 

KURRIKULUMKOMITEE- TAKE WAT VOLTOOI MOET 

WERKSF..SmE WORD VOOR DIE VOLGENDE 

WERKSES.SIE 

Beraaddaging oor die gronds!ag *Fonnulcring van grondslagstandpuntc 

van die verpleegkundekurrikulum 

*Uitklaring van pcrsoonlike 

pcrspcktiewe 

*Konscnsusbesluitncming oor 'n 

gcdeclde pcrspcktief vir 'n 

bcpaalde kurrikulum 

*Dokumentering van konscnsus

bcsluitc 

V crifiering van die grondslag· 

standpunte *Situasic-analise 

•Bcoordeling van die grondslag-

standpuntc 

•Aanbcveling van wysigings 

Bcraads!aging oor die struktuur •formulcring van struktuurstandpuntc 

van die verpleegkundekurrikulum 

•Besprcking van die situasic-

analise 

•Bcsluitncming oor brce riglync 

oor hoe die bcvindinge vcm:kcn 

moct word in die kurrikulum 

V erifiering van die struktuur

standpunte 

•Bcoordeling van die struktuur

standpunte 

• Aanbcveling van wysigings 

Aamvaardiag vaa die voorlopige 

karrikalamraam-rk u voor

lopige lairriloalumdolaimeat 

•samestclling van 'n voorlopige 

kurrikulumraam-wmt 

•Konsultasie 

FUNKSIES WAT TOEGEWYS WORD AAN 

LEDE VAN DIE KURRIKULUMKOMITEE 

*Beskrywing van die: 

• aard van 'n kurrikulum 

• funksie van die vcrplccgkundelrurrikulum 

• opvoedkundige filosofie wat die 

vcrplecgkundekurrikulum onderle 

• epistemologie, samelewing/kultuur, individu 

en leer 

*Voorbereiding van die grondslagstandpuntc vir 

voorlcgging aan die komitce 

•v erfyning van die grondslagstandpuntc 

•Ana!isering van die: 

• gemcenskap 

• valcwetcnskap 

• student 

•voorbereiding van ' n situasic-analisevcrslag 

•fonnulcring van kritcria vir die: 

• opvoedkundige plan 

• implemcntcring van die opvoedkundige plan 

•v oorbereiding van die struktuurstandpunte vir 

voorlcgging aan die komitce 

*Verfyning van die struktuurstandpuntc 

•Insluiting van grondslagstandpuntc en 

struktuurstandpuntc by 'n voorlopige 

kurrikulumraamwc:rk 

•Beskikbaarstclling van die voorlopige 

kurrikulumraamwc:rk aan belangehebbendes, 

insluitcnd die kurrikulumkomitce 

•verwerking van tcrugvoer en samestelling van ' n 

konsultasievcrslag 

*Wysiging van die voorlopige kurrikulum

raam-wmt 



222 

KURR.IKULUMKOMITEE- TAKE WAT VOL TOOi MOET FUNKSIES WAT TOEGEWYS WORD 

WERKSESSIE WORD VOOR DIE VOLGENDE AAN LEDE VAN DIE 

WERKSESSIE KURR.IKULUMKOMITEE 

BeraaQslaging oor 'n Ol!Yoed· -ontwikkeling van 'n opvoedkundige •spesifisering van die kurrikulumdoel, 

k!!!!dige l!lan en iml!lementerin& plan kurrikuluminhoud, leerervarings (kliniese 

~ plasings ), standaarde vir evaluering 

•Besinning oor die implikasies van -OOtwikkeliog van implementerings- •spesifiseriog van die onderrigstrategiee, 

die grondslag- en struktuur-stand- riglyne strategiee vir die rol van die dosent en 

punte leerklimaat, evalueringstrategiee 

•Dokumentering van implikasies •fioalisering van die opvoedkundige plan en 

implementeringsriglyne 

V erifii!ring van die Ol!Yoedkundige • Aanbriog van wysigiogs aan opvoedkundige 

l!lan m iml!lementeriruzsriRlvne plan en implementeringsriglyne 

•Besinning oor die kongruensie 

daarvan met die situasic-analise en 

voorlopige kurrikulumraamwerk 

-Voorstelle vir wysigings 

Ontwikkeliruz van 'n kurrikulum- •samestelling van ' n kurrikulum- •Insluiting van die grondslagstandpunte, 

