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Môre se leeromgewing gaan tegnologies dalk baie anders lyk, maar dit
blyk onderwysers en mentors is hier om te bly...

Die klas van 2030

D

ie skrywer William Gibson
het gesê die toekoms is
eintlik reeds hier… dit is
net nie oral ewe duidelik nie.
Tegnologiese ontwikkeling het die
ongelooflike potensiaal om plaaslike
jongmense se lewe te verander, maar
kenners meen steeds ons moet eers
op basiese vaardighede soos lees en
skryf, konsentreer voordat ons
werklik daaruit voordeel kan trek.
Byna elke bedryf word deur
tegnologie “geoptimaliseer”, maar
op die gebied van opvoedkunde kyk
onderwysers en dosente nog eers die
kat uit die boom. Daar is al baie gesê
kunsmatige intelligensie (KI) kan
help wanneer dit by kubermentors
vir leerders kom. Terselfdertyd moet
dit geleenthede skep vir
“wêreldwye” klaskamers waarin
leerders en studente met 21ste-eeuse
vaardighede soos selfassessering
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toegerus word, maar iets kniehalter
dié pogings.

Waarom so
stadig?
“Daar is eintlik verskeie redes,” sê
Riaan van der Bergh,
onderwystegnologiebestuurder by
Fedsas, ’n vrywillige vereniging vir
die beheerliggame van staatskole.
“Tegnologie is beslis ’n wonderlike
hulpmiddel vir onderwys, maar kan
alleen nie veel regkry nie. Plaaslike
onderwysers se ‘aanvaardingskoers’
(adoption rate) van tegnologie is een
van die groot hekkies wat gespring
moet word om die Suid-Afrikaanse
klaskamer, soos ons dit ken in ’n
hedendaagse skool, te verander in ’n
ruimte waar leer en lering plaasvind
met die alledaagse gereedskap van
Taalgenoot | HERFS 2017

HERFS 2017 | Taalgenoot

67

TOEKOMSONDERRIG

die 21ste eeu.”
Riaan sê in plaaslike
onderwyskringe word daar dikwels
steeds van “leer” en “e-leer” gepraat
asof die “e-” iets anders is wat moet
gebeur. Hy glo egter dat die “e-”
teen 2030 (of selfs vroeër) sal wegval
en dat lering en leer by tegnologiese
ontwikkeling sal aanpas.
Annelie Oosthuizen, onderwysprojekorganiseerder by die ATKV,
meen die kontemporêre SuidAfrikaanse onderwysstelsel kan teen
2030 irrelevant wees indien die
opvoedkundige gaping nie gevul
word tussen hoe leerders lewe en
leer nie. “Die klaskamers van die
21ste eeu moet beslis meer
tegnologies ingerig word om aan
vandag se voorkeurleerstyle te
voldoen.”
Sy sê die leerders van vandag word
die “skermgenerasie” genoem omdat
hulle meer visueel ingestel is. “Hulle
beskik oor beter koördinasie en
motoriese vermoëns en het baie
meer voorkennis, wat hulle via die
internet bekom nog voordat hulle
die klaskamers betree.” Hulle weet
hoe om wiki’s, blogs en breinkaarte
te gebruik en het die vermoë om
flieks met programme soos
Microsoft Movie Maker te maak.
Daarby het hulle ’n metakognitiewe
bewustheid, waarin leerders geleer
word om te dink oor hoe hulle leer.
Tog het die plaaslike
onderrigomgewing steeds ’n hele
paar uitdagings. “Die grootste
uitdaging is die effektiewe
vaslegging van basiese lees-, skryfen berekeningsvaardighede in die
grondslagfase wat die fondament vir
toekomstige leerprestasie vestig,” sê
Annelie.
Onderwysers se vlak van digitale
geletterdheid is, volgens Riaan, een
van die redes waarom tegnologie
nog nie sinvol genoeg in die
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“Die klaskamers
van die 21ste eeu
moet beslis meer
tegnologies
ingerig word om
aan vandag se
voorkeurleerstyle te
kan voldoen.”
opvoedkunde aangewend word nie.
Leierskapbetrokkenheid (deur die
hoof en beheerliggaam) skiet ook
nog tekort wanneer dit kom by die
inwerkingstelling van ’n 21ste-eeuse
leerervaring en visie. Infrastruktuur
is ’n uitdaging wat konnektiwiteit,
kuberveiligheid en datakoste betref,
meen hy en voeg by: “Dit is ook ’n
mite dat daar slegs een
standaardoplossing vir alle skole is,
terwyl alle skole nie dieselfde is nie.”
Navorsing oor studentesukses op
universiteitsvlak toon dat
eerstejaarstudente nie noodwendig
op skool en in hul ouerhuise reeds
met die lewensvaardighede toegerus
word wat noodsaaklik vir
suksesvolle studie is nie. “Hierdie
vaardighede is byvoorbeeld
doeltreffende tydsbestuur,
studievaardighede, hoe om
portuurgroepdruk te hanteer en hoe
om ’n gebalanseerde lewenstyl te kan
handhaaf,” sê Annelie.

