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Paneellid 3: Prof Richard Stevens (Universiteit Stellenbosch) 
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Paneellid 1: Prof YANG Lan, Onderwysuniversiteit van Hong Kong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biografie 
 
Prof Lan Yang (Joy) is ’n assistentprofessor in die Departement Kurrikulum en Onderrig aan die 

Onderwysuniversiteit van Hong Kong. Sy het haar PhD aan die Universiteit van Hong Kong verwerf met ’n 

proefskrif oor ’n longitudinale terugvoerintervensie vir die bevordering van Chinese studente se akademiese 

selfbegrip en prestasie. Haar proefskrif het in 2013 “eervolle vermelding” van die Globale SELF-

navorsingsentrum ontvang. Die keurderspaneel vir dié toekenning is gelei deur prof Herbert Marsh, wat deel is 

van die 1% van sosiaalwetenskaplike navorsers wie se werk die meeste ter wêreld aangehaal word. Dr Yang is 

by meer as 20 navorsingsprojekte betrokke, hetsy as hoofnavorser, medehoofnavorser of medenavorser. Dít 

sluit in studies wat deur uiters mededingende eksterne fondse gefinansier word, soos die 

Nuwelingnavorserskema en die Algemene Navorsingsfonds van die Universiteitstoekenningskomitee van Hong 

Kong. Sy het reeds meer as 60 publikasies die lig laat sien op die gebied van opvoedkundige sielkunde sowel 

as inklusiewe onderwys (ORCID: 0000-0002-3457-0330), waaronder SSCI-vaktydskrifartikels, boekhoofstukke 

en beoordeelde konferensiereferate. Haar jongste navorsing handel oor die benutting van formatiewe 
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assessering uit ’n sielkundige oogpunt en sluit ’n wye verskeidenheid invloedryke sielkundige konstrukte in 

(soos selfbegrip, prestasie-emosies, leerdeelname, ensovoorts). Boonop staan dr Yang aan die stuur van die 

spesiale belangegroep oor sielkunde en assessering wat onlangs op die kernnavorsingsgebied van die 

Onderwysuniversiteit van Hong Kong tot stand gebring is. 

 
Onderwerp 

Benut die krag van terugvoer vir beter studenteleer: ’n Beskouing van studente se terugvoer-

oriëntasie 

 
Opsomming 
 
Die krag van terugvoer blyk duidelik uit verskeie studies, waaronder Hattie se grootdatanavorsing. Op grond van 

meer as 1 400 meta-ontledings (met meer as 300 miljoen studente) raam Hattie (2017) die gemiddelde 

invloedsyfer vir terugvoer op .70. Hoewel terugvoer kragtig is, lig navorsers egter ook die wisselvalligheid 

daarvan uit: Terugvoer kan soms ondoeltreffend wees óf selfs ’n negatiewe invloed hê. In die soeke na moontlike 

oplossings om die krag van terugvoer te benut, vestig ’n toenemende getal studies die aandag op studente se 

rol om terugvoer te vertolk en verantwoordelikheid vir die toepassing daarvan te aanvaar. Om dié siening verder 

te verken, ondersoek hierdie studie die terugvoer-oriëntasie (TO) van Chinese universiteitstudente. Die TO-

konstruk handel oor studente se sienings van terugvoer, waaronder hulle terugvoerverantwoordbaarheid. Die 

resultate bied eerstens ’n uiteensetting van die interne struktuur van die TO-skaal, en toon dan die verwantskap 

tussen studente se TO en hulle akademiese vermoëns en belangstelling in universiteitsleer. In haar praatjie 

bespreek dr Yang die implikasies van hierdie bevindinge vir opvoeders se begrip en inagneming van TO in 

hoëronderwysterugvoerkultuur en -praktyk. Die einddoel is die vestiging van ’n positiewe TO by studente en 

die transformasie van opvoederterugvoer om positiewe leerervarings en -uitkomste te bevorder. 

