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SUMMARY
'T 'H E successful evaluation o f student learning involves:
- the setting o f detailed learning objectives;
- the development of meaningful evaluation techniques; and
- the practical application o f such techniques

G O EIE dosent is nie noodw endig daardie man
o f vrou wat ’n uitstekende kennis van sy /h aar
spesifieke vak verw erf het nie, m aar eerder daardie persoon wat op grond van onderw yskundige insigte
beweeglik is wat sy onderw ysstrategie betref. D at goeie
vakkennis hiervoor ’n voorvereiste is kan nie ontken
w ord nie; dit w aarborg egter nie goeie doelgerigte
doseerwerk nie. D aar is ook ander kundighede en vaardighede wat bem eester m oet w ord wat van ’n dosent ’n
professioneel-geskoolde m ens m aak. Die volgende opvallende aspekte is van belang by die professionele
toerusting van die dosent:
(a) Identifisering en form ulering van kursus- en
vakdoelstellings.
(b) Sinvolle keuse van inhoud aan die hand waarvan die
doelstellings verw erklik kan word.
(c) Die verm oë om op grond van die eie aard van die
vak effektiew e onderrig en leer te beplan. Met effektiewe onderrig w ord bedoel die beplanning en
im plem entering van didaktiese werkvorm e wat sal
uitloop op effektiew e leer.
(d) Die seleksie en gebruik van doeltreffende onderwysmiddels.
(e) Die beplanning en im plem entering van ’n verantw oordbare evalueringspraktyk.
Met hierdie lesing w ord die verwerkliking van die
volgende leerdoelstellings beoog:
(a) Die begrip “ evaluering” in didaktiese konteks te
verduidelik.
(b) K riteria vir goeie toetsing en eksam inering te stel en
die betekenis van elke kriterium by die beplanning
en opstelling van toets- en eksam envrae uit te wys.
(c) Verklaar w aarom sinvolle evaluering slegs m oontlik
is indien d aar sprake is van doelgerigte onderwys.
(d) ’n Kort verduideliking gee van ’n taksonom ie van
M aart 1981

onderwysdoelstellings en hoe dit as basis gebruik
kan word vir doelgerigte onderwys en sinvolle
evaluering.

W A T M ET EV A L U ER IN G BEDOEL W ORD
Vir die doeleindes van hierdie betoog word evaluering
as volg omskrywe: Evaluering is die sistematiese bepaling van die m ate waarin die leerdoel deur die studente
verwerklik is. Hierdie om skrywing dwing besinning af
oor twee aspekte, naam lik:
(a) Dit is ’n sistem atiese, beplande handeling. By implikasie is daar dus by evaluering geen ruim te vir
terloopse, ongekontroleerde waarnem ing o f lukraak
wyses van doen nie.
(b) Die ak k u rate beplanning en deurdenking van
spesifieke leerdoelstellings w ord veronderstel. Dit
beteken dat die evalueerder die resultate wat bekom
w ord m oet kan interpreteer in die lig van die
verlangde leereffek wat vir die studente beoog w ord.
Skem aties voorgestel:
Evaluering = m eting en kwantitatiew e beskrywing
van studenteprestasie (toetsing, eksaminering) plus
beoordeling (interpretasie).
By evaluering moet daar bepaal word in w atter m ate
die leerdoelstellings deur die studente verwerklik is.
Leerdoelstellings moet dus vooraf baie duidelik bepaal
en in eenduidige spesifieke term e omskrywe w ord, ’n
P raktyk gebou op vae, dubbelsinnige en soms verwarrende doelstellings m oet noodw endig aanleiding gee tot
m isverstand en verw arring, veral w anneer d aar
uitsprake gem aak m oet w ord aangaande die kwaliteit
van die leereffek by studente. Dit is tog net m oontlik om
CURATIONIS

