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Uitkoms-

onderrig
misluk
klaaglik. IZry 'n betroubare
stelsel, se l,enner
AIel Rademeyer

Dis genoeg. Maak 'n einde aan
die verwarring 001'uitkoms-
gerigte onderwys (UGO) wat

kIaaglik in Suid.Afrika misluk het.
Dit is die pleidooi van dr. William

(Bill) Spady, internasionaal bekende
op die gebied van UGO, wat langeI' as
30jaar aan die spits van belangrike
poglngs in Noord.Amerika, Suid-
Afrika en Australie was om die visie
in opvoedkundige stelseis te verbreed.

In 'n artikel van Spady wat vandees.
week in die Tydskrif vir Geeste.mJeten.
skappe gepubliseer word, maak hy
geen geheim omtrent die mislukking
van die stelsel in Suid.Afrika nie.

Spady het in 1997die eerste keel' in
Suid-Afrika aangekom en 'n landwye
lesingtoor 001'UGO onderneem.

Spady, wat as die "vader van UGO"
voorgestel is, het vir weke lank van
plek tot plek duisende opvoedkundi-
ges in alle dele van die land toege-
spreek.

In die artikel se Spady dit is jammer
dat die boodskap wat hy in 1997aan
onderwysers 001'UGO oorgedra het,
soos hy dit leer ken het, baie min of
geen invloed op die Suid.Afrikaanse
opvoedkundige hervormingsbeleid ge.
had het nie.

Spady verwys in die artikel na van
die beginsels van UGO. Dit is presta-
sie-kriteria wat dooltrelrendheid en
vaardighede uitstippel wat kindel's
moot bemeester; leerlinge wat nie ge-
pena1iseer word vir foute terwyl hulle
in die leerproses Is nie; en leerlinge .
wat teen 'n pas vorder wat by huI leer-
vermoe aansluit.

Volgens Spady was daar groot teen.
strydighede tussen die regering se
KurrikuIum 2005-strategiee en die fun-
damentele beginsels van egte UGO.

Hy meen as hulle dit herken het en
gekies het om KurrikuIum 2005 meet'
in ooreenstemming met UGO te bring,
lite..ue hervormingsproses kon vel'-
sterk het.

;<1

"Omdat dit nie gebeur het nie, het
die inwerkingstelling van UGO nooit
die volwassenheid en doeltrelrendheid
bereik van die meer volledig ontwik-
kelde UGO-pogings in die VSA en
Australie nie."

Volgens Spady het KurrikuIum 2005
nie 'n groot paradigma.skuif in op-
voedkundige denke en praktyk ver-
teenwoordig nie.

Hy meen eerder die wyse waarop
kenmerke van tradisionele UGO inge-
bed is in die kurrikuIum en daar
voortgegaan is met gr. 12-en jaarlikse
eksamineringstelsels, het die rcgering
almal in die land beperk tot tradisio-
nele denkstyle 001'leer, kurrikulum,
prestasie, assessel'ing en kwalifika.
sies.

Spady se met 'n dekade van verwar.
ring 001'UGO agter die rug, sou hy sy
Suid-Afrikaanse kollegas aanmoedig
om nie meer na UGO in enige vorm te
verwys nie.

"Dit het nooit in 1997bestaan nie cn
sedertdien al hoe meer van die toneel
verdwyn. Die werkIike vraagstuk wat
die land in die gesig staar, is om 'n op-
voedkundige stelscl te mobiliseer wat
betroubaar is en 'n betekenisvolle ver-
skil in die lewens van alle Suid-Afri-
kaanse leerlinge salmaak."

In sy artikel verwys Spady onder
meer na die feit dat hy besef het dat
die kIok, skeduIes en kalenders die
hoofbcpalers in die onderwysstelsels
in Noord-Amerika en elders in die
"moderne" wereld was.

Oit was 'n beperkende faktor vir
alle leerlinge en onderwysers het ook
in die "tydsgebonde" stelsel versink.

Dit was voordelig vir vinnige leer.
linge, terwyl die stadiges onder
enorme druk geplaas is.

Volgens Spady vereis UGO buig-
same voorwaardes, terwyl tydgebonde
stelseis onbuigsame eise ste!.

Dis onder meer iets wat Suid-Afri-
kaanse beleidmakers nie besef het toe
hulle geesdriftig besluit het UGO moet
die tookomstige onderwysstelsel u;ees
nie.


