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TOELATING TOT DIE UNIVERSITEIT
Die toelatingsvereistes tot die universiteit vorm vir universiteit en vir
student ’n uiters belangrike saak.
As die belangrikste vereiste vir toelating van studente tot ’n universiteit
is daar nog geen beter, doeltreffender en meer afdoende middel of kriterium
gevind as die suksesvolle aflegging deur die student van ’n akademiese eksamen nie. Dit is waar in die geval van ons eie Suid-Afrikaanse universiteite,
en ook net so waar vir enige universiteit waar in die wêreld dit m ag bestaan.
Daarmee word nie gesê d at dit die enigste middel of kriterium is nie,
m aar alleen dat dit die belangrikste middel is. Tot beskikking van univer
siteite bestaan daar tans baie goeie en noodsaaklike hulpmiddele vir die
vasstelling van die geskiktheid o f ongeskiktheid van ’n aanstaande student
vir hoër onderwys.
Vir toelating tot die Suid-Afrikaanse universiteite is die akademiese
eksamen wat hierbo in gedagte was, die sogenaamde Matrikulasie-eksamen.
Die term „matrikulasie” sien op die proses wat ’n student moet deurloop
voor hy as ’n student aan ’n universiteit kan registreer. Matricula, die
verkleinwoord van matrix, beteken ’n openbare rol of register, sodat matrikulering die proses van toelating tot inskrywing is. Die rol o f register waarvan hier sprake is, is die rol o f register van lidmaatskap van ’n liggaam o f
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gemeenskap, in ons verband van ’n kollege of universiteit. ’n Gematrikuleerde student kan hom dus laat inskryf as lid op die rol of register van ’n
universiteit of kollege. Die inskrywing van die eie naam op die rol of register
stel die student dan in die voorreg van voile lidmaatskap en hy kan dan alle
regte en voorregte van ’n voile lid geniet. Elke universiteit vereis dan vandag
nog dat elke nuwe student hom moet laat registreer voor hy van enige reg o f
voorreg aan die universiteit gebruik kan maak.
Die Suid-Afrikaanse Matrikulasie-eksamen, die akademiese eksamen
vir toelating tot die universiteit, vind sy begin in die stigting van die Univer
siteit van die K aap die Goeie H oop in 1873.
Aanvanklik is die eksamen deur die Universiteit self gelei. Die Ieerplan en die leergange sowel as die eksamens en eksaminatore is deur die
Universiteit vasgestel. Die ou Matrikulasie-eksamen was ’n universiteitseksamen, en wel ’n universiteitstoelatingesksamen. In die Kalenders van die
ou Kaapse Universiteit vind ons dan ook die voile besonderhede van die
eksamen.
Die belangrikste besonderhede van die ou eksamen is: ’n leeftydsgrens
van minstens 16 jaar, ’n sertifikaat van goeie gedrag, ’n leerplan en die betrokke leergange.
’n Omvattende en byna eenvormige leerplan is voorgeskryf. In die
K alender (Jaarboek) vir die ja a r 1875 word die „By-laws and Regulations”
so gestel wat betref die leerplan:
Kandidate sal geëksamineer word in:
I.

II.
III.

Tale, Letterkunde en Geskiedenis:
(1) Engels, (2) Engelse Geskiedenis, (3) Grieks en Latyn, (4)
’n Moderne taal: Hollands o f Frans o f Duits.
Wiskunde:
(1) Rekenkunde, (2) Elementêre Algebra, (3) Vlak Meetkunde.
’n Natuurwetenskap: Fisiese Aardrykskunde o f Geologie o f
Chemie.

Geen kandidaat sal deur die eksaminatore goedgekeur word nie, tensy
hy in die volgende vakke voldoende kennis b esit:
1.
2.
3.

Engelse Taal, Engelse Geskiedenis en M oderne Aardrykskunde,
Latyn,
Rekenkunde, 4. Algebra en 5. Meetkunde.