17

die uitkom s van ’n handeling te beoordeel deur dit te
vergelyk met dit wat v o o ra f as doelwit vir daardie
handeling gestel is. Die kriterium vir beoordeling is implisiet in die doelwit vervat en moet deur die dosent vir
hom self en vir die studente eksplisiet gem aak w ord. By
die evaluering word die m ate van ooreenkom s tussen die
onderrig- en leereffek en die eksplisiete doel beoordeel.
As daar dus nie duidelikheid verkry is oor wat daar aan
die einde van ’n onderw ysprogram van die studente verwag word nie, is dit nie m oontlik om sinvolle evalueringspraktyke te beplan nie. ’n Volledige leerdoel
behoort die volgende sake te spesifiseer:

voor die interpretasie van die toetsuitslae gebruik
wil w ord.
-

B etroubaarheid
B etroubaarheid verwys na die konstantheid van die
toetsuitslae, ongeag van wat gemeet w ord. W anneer
dieselfde toets aan dieselfde groep leerlinge by twee
verskillende geleenthede gegee w ord en die uitslae ’n
g root m ate van ooreenkom s toon, kan gesê word
dat die resultate ’n hoë m ate van betroubaarheid
vertoon. Die kernvraag wat beantw oord moet
w ord, is: Kan die dosent die m eting en toetsuitslae
vertrou in die sin dat die meting beskou kan word
as ’n ak k u rate kw antifisering van dit wat gemeet
m oes w ord? Die volgende faktore beinvloed die
betroubaarheid van ’n toets:
(a) Duidelikheid van die instruksies.
(b) O m standighede w aaronder die toets afgeneem
w ord.
(c) Lengte van die toets.
(d) O m v a n g en v e r s k e i d e n h e i d v a n d ie
m oontlikhede van die studente.
(e) A kkuraatheid van nasienprosedures.

-

V ergelykbaarbeid
V ergelykbaarheid as kriterium vertoon ’n noue
sam ehang met die kwessie van betroubaarh eid . Die
uitslae van ’n toets o f eksam en kan nie sinvol
vergelyk word met die uitslae van ander toetse o f
eksam ens indien die uitslae nie ’n hoe m ate van
betroubaarheid vertoon nie. S odra d aar sprake van
onderlinge vergelyking tussen toetspunte is, impliseer dit dat d aar sekere statistiese bew erkinge o f
berekenings deurgevoer m oet word om dat ver
skillende punte nie sonder m eer vergelykbaar is nie.

-

B rukbaarheid
Die kw aliteit van ’n toets o f ’n eksam en hang ook a f
van sekere praktiese oorwegings wat dikwels buite
rekening gelaat w ord. In hierdie verband w ord d aar
gedink aan sake soos die gem ak waarm ee die toets
afgeneem en nagesien kan w ord, die koste en tyd
verbonde aan die voorbereiding daarv an , interpretasiem oontlikhede van die uitslae, ensovoorts.

(a) Die handeling wat die student moet kan uitvoer.
(b) Die voorw aardes o f gegewens w aaronder ol
waarm ee die bepaalde handeling uitgevoer moet
word.
(c) Die kriteria aan die hand w aarvan die handeling
beoordeel m oet w ord.
K R ITER IA VIR G O E IE T O ETSIN G EN
EK SA M IN ERIN G
T o e tse en ek sa m e n s kan b esk o u w ord as
m eetinstrum ente w aarm ee ’n onbekende hoeveelheid o f
’n onbekende kwaliteit “ gem eet” kan word. O m dat alle
m eetinstrum ente nie vir dieselfde doel aangewend kan
word nie, moet die beplanning en samestelling daarvan
geskied ooreenkom stig bepaalde kriteria wat die
doelm atigheid en effektiw iteit daarvan sal w aarborg.
Om as ’n goeie m eetinstrum ent te kwalifiseer m oet ’n
toets o f eksam en aan die volgende kriteria voldoen:

-
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Validiteit (geldigheid)
By die seleksie van toetsitem s (toetsvrae) is een van
die belangrikste vrae wat beantw oord m oet word:
In w atter m ate sal die item meet wat dit veronderstel
is om te m eet?6 y die doseertaak van ’n dosent word
d aar norm aalw eg getoets om vas te stel o f die
prestasie van studente in ’n bepaalde rigting o f op
’n spesifieke terrein aan gestelde standaarde vol
doen, dit wil sê, o f gestelde leerdoelw itte
bevredigend verwerklik is. Toetsing en eksaminering kan ook egter om ander redes onderneem w ord
soos byvoorbeeld diagnostiese oogm erke, prognostiese oorwegings, identifisering van leierskapshoedanighede, ensovoorts. Dit is dus belangrik dat
die dosent vo o raf m oet besin oor presies wat gemeet
wil w ord. As die resultate gebruik word om ’n stu
dent se prestasie te beskryf, m oet daar duidelikheid
verkry word o or die spesifieke prestasie onder
oorweging, en alle ander irrelevante sake m oet buite
rekening gelaat w ord.
V aliditeit is altyd spesifiek ten aansien van ’n
bepaalde gebruik en kan nie as ’n algem ene
kwaliteit gesien w ord nie. Die resultate van
rekenkundetoetse mag ’n hoë validiteit hê ten aan 
sien van m eganiese bew erkings, ’n lae validiteit ten
aansien van rekenkundige insig, ’n gem iddelde
validiteit ten aansien van die voorspelling van
toekom stige w iskundige sukses (prognose), en geen
validiteit ten aansien van die voorspelling van
toekom stige sukses in kuns o f musiek nie. W anneer
validiteit beoordeel w ord, m oet daar dus noukeurig
gelet w ord op die bedoeling van die toets en w aarCURATIONIS

L E E R D O E L ST E L L IN G S
Die beplanning van sinvolle onderw ysdoelstellings het
by die bespreking van “ validiteit” as toeskriterium
reeds ter sprake gekom . Vir die duidelikheid by lesontwerp en -beplanning in die algemeen en vir evaluering in
die besonder m oet hier ’n onderskeid gem aak w ord
tussen die twee begrippe wat algemeen onder o n d er
wysdoelstellings veronderstel w ord. D aar sal naam lik
verwys word na onderrigdoelstellings, wat fokus op dit
wat die dosent met die onderrig beoog, en leerdoelstellings, wat fokus op dit wat die student as leereffek m oet
bereik en wat sigbaar word in ’n spesifieke prestasie van
die een o f ander aard. Tensy die dosent ak k u raat en eenduidig stel wat hy uiteindelik van die student in term e
van leerdividend verwag, is dit besw aarlik m oontlik om
’n toets o f ’n eksam en te beplan en op te stel w aarvan
die geldigheid bevredigend sal wees. Die leerdoel
behoort daardie gedragswysiginge o f handelinge w aarna
gestrewe word eenvoudig en ondubbelsinnig te stel,
sodat d aar geen twyfel by die betrokkenes bestaan oor
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die eintlike kunde, vaardigheid o f w atter effek ook al,
wat nagestrewe w ord nie. (Vergelyk p arag raaf 2).
Om dosente behulpsaam te wees m et die beplanning
van leerdoelstellings wat op hierdie wyse saamgestel is,
word d aar een m oontlike klassifikasie van leerdoelstel
lings gegee wat in die afgelope twee dekades as baie
bru ikb aar bewys is.

(e) Sintese
(f) Evaluering

’N M O O N T L IK E K LA SSIFIK A SIE VAN L E E R 
D O EL ST EL LIN G S
B.S. Bloom en sy m edew erkers het reeds in die vyftigerjare ’n om vattende klassifikasie van onderwysdoelwitte gedoen m et die oog op die volgende:
(a) Om vae term e soos w aardeer, verstaan, ken, ensovoorts, te om skryw e in duidelike eenduidige
handelinge.
(b) Om doelwitte te identifiseer wat in die onderrig en
leer nagestrewe kan w ord.
(c) Rigting te identifiseer w aarin die onderw ys
gekanaliseer kan w ord.
(d) Om die onderw ysstrategie te beplan.
(e) Die beplanning en im plem entering van verantw oordbare evalueringspraktyke.
Die publikasie getiteld “ Taxonom y o f E ducational
O bjectives” was dus duidelik ’n poging om riglyne aan
te dui w aarlangs die geldigheid van toetsitem s verhoog
kan w ord deur leerdoelw itte so te omskrywe dat
spesifieke leerresultate deur middel van toetsitem s
gemeet kan w ord wat gerig is op bepaalde handelinge
wat die verwagte leereffek duidelik reflekteer.
Die taksonom ie van onderwysdoelstellings m aak
eerstens ’n verdeling van m oontlike doelstellings in drie
hoofgebiede o f dom eine, naam lik:
(a) Die kognitiewe dom ein, wat daardie doelwitte insluit wat te doen het m et ken, dink en probleem oplossing.
(b) Die affektiew e dom ein, wat daardie doelw itte insluit
wat te doen het met die gevoelslewe en die kwaliteit
van die verhouding tussen die onderwysdeelgenote.
(c) Die psigom otoriese dom ein, wat daardie doelwitte
insluit wat gerig is op die spier- en liggaamsbewegings van die m ens.
Elkeen van hierdie gebiede lewer terreine op wat
nastrew ensw aardige leerdoelw itte daarstel, m aar in hier
die bespreking sal d aar m et die kognitiewe domein
gewerk word om aan te toon hoe spesifieke evalueringsprosedures op bepaalde leerdoelwitte toegespits kan
w ord om die b etro u b aarh eid en geldigheid van die
evalueringspraktyk te verhoog.
-