dokument dokument struktuurstandpunte, opvoedkundige plan en 

• Aanvaarding van die opvoed- implementeringsriglyne by 'n enkele 

kundige plan en implementerings- dokument 

riglyne •voorberciding van die kurrikulumdokument 

vir voorlegging aan die komitee 

Verifii!ring van die •Aanbriog van voorgestelde wysigings aan die 

kurrikulumdokument kurrikulumdokument 

•Beoordeling van kongruensie in •Hersieniog van die situasio-analise • Aanbriog van wysigings om voorsieniog te 

die dokument maak vir vennderende tendense en iosette 

•Aanbeveling van wysigings verkry tydens konsultasie 

•voorlopige aanvaardiog van die •Konsultasie •voorteggiog van die kurrikulumdokument 

kurrikulumdokument aan belanghebbendes 

•fioalisering van die kurrikulumdokument 

Aanvurding van die 

knrriknlnmdoknment 

Kurrikulumiml!lementcrina •Implementering van die opvoed- •Identifiseriog van leemtes en aanbriog van 

-Tree op as konsultante kundige plan aan die hand van die wysigings aan die kurrikulumdokument 

•Penoneelontwikkeliog implementeringsriglyne 

Kurrikulumevaluering •samestelling van 'n kurrikulum- •Beoordeling van die mate waarin die voor-

evalueringsdokument genome resultate bereik is 

•Beoordeling van die grondslag- en 

struktuwstandpunte vir relevansie 
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7.3.2 Bevindinge ten opsigte van die verpleegkundekurrikulum 

7.3.2.1 Bevindinge ten opsigte van die grondslag van die vemleegkundekurrikulum 

Die aanl van 'n kurrikulum 

'n Kurrikulum bestaan uit 'n struktuur en die grondslag waarop die struktuur berus (par. 2.4.5). Tydens 

kurrikulumontwikkeling behoort besluite geneem te word oor beide die grondslag en die struktuur van die 

verpleegkundekurrikulum. Die grondslag- en struktuurstandpunte wat die kurrikulumkomitee formuleer 

verteenwoordig besluite oor die grondslag en struktuur van 'n kurrikulum. Die opvoedkundige plan en 

implementeringsriglyne tesame dek die komponente, en derhalwe die struktuur, van 'n kurrikulum. 

'n Kurrikulum het 'n konseptuele en 'n kulturele dimensie (par. 2.5.1.4). Wanneer 'n kurrikulum vir 'n 

bepaalde kursus ontwikkel word, word 'n opvoedkundige plan en riglyne vir die implementering daarvan 

saamgestel (par. 5.3). Die riglyne vir die implementering daarvan verseker dat die oogmerke wat 

nagestreef word met die opvoedkundige plan, wel realiseer in die opvoedkundige praktyk. Die uiteinde 

van kurrikulumontwikkeling is dus 'n opvoedkundige plan en 'n implementeringstrategie wat die 

implementering van die opvoedkundige plan rig. 

Die situasie-analise (par. 2.7) word beskou as 'n belangrike kurrikulumontwikkelingstaak want dit kan 

dien as basis vir besluitneming om te verseker dat die voorgenome kurrikulum kongruent is met die eise 

en tendense van die samelewing waarin dit geimplementeer sal word. 

Die funksie van die verpleegkundekurrikulum 

Die funksie van die verpleegkundekurrikulum is die ontwikkeling van 'n persoonlike verbintenis by 

studente om te leer en 'n verbintenis tot voortdurende intellektuele verkenning (par. 2.5.2.5; par. 5.5). 

Die opvoedkundige filosofie wat die verpleegkundekurrikulum onderle 

Die opvoedkundige filosofie wat die verpleegkundekurrikulum onderle, is die progressivisme (par. 5.5). 

Dit is kongruent met die voorneme om die kulturele tradisie van verpleegkunde aan studente te onderrig, 

intellektuele ontwikkeling te bevorder, en om studente voor te berei om verandering te hanteer en te 

inisieer. 
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Die epistemologie en die verpleegkundekurrikulum 

Die kurrikuluminhoud bestaan uit 'n verskeidenheid vorme van kennis insluitend gesaghebbende, 

prosedurale, metodologiese, en metakognitiewe kennis (par. 2.5.3.2; par. 5.5). Onderrig is daarop gerig 

om aan studente die geleentheid te hied om kennis aktief te verwerf en publieke kennis te omskep in 

persoonlike kennis. 