Die verpligte vakke is dus: Engels, Geskiedenis, Aardrykskunde,
Latyn en Wiskunde.
In die laaste Kalender, die vir 1916-17, vind ons die toedrag van sake
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vir 1916, waarna as gevolg van Wet No. 12 van 1916 nuwe reelings ingetree
het.
Die vakke van die eksamen was to e :
GROEP
I.
(1) Engels A of Hollands A, (2) Latyn, (3) Wiskunde.
GROEP
II: ’n Natuurwetenskap.
G R O E P III:
Grieks of Geskiedenis en een uit ’n aantal moderne
tale of Hebreeus.
Die eksamen het toe vereis die welslae in elk van ses akademiese vakke
met ’n minimum gemiddelde.
Met die stigting van twee selfstandige universiteite (Kaapstad en Stellen
bosch) en van die federale Universiteit van Suid-Afrika by Wet No. 12 van
1916, het dit nodig geword om ’n gesamentlike raad vir die Matrikulasieeksamen in die lewe te roep. So het die Gemeenskaplike Matrikulasieraad
(G.M .R.) in beheer gekom van die toelating tot die universiteite.
Volgens die nuwe Regulasies van 1916 moet elke leerling eksamen
aflê in ses akademiese vakke: Groep I: Engels A of Hollands A, Latyn,
Wiskunde, Groep II: een Natuurwetenskap en Groep III: Grieks of G e
skiedenis en een moderne taal of Hebreeus. Met ander woorde, die G .M .R .
het voortgegaan—altans aanvanklik— met die leerplan van die ou Kaapse
Universiteit.
Ten tye van die afstigting van die laaste twee kolleges van die federale
Universiteit in 1950 en die aparte voortbestaan van die Universiteit van SuidAfrika, het die Regulasies vir die Matrikulasie-eksamen die volgende vereistes
reeds neergelê:
(a) Verpligtend: Engels A o f Afrikaans A, ’n tweede taal, Wiskunde
of ’n natuurwetenskap en ’n derde taal.
(b) Verder ’n keuse van minstens twee vakke uit ’n baie uitgebreide
lys van vakke, insluitende vakke soos Boekhou, Huishoudkunde,
Musiek.
Nog steeds geld die algemene vereiste dat ’n kandidaat vir toelating tot
’n universitet in ’n akademiese eksamen met ’n minimum aantal vakke
’n vasgestelde minimum gemiddelde moet behaal. As hy aan die eksamenvereistes voldoen, kan hy h o m by ’n universiteit laat registreer.
Die vraag is nou of dit voldoende waarborg is vir sukses op die univer
siteit.
Hierdie vraagstuk neem tans groot afmetings aan. Baie meer studente
slaag nie alleen in die Matrikulasie-eksamen nie m aar meld hulle ook aan vir
inskrywing op die rol van die universiteite.
Die pynlike gevolg van die toename in getalle studente is die toename
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in die getalle wat jaarliks nie die paal haal nie. ’n Verskynsel wat in die
afgelope paar ja a r die aandag van almal sterk trek, is die sg. groot persentasie
onsuksesvolle kandidate, veral in die eerste ja a r van hul universitêre loopbaan.
D it w ord beweer dat die persentasie mislukkings te hoog is, en dit w ord
geëis dat die oorsake van die mislukkings vasgestel en uit die weg geruim
moet word.
Is dit inderdaad so dat te veel eerstejaarstudente druip? Indien dit
so is, wat is die oorsake en hoe kan die druipingsyfer laer gebring w ord ?

2.
Die vraagstuk van die aansienlike aantal mislukkings in die eerste ja a r
aan die universiteit moet ons nie los sien van die groot taak van die universiteit nie. D aaro m moet ons ons ondersoek hier begin deur baie duidelik en
skerp neer te lê wat die aard van die studiewerk op ’n universiteit is. Die
studente in die studiejare skiet te kort, as hulle te kort skiet, in die verrigting
van hul akademiese taak. En dit is van tweërlei aard: die beoefening van
die vakwetenskappe en die aflegging van ’n akademiese eksamen aan die
end van die jaar.