Die kognitiewe dom ein
Die kognitiewe dom ein w ord deur Bloom verder ingedeel in ses hoofkategorieë, vanaf die kategorie
wat die eenvoudigste leerdoelw itte daarstel tot die
kategorie wat die mees kom plekse handeling van
leerlinge vereis. In all gevalle is die moeiliker o f
meer kom plekse handelinge gebaseer op die
verwerkliking van die m eer eenvoudiges. Die ses
hoofkategorieë van die kognitiew e domein is die
volgende:
(a) Kennis
(b) Begrip
(c) Toepassing
(d) Analise
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Elkeen van hierdie kategorieë w ord verder
onderverdeel in subkategorieë wat ook hiërargies
georden is ooreenkom stig die m oeilikheidsgraad
van die handelinge wat die verwerwing van sodanige
bekw aam hede reflekteer. W at vir die evalueerder
dus van belang is, is om die handelinge wat uiteindelik deur die leerlinge uitgevoer moet kan word,
te ontdek en te sistem atiseer, sodat hierdie beoogde
handelinge nie slegs as uitgangspunt vir die beplan
ning van ’n effektiewe onderw ysstrategie kan dien
nie, m aar veral as fokuspunt vir sy evaluerings
praktyk aangewend kan word.

-

W at m et elke kategorie bedoel word
(a) Kennis: Kennis w ord gedefinieer as die
m em orisering van feitlikhede. Die bedoeling is
dat die leerlinge spesifieke feite, term inologie,
algem ene beginsels, teorieë, ensovoorts, sal onthou, en dat hulle daarna die volgende hande
linge sal kan uitvoer: definieer, identifiseer, afpaar, uitsoek, benoem , skets, teken, selekteer,
verm eld, ensovoorts.
(b) Begrip: Begrip word gedefinieer as die vermoë
om die betekenis van inhoud te verstaan.
S tudente kan begrip en insig vertoon deur een
o f meer van die volgende handelinge te kan uit
voer:
(i) Bepaalde inligting na ’n ander vorm te
verwerk (byvoorbeeld deur woorde na
getalle te om vorm ).
(ii) D eur bepaalde inligting te interpreteer, dit
wil sê, deur dit te verduidelik o f op te som
en in eie w oorde te stel.
(iii) Deur toekom stige neigings te beoordeel,
byvoorbeeld gevolge te voorspel.
Die volgende handelinge moet uitgevoer kan
word: herlei, onderskei, skat, verduidelik, gee
voorbeelde, lei af, om skryf, voorspel, som op,
werk uit, ensovoorts.
(c) Toepassing: Toepassing verwys na die vermoë
om verworwe kennis en insig in nuwe situasies
te gebruik. Dit verg ’n hoër m ate van insig as
o n d e r b eg rip . Die volgende h an d elin g e
reflekteer die verm oë om te kan toepas:
b erek en , d e m o n stre e r, u itv in d , v erw erk ,
. bepaal, bereik, aa n to o n , oplos, ensovoorts. Die
toepassing dui nie op die gebruik van feite nie,
m aar eerder die gebruik van reels o f beginsels
wat die verw antskap tussen feite verklaar, o f die
toepassing van m etodes.
(d) Analise: A nalise verwys na die vermoë om in
houd te ontleed, die afsonderlike elemente d a a r
van te bestudeer, en dan die relevante verbande
tussen die konstituente op te spoor en uit te wys.
handelinge wat analise reflekteer is onder
andere die volgende: ontleed, differensieer,
onderskei, herken, identifiseer, illustreer, uitwys, selekteer, ensovoorts.
(e) Sintese: Sintese verwys na die vermoë om
bepaalde elem ente saam te voeg in ’n nuwe
stru k tu u r o f patroon. Kreatiwiteit is hier ter
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sprake w aar d aar byvoorbeeld van studente verwag word om ’n eksperim ent te ontw erp om ’n
hipotese te toets, form ulering van ’n algemene
reel in wiskunde, ensovoorts. H andelinge wat
die verm oë om te kan sintetiseer uitwys, is:
klassifiseer, kom bineer, saam stel, kom poneer,
skrywe, beplan, ontw erp, ensovoorts.
(f) Evaluering: Evaluering verwys na die vermoë
om bepaalde sake self te beoordeel in die lig van
’n gegewe doelw it. Dit kan dus ’n kwantitatiew e
o f kwalitatiewe oordeel vereis wat gebaseer
word op definitiewe kriteria, soos wanneer die
w aarde van ’n kunswerk beoordeel w ord.
H andelinge wat hierdie vermoë reflekteer is:
w aardeer, vergelyk, kritiseer, beskryf, verantw oord, verduidelik, ensovoorts.