Die samelewinglkultnur 

Die bre! eienskappe van die afgestndeerde kan insluit dat hy/sy sal beskik oor die denk- en 

leeringesteldheid om met die nodige aanpasbaarheid verpleging te lewer wat getuig van bekwaamheid en 

'n professionele ingesteldheid. 

Die verpleegkundekurrikulum realiseer in 'n multikultnrele samelewing (par. 3.4.1.l; par. 5.5). Die 

kurrikulumkomitee behoort te besin oor strategic! om kulturele eensydigheid te voorkom. Dit kan geskied 

deur byvoorbeeld 'n transkulturele verpleegkundeperspektief te handhaaf en te besin oor die mees 

relevante taal van onderrig. 

Hedendaagse samelewingsrealiteite vereis dat die kurrikulumkomitee die belangrikheid van media, en 

veral die elektroniese media, as bron van inligting onderskraag (par. 4.6.4.2; par. 5.5). 

Die leerteoriei waarop die verpleegkundekurrikulum berus 

Die verpleegkundekurrikulum berus op die kognitiewe veld-leerteorie!, kognitiewe ontwikkeling-teorie! 

en die ervaringsleerteorie van Kolb (par 2.5.3.4; par. 4.6.4; par. 4. 7.4). 

7.3.2.2 Die konteks waarin die vemleegkundekurrikulum ontwikkel word 

Die samelewingkontekste van 'n verpleegkundekurrikulum is deur middel van 'n situasie-analise 

geanaliseer. Die hooffilktore wat die verpleegkundekurrikulum beinvloed, is die realiteite van 'n 

inligtingtegnologietydperk en die nasionale gesondheidsorgbehoeftes van die RSA. Hieruit is afgelei 

dat lcritiese den/ce en omvattende gesondheidsorg die hoofkonsepte is wat die verpleegkundekurrikulum 

beinvloed (par. 3.5.3-3.5.4). Omvattende gesondheidsorglewering vereis dat die kennis en vaardighede 

wat die tradisie van verpleegkunde verteenwoordig, aan studente onderrig word. Kritiese denke word 

vereis om die tradisie van verpleegkunde krities te benader en uitgediende idees en praktyke te 

bevraagteken. Dit stel die verpleegkundige ook in staat om die eise van 'n vinnig-veranderende en 

komplekswordende samelewing met die nodige buigsaamheid die hoof te hied. 
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7.3.2.3 Bevindinge ten opsigte van die opvoedkundige plan 

Hoofoogmerke 

Die hoofoogmerke van die verpleegkundekurrikulum is die ontwikkeling by studente, van die vermre tot 

kritiese denke en omvattende gesondheidsorglewering (par. 5.6). 

Uittree- en leeruitkomste vir die ontwikkeling van kritiese denke en die vermre tot omvattende 

gesondheidsorglewering moet geformuleer word (par. 5.6). 

Kurrikuluminhoud 

Kurrikuluminhoud sluit in verpleegwetenskaplike vakinhoud, kritiese denkvaardighede en prosesse, asook 

metakognitiewe kennis (tabel 7.2). 

Tabel 7.2: Kurrikuluminhoud 

VERPLEEGWETENSKAPLIK KIUTIESE DENKVAARDIGHEDE EN METAKOGNITIEF . 
...... -PllOSESSE 

.... ,. 
·. · ... · .. · .. 

*Biologiese en natuurwetenskappe • Algemene kritiese denkvaardighede: *Leerstrategiee 

*Kliniese verpleegkunde • Algemene kliniese kritiese denkvaardighede *Beoefiming van die geheue 

*Professionele verpleegkunde *Kritiese denkvaardighede in verpleegkunde *Selfevaluering en monitering van eie leer 

*Geesteswetenskappe *Inligtingvaardighede 

*Tegnologiese studies Bogenoemde is van toepassing op leer op 

*Bestudering van 'n taal konseptuele- en praktykvlak. 

Kurrikulumontwerp 

Die kwessies van omvattende gesondheidsorg en kritiese denke stel eiesoortige eise aan 

kurrikulumontwerp. 

