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OPSOMMING 

Vanaf geboorte is die ouers en die omgewing wat hulle vir die kind skep van die uiterste belang. Ouers 

behoort 'n ruimte te skep waar die kind intellektueel gestimuleer kan word, begeleide leerervaringe kan 

ontvang en waar hy veiligheid en geborgenheid kan beleef Dit is in hierdie voorskoolse jare waar die 

grondslag gele word vir latere leer. Waar vroee stimulering en bemiddeling ontbreek is dit later baie 

moeilik om met insette dieselfde positiewe resultate te bereik. Begeleide leerervaringe is 'n essensiele 

komponent van en voorwaarde vir optimale ontwikkeling. 

Wanneer die kind aan geletterdheidervaringe blootgestel word in sy voorskoolse jare, kan hy, wanneer 

hy skool toe gaan, die insette en konsepte as "bekend" ervaar, omdat hy reeds vroeg al daarmee 

kennisgemaak het. Die ouers kan die kind se voorskoolse jare s6 ontwerp dat die kind se potensiaal 

optimaal verwesenlik kan word. 

In die empiriese ondersoek is onderhoude met ouers gevoer sodat hulle hul ervarings met hul kinders 

wat hulle voorskools gestimuleer het, kon weergee. Volgens die resultate blyk dit dat vroee stimulering 

waarskynlik 'n belangrike faktor is ten opsigte van latere prestasie. 



SUMMARY 

Parents should create an atmosphere where the child can be stimulated intellectually, can receive 

mediated learning experiences (MLE) and where he can experience safety and security. It is in the pre

school years that the foundation is laid to make learning easier later on. Where early stimulation and 

mediation is lacking it is very difficult later on to achieve positive results with the same inputs. 

When the child is exposed to literacy experiences in his pre-school years, he can experience the inputs 

and concepts as "known" when he attends school, as he was already acquainted with them. The parents 

can shape the pre-school years of the child in such a manner that the potential of the child can be 

realised optimally. 

In the empirical investigation parents were interviewed in order to determine the extent to which they 

supplied intellectual stimulation to their pre-school children. According to the results it appears that 

early stimulation is probably an important factor with regard to achievement in later years. 

Title of Dissertation: 

THE PRE-SCHOOL CHILD AND LITERACY EXPERIENCE 

Key terms: 

Pre-school years; early intellectual stimulation; mediated learning experiences; literacy experiences; 

responsive environment; phases of development; cognitive development; early learning; language 

development; brain development 
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HOOFSTUKl 

PROBLEEMSTELLING, DOEL EN PLAN VAN DIE STUDIE 

1.1 INLEIDING 

1 

Die afgelope aantal jare was die navorser betrokke by die onderrig van klein kinders. Gedurende 

hierdie tyd het dit duidelik na vore gekom dat sommige kinders baie belangstel in hul skoolwerk, hulle 

het met gemak leer lees en skryf, het presteer en dit was aangenaam om hulle te onderrig. Sommige van 

die kinders kon in mindere of meerdere mate reeds lees voordat hulle skool toe gekom het. Daarenteen 

het ander kinders probleme ervaar, negatief gevoel oor skoolwerk en hulle het dit moeilik gevind om 

te leer lees en skryf. Hulle het ook talle mislukkings ervaar. Uit gesprekke met die ouers en 

waarneming in die klassituasie, wil dit vir die navorser voorkom of die kinders wat voorskools 

intellektueel gestimuleer is beter presteer en minder leerprobleme ervaar as die wat in 'n beperkende of 

pedagogiese gedepriveerde milieu grootgeword het. 

Die navorser het ook by verskeie geleenthede ouergemeenskappe toegespreek oor skoolgereedheid en 

die moontlikheid daarvan om hul klein kinders voorskools kognitief te stimuleer. Baie ouers het ten 

opsigte van beide hierdie temas om meer inligting en leiding gevra. Hulle wou veral inligting he oor 

hoe hulle hul klein kinders intellektueel kan stimuleer en hoe 'n verrykte omgewing kan bydra tot 

kognitiewe funksionering. Baie van die ouers wat teenwoordig was, het reeds kinders op skool gehad 

en wou weet wat hulle kon doen om ook hierdie kinders te help. 

Die ouers van die skool en die gemeenskap is nie altyd op die hoogte van die nuutste ontwikkelings op 

die gebied van opvoeding nie. Hulle het baie vrae gevra en wou weet hoe hulle betrokke kan wees by 

hul kinders en aan hulle leiding kan gee. Hulle wou weet wat hulle kan doen om hulle kinders beter 

voor te berei vir formele onderrig. Hierdie vrae en bekommernis van die ouers het die navorser tot die 

besef gebring dat die ouers graag hulp en leiding verlang veral oor hoe hulle hul voorskoolse kinders 

intellektueel kan stimuleer. 

Die mens gaan deur verskillende stadiums van ontwikkeling. Dit is sinvol vir ouers om hulle deeglik 

daarvan te vergewis. Kinders is op 'n sekere stadium meer gereed en ontvanklik vir sekere inligting as 

op antler. Clark (1988:81) beweer dat 'n paar uur na geboorte die kritieke periode is vir binding tussen 

die moeder en die kind. So word visuele kompleksiteit die beste geleer gedurende die kritiese periode 

vanaf geboorte tot twee maande (Clark 1988:85). Dit wil nie se dat binding en visuele kompleksiteit 
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me weer daarna geleer kan word nie, maar dat dit die beste tyd daarvoor is, die tyd wanneer dit die 

beste en vinnigste geleer kan word. Dit is bekend as kritieke periodes. Linguiste ondersteun die teorie 

dat taal die maklikste aangeleer word van geboorte af tot vierjarige ouderdom. Clark (1988: 101) se: 

"Never again will the child have the ability to learn language-related activities with such ease". 

Wanneer ons die leergeleenthede wil optimaliseer moet ons voordeel trek uit hierdie periodes wanneer 

leer vinniger plaasvind. Malan (1992:2) beweer dat die effektiwiteit van die ouer se bydrae verhoog 

kan word deur kennis van die kind se ontwikkelingsvlak en ook van die bepaalde kind se individuele 

moontlikhede te bekom. Met kennis van die voorskoolse kind as agtergrond kan ouers baie doen om 

hul kind gereed te maak vir formele onderrig. 

Deur die kind aan baie stimulasie bloot te stel kan die ouer verhoed dat die kind milieugestremd word. 

Die problematiek van milieugestremdheid word meestal eers op skool ontdek. Op skool word die kind 

gekonfronteer met ouderdomstoepaslike ontwikkelingstake binne sy kultuursisteem. W anneer die kind 

nie opgewasse is om aan die eise van die skool te voldoen nie, ervaar hy 'n agterstand om byvoorbeeld 

die geletterdheidsimbole te herken. Die leerproses vind dan moeiliker plaas omdat hy nie aan 

geletterdheidservaringe blootgestel is in sy kleinkinderjare nie. Die leerling uit 'n "begunstigde milieu" 

daarenteen, beleef die wereld as bekende ervaringe waarmee hy reeds vroeg al kennis gemaak het, en 

wat hy kan bemeester (Lambinon 1987:2). 

V anwee die beperkings wat taal het, word in hierdie studie deurgaans verwys na "hy" en "horn" 

wanneer daar na die kind verwys word. Dit word ter wille van bondigheid gedoen en daar kan telkens 

ook "sy" en "haar" gelees word. 

1.2 VOORLOPIGE LITERA TUURSTUDIE 

Belangstelling in die klein kind het die afgelope twee dekades baie toegeneem. Nie net sielkundiges 

en opvoedkundiges het hieroor gelees en gesk:ryf nie, maar ook ouers en ander belanghebbendes by 

die kind en sy toekoms. Heel tereg is die ouer moontlik die belangrikste belanghebbende want dit raak 

horn ten nouste. Die ouer is die een wat elke oomblik betrokke is en daadwerklik iets aan die klein kind 

se omgewing kan doen. Dit is noodsaaklik dat die ouer deeglik ingelig en bereid sal wees om sy deel 

te doen. 

1.2.1 Belangrikheid van die voorskoolse jare 

Daar is tot die besef gekom dat die voorskoolse jare die belangrikste vir die kind se verstandelike 
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ontwikkeling is. Wanneer die klein kind nie voldoende kognitiewe stimulus gedurende sy voorskoolse 

jare gehad het nie, is die beste pogings van die skoal as 't ware soos water op 'n eend se rug (Wiechers 

1991 a: 13 6). Die tyd wanneer die plastisiteit van die brein op sy hoogste is, is van geboorte af tot 

ongeveer driejarige ouderdom (Ibuka 1977:24). 

Met vroee stimulering word nie bedoel dat die kind nou moet stilsit en die ouer horn van die more tot 

die aand met 'n lat alles moet leer nie. Ibuka (1977:21) beweer dat, "The only purpose of early-2:k 

development is to educate a child to attain a flexible mind and a healthy body, and to be bright and 

gentle". Dit is in die huis waar die grondslag vir leer gele word (Roos & Vlok 1987: 15). Die wyse 

waarop die ouers hulle met die klein kind bemoei, en horn onderrig, maak 'n baie groat verskil in die 

kind se ontwikkeling en intellektuele groei. Wanneer vroee stimulering ontbreek is dit later baie 

moeiliker (of selfs onmoontlik) om met insette dieselfde positiewe resultate te bereik. Beck (1985:23) 

se, "If the home does not and cannot provide these basic developments, the child is likely to be 

handicapped in much of his later learning and the prognosis of his educational development is very 

poor." Beck (1985 :27) beweer ook dat ouers wat vroee leerbeginsels op hulle kinders toegepas het, 

verheug is oor hul kinders se intellektuele vordering. Daar het ook 'n nuwe en gelukkiger verhouding 

tussen hulle en hulle kinders ontstaan. 

Die klein kind het 'n groat behoefte aan fisieke kontak, liefdevolle koestering en aandag van sy ouers. 