Die beoefening van die vakwetenskappe kan weer van twee kante benader w o r d : die onderrigwerk deur die dosent en die studeerwerk deur die
student.
Onderrig en studeer geskied op die universiteit op die hoë vlak van
intellektuele arbeid. ’n Universiteit tog is ’n inrigting vir hoër onderwys.
Van dosent en student verlang ons dus die hoë verstandsvermoë om die inho ud en metode van die vak te vat. Sonder die nodige verstandelike bevattingsvermoë kan die werk op ’n universiteit nie na behore verrig word nie.
O m dit nou m aar prontuit te d ru k: universiteitswerk is werk vir slim o f
skrander mense. Verstandelik dom mense kan dit eenvoudig nie bevredigend
verrig nie.
D it moet ons dan as die absolute sina quo non vir toelating to t die u n i
versiteit stel en as die voorvereiste vir suksesvolle studie. Ons kan dit
veilig so stel: ’n sekere peil van verstandelike bekwaamheid o f begaafdheid.
’n Sekere peil van verstandsaanleg is dus voorwaarde. As ons dit kan verseker by toelating, sal ons baie van die mislukkings kan voorkom.
Die vraag is n ou net: w aar val die grenslyn van verstandelike aanleg
vir suksesvolle arbeid op die universiteit?
Verstandelike aanleg kan vandag met ’n baie groot mate van sekerheid
bepaal word reeds vroeg in die lewe van die mens. Voor ’n student hom wil
inskryf, kan ons reeds weet min o f meer wat sy verstandelike begaafdheid
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is. Dit geskied deur die wetenskaplike metode van verstandsmeting. M e t
die metode kan ons baie noukeurig die intelligensiekwosiënt (I.K.) van ’n
mens vasstel. Die bevindinge van die verstandsmeting word gewoonlik
so ingedeel: die normale mens het ’n I.K. tussen 90 en 110, die swak begaafde mens onder 90 en die goed begaafde mens bo 110: hoe laer hoe
swakker en hoe hoër hoe beter.
Met iemand met ’n I.K. bo 110 moet dit beter op die universiteit gaan
as met iemand met ’n I.K. daaronder, mits ander faktore buite rekening
gelaat word, want daar is ander faktore in die spel. M aar een feit bly as
’n paal bo water staan: D om mense vorder nie op die universiteit nie en
skrander mense kan daar vorder.
Skrander mense vaar gewoonlik goed op die universiteit, maar dat d aar
onder hulle ook minder suksesvolle studente is, weet iedereen. D it kom egter
veral in die eerste ja ar voor, terwyl hulle selde in die tweede en derde ja a r
moeilikheid ondervind.
Die grootste meerderheid onder die druipelinge—in al drie die voorgraadse ja re —kom uit die minder skrandere groepe, d.w.s. die dom en die
normaal begaafdes: hoe laer die I.K., hoe groter die persentasie druipelinge.
Aan die ander kant is dit geen ongewone gebeurtenis nie dat sekere studente
van die minder skrandere groepe redelik goed op die universiteit vorder ten
spyte van hulle betreklike lae I.K. Die beslissende faktor vir hul sukses is
opregte en gewetensgetroue toewyding.
So het ons die twee grootste faktore vir sukses op die universiteit gestel:
skranderheid en toewyding. As die twee faktore saamgaan, d a n kry ons
die briljante student. Die briljante student is iemand met ’n hoë I.K. en
’n hoë toewyding. In die taal van die Empiriese Opvoedkunde is hy iemand
met ’n korrekte prestasiekwosiënt: hy werk soos hy kan en moet werk!
Die ervaring leer ons egter dat daar sommige skrander studente met ’n lae
prestasiekwosiënt en baie minder skrandere met ’n hoë prestasiekwosiënt is,
en die laastes is gewoonlik studente wat hulle oorwerk.