V ertikale kurrikulumorganisasie 

Vertikale kurrikulumoganisasie vir die ontwikkeling van die vermre tot omvattende 

gesondheidsorglewering by studente, word saamgevat in figuur 7.1. Die fokus van onderrig 

verloop volgens primere, sekondere en tersiere voorkoming en kliniese plasings word 

dienooreenkomstig beplan om artikulasie te verseker (par. 4.5.4; par. 5.6). 
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Eerste jaar Viertle jaar 

Gesondheid---------------------------Dood 

Dienste vir 

primere voorkoming sekondere en tersiere voorkoming 

Figuur 7.1: Vertikale kurrikulumorganisasie en omvattende gesondheidsorg 

V ertikale kurrikulumorganisasie vir die ontwikkeling van kritiese denke word saamgevat in tabel 

7.3. Kurrikulumverloop ten opsigte van die intellektuele ontwikkeling van studente kan geskied 

volgens die kritiese denkvlakke, naamlik basies, kompleks en verbintenis (par. 4.4.4.2). Dit kan 

bewerkstellig word deur onderrig te beplan volgens die leerstadia van Grow (par. 4.7.3.3). 

Tabel 7.3: Vertikale kurrikulumorganisasie en kritiese denke 

KJ,~l'.~J,f:SE DENKVLAKKE Lf:USTADJA .... · ..... 
.··· 

• ••• 
·.·. . ... 

Basies (dualisme) Stadium I: Afhanklikheid 

Stadium2: Belangstellend 

Kompleks (relativisme) Stadium2: Belangstellend 

Stadium3: Betrokkenheid 

Verbintenis Stadium4: Selfgerigtheid 

Horisontale kurrikulumorganisasie 

Die diepte en breedte van aanbieding van die tematiese leerstof word gekonseptualiseer in terme 

van die kenwyses van Habermas (par. 2.5.3.2) en die kenpatrone van Carper (par. 4.8.4.5). Dit 

verteenwoordig die omvang van die verpleegkundekurrikulum en word diagramaties voorgestel 

in figuur 7.2. Diepte van aanbieding geskied deur die temas empiries-analities, hermeneuties en 

selfreflekterend (krities) te benader. Die breedte word omlyn deur voorsiening te maak vir die 
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bestudering van die leerstof aan die hand van die empiriese, etiese, selfkennis en estetiese 

kenwyses (par. 5.6). 

Empiries-analities 

~ 
]- Hermeneutics 
~ 

Self reflekterend 

(Krlties) 

Empirics 

Sclfkennis 

Esteties 

Breedte 

Figuur 7.2: Die breedte en diepte van die verpleegkundekurrikulum 

Evaluering van leer 

Evaluering van leer geskied aan die hand van intellektuele en professionele standaarde (par. 4.4.4.2). 

Derhalwe moet intellektuele en professionele standaarde vir evaluering in die opvoedkundige plan vervat 

word. 

7.3.2.4 Bevindinge ten opsigte van die implementering van die opvoedkundige plan 

Die onderhawige navorsing het ook gelei tot bevindinge ten opsigte van onderrig, die rol van die dosent, 

die leerklimaat en die evaluering van leer. 
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Onderrig, die rol van die dosent en die leerklimaat 

Onderrig en leer 

Onderrig berus op die beginsels van probleemgerigte (par. 4.6.4.1), mediagesteunde (par. 

4.6.4.2) en koiiperatiewe leer (par. 4.6.4.3). Onderrig-leerstrategiee word dienooreenkomstig 

beplan. Die leerervarings word gestruktureer volgens die kurrikulumgids vir die ontwikkeling 

van inligtingvaardighede (tabel 4.4) om te verseker dat die studente die vaardighede aanleer wat 

selfgerigte leer ondersteun. 'n Gemeenskapsgerigte benadering (par. 4.5.5.3) word gevolg 

deurdat die vraagstukke en probleme wat voorgele word aan die studente, verteenwoordigend is 

van die vraagstukke en problerne wat in die omliggende gemeenskappe ervaar word 

Die leerklimaat 

Die leerklimaat is interaktief deurdat interaksie met mede-studente en die dosent, asook met die 

leerstof bevorder word 

Dit word ook gekenmerk deur medewerking en interafhanklikheid in 'n demokratiese 

leeromgewing. 