Indien hierdie behoefte nie bevredig word nie, se Maree (1991: 1) dat die kind moontlik permanente 

skade kan opdoen. Dan kan simptome soos leerprobleme en gedragsprobleme na vore kom. Maree 

(1991:25) beweer dat ouers nie te vroeg kan begin om die kind te stimuleer nie. 

1.2.2 Ouers as die primere opvoeders 

Ouers is die primere opvoeders van hul kinders. Die huis behoort die ruimte te wees waar die kinders 

opgevoed word, waar hulle veiligheid en geborgendheid beleef. Die huis is die plek waar daar 

geleentheid geskep moet word vir hul sosiale en affektiewe ontwikkeling, die ontplooiing van hul 

kenmoontlikhede en die aanleer van norme en waardes. Die huis is ook die plek waar kinders 

blootgestel moet word aan boeke en antler geletterdheidsobjekte. Hierdie objekte kan die radio, 

televisie, die rekenaar en antler toerusting insluit. 

Die gesm vorm die grondslag vir die kind se uiteindelike vlak van skoolgereedheid. 

Skoolgereedmaking moet reeds by geboorte al 'n aanvang neem (De Witt 1980:2). Wanneer die kind 
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skoolgereed is, sal hy waarskynlik op skool kan vorder en sy plek eendag in die samelewing volstaan. 

Die vordering van die kind sal dan waarskynlik sy akademiese selfkonsep versterk. Verder hou dit die 

moontlikheid in om die ouers in hul opvoedingsbemoeienis positief te versterk. 'n Positiewe 

opvoedingsdinamiek word op hierdie wyse aan die gang gesit. Vroeer het die klem op emosionele 

gereedheid en selfstandigheid geval, vandag word baie klem gele op intellektuele stimulering en 

geletterdheidservaring voor die kind skool toe gaan (Maree 1991:33). 

Die voorskoolse jare is 'n baie belangrike tydperk in die lewe van die mens. Gedurende hierdie jare 

word die fondament gele waarop die persoon sy hele lewe bou. Roos en Vlok (1987: 16, 17) se dat 

fisieke groei, 'n gebalanseerde dieet, taalontwikkeling, liefde, sekuriteit, aanvaarding en intellektuele 

ontwikkeling faktore is wat spesiale aandag vereis gedurende die voorskoolse jare. Deur na hierdie 

behoeftes om te sien bemoei die ouer horn sinvol met sy kind. 

1.2.3 Belangrikheid van bemiddeling deur die ouer 

Elke kind moet sy betekeniswereld self ontdek, dit is nie 'n statiese bestemming nie. Vreemde situasies 

kan verwarring skep totdat die kind horn georienteer het (Vrey 1984:66). Hier kan die ouer 'n 

bemiddelingsrol speel. Die ouer kan die kind se leefwereld vir horn help ontsluit. Dit sluit aan by 

Feuerstein (1980) se konsep van "mediated learning experiences" (MLE). 'n Stimulerende omgewing 

alleen is nie voldoende nie. Die teenwoordigheid van 'n ouer (volwassene) om dinge en gebeure aan 

die kind uit te wys en om sy aandag daarop te vestig en die kind te help om dit te interpreteer is baie 

belangrik. 

Hoewel Feuerstein se program ontwerp is vir die milieugestremde adolessent, kan van sy bevindinge 

by wyse van afleiding ook na die normale kind oorgedra word. Gebrekkige en ontoereikende 

pedagogiese insette deur die ouers tydens die kleinkinderjare, is as die mees algemeen remmende faktor 

van die leergeremde kind gevind. MLE is die gebeure waartydens die ouer homself as 't ware tussen 

die kind en die werklikheid inskuif en die omringende werklikheid sistematies maar speels aan die kind 

verduidelik. Hierdeur leer die ouer die kind om te interpreteer, ontlok hy op 'n vroee ouderdom 

taalgebruik en ook aandagstoespitsing. Die ouer help om orde te skep in die kind se begripswereld. 

Hierdeur voorsien die ouer ook die kind se kognitiewe struktuur van koppelingsidees. Daar vind ook 

denkslyping plaas. Dit is juis wat Feuerstein met die MLE wil verhoog, naamlik om orde in die kinders 

se kognitiewe struktuur te skep. Dit is 'n plaasvervanger, beweer Feuerstein, vir vroee begeleide 

leerervaringe (Wiechers 1991a: 136, 137). 
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Wiechers (199la: 137) beweer dat die grootste meulsteen in 'n kind se intellektuele ontwikkeling 

onkundige of onbetrokke ouers is. Dit is elke ouer se plig om toe te sien dat sy kind nie aan 

pedagogiese verwaarlosing of aan stimulusdeprivasie blootgestel is nie. Hoe langer die klein kind aan 

'n gedepriveerde omgewing blootgestel is, hoe groter sal die afname in sy intelligensie wees (Beck 

1985 :31 ). Hierdie faktor veroorsaak ook baie spanning in die huis, tussen die ouer en die kind se Beck 

( 19 8 5 : 10) Selfs die kind se selfueeld word grootliks hierdeur bepaal en sy prestasie op skool word 

hierdeur bei"nvloed. 

1.2.4 Navorsingsbevindinge ten opsigte van 'n verrykte omgewing 

Om vas te stel of 'n verrykte omgewing 'n voordeel vir kinders inhou is nie altyd maklik om na te vors 

nie. Pyke het navorsing gedoen met kinders wat Down se sindroom gehad het. Skeels het ook sy 

navorsing wat hy met kinders gedoen het wat hy by plaasvervangende moeders geplaas het te boek 

gestel. Hier volg nou 'n baie kursoriese uiteensetting van die twee navorsers se bevindinge: 

Pyke (Wiechers 199la:l38) het navorsing gedoen met 'n groep Down se sindroom kinders, wie se 

gemiddelde IK omtrent 50 tot 60 was. Hy wou kyk of hoe-kwaliteit betrokkenheid van die ouers by 

die kinders en 'n verrykte omgewing 'n effek op hulle IK's sou he. Na vier jaar (vanaf een tot vyfjarige 

ouderdom) het hy bevind dat sy eksperimentele groep se IK 'n gemiddeld van 25 IK punte meer was as 

die van sy kontrolegroep. Hierdie dramatiese verskil in die Down se sindroom kinders se IK's het 

akademici laat wonder wat die effek van stimulering op normale kinders sou wees. Skeels (Clark 

1988:18) het 'n aantal kinders uit 'n weeshuis geneem en na 'n meer stimulerende omgewing oorgeplaas, 

waar die kinders baie aandag, stimulering en liefde ontvang het. Hierdie kinders se IK's is met 20 IK

punte vehoog van wat dit gewees het. Die kinders wat in die weeshuis agtergebly het se IK-punte met 

tussen 13 en 45 IK punte gedaal. Daar is later gevind dat die eksperimentele groep produktiewe en 

funksionele volwassenes geword het, terwyl meeste van die kontrolegroep as vertraagdes in die inrigting 

gebly het (Clark 1988: 18). 

1.2.5 Die sneeubaleffek van konsepvorming 

Die kind wat in 'n verrykte omgewing grootgeword het, het 'n aansienlike voorsprong bo die 

verwaarloosde kind wat die kwaliteit van sy denke betref Van kleins af leer hy 'n verskeidenheid 

konsepte of begrippe, hy het baie meer assosiasiepunte of koppelingsidees om nuwe konsepte of 

begrippe aan vas te koppel as sy verwaarloosde eweknie. 'n Mens stel meer belang en gee meer aandag 

wanneer jy reeds iets van die gebeure of kennis wat aangebied word, weet as wanneer dit vreemd is en 
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buite jou beleweniswereld val. 

Die kind uit 'n verrykte omgewing het die voordeel dat sy brein fisies beter ontwikkel en hy beskik oor 

'n verwysingsraamwerk wat wyer is as wat dit sou gewees het as hy verwaarloos was. Hy het dus meer 

koppelingsidees wat horn help om beter te begryp en nuwe konsepte te vorm. Hoe jonger die kind is 

wanneer hy kognitief gestimuleer en aan 'n verrykte omgewing blootgestel word, hoe meer kan sy 

intelligensie verander en verhoog. Hoe ouer die kind is wanneer hy gestimuleer word, hoe kleiner sal 

die effek vermoedelik wees op sy intelligensie (Wiechers 1991a: 143). 

1.2.6 Geletterdheidservaring 

Die meeste ouers wil graag die beste vir hul kind gee. Sommige ouers probeer om reeds 'n goeie 

woordeskat en goeie uitdrukkingsvermoe aan hulle kind te leer voordat hy skool toe gaan. Daar word 

baie geargumenteer oor wanneer die kind behoort te begin lees. Maree ( 1991 : 3 3) beweer dat dit vir elke 

ouer sinvol is om sy kind reeds op voorskoolse vlak te help lees, en hy beveel dit ook aan. Hy moedig 

ouers ook aan om so vroeg moontlik hul kinders aan die vier basiese bewerkings ( optel, aftrek, 

vermenigvuldiging en deling) bloot te stel. 

Kinders wil graag dinge doen en is in staat om teen 'n baie vinnige spoed inligting te "absorbeer". 

Doman ( 1964: 103) se dat hulle die behoefte het om te lees en dat hulle graag wil leer lees. Beck 

( 1985: 161) stem saam en beweer dat om jou klein kind te leer lees een van die aangenaamste en 

waardevolste vorms van vroee leer is. Sy (Beck 1985: 165) beweer ook dat die klein kind horn byna self 

sal leer lees as hy die geleentheid kry om sy omgewing te ondersoek, en as daar toereikend bemiddel 

word. 