Ons taak om vas te stel waarom daar te veel druipelinge is, is dus deels
vereenvoudig en deels bemoeilik. Skrander studente behoort goed te vorder
en minder skranderes kan alleen deur harde werk bevredigend vorder. As
’n skrander student sleg vorder, dan ontbreek by hom toewyding en inspanning. As ’n minder skrander student sleg vorder, dan kan d aar o ok bykom
gebrek aan toewyding en inspanning.
Die saak werk dus eintlik heen op ’n vasstelling van die gronde vir
gebrek aan toewyding en inspanning.
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En hier word die moontlike faktore byna onoorsienbaar in aantal en
ingewikkeldheid. A1 w at in ’n kort artikel gedoen kan word, is om hulle te
groepeer. D a a r is in die eerste plek suiw er persoonlike faktore in die
spel. By die skranderes is dit veral oormoedigheid — dit sal wel goed
gaan deur eie skranderheid — en gevoiglik te min inspanning. By die
minder intelligente is dit veral kleimnoedigheid — dit sal tog m aar niks
b a a t nie — en gevoiglik w eer eens te min inspanning. By almal kan dit
wees gebrek aan belangstelling in ’n bepaalde vak of vakke of selfs in die
hele akademiese rigting — ook skran der studente besit soms min belan g
stelling vir sekere vakke. By almal kom ook nog in rekening gebrek aselfbeheersing en selfdissipline — hierdie gebrek is nie die las van die
minder begaafdes alleen nie. D aar is in die tweede plek fisiologiese faktore,
w a a ra a n alle studente onderw orpe is of kan wees. Ek noem m aar net swak
gesondheid oor die algemeen, onderw orpenheid aan veelvuldige klein
aandoenings soos verkoue, allergiese verskynsels soos hooikoorsagtigheid,
gesig- en gehoorgebreke, gevoeligheid vir vermoeidheid. D a a r is in die
derde plek allerlei sosiale invloede w at stremmend inwerk op behoorlike
vordering. Hieronder val sowel die sw akke as die skrandere. Onder die
invloede moet ons reken veral slegte tíuislike om standighede, siekte en
dood van familielede, te veel sport, vergaderings en gesellighede en veral
vermaaklikhede soos bioskoopbesoek, en selfs versteurings in die liefdesverhoudings. In die vierde plek moet genoem word sosio-ekonomiese fak
tore soos slegte inwoning tuis of by private mense of koshuise, eie finansiële moeilikhede, vermoeienis deur daelikse reise. Ten slotte moet ons ook
w ys op suiwer pedagogiese moeilikhede. Die vernaam ste moeilikheid hier
is die keuse van die studierigting. Dit kom voor by die minder begaafde
sowel as by die hoog begaafde.
N aas gebrek aan verstandelike
eenleg en gebrek aan toewyding in die verkeerde keuse van studievakke op die universiteit seker die grootste o orsaak van mislukkinge.
Daarom gee elke skool en universiteit v a nd a g so
baie a a n d a g aan voorligting van jong studente.
D aar is ’n
aansienlike persentasie studente w a t belangstel in ’n sekere studierigting
sonder die nodige aanleg d aarv oo r te hê. ’n T w eede pedagogiese moeilik
heid vloei voort uit die essensiële metodeverskille tussen die universiteit
en die skool. Op skool het die kind gew oond g e ra a k aan die b yn a volledige leiding deur die onderw yser, terwyl die universiteit vereis selfstudie
en wetenskaplike gebruik van ’n biblioteek. D aarom sukkel e erstejaarstudente so baie: hulle is nog te afhanklik van die dosent, m aar baie dosente
hou ook nie rekening met die afhanklike houding van die beginner nie.