 
Paneellid 2: Prof Francois Cilliers, Universiteit van Kaapstad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biografie 
 
Francois Cilliers (MBChB, HonsBSc (MedSc), MPhil (Hoër Onderwys), PhD (Gesondheidsberoepsonderwys) 

[Maastricht]) het hom aan die einde van 2012 by die Universiteit van Kaapstad (UK) aangesluit en in 2018 



 

 
 

volprofessorstatus verkry. Hy het aanvanklik as direkteur van die Eenheid vir die Ontwikkeling van 

Gesondheidswetenskappeonderwys gedien. Later word hy ’n stigterslid van die UK se Departement 

Gesondheidswetenskappeonderwys, en hy dien van 2017 tot 2021 as hoof van dié departement. Sy 

navorsingsbelangstellings sluit in die leergevolge van assessering, die ontwikkeling van akademici, en die 

uitbouing van opvoedkundige navorsing. 

Prof Cilliers het ’n jare lange belangstelling in die bevordering van, en navorsing oor, 

gesondheidsberoepsonderwys. Hy het al verskeie werksessies aangebied en is ’n skepper van, en dosent en 

studieleier in, nagraadse programme oor gesondheidswetenskappeonderwys op diploma-, magister- en 

doktorale vlak. Nadat hy hom op mediese gebied bekwaam het, het hy vir nege jaar klas gegee voordat hy hom 

in die destydse Fakulteit Gesondheidswetenskappe van die Universiteit Stellenbosch (US) op die terrein van 

opvoedkundige ontwikkeling begin toespits het. Sy fassinasie met gesondheidsberoepsonderwys lei tot 

magisterstudie (aan die US) en daarna ’n doktorsgraad (Universiteit van Maastricht) op die terrein van hoër en 

gesondheidsberoepsonderwys. Prof Cilliers het ’n genootskap by die Stigting vir die Bevordering van 

Internasionale Mediese Onderwys en Navorsing (FAIMER) voltooi, en is as een van die eerste 20 wêreldwye 

genote van die Vereniging vir Mediese Onderwys in Europa (AMEE) aangewys.  

Hy was boonop ’n stigterslid van wat deesdae as die Suider-Afrikaanse Vereniging van 

Gesondheidsopvoedkundiges (SAAHE) bekend is, en het in 2004 die eerste SAAHE-konferensie aangebied, wat 

sedertdien ’n jaarlikse instelling geword het. Prof Cilliers dien tans vir sy tweede termyn as verkose voorsitter 

van SAAHE en lei die spesiale belangegroep oor assessering. Daarbenewens is hy ’n lid en voormalige 

medevoorsitter van die kurrikulumhersieningskomitee van die Internasionale FAIMER-instituut, ’n voormalige lid 

van die FAIMER-streeksinstituut vir Afrika suid van die Sahara, en ’n lid van die AMEE ASPIRE-

personeelontwikkelingskomitee en die AMEE ASPIRE-raad. Hy het voorheen in die AMEE-navorsingskomitee 

én as mederedakteur van die African Journal of Health Professions Education en Perspectives on Medical 

Education gedien. Hy is ook ’n keurder vir toonaangewende vaktydskrifte oor gesondheidsberoepsonderwys. 

Op kliniese terrein werk hy sedert 1992 op die gebied van MIV, en is hy sedert 1997 betrokke by kliniese MIV-

proewe. 

 
Onderwerp 

Assessering bevorder leer. Wat bevorder assessering? 
 

 
Opsomming 

Daar is weinig dinge wat as ’n “onderwysreël” beskou kan word. Nogtans is een so ’n reël waarskynlik dat enige 

beoogde verandering in ’n kurrikulum – hetsy transformerend of andersins – tot mislukking gedoem is tensy dit 

met ’n verandering in assessering gepaardgaan. Dosente sit immers hulle institusionele visie om in 

kurrikulumverandering, en dít word op sy beurt praktyk (of nie). Assessering as deel van kurrikulums is ’n kragtige 

manier om studente te wys, deur hetsy ons doen of ons late, wat vir ons saak maak. Assessering – veral 

formatiewe assessering – het ook ’n byna mistiese mag om leer positief te beïnvloed.   