m oontlikheid bestaan ook daarin dat die studente ’n eie
skepping soos ’n skildery, hout- o f m etaalw erkm odel,
’n gebak, ensovoorts moet aanbied as bewys van ’n
vaardigheid.

DIE VERBAND TUSSEN EVA LU ERIN G SPRO SED U R E S EN LEER D O ELSTELLIN G S
Leerdoelstellings sal effektief funksioneer in die
evalueringspraktyke indien ’n ernstige poging aangewend word om die evalueringsprosedures direk te rig op
die spesifieke leerresultate wat deur elke leerdoelwit omvat w ord. Volgens G ro n lu n d '1’ kan so ’n beplanningstruktuur bestaan uit die volgende drie stappe:
(a) ’n Algem ene plan van aksie.
(b) Die opstel van ’n spesifikasietabel.
(c) Die seleksie van evalueringstegnieke wat bepaalde
leerresultate direk meet.
’n Algemene plan van aksie bestaan uit ’n lys van
algemene leerdoelw itte en spesifieke leerresultate met ’n
aanwysing van w atter tipe evalueringstegniek gebruik
kan word vir elke beoogde resultaat. Indien die dosent
dit so verkies, kan die riglyne vir die beplande onderwysstrategie ook aangetoon w ord, dit wil sê, hoe hy
beoog om elke bepaalde leerresultaat te bewerkstellig.
So ’n algemene plan verseker dat voorsiening gem aak
word vir die evaluering van al die leerdoelwitte en skerp
die dosent op ten aansien van die tipe inform asie wat
periodiek versamel m oet w ord. In hierdie verband wys
T uckm an'2’ daaro p dat die sogenaam de objektiew e vrae
o f kort-antw oordvrae meer geskik is vir die beoordeling
van leerdoelwitte wat gerig is op kennis, insig (begrip) en
toepassing.* Hy onderskei die volgende tipe kortantw oorditem s w aarvan die dosent met vrug gebruik
kan m aak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O ngestruktureerde vrae.
A ntw oordvoltooingsvrae.
W aar/v als vrae.
K euse-klassifikasievrae.
Veelvoudige keusevrae.
A fparingsvrae.

Die sogenaam de “ o o p ” vrae is meer geskik om die
hoër orde kognitiewe leerdoelstellings te beoordeel. W aar
die leerdoel gerig is op die verwerwing van die verrnoe
om te analiseer, sintetiseer o f evalueer, kan die dosent
gebruik m aak van vrae w aarvan die studente verwag
w ord om ’n kort p arag ra af as antw oord aan te bied, o f
’n opstel o or ’n bepaalde onderw erp te skryf. ’n Verdere
♦Vergelyk die klassifikasie van leerdoelwitte in: Bloom,
B.S. T axonom y o f E ducational Objectives.
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Die volgende tabel illustreer wat van ’n leerling ver
wag kan w ord as ’n bepaalde tipe doelwit verwerklik is,
met ’n aanduiding van ’n geskikte evalueringstegniek.
Leerdoelwit en spesifieke
leerresultaat