Is aanlyn die
toekoms?
’n Kykie na toekomstige lesinglokale
bied stof tot nadenke. Op tersiêre
vlak is die Suid-Afrikaanse
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onderrigdebat die afgelope twee jaar
oorheers deur die Fees Must Fallbeweging, waarin betogende
studente gratis onderrig eis. Daar is
berig dat dosente tydens die
betogings gereeld op tegnologie
staatgemaak het om seker te maak
die leerproses verloop so vlot
moontlik. Gevolglik het die konsep
van gratis aanlyn kursusse (MOOC
– Massive Open Online Course) weer
na vore gekom.
Moocs, wat deur instellings soos
Coursera aangebied word en oor ’n
magdom onderwerpe handel, kan
deur enigiemand gevolg word. Hulle
word ook deur verskeie
internasionale instellings, insluitende
die Wêreldbank, aangebied en in
2015 was die Universiteit van
Kaapstad die eerste plaaslike
universiteit wat Moocs by sy
programme ingesluit het.
Kenners meen egter selfs al is ’n
kursus gratis, kan die onderrigtaal,
leerontwerp, kulturele relevansie,
steun, gehalte en akkreditasie steeds
miljoene studente uitsluit. Kelsey
Wiens, ’n Kanadese
innoveringspraktisyn wat ’n hele
paar jaar in die Suid-Afrikaanse
onderrigveld gewerk het, sê behalwe
die feit dat groot persentasies mense
nooit Moocs voltooi nie, word die
programme steeds nie werklik deur
Suid-Afrikaanse werkgewers erken
nie. “Ons is al sedert 2001
opgewonde oor Moocs, maar het
steeds nie veel vordering gemaak
nie. Mense meen steeds Moocs het
net nie dieselfde waarde as ’n
universiteitsgraad nie.”
Kelsey voeg egter by die
gewildheid van loopbaanrigtings
wat tegniese vaardighede soos
kodering vereis, kan die aanvaarding
van aanlyn kursusse bevorder.
Riaan meen die debat oor Moocs
het twee kante. “Ja, kandidate kan

kwalifikasies verwerf, maar steeds
geen werklike kundigheid bekom
nie. Ons praat van die generasie van
‘toets-afleggers’. Die toets is geslaag,
die kwalifikasie verwerf en die
sertifikaat is geraam, maar die
kandidaat moet bykans van voor
opgelei word om by ’n maatskappy
’n spesifieke taak te verrig.”
Hy verduidelik dat baie jongmense
inligting in kleiner en meer
verteerbare happies inneem. “Die
neiging begin ontstaan waar
studente die inhoud van ’n kursus
verwerk en die kundigheid bekom
vir die probleem wat hulle nou in
die gesig staar. Dan beweeg hulle
weer aan.”