Daar is nog mense wat glo dat slegs 'n onderwyseres die kind moet leer lees. Beck (1985: 175) se 

hieroor die volgende: "The critics who still think no one but a trained teacher can help a child learn to 

read ignore not only the new research on the subject, but also a youngster's ability to learn spoken 

languages". Sy (1985:181) se, om vir jou kind 'n liefde vir lees te gee een van die beste geskenke is 

wat jy vir horn kan gee. Maree (1991 :64) beweer dat ouers nie te vroeg kan begin om hul kind te leer 

lees nie. Modeme skrywers is dit dus eens enersyds dat leesonderrig nie slegs in die skool tuishoort nie 

en andersyds dat daar nie noodwendig tot die kind se sesde lewensjaar gewag behoort te word voordat 

hy geleer word om te lees nie. 
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1.3 PROBLEEMSTELLING 

As onderwyseres het die navorser ervaar dat sommige kinders beter leer lees as antler en dat dit met 

groter gemak en vreugde plaasvind. Die navorser het gewonder of dit te make het met die kwaliteit 

van die voorskoolse ouer-kind betrokkenheid en of dit dalk intellektuele stimulasie en 

voorgeletterdheidsopvoeding kan wees wat hierdie verskil maak? 

Vroeer het opvoeders net gekonsentreer op emosionele gereedheid en selfstandigheid van die kind en 

so bepaal ofhy skoolgereed is. Vandag is daar ook antler standpunte ten opsigte van die effek van vroee 

stimulasie. Vroee bemiddeling deur 'n volwassene, ofblootstelling aan geletterdheidservaringe speel 

'n belangrike rol om die kind gereed te maak vir skool. 

Uit die literatuur (Clark 1988, Beck 1985, Maree 1991, Burger 1992, Malan 1992) blyk dit dus dat 

vroee stimulering baie belangrik is vir die klein kind. Ouers is dikwels onkundig en oningelig oor die 

opvoeding van hul kinders. Die ouer is die primere opvoeder en wat die ouer nagelaat het in die vroee 

jare word baie moeilik in later jare ingehaal. 

1.3.1 Wetenskaplike probleemstelling 

1.3.1.1 Algemene probleemstelling 

Wat is die aard van die pedagogiese insette wat presterende senior primere kinders in hul voorskoolse 

jare ontvang het? 

1.3.1.2 Neweskikkende probleemstellings 

Ten einde die koepelprobleemstelling en algemene probleemstelling toereikend te kan aanspreek, met 

die oog op die praktiese aanspreek van die probleem in die navorsing, sal dit verdeel word in 

neweskikkende probleemstellings. Hierdie neweskikkende probleemstellings is die volgende: 

* Het presteerders hoe-kwaliteit vroee intellektuele stimulasie ontvang? 

* Het hulle vroeg reeds taal verwerf? 

* Het hulle vroeg reeds 'n syferbegrip opgebou? 

* Het hulle heelwat geletterdheidservaring gehad voor skooltoetrede? 

Vrae wat hier na vore kom is byvoorbeeld: 

* het hulle baie na stories geluister? 

* is daar heen en weer stories vertel? 

* is daar met hulle deur prenteboeke geblaai? 



* is stories vir hulle voorgelees? 

* is "skootlees" gedoen (met links na regs onderstreping van die woorde met die vinger?) 

1.4 DOELSTELLINGS VAN DIE STUD IE 

1.4.1 Algemene doelstelling 
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Die algemene doelstelling is om 'n ondersoek te doen om die aard van die voorskoolse intellektuele 

stimulering wat senior primere kinders wat presteer ontvang het, vas te stel. Dit sluit in die tipe 

stimulering wat hulle ouers verskaf het om hulle kinders voorskools te stimuleer asook die 

geletterdheidsopvoeding wat hulle ontvang het. 

1.4.2 Neweskikkende doelstellings 

Ten einde die neweskikkende doelstellings toereikend te kan uitspel, is dit nodig om 'n aantal 

neweskikkende doelstellings aan te toon. Hierdie neweskikkende doelstellings is die volgende: 

* om vas te stel of presteerders hoe-kwaliteit vroee intellektuele stimulering voorskools ontvang het 

* om vas te stel of hulle vroeg taal verwerf het 

* om te bepaal of hulle vroeg syferbegrip opgebou het 

* om na te vors of en hoeveel geletterdheidservaring hulle gehad het voor hulle skool toe is 

1.5 NA VORSINGSMETODE 

Hierdie ondersoek na vroee stimulering gaan enersyds deur middel van 'n literatuurstudie oor die 

voorskoolse kind se ontwikkeling, vroee stimulering, ouerbegeleiding en die belangrikheid van 'n 

geletterdheidservaring gedoen word. 

'n Empiriese ondersoek sal gedoen word na die tipe opvoedingsinsette wat presterende senior primere 

leerlinge voorskools ontvang het. Die navorser sal van kwalitatiewe navorsingsmetodes gebruik maak. 

Die navorser sal enkele individuele onderhoude, asook 'n fokusgroepbespreking met 'n groep ouers 

doen wie se kinders presteer en in die senior primere fase van hul skoolloopbaan is. 

1.6 VERLOOP VAN DIE STUD IE 

In hoofstuk een is die probleemstelling, die doel en die plan van die studie uiteengesit. Ter wille van 

'n breer agtergrond is 'n kursoriese bespreking van onder andere, die belangrikheid van die voorskoolse 

jare, ouers as die primere opvoeders, die belangrikheid van bemiddeling deur die ouer, 

navorsingsbevindinge van 'n verrykte omgewing en die sneeubaleffek van konsepvorming gegee. Die 
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probleemstelling is uiteengesit en moontlike rigtinggewende vrae word ge'identifiseer. Die 

doelstellings, asook die navorsingsmetode van hierdie ondersoek is breedweg aangedui. 

Hoofstuk twee gaan oor die ontwikkeling van die voorskoolse kind. Die verskillende fases van 

ontwikkeling, naamlik die neonatale fase, die baba-, peuter- en die kleuterfases word uiteengesit. 

Kognitiewe ontwikkeling, emosionele ontwikkeling en morele of normatiewe ontwikkeling word 

kortliks onder die vergrootglas geplaas. 

In hoofstuk drie word die invloed van tradisionele opvoedingsidees oor die kognitiewe ontwikkeling 

van die voorskoolse kind geskets. Die kind in interaksie met sy omgewing, die ontwikkeling van die 

brein en die effek van 'n verrykte omgewing op die struktuur en funksionering van die brein word 

kortliks genoem. Begeleide leerervaringe, vroee leer en bemiddeling saam met metakognitiewe 

ontwikkeling, en 'n aantal denkvaardighede, soos aandagtoespitsing, vergelyking, klassifisering en 

sistematiese eksplorering word bespreek. Daar word ook gekyk na probleemoplossing en die 

verskillende stappe van probleemoplossing. 

Hoofstuk vier handel oor geletterdheidservaringe van die voorskoolse kind. Hier sal gekyk word na 

taalontwikkeling en geletterdheidservaring asook taalontwikkeling en intelligensie. Die nut van boeke, 

prente, stories en speletjies vir leer lees en skryf is ondersoek. Verder sal daar in hierdie hoofstuk gekyk 

word na taalontwikkeling deur middel van verskillende vorme van literatuur. In hierdie hoofstuk sal 

daar ook gekyk word na 'n paar argumente vir en teen voorskoolse leer lees en skryf Leer lees en skryf 

behoort vir die klein kind sinvol te wees en ouers kan deur bemiddeling aan hul voorskoolse kind 

hierdie vaardighede leer en dit sinvol maak. In hierdie hoofstuk sal daar ook gekyk word na die rol van 

spel ten opsigte van leer lees en skryf 

Die navorsingsontwerp word in die vyfde hoofstuk bespreek. In hierdie studie word daar gebruik 

gemaak van twee kwalitatiewe navorsingsmetodes, naamlik 'n fokusgroepbespreking en 'n aantal 

individuele onderhoude. Die metode van ondersoek word in hierdie hoofstuk bespreek, asook die 

verloop van die fokusgroeponderhoudvoering en individuele onderhoude. Die werwing van die 

respondente vir die onderhoude, die keuse van 'n vergaderplek en die aantal onderhoude word ook 

kursories bespreek. Verder sal daar gekyk word na die onderhoud en die onderhoudvoerder, asook die 

vrae wat in die onderhoude gebruik is. Die datavaslegging en die aanbieding van die data word ook 

kortliks weergegee. 
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Hoofstuk ses bevat die verslag van die fok:usgroeponderhoud en die individuele onderhoude. In hierdie 

hoofstuk word die doel van hierdie ondersoek weer genoem asook die agtergrond van die ondersoek 

van die fok:usgroep en individuele onderhoude. Die verskillende aspekte wat ondersoek word, naamlik 

vroee stimulering, die omgewing waarin die kind grootgeword het, bemiddeling deur die ouers, 

metakognitiewe vaardighede wat die kind aanleer, taalontwikkeling en voorskoolse 

geletterdheidservaring, asook blootstelling aan die verskillende vorme van literatuur. In hierdie 

hoofstuk word die tipe dissipline wat die ouers met hierdie kinders gebruik ook kortliks genoem. 

Die laaste hoofstuk (hoofstuk sewe) bevat die samevatting en bevindinge uit die literatuurstudie, 

naamlik die invloed van die omgewing op die ontwikkeling van die brein, waarnemingsvermoe en 

motoriese ontwikkeling van die voorskoolse kind. Die kognitiewe, psigo-sosiale en normatiewe 

ontwikkeling van die kind, asook die ouers se aandeel aan die kognitiewe ontwikkeling van die 

voorskoolse kind word gereflekteer. Die bevindinge van die invloed van 'n verrykte taalontwikkeling 

en geletterdheidservaring is genoem. In hierdie hoofstuk is die bevindinge uit die empiriese navorsing 

(die individuele onderhoude en die fok:usgroepbespreking) ook gegee. Hierdie bevindinge sluit die 

ouers se betrokkenheid en vroee stimulering in, asook die omgewing waarin die kind grootgeword het, 

en die bemiddeling deur die ouer. Die wyse hoe hulle metakognitiewe vaardighede, verryking van taal 

en geletterdheidservaringe aan die kind gebied het word ook aangeraak. In hierdie hoofstuk word ook 

die gevolgtrekkings waartoe uit hierdie studie gekom is aangebied, en enkele aanbevelings word 

gemaak. 
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HOOFSTUK2 

DIE ONTWIKKELENDE VOORSKOOLSE KIND 

2.1 INLEIDING 

Die fokuspunt in hierdie verhandeling is die voorskoolse kind vanuit die perspektief van die 

Sielkundige Opvoedkunde. Daar word van die standpunt uitgegaan dat die mens 'n wese in totaliteit 

is. Geen aspek van sy wording kan in die lig hiervan noodwendig belangriker as 'n antler geag word 

nie (Burger 1992: 22). Die kind is dus nie net 'n affektiewe of sosiale of kognitiewe wese nie. Dit is 

egter nie in hierdie verhandeling moontlik om alle aspekte van die ontwikkeling en wording van die 

kind ewe omvattend te bespreek nie. Die aandag sal in hierdie studie hoofsaaklik toegespits word op 

die kognitiewe wording van die kind - en wel voordat hy skool toe gaan. 

