
108 Taalgenoot | HERFS 2019

ONDERWYS

Verby is die dae toe enige punt 
onder 50% gesien is as 
“druip”, want 30% in jou 

matriekeindeksamen is in 2019 genoeg 
vir universiteitstoelating tot ’n 
BA-graadkursus. 

Naledi Pandor, minister van 
onderwys, het verlede jaar op 30 
November in die Staatskoerant 
afgekondig matrieks het voortaan ’n 
minimum van net 30% nodig in die 
onderrigtaal van die nasionale 
instelling waar hulle verder wil 
studeer. Daarby moet hulle 50% kry 
vir enige vier van die ander 
20-krediet-matriekvakke om 
vrystelling te ontvang. Leerders hoef 
steeds net 40% in hul eerste taal te 
behaal. Pandor het gesê dit volg op 
raadpleging met die raad vir hoër 
onderwys en die wysiging is 
terugwerkend van 1 Augustus 2018.

Haar aankondiging is wyd met skok 
en ongeloof ontvang. Beteken dit, 
byvoorbeeld, ’n leerder met ’n punt 
van net 30% kan hom/haar vir ’n 
BA-graad in tale inskryf? 

So maklik 
soos 
15 plus 15!

’N MATRIEKPUNT VAN NET 
30% IN ’N UNIVERSITEIT 
SE ONDERRIGTAAL IS NOU 
GENOEG OM JOU VIR ’N 
BA-GRAAD IN TE SKRYF ...

Min kans op sukses
Kenners meen so ’n student se kans op 
sukses sal uiters skraal wees. 
Naskoolse instellings kan boonop 
steeds hul eie, gepaste vakprestasie vir 
’n spesifieke program bepaal. Die 
onderwysdepartement se besluit het 
egter ’n impak op die standaard van 
die onderwysstelsel as geheel.

“Ek beskou die verlaagde 
toelatingsvereistes as uiters kortsigtig,” 
sê Ernst Kotzé, emeritusprofessor in 
Afrikaanse taalkunde aan die Nelson 
Mandela-Universiteit. “Taalvaar-
dighede is ’n kernvereiste vir tersiêre 
studie. Dit geld alle vakgebiede, ook 
die natuurwetenskappe. Om tale te kan 
bestudeer is daar uiteraard spesiale 
klem op taalvaardigheid as 
vertrekpunt.” 

Prof. Andries Visagie, 
departementele voorsitter van die 
departement Afrikaans en Nederlands 
aan die Universiteit Stellenbosch, 
meen die gaping tussen skool- en 
universiteitstudie gaan verder verbreed 
en leerders sal nog moeiliker by die 

universiteits-
omgewing 
aanpas. 

“Die gesag en waarde 
van die 
matrieksertifikaat word 
ondermyn met elke 
verlaging van 
standaarde wat 
geïnstitusionaliseer word,” 
sê hy. “ ’n Leerder wat 30% vir 
taalvakke in matriek ontvang het, 
gaan beslis nie die mas op universiteit 
opkom nie. Behoorlike 
skryfvaardighede is vir elke 
gegradueerde in die werkplek 
onontbeerlik en gelukkig besef die 
meeste universiteite dit. Vir baie grade 
word reeds geruime tyd hoër 
toelatingsvereistes gestel as wat die 
staat aanbeveel.”
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Ook dr. Elbie Adendorff, 
modulekoördineerder: Afrikaanse 
taalverwerwing aan die Universiteit 
Stellenbosch, is bekommerd. Sy sê die 
verlaging beteken sulke leerders sal 
oor 70% se taalkennis nié beskik nie. 

“Só ’n leerder is nie genoegsaam 
voorberei vir universiteitstudie nie en 
begin met ’n geweldige agterstand, nie 
net wat taalinhoudskennis betref nie, 
maar ook vakkundige kennis. Ek 
vermoed dat ’n leerder wat 30% vir ’n 
onderrigtaal kry, nie vir 
universiteitsopleiding gekeur sal word 
nie. Indien dit wel gebeur dat só ’n 
leerder op universiteit beland, is daar 
’n groot kans dat die student nie sy of 
haar graadstudie sal voltooi nie.”

Dr. Theuns Eloff, oudrektor van die 
Noordwes-Universiteit en voorsitter 
van die Trust vir Afrikaanse 
Onderwys, stem saam. “Iemand wat 
30% vir ’n taal kry, watter taal dit ook 
is, sal nooit sy of haar eerste jaar op 
universiteit voltooi nie. Dieselfde geld 
Engels of Afrikaans, welke een ook 
die tweede of derde taal is,” sê hy. 

Implikasies 
Ernst meen daar is toenemende druk 
op universiteite om gegradueerde 
studente te lewer en verlaagde 
toelatingsvereistes het verlaagde 
standaarde tot gevolg. 

