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Lêerno.:   22/2/6/1 

Verwysing: 20220412-1429 

 

 

Kurrikulum VOO-minuut: DCF 0003/2022 

 

Aan: Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure, Direkteure (Hoofkantoor en distrikskantore), 

Hoofde: Kurrikulum-ondersteuning, Kringbestuurders, Hoofde: Bestuur en Beheer, 

Vakadviseurs en Prinsipale van sekondêre skole 

 

Onderwerp: Naspoor van leerders om leerderretensie te ondersteun 

 

1. Die leerderretensie- en deursitkoers in die verdere onderwys en opleidingsfase (graad 10 tot 

12) in die Wes-Kaap is 74,6%.  

 

2. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) raak slegs bewus van ŉ leerder wat uitgesak 

het nadat hulle reeds die stelsel verlaat het, wat nie enige intervensie toelaat om die getal 

leerders wat die skool vroeg verlaat, te laat afneem nie. Vroeë identifisering en gevolglike 

intervensies sal help om leerders te behou en sukses te behaal.  

 

3. Die WKOD is besig met navorsing om die behoud van leerders te verbeter deur ŉ kunsmatige 

intelligensie- (KI-) model te gebruik wat die leerders wat die grootste risiko loop om uit te sak, 

sal identifiseer. 

 

4. Hierdie navorsing sal vanaf 2022 tot 2024 plaasvind, waartydens die KI-model ontwikkel sal 

word om sy voorspellingsakkuraatheid te verbeter. Die KI-model is ontwerp om enige leerders 

wat in hulle onbetrokke fase is (voordat hulle uitsak), te identifiseer, sodat gepaste 

intervensies deur die WKOD ingestel kan word om hulle in die skoolstelsel te behou. 

 

5. Die organisasie wat hierdie navorsingsprojek sal onderneem, is die PACE-navorsingsinstituut 

(PNI), ŉ organisasie met aansienlike kennis van die onderwyssektor, wat oor die afgelope 31 

jaar opgebou is. Toestemming is aan die PNI verleen om die navorsing by alle WKOD-skole 

te doen. 
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6. Skole moet twee opvoeders vir die skool as kampvegters vir hierdie navorsingsprojek 

identifiseer. Die volgende sal van die opvoeders verlang word: 

• Opvoeders moet ŉ aanlyn opleidingsessie van 40 minute bywoon. 

• Alle graad 10- en 12-leerders moet aanlyn assessering voltooi. Dit kan tydens ŉ 

Lewensoriënteringsles gedoen word, en deur die opvoeders wat as kampvegters 

geïdentifiseer is, gefasiliteer word.  

 

7. Leerders sal ŉ geoutimatiseerde verslag kry waarin hulle loopbaanbelangstellings aangedui 

word. Dit kan gebruik word vir verdere loopbaan- en studienavorsing op die stelsel wat deur 

die PNI gebruik word. 

 

8. Die ontwerp van die navorsingstelsel neem kwessies wat met die beskerming van leerders se 

inligting verband hou, in ag. 

 

9. Die WKOD sal met die inwerkingstelling van die navorsing, skole jaarliks van ŉ 

terugvoeringsverslag voorsien. 

 

10. Daar word in die vooruitsig gestel dat skole wat aan hierdie projek deelneem, toegang tot 

inligting wat op KI gebaseer is, sal hê om te voorspel watter leerders die risiko loop om uit te 

sak en intervensies te beplan om dit te verhoed in die belang van daardie leerders. 

 

11. Prinsipale word versoek om die nominasie van kampvegters-vorm in te vul om die opvoeders 

wat geïdentifiseer is om as kampvegters vir hierdie navorsingsprojek op te tree, aan te dui. 

KENNISGEWING: Dit is nie nodig om die inligting te bewaar (“save”) nadat dit aangeteken is 

nie. Maak net die dokument toe en dit sal die inligting vanself bewaar. Die PNI sal daarná 

direk met die opvoeders skakel.  

 

12. Prinsipale word versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van die 

betrokke personeel, graad 10- en 12-leerders en hulle ouers of voogde te bring. 
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