In hierdie hoofstuk word daar kursories gekyk na enkele fasette rakende die ontwikkeling van die 

neonaat, die baba en die peuter. Daar word gekyk na die ontwikkeling van die brein en die 

waarnemingsvermoe van die klein kind in hierdie stadiums, naamlik die ontwikkeling van die kind se 

visie, gehoor, reuk, smaak en kinestetiese gewaarwordings, asook die motoriese, perseptuele en 

taalontwikkeling. 

Die kleuter word ook van nader beskou aangesien dit ook die voorskoolse tydperk insluit. Daar word 

na die algemene fisiese ontwikkeling, die ontwikkeling van die brein, die ontwikkeling van die sintuie, 

die fisiek-motoriese en perseptuele ontwikkeling gekyk. 

Vanuit 'n holistiese benadering is dit nodig dat daar nie net aandag gegee word aan die kognitiewe en 

sosio-emosionele ontwikkeling nie, maak dat daar ook kortliks na die normatiewe ontwikkeling van 

die voorskoolse kind gekyk word. Die ontwikkelingsfases, soos hierbo aangedui, sal nou kortliks aan 

die orde gestel word. 

2.2 DIE NEONATALE FASE, DIE BABAJARE EN PEUTERTYDPERK 

Die neonatale fase strek van geboorte af tot ongeveer die vierde lewensweek. Die babajare strek van 

die neonatale fase af tot ongeveer eenjarige ouderdom. Die peuterstadium is van eenjarige tot 

driejarige ouderdom. Piaget (Louw 1992:159) het die neonatale fase in terme van refleksbewegings 

omskryf Die navorser is van mening dat hierdie fase belangrik is om te bestudeer, vanwee die feit dat 

dit 'n deel vorm van die fondament wat gele word vir die res van die mens se lewe. Louw (1994: 159) 

se dat nuwe navorsing aan die lig gebring het dat hierdie fase meer omvattend en georganiseerd is as 
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wat aanvanklik gedink is. Ten opsigte van die beginfase, die babajare en peutertydperk word daar in 

hierdie afdeling gekyk na die ontwikkeling van die brein, asook na die invloede wat wan- en 

ondervoeding en skadelike stowwe (veral voor geboorte) op die klein kind kan he (sien afdeling 2.2.1). 

Die waarneming van die neonaat, die baba en peuter se ontwikkeling van visie, gehoor, reuk, smaak 

en kinestetiese gewaarwordings, asook die motoriese ontwikkeling word kortliks ondersoek. 

Die normaliteit van die pasgeborene se liggaamlike toestand word onder andere deur middel van die 

Apgar-skaal bepaal. Faktore wat deur die Apgar-skaal geevalueer word het nie slegs betekenis vir die 

baba se onmiddellike liggaamlike toestand nie, maar ook vir die kind se latere ontwikkeling en, vir die 

doel van hierdie studie, moontlik ook vir die kind se kognitiewe ontwikkeling. Net na geboorte toets 

die geneesheer gewoonlik die baba volgens bogenoemde Apgar-skaal. Hierdie skaal word twee keer 

toegepas ( onderskeidelik een rninuut en vyf minute na geboorte) en wel om die volgende vyf 

eienskappe by die pasgebore baba te evalueer: hartklop, asemhaling, spiertonus, refleksprikkelbaarheid 

en liggaamskleur (Louw 1992:161). Met die Apgar-skaal stel die geneesheer vas of daar enige 

afwykings ten opsigte van hierdie genoemde funksies is - en wel ten opsigte van elk van die vyf 

onderafdelings op 'n skaal vanaf 0 tot 2. Geen afwyking impliseer op hierdie skaal 'n telling van 10 

of na aan 10. By die baba se geboorte poog die medikus ook om enige neurale of antler sigbare 

abnormaliteite te bepaal. 

Teen die ouderdom van vier maande het die baba sy geboortegewig verdubbel en teen die einde van 

die eerste jaar het sy gewig verdriedubbel. Die kopgrootte se groei is nie so vinnig as die van die 

liggaam en ledemate nie (Hurlock 1990:83). Gedurende die baba- en peuterjare vind daar 

buitengewone groei en ontwikkeling plaas. Die senuweestelsel word gekenmerk deur vinnige groei, 

die brein bereik na die eerste jaar ongeveer twee derdes van sy uiteindelike volwasse grootte, en vier 

vyfdes van sy uiteindelike grootte aan die einde van die tweede jaar. Die serebellum, wat 'n belangrike 

rol in liggaamsbalans en -houding speel, verdriedubbel sy gewig gedurende die eerste lewensjaar. Die 

rypwording en ontwikkeling van breinselle, wat reeds by geboorte aanwesig was, vind plaas. 

Mielinering vind ook steeds plaas (Louw 1992: 179, 180). In die volgende afdeling sal daar kortliks 

gekyk word na die ontwikkeling van die brein. 

2.2.1 Breinontwikkeling van die neonaat (pasgeborene), baba en peuter 

Die menslike brein is die mees komplekse sisteem in die bekende wereld. By geboorte besit die brein 

reeds 100 tot 200 biljoen breinselle of neurone (Clark 1988:23). Elke sel is op sy plek en gereed om 

ontwikkel te word, om gebruik te word en om met die verloop van tyd geaktualiseer te word tot die 

hoogste vlak van menslike potensiaal. Die neuron is die basiese eenheid van die brein (Clark 1988:24). 
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Die Psigologiewoordeboek (Gouws et al 1979:199) beskryf die neuron as 'n senuweesel, wat die 

basiese strukturele en funksionele eenheid van die senuweestelsel vorm. Dit speel 'n prominente rol 

in die geleiding van senuwee-impulse en bestaan uit 'n selliggaam (wat die selkern bevat), die akson, 

mielienskede en dendriete. 

Die basiese strukture van die brein is reeds op 12 weke na bevrugting in rudimentere vorm vasgele en 

seldeling en breingroei vind vinnig plaas tot en met geboorte. Die brein ontwikkel dwarsdeur 

swangerskap en ook heelwat in die eerste paar lewensjare. Daar is volgens Van Heerden (1988:17) 

'n dramatiese vermeerdering in breinmassa binne die kind se eerste twee jaar. Dit word, onder andere, 

toegeskryf aan die uitbreiding van aksone, 'n vertakking van dendriete, die vestiging en verdikking van 

die mielienlaag om die aksone en 'n toename in bloedtoevoer na die brein, asook die vermeerdering 

van die gliaselle wat die neuron omring en voed. Die vermeerdering van dendriete in die 

dendrietenetwerk en die dikte en kwaliteit van die mielienlaag om die aksone, vind in 'n mate spontaan 

plaas. Dit kan egter aangehelp word en die kwaliteit daarvan kan verhoog word as gevolg van vroee 

intellektuele stimulering van die kind (Clark 1988:26-27). Die senustelsel groei baie vinnig gedurende 

die eerste paar lewensjare. Meer sal egter hieroor in die derde hoofstuk (afdeling 3.4) gese word. 

Breinontwikkeling kan gestrem word deur wan- of ondervoeding en <lit is 'n bekende oorsaak vir die 

vermindering in funksionerende senuselle en 'n afuame in die neurale netwerkkompleksiteit (Van 

Heerden 1988: 18). Wan- of ondervoeding van die moeder gedurende swangerskap kan veroorsaak dat 

die baba se geboortemassa baie laag is. Sy skedelomtrek is dan gewoonlik ook kleiner en sy liggaam 

is korter as normaal. Volgens Van Heerden (1988:18) is daar bewys <lat die kinders wie se moeders 

tydens swangerskap aan wan- of ondervoeding gely het, en selfs die kinders wat na geboorte tot op 

sewe jaar aan wan- en ondervoeding blootgestel was, se intelligensie laer is as hulle ewekniee met wie 

dit nie die geval was nie. Volgens Fein (1978:83. 84) toon studies wat in lande gedoen is waar 

wanvoeding baie voorkom, <lat 'n lae gewig by geboorte geassosieer word met 'n vertraagde 

intellektuele ontwikkeling. Resultate van hierdie navorsing het ook getoon <lat, indien die swanger 

moeders se dieet verbeter, dit 'n positiewe invloed op die intellektuele vermoe, en fisiese groei van die 

babas gehad het. 