“Die implikasies van verlaagde 
standaarde, wat die voorspelbare 
resultaat van die nuwe 
toelatingsvereistes sal wees, is 
kwalifikasies van ’n laer gehalte 
enersyds en andersyds, indien die 
standaarde gehandhaaf word, ’n 
stadiger deurvoer en ’n langer, en dus 
duurder, studieperiode per student,” sê 
hy.

Elbie voeg by Afrikaans-

departemente sukkel 
in die algemeen met 
studente wat nie 
behoorlik kan lees 
en skryf nie. 
“Suid-Afrika sukkel 
ook met studente 
wie se leesbegrip 
gemiddeld op ’n gr. 
3-vlak is. Die 

hoërorde-denke en -begrip wat vir 
universiteit nodig is, ontbreek 
heeltemal en daardie studente bly agter. 

“Dit wil voorkom of dit ‘maklik’ 
gemaak word om universiteit toe te 
kom,” sê sy. “Dit skep weer onnodige 
verwagtinge by leerders. Dit lei ook 
daartoe dat die taalvakke op 
universiteit, asook op skool, 
agteruitgaan en nie kan ontwikkel en 
groei nie.”

Prof. Johan Anker, voormalige 
assistentdekaan vir onderwys op die 
Wellington-kampus van die Kaapse 
Skiereiland Universiteit van 
Tegnologie, meen die besluit gaan 
daaroor om meer leerders die 
geleentheid te gee om aansoek by ’n 
universiteit te doen.

“Ek dink werklik nie die bedoeling 
was, of is, dat só ’n student, wat minder 
as 50% ontvang, tale as een van sy 
vakke kan neem nie. In die breë gaan 
dit oor die beleid van meer toegang, 
maar die vereistes gaan nog altyd van 
fakulteit tot fakulteit verskil.” 

Johan sê die verlaging van taalpunte 
stel wel al hoe groter eise aan die 
hulpdienste by universiteite om 
daardie studente, indien hulle aanvaar 
word, te help om die “akademiese 
taal” te verstaan.

“Dit skep ook die probleem van die 
taal van onderrig en opleiding. Hoe 
moet ’n student wat ’n baie lae punt in 
Engels eerste addisionele taal het, 
byvoorbeeld klas loop op universiteit 
in enige vakrigting as dit die taal van 
onderrig is?”

Wat nou?
Benewens die feit dat universiteite en 
ander naskoolse instellings steeds ’n 
gepaste vakprestasie vir ’n spesifieke 
program kan bepaal, het hulle dikwels 

nie die infrastruktuur om nog 
studente te kan akkommodeer nie.

“Die hele situasie gaan by elke 
universiteit op sy eie manier hanteer 
word volgens beleid en geld 
beskikbaar,” sê Johan. “Die 
aanvaardingspersentasie van studente 
by die meeste universiteite is omtrent 
25% van die aansoeke. Almal is dus 
reeds oorvol en nog meer kandidate 
met swak uitslae wat aansoek doen, 
verbeter nie die situasie nie.”

Theuns stem saam en voeg by: “As 
iemand matriek met die minimum 
van die ‘universiteitstoelating’ slaag, 
sal só ’n persoon by baie min, indien 
enige universiteite toelating kry. In ’n 
sin het hierdie skandalige lae vereistes 
nie enige impak op die standaard van 
universiteite nie. Matrieks wat op 
hierdie vlak slaag, sal nie sommer 
toelating tot universiteite kry nie.”

Die antwoord is nie om 
toelatingsvereistes te verlaag nie, meen 
Andries. Die aangewese oplossing is 
om moedertaalonderrig te versterk en 
meer in die opleiding van 
taalonderwysers te belê.

“Wat egter nou gebeur,” sê hy, “is 
dat die staat handdoek ingooi met 
pogings om taalonderrig op ’n hoër 
peil te plaas en, soos dikwels in die 
onlangse verlede, universiteite die taak 
oplê om die saak te beredder”.

Prof. Michael le Cordeur, 
departementshoof van 
kurrikulumstudie aan die Universiteit 
Stellenbosch, meen minstens 60% in ’n 
leerder se huistaal en 50% in Engels is 
nodig, veral omdat die meeste 
handboeke en feitlik alle notas in 
Engels is. “Voorts vereis ons by die 
Universiteit Stellenbosch ook 40% in 
wiskunde omdat dit ’n aanduiding is 
dat jy kan redeneer en kreatief dink.”

Hy bied darem ’n reddingsboei vir 
talle voornemende studente: “Nie alle 
jongmense hoef en moet universiteit 
toe gaan nie. Ons benodig ook tegnici 
en ambagslui om ’n land suksesvol te 
kan bestuur.” 
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Die gesag en waarde van die 
matrieksertifikaat word 
ondermyn met elke verlaging 
van standaarde wat 
geïnstitusionaliseer word.