Die leerklimaat ondersteun die ontwikkeling van 'n kritiese ingesteldheid by studente deurdat 

nuuskierigheid aangewakker, en studente aangemoedig word om risiko's te neem ten einde 

kreatiewe oplossings vir probleme te bedink. Deursettingsvermoe en gedissiplineerde optrede 

word beloon. 

Die rol van die dosent 

Die rol van die dosent word gekonseptualiseer in terme van bemiddeling en die bevordering van 

selfgerigtheid ten opsigte van leer by studente (par. 4.7). 

Die rol van die dosent berus op die beginsels van bemiddelingsleer (par. 4.7.4.1). Onderrig word 

so beplan dat studente gelei word na die vermoe tot selfgerigte leer (par. 4.7.3.3; par. 4.8.4.2). 

Die dosent implementeer die beginsels van ervaringsleer (par. 4.7.4.2) om reflektiewe 

betrokkenheid van studente by leer te bevorder. 
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Die beginsels waarop onderrig, die rol van die dosent en die leerklimaat berus, word in figuur 7.3 

saamgevat. 

Roi van die dosent 

Probleem~ Media-
gerlgte leer 

Interaktief 

= ~ 
bJl ~ 

..... Q 

"" = "'I 

= ~ .... 
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Krities 

Kooperatiewe Reflektiewe Jee 
leer Beginsels waarop 

leerervarings berus 

Figuur 7.3 Die beginsels waarop onderrig, die rol van die dosent en die leerklimaat berus 

Evaluering van leer 

'n Verskeidenheid vormende en summatiewe evalueringstrategiee wat betroubare en geldige evaluering 

ondersteun, word daargestel om leer op konseptuele en praktykvlak te beoordeel (par. 2.6.5). 

Evaluering van leer voldoen aan die beginsels van probleemgerigtheid, omvattende gesondheidsorg en 

gemeenskapsgerigtheid (par. 5.7). 

7.4 GEVOLGTREKKING 

Die gevolgtrekking is dat kurrikulumontwikkeling 'n proses is van kurrikulumbeplanning, -ontwikkeling 

en -toepassing, en dat fundamentele kurrikulumverandering besinning en besluitneming vereis ten opsigte 

van die grondslag en die struktuur van die verpleegkundekurrikulum. 
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Omvattende kurrikulumontwikkeling wat fundamentele kurrikulumverandering ten doel het, lei tot die 

daarstelling van 'n kurrikulumdokument wat bestaan uit grondslagstandpunte, struktuurstandpunte, 'n 

opvoedkundige plan en riglyne vir die implementering van die opvoedkundige plan (fig. 7.4). 

Die grondslagstandpunte sluit in: 

• 'n definisie van kurrilculum 

• 'n stelling rakende die funksie van die verpleegkundekurrikulum 

• die opvoedkundige filosofie wat die verpleegkundekurrikulum onderle 

• 'n stellings rakende die epistemologie 

• stellings rakende die samelewing/kultuur 

• die leerteorie! wat die verpleegkundekurrikulum onderle, met 'n gepaardgaande mensbeskouing 

Die struktuurstandpunte sluit in kriteria waaraan die kurrikulumdoel, -inhoud, -ontwerp, leerervarings en 

evaluering van leer moet voldoen. 

Die opvoedkundige plan bevat 'n omvattende uiteensetting van die oogmerke, uittree- en leeruitkomste, 

kurrikuluminhoud, beplande leerervarings soos byvoorbeeld kliniese plasings van studente, asook 

evalueringstandaarde. Die opvoedkundige plan word gerangskik in 'n bepaalde ontwerp. 

Die implementeringsriglyn bestaan uit 'n uiteensetting van: 

• geskikte onderrig-leerstrategie! 

• die rol van die dosent 

• die leerklimaat 

• evalueringstrategie! wat kliniese evalueringsinstrumente en beoordelingskale vir die evaluering van 

toetse en eksamens kan insluit 

Die opvoedkundige plan en die implementeringsriglyne is kongruent met die grondslag- en die 

struktuurstandpunte. 
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Onderrig-leentrategiee Roi van dosent Leerldimaat Evaluermgstrategiee 

Figuur 7.4: Die kurrikulumdokument 
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7.5 BYDRAE VAN DIE NAVORSING 

Die bydrae van die onderhawige navorsing is in br~ trekke die daarstelling van 'n model om die 

verpleegonderwyspraktyk, soos van toepassing op kurrikulumontwikkeling, te verbeter. 