Chroniese wan- en ondervoeding van die ma tydens swangerskap, verhoed nie dat die kind later die 

agterstand kan inhaal nie. Dit is kinders wat voor- en nageboorte aan wan- en ondervoeding 

blootgestel is, wat 'n effek op die ontwikkeling van die brein getoon het. Dieselfde navorsing is ook 

op rotte gedoen en hulle het ook 'n verskraalde breinontwikkeling getoon (Brierley 1988:35). 
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'n Groep Koreaanse kinders wat aan wan- en ondervoeding gely het in hulle vroee jare is ondersoek 

voor hulle aangeneem is deur Amerikaanse ouers. Die kinders was almal onder drie jaar oud. Teen 

die tyd toe hulle sewe jaar oud was, is hulle weer ondersoek. Die gebrek in hulle lengte en gewig, is 

in hierdie paar jaar nadat hulle aangeneem is, byna geheel en al uitgewis. Tog was hulle nie so sterk 

en gesond soos die Amerikaanse kinders nie. Hierdie Koreaanse kinders wat aangeneem is, se IK' s 

was laer as die Amerikaanse kinders in die algemeen. Hierdie groep Koreaanse kinders, wat aan wan

en ondervoeding blootgestel was, se IK' s het met 10 punte verskil van ander Koreaanse kinders wat 

nie aan wan- en ondervoeding blootgestel is nie. Tog is daar gevind dat die IK's van die wan- en 

ondervoede kinders wat goeie kos daarna ontvang het, se IK' s met 40 punte verskil het van die wat nie 

aangeneem is deur Amerikaanse ouers nie, en na Korea teruggegaan het na hul eie arm omgewings 

(Brierley 1988:36). Hieruit blyk dit dat wan- en ondervoeding wel 'n invloed het op die ontwikkelende 

brein, maar indien die wan- en ondervoeding reggestel kan word voor 'n sekere tyd, dit in groot mate 

die skade kan herstel. Brierley (1988:36) is gevolglik van mening dat wan- en ondervoeding, tesame 

met ander nadele soos milieugestremdhede tot swak kognitiewegroei kan hydra. Armoede, onkunde 

en pedagogiese verwaarlosing speel ook 'n rol by die intellektuele ontwikkeling van die kind. Nie net 

wan- en ondervoeding bepaal sy intellektuele vermoe nie, maar ook die kind se omgewing en die 

insette van 'n volwassene is medebepalend. 

Die baba se vinnig groeiende brein is ook baie gevoelig vir nadelige toksiese bestanddele soos alkohol 

en sigaretrook, en ook vir lood wat 'n bestanddeel is van verf en petrol. Die uiterste gevolge van 

hierdie nadelige invloede kan selfs, volgens Van Heerden (1988: 19) onder andere die volgende wees: 

swak groei, verstandelike gestremdheid en fisieke deformiteite. 

Leer vind geleidelik plaas en steun in 'n groot mate op insette vanaf die sintuie. Hoewel die 

denkgebeure en bemiddeling deur die opvoeder van die allergrootste belang is, moet die rol van die 

kind se eie waameming deur middel van sy sintuie nie onderskat word nie. Om inligting in te neem 

is dit dus nodig dat die sintuie goed funksioneer. In die volgende afdeling gaan die funksie van die 

sintuie van die pasgeborene (of neonaat) asook die baba en peuter kortliks toegelig word. 

2.2.2 Die waarnemingsvermoe van die neonaat, die baba en die peuter 

Die mens se kognitiewe vermoe hang ten nouste saam met sy sintuiglike waamemmg, sy 

kommunikasie met ander mense en sy algemene vermoe om inligting te verwerk. Om die kognitiewe 

ontwikkeling van die kind te bestudeer is dit nodig om na te gaan hoe die verskillende sintuie 

ontwikkel (Louw 1994:11). 
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Vanuit 'n voorwetenskaplike waameming skyn <lit asof die klein, hulpelose baba van niks om horn 

bewus is nie en <lat niks in sy omgewing 'n bydrae tot sy leervermoe kan maak nie. Neethling (1984: 

24) beweer egter <lat babas onmiddellik na geboorte alreeds leergereed is. 

Daar is aanduidings, se Louw (1994:190) <lat die baba se sintuie gedurende die eerste paar maande 

grootliks onafhanklik van mekaar ontwikkel, sonder <lat daar van betekenisvolle integrasie sprake is. 

Tog is daar sprake <lat 'n sekere mate van integrasie (veral tussen visie en gehoor) reeds op vier 

maande kan voorkom. 

Perseptuele vermoe is die vermoe van die brein om deur middel van die sintuie kontak met die 

buitewereld te maak (Grove 1981 : 13 4). V oorwerpe word met die oog (of and er sintuie) waargeneem, 

maar die herkenning daarvan word interpreterend deur die brein gedoen. Hierdie perseptuele 

ontwikkeling is belangrik vir die ontwikkeling van die baba. Dit wat die kind waameem gee betekenis 

en so orienteer hy horn in sy wereld. Vir hierdie proses het hy die begeleiding nodig van iemand wat 

vir horn vertel en inlig wat <lit is wat hy sien en hoor en ervaar. Ook hier is daar dan sterk sprake van 

begeleide (bemiddelde) leerervaringe (sien afdeling 3.5 en 3.6). 

Perseptuele ontwikkeling verwys, soos reeds aangedui, na die ontwikkelende vermoe om inligting te 

interpreteer wat deur die sintuie waargeneem is. Vrey (1984:20) beskryf persepsie as "die 

eenheidsproses waarin betekenisgewing en gewaarwording gelyktydig wisselwerkend op mekaar 

aangewys is". Enkele aspekte ten opsigte van visie, gehoor, die tassintuig en smaak sal nou kortliks 

aangeraak word. 

2.2.2.1 Visie 

Louw ( 1992: 169) se <lat die feit <lat babas hul oe vir skerp lig knip, reeds op visie dui - al is <lit op die 

rudimentere vlak van ligsensitiwiteit. Hierbenewens kan babas ook hul blik verskuif om 'n bewegende 

lig te volg. Tog se Fein (1978:109, 116) <lat pasgeborenes voorwerpe nie in skerp fokus sien nie, maar 

wanneer 'n voorwerp stadig voor hulle beweeg kan hulle dit volg met hul oe. Neonate kan ook selfs 

so vroeg as die ouderdom van twee weke hul moeder se gesig van 'n vreemdeling s'n onderskei (Louw 

1992: 169). Visie speel dan ook 'n belangrike rol by vroee leer. 

Volgens Burger (1992:29) is oogkontak van die moeder (of ander vroee versorger) met die baba baie 

belangrik. Sy moet daadwerklike pogings aanwend om oogkontak met haar baba so dikwels en vir so 

lank moontlik te probeer bewerkstellig. Sy kan met haar blik en haar stem die baba op haar gesig laat 

konsentreer. Dit is die begin van aandagtoespitsing wat meer volledig in hoofstuk 3 bespreek sal word 
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(afdeling 3.7.2.1) 

Volgens Hurlock (1990:83) en Louw (1992:190) kan die baba van drie maande voorwerpe duidelik 

sien en gedurende die eerste paar maande verbeter die fokus van die oe ook. Op ses maande is hulle 

kleurwaarneming feitlik net so goed soos die van volwassenes. 

Visuele konstantheid verwys daarna dat voorwerpe vir die kind dieselfde voorkom, ongeag of daar vir 

die kind 'n waarneembare verandering ten opsigte van antler aspekte van die omgewing is. Dit wil 

voorkom of hierdie waarnemingseienskap reeds op die ouderdom van ses maande aanwesig is (Louw 

1994: 188, 189). 

Dieptewaarneming is baie belangrik vir die klein kind, want dit kan horn byvoorbeeld beskerm dat hy 

nie van 'n hoe trap afval nie (Louw 1994: 186). Hierdie waarneming is nie tydens die eerste ses weke 

aanwesig nie. Dus is dieptepersepsie 'n vermoe wat deur ervaring ontwikkel moet word. 

2.2.2.2 Gehoor 

Fein (1978:110, 111) beweer dat neonate reeds 'n paar uur na geboorte tussen sekere klanke kan 

onderskei. Wanneer die klein baba huil en hy sy moeder se stem hoor, hou hy gewoonlik op om te 

huil. Daar is ook volgens Louw (1992:170) 'n betekenisvolle verband gevind tussen hartklop en 

liggaamsbeweging aan die een kant en 'n toename in die intensiteit van klank aan die antler kant. Binne 

'n week na geboorte, se Fein ( 1978: 116) kan die neonaat onderskei tussen die intensiteit, toonhoogte 

en duur van 'n klank. 

Roos en Vlok (1987:26) beveel aan dat die ouers so veel moontlik met die klein kind moet gesels. 

Beck (1985:87) se die fondament van taal word gele gedurende die vroegste weke van die kind se lewe. 

Beck (1985:87) beveel dan ook aan dat die moeder met die baba moet praat van die eerste keer dat sy 

horn vashou. Roos en Vlok (1987:26) se <lat navorsing getoon het <lat die kwaliteit van taal wat die 

klein kind hoor, uitgewys is as een van die belangrikste faktore wat die klein kind se intellektuele 

ontwikkeling bei'nvloed. Dit is dus duidelik dat <lit van die uiterste belang is <lat die gehoorsintuig 

intakt moet wees en dat die kind dus toereikend moet kan hoor ten einde die taalinsette van sy 

opvoeders te kan benut. 

By geboorte kan die baba reeds redelik goed hoor. Sy gehoorwaarneming verbeter egter steeds namate 

hy groter word. Ibuka (1977:43) se dat die baba op vier maande reeds sy naam kan herken wanneer 

hy dit hoor. Dit impliseer nie net gehoor nie, maar ook heelwat leerervaring en kognisie. 
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Burger (1992:31) se <lat die moeder besondere insette kan lewer in die eerste lewensjare en veral 

gedurende die tydperk rondom agtien maande - want <lit word as die gunstigste vir die vestiging van 

die luisterhouding beskou. 

2.2.2.3 Reuk 

Louw (1992: 170) beweer <lat pasgeborenes nie alleen reuke waarneem nie, maar ook tussen reuke kan 

onderskei. Aangename reuke kan suigbewegings by die baba stimuleer, terwyl onaangename reuke 

die gesiggie laat vertrek. Neonate weier dikwels hul moeder se hors wanneer <lit vooraf gesmeer is met 

'n sterk-ruikende preparaat. Louw (1992: 170) beweer <lat neonate van so vroeg as ses dae na geboorte 

reeds hul moeder se liggaamsreuk van die van ander vroue kan onderskei. Wanneer die klein baba se 

moeder naby horn kom, kalmeer hy en is hy bewus van haar nabyheid terwyl 'n ander persoon nie 

hierdie kalmerende effek op horn het nie. Daar kan dus beweer word <lat die baba se reuk sensitief is, 

en <lat hy wel kan waarneem deur middel van sy reuksintuig. 

2.2.2.4 Smaak 

Neonate se smaaksintuig is nie besonder sensitief nie, tog kan die klein baba tussen smake onderskei. 