Evalueringstegniek

1. ’n Leerling ken die algem ene term e
wat by versam elingsleer gebruik
word as hy:
1.1 Algem ene begrippe kan
definieer
1.2 Verskillende tipes versam e—
lings kan uitken
1.3 Kan onderskei tussen w aar
en vals bewerings w aar
hierdie term e in ’n be
paalde konteks gebruik
w ord
-

ongestuktureerde vrae
veelvoudige
keusevrae

w aar/v als vrae

2. ’n Leerling vertoon insig en begrip
in versam elingsleer indien hy:
2.1 Bepaalde inligting in “ ver— veelvoudige
sam elingstaal” kan o m 
keusevrae; a n t
skrywe
w oordvol
tooingsvrae
2.2 ’n Probleem kan lees en
- veelvuldige
interpreteer
keusevrae
2.3 ’n Bepaalde redenasie, ge- - o n gestru k tu 
baseer op versam elingsleer,
reerde vrae
kan volg
Die tabel hierbo wys op die belang van ’n duidelike
aanw ysing in die leerdoel, sowel as ’n duidelike omskrywing van die leerresultaat in die seleksie van ’n
geskikte evalueringstegniek. Indien die leerresultaat
duidelik stipuleer wat die verwagte handeling by die
leerling is, gee dit ’n duidelike riglyn van wat evalueer
m oet w ord, m aar ook hoe die evaluering m oet geskied,
byvoorbeeld: Die bewering gem aak by 1.1 in die tabel,
naam lik “ algem ene begrippe kan definieer” , gee ’n
duidelike voorskrif ten opsigte van die evalue
ringstegniek. Dit dui aan dat die leerling in staat m oet
wees om self die definisies te kan gee. D aarom sal die
ongestruktureerde vraag, w aar die leerling gevra word
om definisies te gee, in hierdie geval die geskikste wyse
van evaluering wees. Die objektiew e vraag, w aar d aar
van die leerling verwag w ord om slegs die korrekte
definisie te selekteer, sou in hierdie geval dus nie geskik
wees nie, om dat dit nie die verwagte leerresultaat
evalueer nie. Indien die verwagte leerresultaat anders
gestel was sodat dit as volg gelees het: “ O nderskei
tussen die betekenisse van die begrippe w at in versam e
lingsleer gebruik w ord” , kon die objektiew e vraag wel
met vrug gebruik w ord. Die verrnoe om die korrekte
definisie te identifiseer kan egter nie as bewyslewering
aanvaar w ord dat die leerling die definisie self kan versk af nie.
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’n A lg e m e n e e v a lu e r in g s p la n s o o s h ie r b o
eksem plaries geïllustreer dui op die noodwendige
vooruitbeplanning van die evalueringsprosedures. Indien die verlangde inform asie verkry m oet word deur
gebruik te m aak van ’n graderingskaal (bv. ’n vyfpuntskaal wat strek van “ baie goed” to t “ baie sw ak” ) of
enige ander tipe w aarnem ing, dan m oet die wyse w aarop
die w aarnem ing m oet geskied, vroegtydig aangedui
w ord.
Die opstel en gebruik van spesifikasietabelle om die

id e n tif y in g ( r a th e r th a n w ith m o re co m p le x
outcom es).” Dit is slegs m oontlik indien leerdoelwitte
uitgedruk w ord in term e van spesifieke verwagte handelinge van die studente.
PR A K T IE SE O O R W E G IN G S TER
V ER B ETER IN G VAN EV A LU ER IN G SPRA KTYKE
Uit die voorafgaande bespreking van enkele probleemvelde by die beplanning van verantw oordbare

L EER D O ELW ITTE
K O G N ITIE W E DO M EIN

IN H O U D

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Getalstelsels
N atuurlike getalle
Telgetalle
Heel getalle
R asionale getalle
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B EG R IP