In hoofstuk een (par. 1.1.2) is navorsing aangehaal wat daarop wys dat dosente nie op datum is met 

verwikkelinge in die onderwys nie. Daar is ook aangedui dat kurrikulumontwikkeling by 'n bepaalde 

verplegingskollege benader is sonder om die omvang van die kurrikulumontwikkelingstaak vir 

fundamentele kurrikulumverandering, of die samelewingstendense wat kurrikulumontwikkeling 

beihvloed, uit te klaar. Daar is deur die navorser beweer dat die moontlikheid bestaan dat 

kurrikulumontwikkeling simplisties benader sal word. Die onderhawige navorsing stel 'n model daar vir 

kurrikulumontwikkeling wat kan dien as riglyn vir kurrikulumontwikkeling om fundamentele 

kurrikulumverandering tot gevolg te he. Die model spel die take uit wat die kurrikulumkomitee moet 

athandel, asook die fases en stappe waarvolgens dit planmatig kan geskied. Die verloop van 

kurrikulumontwikkeling en verdeling van funksies onder die lede van die kurrikulumkomitee kan aan die 

hand van die model beplan word. 

In paragraaf 1.1.2 is gestel dat die behoefte bestaan dat die operasionele betekenis van die konsepte 

/critiese denke en omvattende gesondheidsorg uitgespel word om te dien as riglyn vir dosente. Die 

situasie-analise het bevestig dat die twee konsepte relevant is vir die verpleegkundekurrikulum. 

Interpretering van die situasie-analise het daartoe gelei dat die implikasies van die twee konsepte vir die 

verpleegkundekurrikulum in br~ terme uitgespel is. Die kriteria wat tesame met die model ontwikkel is, 

spel die kurrikulumimplikasies van kritiese denke en omvattende gesondheidsorg in 'n neutedop uit en 

kan dien as riglyn vir besluitneming oor die eienskappe van elk van die komponente van die 

kurrikulumdokument om relevantheid daarvan te verseker. 

7.6 BEPERKINGE VAN DIE NAVORSING 

Vanw~ die nie-empiriese, interpretatiewe navorsingsontwerp kan sommige persone kritiek uitspreek ten 

opsigte van sydigheid by die navorser. 

Die navorser het egter die maatr~ls vir vertrouenswaardigheid (par. 1.9) nougeset nagekom om die 

kredietwaardigheid van die bevindinge te verhoog. 
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7. 7 AANBEVELINGS 

Die aanbevelings wat spruit uit die onderhawige navorsing is gemik op kurrikulumontwikkeling, 

voortgesette onderwys en verdere navorsing. 

7. 7.1 Kurrikulumontwikkeling 

Daar word aanbeveel dat kurrikulumontwikkeling aan die hand van die Model vir 

Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde geskied. 

Daar word aanbeveel dat die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde geevalueer word 

tydens die implementering daarvan by wyse van 'n kurrikulumontwikkelingsprojek en dat wysigings 

aangebring word om die leemtes wat ge'identifiseer mag word, uit te skakel. 

7. 7.2 Personeelontwikkeling 

7.7.2.1 Personeelontwikkeling voordat kurrikulumontwikkeling 'n aanvang neem 

Daar word aanbeveel dat kurrikulumontwikkeling voorafgegaan word deur personeelontwikkeling waarby 

alle dosente van die betrokke instansie(-s) betrek word. Dit sluit die kurrikulumkomitee in, asook die 

dosente wie se insette tydens kurrikulumontwikkeling vereis word en wat verantwoordelik sal wees vir die 

implementering van die kurrikulum wat ontwikkel is. 