Fein ( 1978: 117) beweer dat neonate 'n afkeer van water toon. Wanneer die oplossing suur is, drink 

hulle minder daarvan en indien die vloeistof bitter of souterig is, sal hulle <lit drink. Volgens Louw 

( 1994: 1 71) sal veranderinge in soetheid van die baba se kos sy suigaktiwiteite en hartklop belnvloed. 

Roos en Vlok (1987:26) beveel aan <lat ouers die baba aan verskillende kosse laat proe en ruik en dan 

daaroor met die baba gesels. Terwyl hy proe en ruik neem hy waar, sy moeder vertel aan horn wat dit 

is, en so is sy besig om inligting aan die baba deur te gee en assosiasies te bewerkstellig. Die baba 

ervaar die smaak en die woord wat daarmee saamgaan. 

Vanaf die eerste tot die derde jaar is die smaak van die baba al baie goed ontwikkel, se Ibuka 

(1977: 116). Die baba moet dus nie bloot kos kry wat voedsaam is nie, maar dit is belangrik <lat hy aan 

'n groot verskeidenheid smake blootgestel word gedurende die babajare. 

2.2.2.5 Velsintuiglike gewaarwordings 

Klein babas ervaar wel hitte, koue, druk en pyn - wat die vier belangrikste velsintuiglike

gewaarwordings is. Hulle vel is baie sensitief vir aanraking en temperatuur en is reeds goed ontwikkel 

(Hurlock 1990:83).Wanneer die klein baba te warm ofkoud kry huil hy en reageer dus daarop. Namate 

die baba ouer word, raak hy meer sensitief vir pyn en antler velsintuiglike gewaarwordings (Louw 

1992: 171 ). Dit stel die kind daartoe in staat om vanaf geboorte gekoesterd te kan voel deur 
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liefdevolle aanraking. 

2.2.2.6 Motoriese ontwikkeling 

'n Kind se motoriese ontwikkeling is afhanklik van sy totale liggaamlike ontwikkeling. Volgens 

Hurlock (1990:85) kan babas van twee maande van hul sy op hul rug rol, en van hul rug na hul sy, en 

tussen vier en ses maande kan hulle heeltemal omrol. Op ongeveer vyf maande kan die baba regop sit 

ashy ondersteun word. Teen ongeveer die agste maand tree kruipgedrag na vore. Dit wil voorkom 

of dogters vroeer as seuns begin loop, so tussen 10 en 14 maande, en seuns tussen 12 en 16 maande 

(Louw 1992: 180-185). Gedurende die eerste jaar vind motoriese ontwikkeling vinnig plaas en wel 

( soos aangedui) vol gens 'n redelike vaste volgorde (Van Heerden 198 8: 1 7, 18). 

Kognitiewe ontwikkeling gaan in sekere sin hand aan hand met motoriese vaardigheid. Soos wanneer 

die kind 'n taring met blokkies wil bou, moet hy eers die vaardigheid aanleer om te gryp, te reik en te 

plaas. Hy moet ook kan konsentreer om die een blokk:ie bo die antler een te plaas. Op twee jaar kan 

baba al 'n potlood vashou en krabbel op papier. Motoriese vaardigheid is een van die faktore wat kan 

bydra tot die kind se eksplorasie van sy omgewing. Deur elke nuwe ervaring leer die kind, word sy 

omgewing toenemend bekend en kry dit verrykte betekenis. Verhoogde interaksie met die omgewing 

kan ook bydra tot die ontwikkeling van die kind se kognitiewe prosesse, wat verder bydra tot sy 

verstaan van die wereld (Fein 1978:127-129). Wanneer die ouer daar is as die kind met 'n onbekende 

voorwerp of situasie gekonfronteer word (en die ouer kan oor die onbekende kommunikeer en 

interessanthede uitwys) leer die kind sy omgewing gaandeweg ken en kry die omgewing betekenis. 

Dit sluit baie nou aan by die gedagte van bemiddelde (begeleide) leerervaringe (Mediated Learning 

Experiences: MLE) van Feuerstein (kyk afd 3.5). 

2.2.3 Die belangrikheid van 'n verrykte omgewing vir die klein kind 

Ibuka (1977:22, 23) meen dat die totaal hulpelose klein baba se potensiaal so groat is, juis omdat hy 

so totaal hulpeloos is. Die omgewing waarin die baba grootword kan 'n groot invloed op horn 

uitoefen. Die pasgebore menslike baba (neonaat) is nie so ontwikkel soos die diere se kleintjies 

waarvan party feitlik net na geboorte al kan staan en loop nie. Die potensiaal van die brein wat gereed 

is om stimulasie te ontvang uit die omgewing is daar vir elke ouer om te benut. Die sintuie is gereed 

vir ontvangs van alles wat die baba omring. Van die eerste dag al kan ouers met die baba praat, vir 

horn voorwerpe wys, verskillende geure laat ruik en proe. So kan hulle sy omgewing verryk sodat hy 

hierdie inligting kan waarneem en algaande leer en horn ten opsigte van sy omgewing aanpas. Elke 

versorgingstyd kan benut word om 'n band te bind met hierdie skepsel van die Skepper wat in 

teologiese sin aan sy ouers en die gemeenskap geleen word om op te voed. Die velsintuiglike 
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gewaarwordinge kan baie nuttig gebruik word om die klein kind liefdevol te streel en vas te hou, dit 

kan ook help om die kind in 'n emosioneel sensitiewe wese te laat ontwikkel. Ibuka (1977:69) se: "The 

reason I advocate holding the infant as often as possible is that I wish babies to have enough of this 

'touch' communication with their parents, as I see it as an essential part of the foundation of a sensitive 

human being". Hierdeur maak hy ook fisies kontak met sy omgewing en leer hy sy omgewing ken. 

Beide die motoriese ontwikkeling en die perseptuele ontwikkeling van die baba en peuter hou nou 

verband met sy ervaring en hou ook verband met sy kognitiewe en taalontwikkeling. Die moment van 

taalontwikkeling sal nou kortliks aan die orde gestel word. 

2.2.4 Taalontwikkeling 

By die bestudering van taalontwikkeling is dit nodig om te onderskei tussen kommunikasie, taal en 

spraak. Kommunikasie vind tussen moeder en kind plaas nog voordat die kind enige taal aangeleer 

het, soos deur te huil, liggaamlike aanraking en gesigsuitdrukkings. Uit die kind se babageluide 

ontwikkel daar taal mettertyd uit rudimentere taal, wat eintlik 'n primitiewe kommunikasiestelsel met 

sy reels is. Die kind leer sy moedertaal deurdat hierdie babataal op grond van sy ervaring, kontak met 

antler mense en doelbewuste onderrig van sy ouers verfyn, uitgebrei en gewysig word. Spraak is 

gesproke taal en sluit sowel die kind se babaspraak as volwasse spraak in (Louw 1994: 12). 

Taalverwerwing is een van die betekenisvolste ontwikkelingstake wat klein kinders kan bemeester. 

Hulle kan vanselfsprekend taal verstaan (passiewe taal) voordat hulle dit kan praat (aktiewe taal). 

Tydens die eerste lewensjaar kan die volgende onwikkelingsmomente onder andere onderskei word 

(Louw 1992:198, 199): 

* Pasgeborenes kan vasstel waar klanke vandaan kom. 

* Na slegs twee weke kan babas tussen stemme en antler klanke onderskei. 

* Op ongeveer twee maande kan babas al emosie uit stemme aflei. Hulle onttrek van kwaai stemme 

en glimlag en kir vir vriendelike stemme. Hulle kan ook onderskei tussen mans- en vrouestemme en 

selfs tussen bekende en onbekende stemme. 

* Op ongeveer ses maande is babas bewus van intonasie en ritme. 

Voordat 'n kind sy eerste betekenisvolle woord uiter, se Louw (1994:199-202), is daar die volgende 

fases van vokalisering: 

* Ongedifferensieerde huil (geboorte tot ongeveer een maand) 

Die baba gebruik huil as "noodsein" vir al sy behoeftes. Dit word hier feitlik as 'n refleksaksie beskou. 
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* Gedifferensieerde huil (vanaf ongeveer twee maande). Die moeder kan tussen die verskillende 

huilvorme onderskei. Daar is verskillende klankpatrone en toonhoogtes in die huil. Die ouer (en veral 

die moeder) is daartoe in staat om tussen die verskillende huilvorme van die baba te onderskei. Die 

baba huil byvoorbeeld met 'n ander klankpatroon wanneer hy honger is as wanneer hy pyn beleef 

* Kir en brabbel (vanaf onderskeidelik ongeveer twee en ses maande) 

Die kir is gorrelend-trillende keelgeluidjies, wat die baba maak wanneer hy gelukkig , tevrede of 

opgewonde is. Brabbel is die herhaling van eenvoudige medeklinker- en klinkerkanke soos da-da-da

da of ma-ma-ma. Dit wil voorkom asof 'n oorerwingsmeganisme 'n rol speel by die vroee kir en 

brabbelproses. Dowe kinders het na 'n aanvanklik normale babbelfase belangstelling begin verloor, 

omdat hulle nie hulself kan ho or nie. 

* Lal ( vanaf ongeveer sewe tot agt maande) 

Lal staan nou op die voorgrond, dit wil se baba herhaal woorde en klanke wat hy gehoor het. Dit vorm 

'n basis vir kommunikasie. Die baba sal in sy bedjie le en byvoorbeeld, la- la- la- aanmekaar uiter, 

sender dat dit sin maak. Dit is bloot klanke wat nie betekenis het nie. 

* Eggolalie (vanaf ongeveer nege tot tien maande) 

Dit is die nabootsing van woorde of geluide sender dat die baba noodwendig die betekenis verstaan. 

N abootsing is hier meer korrek en doelbewus. Hier sal die baba byvoorbeeld le en woorde wat hy 

moontlik al baie gehoor het soos mam- ma- mam- ma- of pap-pa pap-pa oor en oor se. 

* Enkelwoordsinne (vanaf ongeveer eenjaar) 

Die baba begin nou verstaanbare woorde se. Dit word bewustelik gedoen om te kommunikeer. 