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Die inetode van onderrig en studie verskuif die sw aar taak van onderwyser
op student, ’n Verdere moeilikheid lê hierin: dosente op die universiteit is
spesialiste. Die gevolg is dat elke dosent die hoogste eise aan elke
student stel: studie-eise, m aar ook intelligensie-eise. Op die universiteit
staan die wetenskap eerste. Hieraan is die jong student nie gewoond
nie— op skool w as die kind die eerste. ’n Verdere pedagogiese moeilikheid
lê in die eksamenstelsel van die universiteit. Die eksamens van die skool
is ingerig op die behoeftes en parate kennis van die kind. Die eksamens
van die universiteit is ingerig op die vereistes van die eksam inator as vakkundige en op die wetenskaplike kennis en veral insig van die student. En
dit is ’n geweldige oorgang! Ten slotte is d aar nog die allerbelangrikste
nuwe atmosfeer waarin die jong student land! Dit is geen skool weer,
’n plek van allerlei reels en regulasies nie. Dit is ’n universiteit, ’n plek
met veel meer vryheid en selfverantwoordelikheid.
3.
Ons moet hierdie bespreking afsluit deur kortliks die moontlike middele om die moeilikhede uit die w eg te ruim onder die oë te sien.
Die aannam e van studente vir gevorderde studie is die verantw oordelikheid van die universiteit. Die universiteit moet alles in sy vermoë
doen om alle moeilikhede te ondervang, te voorkom, te vermy, uit die weg
te ruim.
Die eerste verantwoordelikheid van die universiteit is die keuring
van sy studente by toelating. Dit is ’n essensiële stuk werk m aar gelyktydig ’n netelige taak. Sonder twyfel moet ’n ordentlike persentasie van
die mislukkinge op die universiteit toegeskryf w ord aan die onomstootlike
feit dat sommige studente weens onvoldoende verstandelike aanleg nooit
aan die hoë eise kan voldoen nie. Die v ra a g is of ’n universiteit die min
der begaafde kind m oet a a n v a a r as student. Soos sake v a n d a g egter
staan, is die algemene beleid eenvoudig m aar om alle koring te maal wat
aangebied word! Universiteite wil mos g ra a g groot, soms die grootste
wees! In ’n ernstiger gees, die bedryfslewe van ’n universiteit is afhanklik
van sy getal studente— en dit is m aar net menslik om die getal so hoog
inoontlik op te skuif.
M aar die universiteite laat nie alleen verkeerde studente toe nie, hulle
gee ook nie altyd voldoende a a n d a g aan die bestaansmoontlikheid van
die w a t toegelaat is nie. Die universiteite behoort hul studente uit te
soek en die w at dan gekeur is, die regte leiding te gee, w a n t studente bly
maar jongmense!
Die eerste kriterium vir toelating tot die universiteit behoort te wees
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die suksesvolle aflegging van die akademiese toelatingseksamen, t.w. die
M atrikulasie-eksam en— hoe beter daarin geslaag, hoe beter die kans vir
toelating. Voorkeur moet gegee w ord aan die w a t in die eersteklas— en
liefs met onderskeiding— geslaag het.
M a a r by die eerste kriterium kom dierek ’n tweede. Matrikulering,
dus rypw ording vir toelating tot die rol van die universiteit, geskied deur
onderrig aan ’n middelbare skool. Die skolastiese geskiedenis van die
Ieerling lê opgeskryf in die geskiedrolle van die skool, tans gewoonlik in
die vorm van ’n Kumulatiewe Skoolrekord. Vir die universiteit is dit van
die uiterste belang, w an t dit sal die uitslag van die M atrikulasie-eksamen
bevestig, aanvul, moontlik w eerspreek. Geen universiteit kan sonder ’n
verslag van die skoolhoof met gerustheid ’n student a a n v a a r nie. In sekere
oorsese lande speel dit ’n beslissende rol: sekere goedgekeurde skole se
leerlinge w ord sonder meer as geskikte studente aanvaar. Dit is die w a a rdevolle stelsel van akkreditering van skole: Sulke skole is besonder gestel
op die eer, reg en voorreg dat die universiteit hul studente voetstoots
inskryf. Dit is ’n beleid w at in Suid-Afrika gerus oorw eeg kan w ord deur
die G.M.R.