TO EPA SSIN G

2
1
2
1

2
2
1
2

1
2
1
1

onderwys (en dus ook die evalueringsprosedure) meer
planm atig te laat verloop, is tans vry algemene praktyk.
Die tabel verbind bepaalde leerdoelwitte met afsonderlike tem as in die leergang en gee ook ’n aanduiding van die relatiewe belang van elke leerresultaat.
Die leerdoelwitte (uitgedruk in term e van bepaalde
handelinge) kan horisontaal gerangskik w ord terwyl die
item s wat behandel w ord (leerinhoud) aan die
linkerkant van die tabel vertikaal gerangskik kan w ord.
Elke stel in die tabel gee ’n aanduiding van die aantal
toetsitem s wat vir elke tipe leerresultaat beplan word.
Die tabel kan ook voorsiening m aak vir doelstellings in
die affektiew e dom ein, alhoew el hierdie tipe uitkom ste
gewoonlik ’n ander evalueringsprosedure veronderstel.*
Die derde stap in die beplanning van enige evalueringstegniek hou direk verband met die aangeleentheid
van toets- en item validiteit. Die dosent moet vir hom self
duidelikheid kry o f die item wel meet wat dit
veronderstel is om te m eet, dit wil sê, is daar ’n direkte
korrelasie tussen die leerdoelw it en die evalueringsdoelwit. G ronlund|3) stel dit as volg: “ If the specific
learning outcom e calls for supplying an answer (e.g.
nam e, define), the test item should also require that the
answer be supplied (rath er th a n selected). If the specific
learning outcom e calls fo r identifying a procedure, the
test item should be concerned only with the process of
*In die reeds aangehaalde w erk van Bloom, Hastings en
M adaus w ord deel II in die geheel gewy aan die beplan
ning van evalueringsprosedures in die verskillende
vakke van die sekondêre skool. Die leser word aangeraai
om hierdie werk te raadpleeg.
M aart 1981

A FFEK TIEW E
DOM EIN
HO ËR
ORD E
D O EL
W ITTE

BELANGSTELLIN G , ENS.

2
2
3
2

e v a lu e rin g s p ra k ty k e , k an die volgende algem ene
beginsels vir evaluering gepostuleer word.
- Bepaling en verklaring van wat presies evalueer
m oet w ord, geniet prioritiet by alle evalue
ringspraktyke. Slegs deur die toetsitem s te rig op
spesifieke leerdoelwitte kan enigsins gew aarborg
word dat ’n hoë m ate van geldigheid met die toets
en die toetsresultate bewerkstellig kan word.
- E v a lu e rin g ste g n ie k e m o et g ese le k teer w ord
ooreenkom stig die doel wat nagestrewe word. Nie
alleen kan die geldigheid van die toetsresultate deur
h ierd ie beginsel v erhoog w ord nie, m aar die
betroubaarheid van die resultate kan ook positief
beinvloed w ord. W anneer die verwerkliking van die
laer orde kognitiewe doelwitte gemeet en beoordeel
m oet w ord, is die aangewese weg om van objektiew e vraagtipes gebruik te m aak waar die nasienprosedures nie gebaseer word op die subjektiew e oordeel van die nasiener nie. W anneer daar
van die opsteltipevraag gebruik gem aak word,
m oet spesiale voorsorgm aatreëls getref word om die
betroubaarheid van die uitslae te verhoog.
-

-

Kom prehensiewe evaluering verg ’n verskeidenheid
evalueringstegnieke. O m dat leerdoelstellings in
enige vakgebied gerig word op ’n verskeidenheid
kundes o f vaardighede, moet evalueringstegnieke
gerig word op die m eting en beoordeling van die
voile spektrum van m oontlikhede, wat impliseer dat
kom prehensiewe evaluering verskillende tegnieke en
prosedures sal benut.
Effektiew e gebruik van evalueringstegnieke verg ’n
basiese en grondige kennis van die beperkings en
bates van elke tegniek. Verkeerde en onoordeelkun-
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-

-

dige gebruik van ’n m eettegniek bring die ef
fektiwiteit van die instrum ent in gedrang in dié sin
dat die geldigheid van die resultate betwyfel kan
word, en die b etroubaarheid verm inder. Die
evalueerder m oet hom self vergewis van die korrekte
im plem entering, sowel as die m oontlikhede van elke
tegniek sodat die korrekte aanw ending gegrond kan
word op oordeelkundige beoordeling in die lig van
die doel met die evaluering.
Evaluering is ’n m iddel tot ’n doel, en nooit ’n doel
in sigself nie. Dit is duidelik dat nie slegs die keuse
en samestelling van die toets o f eksamen deur die
doel bepaal sal word nie, m aar die wyse w aarop die
resultate geinterpreteer sal w ord, uitsluitlik bepaal
sal word deur die doel wat die evalueerder voor oë
het.

