
In 2014 het die Departement van Basiese Onderwys die Sifting, Identi� sering, 
Assessering en Ondersteuningsbeleid bekendgestel. Die doel van hierdie 
beleid was om vir skole en distrikte gestandardiseerde prosedures daar te 
stel vir die ondersteuning van ALLE leerders. Die beleid is daarop gerig om 
toegang tot kwaliteit basiese onderwys vir kwesbare leerders, asook 
leerders wat leerhindernisse ervaar, te verseker. Genoemde hindernisse en 
uitdagings sluit onder andere in die invloed van armoede, taalagterstande 
en uitdagings, onbuigbare kurrikulumimplementering, diskriminerende 
gesindhede, leerhindernisse, fi siese uitdagings en ander. 

die sias PrOses
Die SIAS proses bestaan uit 3 vlakke:

VLAK 1 Sifting – die inwin van inligting oor die leerder:

Hierdie proses sluit algemene gesondheidsifting by die skool en kliniek in, soos saamgestel in die Pad na 
Gesondheidboekie. Op hierdie stadium speel ouers ’n baie belangrike rol in die verskaffi  ng van waarde-
volle inligting aangaande die kind. Al hierdie inligting word aangeteken in die leerderprofi el. Dit is 
tydens hierdie siftingsproses dat daar moontlik kommer oor die kind se ontwikkeling kan ontstaan.

VLAK 2 Identifi serings van versperrings/hindernisse en intervensie op skoolvlak: 

Die proses van identifi sering van die leerder se WERKLIKE 
VERSPERRINGS wat leer belemmer en veroorsaak dat die leerder 
nie na verwagting vorder. Die opvoeder ondersoek ’n verskeiden-
heid van strategieë in ’n poging om ondersteuning aan die leerder 
te bied. Vir hierdie doel word die Ondersteunings behoefte 
Assesseringsvorm (OBA 1) voltooi deur die Opvoeder. Hierdie 
vorm dien as riglyn vir die proses en verseker dat die regte 
stappe gevolg word en dat alle inligting suksesvol aangeteken 
word. As die opvoeder van mening is dat die leerder addisionele 
ondersteuningsbehoeftes het moet sy die Skoolgebasseerde 
Ondersteuningspan (SGOS) nader vir verdere raad en leiding. 
Die SGOS, in samewerking met die ouers en opvoeder, gebruik 
dan die Ondersteuningsbehoefte Assesseringsvorm 2 (OBA 2) 
om ’n Individuele Ontwikkelingsplan vir die leerder saam te stel.

Die Skoolgebasseerde 
Ondersteuningspan is ’n span 
personeellede van die skool. 
Die rol van hierdie span is om 
ondersteuning te bied aan 
opvoeders en leerders. Die 
SGOS is samewerkend van 
aard. Wanneer die 
ondersteuningsbehoeftes van 
die indiwiduele leerder 
bespreek word moet die ouers, 
leerder, opvoeders en eksterne 
spesialiste almal betrokke 
wees by die proses.

VLAK 3 Hierdie is die distrikgebasseerde vlak:

As die ondersteuning wat op skoolvlak aan die leerder gebied word nie voldoende is nie moet die 
SGOS die Distrikgebasseerde Ondersteuningspan (DGOS) nader vir verdere ondersteuning. Die DGOS 
gebruik die OBA 3 as riglyn. 

Plasing by ’n Spesiale Skool mag alleenlik oorweeg word nadat alle moontlike opsies vir ondersteuning in 
sy/haar plaaslike skool deeglik ondersoek is. Alle besluite aangaande die plasing van die leerder in ’n Spesiale 
Skool moet altyd gedoen word in raadpleging en samewerking met die ouer/amptelike versorger.

SIAS maak voorsiening dat ouers ingelig en betrokke is op alle vlakke van die besluitneming. Dit is elke ouer 
se reg om ingelig te wees en geraadpleeg te word aangaande u kind se ondersteuningsbehoeftes en die 
planne wat die skool en distrik mag saamstel in ’n poging om die kind te ondersteun. 

Dit is elke ouer se plig om alle belangrike inligting aangaande die kind aan die opvoeder beskikbaar te stel. 
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Wat is Ondersteuning?

Dit is elke leerder se reg om akademiese, sosiale en emosionele ondersteuning te ontvang. Daar is ’n aantal faktore 
wat die tipe ondersteuning kan bepaal. Hierdie faktore is uiteengesit in die SIAS document as die behoefte tot:

•	 Spesialisondersteuning bv. Arbeidsterapie, spraakterapie, fisioterapie ens.

•	 Hulptoestelle of gespesialiseerde toerusting bv. Braille skrywers, stem-na-teks skrywers ens.

•	 Kurrikulum differensiasie.

•	 Toeganklikheid vir rystoele bv opritte. 

•	 Personeelopleiding en oriëntasie. 

Bogenoemde faktore sal bepaal of ’n leerder ’n lae, matige of hoë vlak van ondersteuning benodig en die 
ondersteuningsdienste moet hiervolgens beplan en voorsien word.

Wat is KurriKulum en assesseringsdifferensiasie?

Dit beteken eenvoudig dat die opvoeder lesse, aktiwiteite, assessering en die fisiese en emosionele omgewing 
aanpas  om die leerder in staat te stel om tot sy volle potensiaal te ontwikkel. 

•	 In sekere gevalle mag leerders gespesialiseerde ondersteuning benodig van ’n maatskaplike werker, sielkundige, 
arbeidsterapeut, fisioterapeut of mediese dokter, of hul mag voorgeskrewe medikasie benodig.

•	 In sommige gevalle mag leerders hulptoestelle benodig om hul in staat te stel om te lees, te hoor, te kommunikeer 
of te skryf. Die skool moet dan die Distrikgebasseerde Ondersteuningspan nader vir die nodige hulp. 

•	 Indien ’n leerder ’n gediagnoseerde leerhindernis het, is dit die skool se plig om by die Distrik aansoek te doen vir 
alternatiewe eksamens/assessering indien die leerder daarby sou baat. 

•	 Alternatiewe assessering kan addisionele tyd, mondelinge eksamen, vergrote skrif, leser, skribeerder afsonderlike 
lokaal, rekenaar/stem tot teks/teks to stem ens. insluit.

BelangriK

•	 Die leerder bly te alle tye die belangrikste fokuspunt. 
Dus moet die belange van die leerder altyd voorop 
gestel word. 

•	 Beplanning moet altyd gerig wees op die kind se sterk 
punte en moet gereeld hersien word. 

•	 Ouers en die skool moet in ’n span saamwerk. Ouers 
moet altyd geraadpleeg word aangaande besluite 
insake die ondersteuningsbehoeftes van die kind.

•	 Die SIAS beleid moet in alle Suid-Afrikaanse skole 
geïmplimenteer word. 

•	 Vroeë identifisering van leerhindernisse en vroëe 
intervensie sal die leeruitkomste verbeter. 

Wat is Inklusiewe Onderwys?
Inklusiewe onderwys erken die reg van ALLE 
kinders om aanvaar te word in ’n 
ondersteunende opvoedkundige omgewing 
binne hulle eie gemeenskap. Dit het betrekking 
op die vermoë van gewone skole en Onderwys 
Sentrums om na die behoefte van ALLE leerders, 
insluitend die leerders wat addisionele 
ondersteuning benodig, om te sien. Inklusiewe 
onderwys spreek die behoeftes van alle leerders 
aan, of dit fisiese uitdagings, sosiale 
agterstande, kulturele verskille of enige ander 
leergestremdhede is.

– Laetitia Brummer, IESA
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