Aspekte wat gedek kan word is: 

• samelewingstendense wat kurrikulumontwikkeling noodsaak 

• die fuses en stappe waarvolgens kurrikulumontwikkeling voltooi sal word 

• 'n uiteensetting van die aard van elk van die kurrikulumontwikkelingstake wat voltooi moet word 

• die filosofiese en teoretiese grondslag van 'n kurrikulum 
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7. 7.2.2 Personeelontwikkeling voordat die voorgestelde kurrikulum gei'mplementeer word 

Personeelontwikkeling ten opsigte van die volgende behoort gelewer te word voordat die kurrikulum wat 

ontwikkel is, gei'mplementeer word: 

• die implikasies van kritiese denke en omvattende gesondheidsorg vir 'n verpleegkundekurrikulum 

• onderrig-leerstrategi~ vir die toepassing van die beginsels van mediagesteunde, probleemgerigte, 

k00peratiewe en reflektiewe leer. 

• die rol van die dosent as bemiddelaar 

• die rol van die dosent ter bevordering van selfgerigte leer 

• die rol van die dosent ten opsigte van die daarstelling van 'n demokratiese, interaktiewe leerklimaat 

wat gekenmerk word deur medewerking en interafhanklikheid en wat die ontwikkeling van 'n kritiese 

ingesteldheid ondersteun 

7.7.3 Verdere navorsing 

Verskeie areas wat navorsing vereis is deur die onderhawige navorsing blootgele. 

Daar word aanbeveel dat die implementering van die Model vir Kurrikulumontwikkeling vir 

Verpleegkunde sal geskied by wyse van 'n navorsingsprojek. 

Daar word aanbeveel dat verwante navorsing onderneem word om by wyse van die delphi tegniek en 

binne die br~ raamwerk van omvattende gesondheidsorg en kritiese den/re, die volgende te identifiseer 

ten opsigte van die opvoedkundige plan: 

• uittree- en leeruitkomste op die tradisionele, oorgang- en transformasiesones van bevoegdheid 

• kurrikuluminhoud en die gewig wat toegeken word aan die onderskeie inhoudareas 

• toepaslike kliniese plasingsareas en die gewig wat toegeken word aan elke area 

• spesifieke intellektuele en professionele standaarde wat van toepassing is by die vierjaar 

diplomakursus in verpleegkunde 

Daar word aanbeveel dat navorsing onderneem word om by wyse van die delphi tegniek, die volgende te 

identifiseer ten opsigte van die riglyne vir die implementering van die opvoedkundige plan: 

• die spesifieke onderrig-leerstrategi~ wat gei'mplementeer kan word om te verseker dat die beginsels 

van probleemgerigte, mediagesteunde, k00peratiewe en reflektiewe leer sal realiseer in die 

opvoedkundige praktyk 

• items wat vervat sal word in kliniese evalueringsinstrumente en kriteria aan die hand waarvan toetse 

en eksamenantwoorde beoordeel sal word 
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7.8 SLOT 

Veranderende samelewingstendense wat fundamentele kurrikulumverandering in verpleegkunde vereis en 

leemtes wat gerdentifiseer is ten opsigte van huidige kurrikulumontwikkelinginisiatiewe, bet gelei tot 

hierdie nie-empiriese, interpretatiewe navorsing .. 'n Model aan die hand waarvan kurrikulumontwikkeling 

vir die Diploma vir Registrasie as 'n Verpleegkundige (Algemene, Psigiatriese, Gemeenskaps-) en 

Vroedvrou kan geskied, is gekonseptualiseer. Hierbenewens is kriteria geformuleer wat praktiese riglyne 

hied vir die ontwikkeling van 'n verpleegkundekurrikulum met kritiese denke en die vermo<! tot 

omvattende gesondheidsorglewering as oogmerke. Daar word aanbeveel dat kurrikulumontwikkeling aan 

die hand van die voorgestelde model sal geskied. 
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Ek is tans besig om die DLitt et Phil graad aan die Universiteit van Suid-Afrika te volg. 'n 

Kurrikulumontwikkelingsmodel en riglyne vir die implementering van die model, is deur my ontwikkel 

en moet nou onderwerp word aan portuurgroepevaluering. 

'n Vraelys word aan u beskikbaar gestel met die doel om die model te toets. Ek sal dit hoog op prys stel 

indien u dit vir my sal voltooi. Hierdeur kan u 'n wesenlike bydrae lewer tot die daarstelling van 'n 

omvattende riglyn waarvolgens kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde kan geskied. 

Gepaard met die vraelys, word 'n oorsig oor die model, asook riglyne vir die implementering daarvan aan 

u besorg. 