Na die eenwoordsin volg daar, volgens Louw (1992:202) vyf komplekse fases waarin die kind se 

sinskonstruksie uitbrei: 

Fase 1. Tweewoorduitinge bv. "Mamma weg", "Pappa kyk". 

Fase 2. Hier is die sinne effens langer as twee woorde en die lidwoord word gebruik. Sinne is nie 

altyd korrek nie. Grammatikale foute word dikwels gemaak soos "padde" in plaas van paaie, 

of, "mamma sit die stoel". 

Fase 3. Tydens hierdie fase leer hulle om eenvoudige sinne te se. Hulle skep negatiewe vorme, 
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byvoorbeeld, "Boetie is nie stout nie". Tydens die fase leer sommige kinders, wat 'n besondere 

taalaanvoeling het, om aktiewe en passiewe vorme aan te leer. Byvoorbeeld "Die seun word deur die 

dogter gewas." 

F ase 4 en 5. Gedurende die fase leer sommige kinders, wat baie taalvaardig is, om toenemend 

gesofistikeerde strukture te hanteer. Bysinne word gebruik. Byvoorbeeld, "Die man wat daar loop is 

my pa." Hulle verbind ook hoofsinne nou met voegwoorde. Byvoorbeeld, "Jy gooi en ek slaan." 

Wanneer gekyk word na die fases is dit belangrik dat individuele verskille, geslag, sosiale klas asook 

intelligensie in ag geneem moet word (Louw 1992:204-206). Bogenoemde fases is slegs riglyne en 

sal nie by almal op dieselfde tyd verskyn nie. Die kind op twee jaar het 'n gemiddelde woordeskat van 

ongeveer 300 woorde beweer Louw (1992:204). 

In hierdie afdeling is daar kortliks gekyk na die ontwikkeling van die neonaat, die baba en die peuter. 

Daar is gekyk na die ontwikkeling van die brein, die effek van wan- en ondervoeding en ook skadelike 

stowwe soos alkohol en nikotien op die baba. Die vermoe van die baba se sintuie en hulle 

ontwikkeling het getoon dat dit baba wel inligting kan inneem. Die klein kind se motoriese 

ontwikkeling, wat 'n taamlike vaste volgorde volg, kan verbind word met die taalontwikkeling en 

kognitiewe ontwikkeling. Die kind neem deur sy sintuie waar en namate hy meer mobiel word, en 

rondbeweeg, kom hy op plekke waar hy 'n groter blootstellling het aan sy omgewing. Wanneer die 

ouers dan MLE toepas kan die kind intellektueel baatvind daarby. 'n Verrykte omgewing met baie 

blootstelling aan 'n goeie taalmodel lewer ook goeie insette vir sy kognitiewe ontwikkeling. Na die 

peuterstadium volg die kleuterstadium. Die kleuterstadium sal nou vervolgens kursories bespreek 

word. 

2.3 DIE KLEUTERTYDPERK 

Die kleutertydperk strek van ongeveer drie- tot seweJange ouderdom. Tydens die jare word 

voortgebou op die voorafgaande ontwikkeling. Die gesin is in die meeste gevalle die sterkste invloed, 

hoewel die sosiale omstandighede van die gesin (byvoorbeeld of die moeder in die beroepswereld staan 

of nie, of daar antler volwassenes of kinders in die huis is, hoe oud hulle is, die ekonomiese en sosiale 

status en kultuur) ook 'n rol speel by die kind se ontwikkeling. 

2.3.1 Liggaamlike ontwikkeling 

Dit is moeilik om liggaamlike, motoriese en perseptuele ontwikkeling tydens die kleuterjare van die 

kognitiewe ontwikkeling te skei. Die kleuter se begrip van sy omgewing is deels afhanklik van dit wat 
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hy "ontvang" van sy eie liggaam, sy waamemings en van sy motoriese aktiwiteite. Die kleuter maak 

gebruik van sy motoriese en perseptuele vermoens om sekere take uit te voer. Wanneer 'n klein kind 

byvoorbeeld op 'n hoe muur loop, maak hy van sy spierbeheer gebruik om sy balans te handhaaf, en 

sy perseptuele vermoens om afstand, hoogte en wydte te skat. Om dit te kan doen, het hy egter ook 

selfvertroue nodig om te glo hy kan dit doen (Louw 1992:244-245). 

Daar sal nou gekyk word na die fisieke groei, die breinontwikkeling, die sintuie en die fisiek-motoriese 

ontwikkeling van die kleuter. 

2.3.1.1 Fisieke groei 

Die kleuter se skelet, spiere en senustelsel word toenemend meer volwasse. Die grootspiere ontwikkel 

gedurende hierdie periode beter as die fynspiere, met antler woorde, hy is nou meer vaardig ten opsigte 

van groot bewegings as ten opsigte van fyn koordinasies. 

Fisieke groei behels verskeie aspekte byvoorbeeld veranderinge in lengte, massa, liggaamsproporsies, 

spier- en beengroei, tande, sentrale senuweestelsel en sintuie. Volgens Louw (1992:245) is daar by 

die kind gedurende die eerste 2 1/2 jaar 'n 80 persent toename in lengte en 'n 300 persent toename in 

massa. Gedurende die volgende 2 1/2 jaar is die toename in lengte egter net 19 persent en die 

massatoename 31 persent. Hurlock (1990: 117) se dat die kind se babavoorkoms verdwyn en dat sy 

arms en bene !anger word en sy hande en voete vergroot. 

Soos die been- en spiergroei plaasvind, vergroot die liggaam dus geleidelik. Op vierjarige ouderdom 

verloor die kleuter, soos reeds aangedui, die mollige voorkoms van 'n baba. Die kop en gesig is steeds 

(in terme van volwasse proporsies) groot in vergelyking met antler liggaamsdele. Baie van die 

veranderinge in die liggaamsproporsies en voorkoms van die kleuter kan aan spier- en beengroei 

toegeskryf word. 

Teen die kind se derde verjaardag het die meeste van sy melktande al hul verskyning gemaak. In die 

later kleuterjare begin die kind dan ook sy tande wissel. Aan die einde van die kleuterjare het die kind 

dan gewoonlik al een of twee permanente voortande. 

2.3.1.2 Breinontwikkeling 

Gedurende die kleuterjare groei die senustelsel vinnig. Vrey (1984:73) se dat mielinering van die 

senuweefsel in die brein gewoonlik voltooi is teen die einde van die kleuterjare. Soos in afdeling 2.2.1 

aangedui, is die basiese strukture van die brein egter reeds op 12 weke na bevrugting vasgele. 
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Gedurende die kleuterjare ontwikkel die brein en senuweestelsel vmruger as die meeste antler 

liggaamstelsels. Volgens Louw (1992:246), het die brein van die driejarige kind al ongeveer 75 persent 

van sy totale volwasse gewig bereik, en teen sesjarige ouderdom ongeveer 90 persent. 

Van Heerden (1988:19) se dat versnelde breingroei korreleer met die stadia van intellektuele 

ontwikkeling soos dit deur Piaget beskryf is. Hierdie breingroeiperiode behoort deur die ouers en 

versorgers benut te word vir kognitiewe stimulasie. Dit is deur kognitiewe stimulasie in die vroee jare 

wat die dendriete ryker vertak, die mielien om die akson gevorm word en die gliaselle vermeerder (kyk 

afd 3.4.1) wat 'n toename in die gewig van die brein veroorsaak (Clark 1988:26). 

2.3.1.3 Sintuie 

Daar is weinig ontwikkeling in die sintuie gedurende die kleuterjare. Op ouditiewe vlak het die kind 

feitlik volle funksionering in die babajare bereik. Die oogbal ontwikkel egter nie volkome tot voor 

puberteit nie, en jong kinders is geneig om versiende te wees (Louw 1992:247). 

2.3.1.4 Fisiek-motoriese ontwikkeling 

Die kind se motoriese beheer neem aansienlik toe gedurende die kleuterjare. Die fisiek-motoriese 

ontwikkeling van die kleuter is afhanklik van die volgende faktore (Louw 1992:249): 

* die fisiese ryping van die brein en die liggaamsisteme 

* die verkryging van beheer oor die verskillende 

liggaamsdele deur middel van oefening 

* die verwerwing van 'n goeie liggaamsbeeld 

Burger (1992:27) beweer dat die omgewing 'n belangrike invloed het op die klein kind se motoriese 

ontwikkeling. Sy se, die moeder moet geleenthede skep om die kind se motoriese vermoens te oefen. 

Wanneer hy 'n vaardigheid bemeester het, geniet hy dit om dit oor en oor te doen. Hierdeur kan hy ook 

vroeg al suksesbelewing ervaar. 

Daar is twee soorte motoriese vaardighede wat gedurende die kleuterjare ontwikkel. Die 

grootmotoriese vaardighede, wat die gebruik van die groat spiere behels, soos vir hardloop en klim. 

Dan is daar tweedens, die fynmotoriese vaardighede, wat die gebruik van klein spiere van die hande 

en vingers behels, soos vir skryf en knip. 

Kleuters se aanleer van nuwe vaardighede word onder andere bei:nvloed deur hulle liggaamlike 

gereedheid vir sekere aktiwiteite, hulle motivering, die aandag wat hulle aan bepaalde aktiwiteite gee 
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en die terugvoering wat hulle kry . Hulle begin ook nou om self aan en uit te trek en om self te eet. 

Teen driejarige ouderdom het die kind ook al toiletgewoontes aangeleer. Teen vier jaar kan die meeste 

kleuters reeds 'n sker gebruik, 'n eenvoudige legkaart bou en prentjies verf. Teen vyf jaar kan hulle 

reeds goed hardloop, spring, klim en op 'n loopbalk balanseer, 'n bal gooi en vang, knope en ritssluiters 

vasmaak, eetgerei gebruik, en sommige kan al self hul skoene vasmaak (Louw 1992:251). 