’n Derde kriterium vir beoordeling geld alleen in die geval van goeie
studente. Dit is die verw erw ing deur ’n a a n sta a n d e student van ’n beurs
op grond van ’n sg. beurseksamen, w a t ingestel is deur een of ander liggaam of organisasie w a t studiebeurse beskikbaar stel. Sulke studiebeurse
w ord egter soms ook, om and er oorw egings as net intellektuele bevoegdheid toegeken.
’n Vierde, steeds belangriker wordende, kriterium vir toelating is
sekere moderne opvoedkundig-psigologiese toetse. Onder die toetse moet
ons in die eerste plek stel die intelligensietoetse, w aarm ee die I.K. van
’n mens vasgestel kan w ord. Eintlik is die toetse onm isbaar vir toelating
tot die hoër onderwys, om dat hoër onderw ys ’n hoe I.K. vereis. Belangrik
ook is die sg. w ilstemperamentstoetse, spesiale aanlegtoetse en vakw etenskaplike kennistoetse. T w ee besonder waardevolle middele om die bek w aam heid in die algemeen vas te stel, is opsteltoetse en w oordeskattoetse,
w aarvan die laaste ongetwyfeld besonder betekenisvol is.
Ten slotte kan ’n rustige, deeglike persoonlike onderhoud veel bydra
tot die wetenskaplike beoordeling van ’n jong student.
A1 hierdie en an der middele is nodig om die student op die regte
p a d te bring. M aar selfs die bestes onder die gekeurdes kan in die loop
van hul studiejare, veral die eerste jaar, nie aan die verw agtin gs voldoen
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nie. Daarom moet d aar spesiale a a n d a g gegee w ord aan twee uiters
belangrike sake.
Die eerste gaan oor die student se vakkeuse. ’n Student is jonk en
onervare en kies soms nie alleen verkeerde vakverbindings nie m aar ’n
heeltemal verkeerde graadrigting. Hy kies byvoorbeeld ’n B.Sc.-kursus
terwyl hy daarvoor min aanleg het en beter sou v aar met ’n B.A.-kursus.
Die universiteit moet elke student adviseer in dié verband. In die tweede
plek moet elke universiteit ’n nasorgdiens toepas. As die jong student
gekeur is en goed gekies het, moet d aar gedurig toesig uitgeoefen word.
A andag moet gegee word aan sy klasbewoning en aan sy werkverrigting.
Gedurende die eerste jaa r veral moet d aar in mindere of meerdere mate nog
’n pedagogiese toesig uitgeoefen word. Studente moet leer om self te
werk!
J. CHR. COETZEE.

MOTHER TONGUE AND OTHER TONGUE*
My subject this morning is “M other T ongue and Other T ong ue.”
This title, though not a new one, best expresses the nature of the subjectmatter with which I shall deal, for apart from its Introduction, my paper
divides itself naturally into two parts. In the first part, “Mother Tongue,”
I shall consider various argum ents advanced by leading educationists on
language as the best expression of the culture of a people and on the
necessity of home language medium in schools. In the second p art of my
pap er I shall make some suggestions for the improvement of second
language teaching in the single-medium school.
Home language medium is an educational question; it alw ays was,
it is today, and it always will be. Let us, therefore, try to see it as such.
To do so we must study the views neither of politicians nor of members
of the public, but of educationists. Nor should we confine ourselves to the
views of any one educationist in any one bilingual country in which such
investigations have been conducted; rather should we make ourselves
familiar with the findings of eminent authorities who have studied the
problem in various countries of the world.
• A slightly abridged version of a paper read at the Annual Congress of Die
Saamwerkunie van Natal in Durban, 4th September, 1954, by Professor R.
E. Davies, head of the Department of English in the Potchefstroom
University for C.H.E.