Dít leer jy
nie aanlyn nie!
Enigiemand kan google hoe iets
werk, maar toepassing,
samewerking, ontleding en kritiese
denke ontbreek dikwels in gratis
aanlyn kursusse, sê Riaan. “Teen
2030 gaan ons hoogs waarskynlik
inligting in nog kleiner grepe
ontvang en verwerk as wat nou die
geval is. Gratis inligting is reeds

beskikbaar, maar teen 2030 gaan ons
veel ander vrae vra as nou. Moocs
kan dus ’n groot rol in die goedkoop
of gratis verkryging van kundigheid
speel, terwyl die duur deel die
verwerwing van ’n kwalifikasie en
die ondervinding met die leerproses
gaan wees.”
Annelie sê daar is beslis ’n groeiende
vraag na aanlyn onderrigkursusse en
baie diensverskaffers is gretig om in
hierdie behoefte te voorsien.
“Sommige van hierdie diensverskaffers
het egter nie kwaliteit- en
geakkrediteerde onderrig ten doel nie,
maar doen dit eerder om finansiële
gewin.”
Dit wat jy op kampus of by die
skool leer, gaan ook nie net
uitsluitlik oor die kursuswerk nie,
waarsku Kelsey. “Dit gaan oor die
bou van ’n netwerk, die druk van
spertye, tydbestuur en hoe om in
groepe te werk. Ek dink eerlikwaar
dat daar in Suid-Afrika op die ou
end ’n digitale verskuiwing gaan
wees – veral op tersiêre vlak.”
Ons weet natuurlik ook nie wat
die presiese rol van ’n slimfoon oor
13 jaar gaan behels nie. Riaan meen
dit is ’n raaisel om te dink hoe
virtuele werklikheid, 3D-drukkers

en aanlyn gemeenskappe teen
daardie tyd gaan lyk.
“Wat ons wel kan sê, is dat
tegnologie die onderwysomgewing
radikaal gaan beïnvloed en verbeter.
Daarvoor is daar wel goeie
infrastruktuur, goeie konnektiwiteit,
laekoste- (of gratis) data en goeie
veranderingsbestuur in die
departement van onderwys nodig.
Dit, tesame met geïntegreerde
administrasie-sagteware, klaskamertegnologie en leerdertoestelle
(mobiele toestelle of tablette), gaan
toenemend belangrik word,” sê
Riaan.
Maar met soveel uitvindsels wat
die wêreld verander, blyk die rol van
mense steeds fundamenteel tot
basiese prosesse te bly. Daar word
voorspel dat leerders en studente oor
omtrent 15 tot 20 jaar soveel
onafhanklikheid gaan hê dat
mentorskap deurslaggewend tot hul
sukses gaan wees. Dit beteken dat
die onderwyser en dosent eintlik ’n
veel belangriker rol in die leerproses
gaan speel en daarom is hul
voorbereiding ononderhandelbaar.
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Toere vir die Fynproewer
Christine van Wyk-toere is ’n familiebesigheid wat reeds byna
40 jaar toere van gehalte teen bekostigbare pryse aanbied.

TOERE IN 2017 (PLEK beskikbaar)

Tel: 012 546
Rynvaart: 26 April – 9 Mei
Sel: 082 37 4967 		
Rynvaart en Switserland: 26 April – 18 Mei
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Faks: 012 5 9484
Switserland: 7 – 18 Mei
65 5678		
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Donauvaart, Salzburg en Praag 28 Mei – 11 Junie
082 377 94 pp:
Skandinawië: 9 – 27 Junie
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E-pos: info
Bootvaart in Nederland en André Rieu in Maastricht:
@toere.co.z
a
29 Junie – 11 Julie
l Russiese bootvaart II (OP POPULÊRE AANVRAAG)
18 – 30 Augustus
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l Kroasië en Slowenië: 2 – 18 September
www.travel
entoer.co.z
l Europese Kersfeestoer 13 – 27 Desember
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