-

ENK ELE PR A K T IE SE W EN KE
-

Indien ensigsins m oontlik die dosent gedurende
die afhandeling van elke tem a uit die sillabus
betreklike en relevante vrae (toetsitem s) opstel wat
dan uiteindelik kan dien as ’n m inivraagbank wanneer toetse en eksam ens beplan en opgestel word.
W anneer daar met ’n bepaalde tem a gewerk word
gedurende die loop van ’n ja a r is ’n dosent baie
beter d aarto e in staat om sinvolle vrae te beplan as
wanneer d aar na die verloop van weke o f m aande
sulke toetsitem s beplan m oet w ord. Die besteding
van ekstra tyd by die voorbereiding van die items
word grootliks weer verhaal by die finale beplan
ning, en verder word die geldigheid van die items
verhoog deurdat die dosent die beplanning doen terwyl die tem a onder behandeling is en die dosent nog
bewus is van die beklem toninge wat elke faset van
die tem a geniet het.

Elke departem ent sal in die toekom s die daarstelling
van ’n vraagbank vir afsonderlike vakke in die
departem ent m oet oorweeg. Die im plem entering
van die rekenaar kan in hierdie verband van groot
hulp wees en die probleem van wisselende stand aard e van ja a r tot ja a r kan ook langs hierdie weg
m oontlik bekam p word.
O m die b e tro u b a a rh e id van die to ets- en
eksam enuitslae te verhoog, is d aa r reeds deur verskeie onderw ysinstansies groot sukses behaal deur
van invulvraestelle gebruik te m aak. Hierm ee word
nie bedoel dat daar net van die sogenaam de objektiew e vraagtipes gebruik gem aak word nie, m aar
dat die beantw oording van die vraestel op die
vraestel self onderneem w ord. Dit verseker dat die
volgorde van die vrae by al die kandidate
ooreenstem en dat die kandidaat gedwing w ord om
in die beskikbare ruim te sy antw oord op kernagtige
wyse te form uleer. Alle m oontlike vorm e van vrae
kan in so ’n vraestel ingesluit word.
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HUMAN REPRODUCTION AND DEVELOP
MENTAL BIOLOGY
By D .J. Begley, J.A . Firth, J.R .S. Hoult - 1980
(The MacMillan Press Ltd., London.
Soft Cover R17,50)

Die boek is om vattend in sy benadering en is deur ’n
fisioloog, bioloog en farm akoloog beplan en handel oor
die mens se voortplanting en ontwikkeling van die
g esla g se lv o rm in g , b e v ru g tin g , e m b rio lo g iese en
fetusontw ikkeling tot by geboorte. Dit sluit ook ’n kort
opsom m ing van groei, puberteit en veroudering in.
H uidige onderw erpe soos em briologie en aangebore
abnorm aliteite word deeglik bespreek. A nder aspekte
wat behandel w ord, behels die voortplantingstelsel,
b e v ru g tin g , o n v ru g b a a rh e id , g e b o o rte b e p e rk in g ,
p la s e n ta v o r m in g en f u n k s ie s , m a te r n e le en
fetu sfisiolo g ie, b arin g , die aanpassing van die
pasgeborene aan ekstrauteriene lewe en die anatom ie en
fisiologie van die bors, laktasie ingesluit.
H ierdie boek is ’n handige naslaanw erk vir verpleegkundiges veral vir die wat by m oeder- en kindergesondheidsdienste betrokke is, asook die wat in opleiding is in
verloskunde en pediatrie.
H .B. BROOKS

This book is broad in its concept being writing by a
physiologist, a biologist and pharm acologist, and deals
with hum an reproduction and developm ent from
gam ete form ation, fertilisation, em bryological and
foetal developm ent to birth and includes a short sum 
m ary o f grow th and puberty and ageing.
C urrent topics such as em bryology and congenital a b 
norm alities are well discussed. O ther aspects dealt with
include the reproductive systems, fertilisation, infertili
ty, contraception, placental form ation and functions,
m aternal and foetal physiology, labour, the ad ap tatio n
o f the neonate to extrauterine life and the anatom y and
physiology o f the breast including lactation.
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This book is a useful reference book for nurses p a r
ticularly those involved in m aternal and child health
care services, and those training in m idwifery and
paediatrics.
H .B . BROOKES
M arch 1981