 

 
 

Vir die transformasie van assesseringspraktyk moet ons in wese uit twee stelle boeie losbreek: die boeie in die 

denke van assesseerders, en die boeie wat die konseptuele en kulturele beperkinge van ons omgewing ons 

oplê. Hierdie praatjie verken onlangse ontwikkelings in hoe ons assesseringsbegrippe en -ontwerp verstaan ten 

einde twee vrae van nader te ondersoek: 1) Dien ons huidige begrippe van assessering as boeie of instaatstellers 

vir getransformeerde assesseringspraktyk? 2) Kan ’n model van programmatiese assessering ons by ons huidige 

assesseringsdenke en -praktyk help verbybeweeg?  

 
Paneellid 3: Prof Richard Stevens, Universiteit Stellenbosch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biografie 

 

Prof Richard Stevens is ’n medeprofessor in Handelsreg en visedekaan van die Fakulteit Regsgeleerdheid aan 

die Universiteit Stellenbosch (US). As kernrolspeler in die Fakulteit dien hy sedert 1999 as dosent in 

Insolvensiereg en bied hy ook sedert 2004 Maatskappyereg aan. Hy het al by internasionale konferensies in 

Skotland, Nederland en Australië as spreker oor maatskappyereg opgetree. Sy navorsingswerk handel oor 

aanspreeklikheid in maatskappyegroepe, en sy publikasies val dus ook hoofsaaklik op hierdie gebied. 

Daarbenewens bestudeer hy die amp en vertrouenspligte van direksielede. Hy het voorheen as 

kandidaatprokureur en later as toegelate prokureur by Webber Wentzel gewerk voordat hy hom by die US 

aangesluit het. Prof Stevens het sy magistergraad in die regte aan die Universiteit van Tübingen in Duitsland en 

sy doktorsgraad aan die US verwerf. Hy is ook ’n geakkrediteerde kommersiële bemiddelaar en ’n deeltydse 

direkteur in Cluver Markotter Geïnk se afdeling vir kommersiële en arbeidsreg. Hy is in 2018 as Visedekaan: 

Onderrig en Leer aangestel en dien tans vir sy tweede termyn tot en met 2024. 

 

Onderwerp 

’n Oordenking van die assesseringskomponent van die LLB-programvernuwing in die US se 

Fakulteit Regsgeleerdheid 

 

Opsomming 
 
Die Raad op Hoër Onderwys (RHO) het in 2016 ’n nasionale hersiening van alle LLB-programme in die land van 

stapel gestuur. Die RHO het ’n aantal aanbevelings ten opsigte van die LLB-program van die US se Fakulteit 



 

 
 

Regsgeleerdheid gedoen, wat die Fakulteit ’n gulde geleentheid gebied het om ’n proses van 

programvernuwing aan te voor. Die Fakulteit het kort ná die implementering van die nuwe program besef dat 

’n programvernuwingsproses sonder ’n oordenking van die assesseringskomponent van die program onvolledig 

sou wees.  

Die Fakulteit Regsgeleerdheid se filosofie is om nie net regspraktisyns nie, maar ook regsgeleerdes op te lei. Dit 

sluit ’n wyer groep gegradueerdes, waaronder navorsers/akademici, in (Selfevalueringsverslag van die US 

Fakulteit Regsgeleerdheid, Mei 2016). Daarom moet ons wyer dink as ’n uitsluitlike klem op die beroepskant van 

ons studente wanneer ons assessering heroorweeg. 

Hierdie praatjie oordink dus: 

• die Fakulteit se benadering tot assessering as deel van die groter programvernuwingsproses; 

• hoe ons siening van die ideale gegradueerde die Fakulteit se assessering beïnvloed; 

• hoe die algemene regsdissipline ons assesseringstrategieë beïnvloed; 

• die konteksspesifieke aard van assesseringspraktyke na aanleiding van gesprekke met eweknieë by ’n 

paar Duitse en Nederlandse regsfakulteite; en 

• verdere navorsingsbehoeftes. 

 