Stuur asseblief die voltooide vraelys na die bogenoemde adres. 'n Gefrankeerde koevert word vir die doel 

ingesluit. 

Sperdatum: 30 Maart 1998 

Dankie vir u bereidwilligheid om deel te neem aan hierdie projek. 

Dieuwe 

Louise de Villiers 
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DIE MODEL VIR KURRIKULUMONTWIKKELING IN VERPLEEGKUNDE 

VRAELYS VIR DIE EV ALUERING VAN DIE MODEL 

1 BIOGRAFIESE DATA 

Merk die toepaslike blokkie(-s) met 'n X. 

Dui die tipe instansie aan waarby u in diens is: 

Universiteit 

Verplegingskollege 

Professionele raad 

Professionele vereniging 

Ander 

Indien ander, spesifiseer 

2 Is u geregistreer as dosent by die Suid-Afrikaanse Interim Raad op Verpleging? 

3 Wat is I was u betrokkenheid op die gebied van die verpleegkundekurrikulum? 

Kurrikulumontwikkeling 

Kurrikulumevaluering 

Navorsing op die gebied van die verpleegkundekurrikulum 

Ander 

Indien ander, spesifiseer 

Ja Nee 
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Dui die mate waarin u saamstem met elke stelling aan deur die toepaslike blokkie te merk met 'n X 

Stem Stem in •• Stem in 'n Stem 

beslis meerdere mindere beslisnie 

saam mate sum mate sum saamnie 

1 BEOORDELING VAN DIE MODEL 

Ll Grafiese voonteUing vu die model 

I.I.I Die grafiese voorstelling van die model getuig van 'n estetiese 

voorkoms. 

1.1.2 Die grafiese voorstelling van die model getuig van 'n eenvoud 

in struktuur. 

1.1.3 Die grafiese voorstelling van die model dra by tot die 

daarstelling van 'n duidelike oorsig oor hoe 

lrurrikulumontwikkeling kan geskied. 

1.2 Semantiese integriteit 

1.2.l Die betekenis van die konsepte wat vervat is in die model word 

ondubbelsinnig uitgespel. 

1.2.2 Die navorser slaag daarin om verwarring te voorkom deur haar 

streng te beperk tot die samestellende en strukturele konsepte 

in die verduideliking van die betekenis van die model. 

1.2.3 Die konsepte van die model word deurgaans gebruik op 'n 

wyse wat ooreenstem met die definisies en omskrywings 

daarvan. 

1.2.4 Die bespreking van die betekenis van die model getuig van 'n 

ekonomiese gebruik van woorde. 

1.3 Logika 

1.3.l Die model getuig van 'n logiese uiteensetting oor hoe 

I kurrikulumontwikkeling kan geskied. 

1.4 Pnktiese implikasies 

1.4.l Die model is implementeerbaar om kurrikulumontwikkeling te 

rig in die praktyk. 

lndien u in 'n mindere mate saamstem of beslis nie saamstem Die, verstrek asseblief 'n rede by die 

ooreenstemmende spasie hieronder. 

U mag ook die spasies gebruik vir algemene opmerkings. 

Item 1.1.1 
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Item 1.1.2 

Item 1.1.3 

Item 1.2.1 

Item 1.2.2 

Item 1.2.3 

Item 1.2.4 

Item 1.3.1 
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Item 1.4.1 ~· .-- . -

Dui die mate waarin u saamstem met elke stelling aan deur die toepaslike blokkie te merk met 'n X. 

Stem Stem ia Stemia Stem 

beslis 'n •a besJis 

saam meerdere mindere aie 

mate mate sum 

saam saam aie 

2 BEOORDELING VAN DIE KRITERIA V1R DIE IMPLEMENTERING VAN DIE MODEL 

2.1 Die kriteria kan 'n bydrae !ewer tot fundamentele 

kurrikulumverandering. 

2.2 Die kriteria kan 'n bydrae !ewer tot die ontwikkeling van 'n 

relevante kurrikulum. 

Indien ll in 'n mindere mate saamstem of beslis nie saa•em ni~ verstrek asseblie/ 'n rede by die 

ooreenstemmende spasie hieronder. 

U mag ook die spasies gebruik vir algemene opmerkings. 

Item 2.1 

Item 2.2 

Dankie vir u bereidwilligbeid om die vraelys te voltooi. 
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