In hierdie afdeling is daar vlugtig gekyk na die kleuter en sy ontwikkeling. Liggaamlik word die klein 

kind nou toenemend meer volwasse. Die tydperk van versnelde breingroei behoort, soos reeds 

aangedui, deur die ouers of versorgers benut te word. Gedurende hierdie tyd kan hulle die kind se 

leerervaringe bemiddel (MLE). Hierdie tyd is 'n vrugbare tyd vir hierdie MLE, omdat die brein dan 

in 'n tyd van versnelde groei is. Gedurende hierdie tyd ontwikkel die sintuie nie beduidend nie, want 

hulle is reeds ten volle gereed om alle inligting in te neem. Met die hulp van die volwassene kan 

hierdie insette betekenisvol wees vir die klein kind. Die kleuter se motoriese beheer neem toe en die 

volwassene kan geleenthede skep om die kind se motoriese vermoe te oefen. In die volgende afdeling 

sal die kognitiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind ender die vergrootglas geplaas word. 

2.4 KOGNITIEWE ONTWIKKELING VAN DIE VOORSKOOLSE KIND: PIAGET SE 

PERSPEKTIEF 

Kognitiewe ontwikkeling het te make met alle aspekte van die mens se kenvermoe, terwyl intellektuele 

ontwikkeling eerder dui op die ontwikkeling van daardie kognitiewe vermoe wat spesifiek te make het 

met probleemoplossings, akademiese vordering en leer (Louw 1994:11). 

2.4.1 Algemene orientering 

As algemene orientering sal daar vlugtig aandag geskenk: word aan die konsepte "ryping" en "ervaring" 

en vier basiese aannames van Piaget sal gestel word. Daama sal die onderskeie fases in die kognitiewe 

ontwikkeling van die kind aan die orde gestel word. 

Kognitiewe ontwikkeling word deur 'n komplekse interaksie tussen genetiese, ps1g1ese en 

omgewingsfaktore bepaal. Piaget (Louw 1992:74) verduidelik die interaksie aan die hand van konsepte 

soos ryping, ondervinding, sosiale oordraging en ekwilibrasie en 'n balansbereiking as gevolg van 

assimilasie en akkommodasie. 

Die liggaamlike strukture bereik 'n rypingsvlak wat nodig is vir sekere wyses van funksionering. 

Ryping word naas leer as een van die vemaamste aspekte van die ontwikkelingsproses beskou (Gouws 

1979:264, 265). Ryping van die liggaamlike strukture be"invloed die kind se kognitiewe ontwikkeling. 
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Ryping sonder ondervinding is egter nie voldoende vir kognitiewe ontwikkeling nie. Ryping het 

oefening en ondervinding nodig, sodat ontwikkeling kan plaasvind (Louw 1992:75). 

Die eerste aanname van Piaget (Mussen et al 1990:128) is dat interaksie met die omgewing (eie 

ervaring) 'n belangrike fasiliteerder is vir ontwikkeling. 

Die interaksie tussen ryping en omgewingsinvloede kan aan die hand van die kind se motoriese 

ontwikkeling geillustreer word. Namate die baba ouer word, begin hy kruip, en later loop hy. Nou kan 

hy die wereld beter as voorheen verken en sy kognitiewe ontwikkeling kan nou moontlik vinniger 

vorder omdat hy aan meer ervaringe blootgestel word. Kinders leer deur inligting wat hulle van 

volwassenes in hul omgewing ontvang asook deur hul ervaring wanneer hulle aan nuwe situasies 

blootgestel word waarin hulle nuwe kennis en ervaring kan opdoen (Louw 1992:75, 76). 

Piaget se tweede aanname (Mussen et al 1990: 128) is dat psigiese groei gedurende die kleinkinderjare 

geleidelik en kontinu plaasvind, byvoorbeeld die kind se vermoe om voorwerpe te leer ken as 

permanente verskynsels vorm geleidelik oor tyd. 

Kognitiewe ontwikkeling is vir Piaget die onvermydelike resultaat van die individu se interaksie met 

sy omgewing. Piaget se algemene ontwikkelingsbeginsels is: organisasie, ekwilibrasie en adaptasie. 

Organisasie verwys na Piaget se geloof dat skemata met die verloop van tyd al hoe meer met mekaar 

skakel en uitbrei tot groter sisteme/gehele. Dit is dan hoe groter/meer omvattende skemata gevorm 

word (Krech et al 1969:386). 

Skemata is as 't ware intrinsiek gemotiveerd om toenemend op 'n hoer vlak te funksioneer. Hierdie 

neiging noem hy ekwilibrasie. Die mens is gedrewe om dit wat hy kan doen te doen (reeds verworwe 

vermoens - skemata) maar dan ook om dit steeds op 'n hoer funksioneringsvlak te probeer doen. So 

word die aanpassingsvermoe/adaptasie verhoog en die kompleksiteit van sy skemata en gedrag 

toenemend uitgebrei. Die ekwilibrasie-gedagte omvat as 't ware Piaget se motiveringsteorie. 

Nuuskierigheid/weetgierigheid is vir horn nie slegs op fisiologiese oorlewing gebaseer nie, maar is 'n 

motiveringsopdrag in eie reg. Die mens wil dus weet, wil eksploreer, wil ondersoek instel (Krech et 

al 1969:386). 

Adaptasie is die voortdurende interaksie tussen mens en omgewing. Hierdie interaksie het as gevolg 

<lat die psigiese/kognitiewe strukture van die mens voortdurend meer kompleks en omvattend geword. 
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Twee wyses waarop hierdie adaptasie plaasvind 1s assimilasie en akkommodasie (Krech et al 

1969:386). 

Die konsep assimilasie verwys na die neiging om van die omgewing in te neem die dinge wat ons 

effektief kan inkorporeer. Die kind neem die deel wat hy ken in en assimileer dit met sy reeds 

bestaande kennis. Wanneer die inligting nie by bestaande skemas kan inpas nie moet daar nuwe 

skemas gevorm word en dit moet dan geakkommodeer word (Krech et al 1969:378). Assimilasie dui 

op veranderinge wat aan elemente in die omgewing aangebring word, om by reeds bestaande 

kognitiewe strukture te kan inpas, terwyl akkommodasie dui op die gelyktydige veranderinge in die 

mens se kognitiewe strukture. Wanneer 'n mens 'n voorwerp waarneem of 'n probleem oplos vind daar 

assimilasie en akkommodasie plaas. 'n Voorwerp word nie waargeneem soos <lit is nie, maar 

gei:nterpreteer en gekategoriseer volgens die persoon se konseptuele raamwerk. Hierdie kognitiewe 

konstruering van die voorwerp noem Piaget "assimilasie". Terselfdertyd word die persoon se 

konseptuele raamwerk egter ook verander om die spesifieke voorwerp te kan inkorporeer. Hierdie 

verandering in die kognitiewe struktuur noem Piaget "akkommodasie" (Louw 1994:78,79). 

Piaget se derde aanname (Mussen et al 1990: 128) is dat daar 'n verbinding is tussen die opvolgende 

periodes van ontwikkeling. Elke nuwe vooruitgang in kognitiewe funksionering is afhanklik van 

voltooiing van die voorafgaande fase. Om te leer om klavier te speel is 'n voorbeeld hiervan. Die groei 

in elke vaardigheid is geleidelik en elke verbetering word gebou op vroeere prestasies. 

Lindgren et al (1985:44) sien die proses van grootword as 'n uitbreiding van die vermoe om in ons 

omgewing met ons moontlikhede, sensitief en realisties om te gaan. Kleuters se kognitiewe 

ontwikkeling is byvoorbeeld afhanklik van die inligting wat hulle deur hulle sintuie ontvang en hoe 

hulle dit interpreteer, hulle aktiwiteite (motories asook intellektueel), watter kennis aan hulle 

meegedeel word, en watter nuwe vaardighede aan hulle geleer word. Selfs die sosiale en kulturele 

konteks be1nvloed kinders se kognitiewe ontwikkeling. 

Tydens die vroee babajare is die kind se kognitiewe ontwikkeling, vanuit Piaget se perspektief, 

oorwegend senso-motories van aard. In die kleuterjare word die kind se kognitiewe ontwikkeling deur 

die gebruik van taal gekenmerk, wat impliseer <lat hy dan al kognitief op 'n simboliese vlak kan 

funksioneer. Dit kan ook in sy spel gesien word, wanneer hy byvoorbeeld op 'n besemstok klim en 

maak of dit 'n perd is (Louw 1992:254, 256). 

Van twee- tot sesJange ouderdom is die kind m die prekonseptuele periode van kognitiewe 
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ontwikkeling. Hierdie oorgaan na die verskillende kognitiewe ontwikkelingsstadiums vind geleidelik 

plaas. Vrey se (1984:74) individuele verskille by 'n kind, en die kwaliteit van 'n bepaalde kind se 

kognisie moet voortdurend in ag geneem word in die opvoedingsbemoeienis wat daar met horn gemaak 

word. 

'n Vierde aanname van Piaget (Mussen et al 1990: 129) is dat daar by die kind 'n verhoogde 

intensionaliteit is om te ontwikkel. Tweejaaroue kinders kan reeds op 'n eenvoudige wyse probleme 

oplos en 'n plan maak. Hulle soek voorwerpe wat die uitvoering van die plan vereis en implementeer 

die plan. 

2.4.2 Die onderskeie fases in Piaget se teorie van kognitiewe ontwikkeling 

Piaget beweer dat intellektuele groei deur verskillende fases gaan. Elke fase word gekenmerk deur 'n 

eiesoortige denke (Hetherington & Parke 1986:378). 

Die kind leer volgens Piaget (1953) in die lig van biologiese ryping en sy eie ervaringe. Kognitiewe 

ontwikkeling kan altyd teruggevoer word na 'n kombinasie van vier faktore naamlik (Maier 1978:22): 

* ryping van liggaamsprosesse 

* ervaring 

* sosiale oordrag 

* adaptasie of aanpassing (as 'n balans of ekwilibrium tussen assimilasie en akkommodasie) 

Maier (1978:22) se dat aanpassing of adaptasie 'n kognitiewe strewe is by die denkende mens om 'n 

balans tussen sy persoonlike ervaring en sy omgewing te bewerkstellig. Aanpassing is die neiging van 

die mens om horn, ter wille van oorlewing en ontwikkeling, ten opsigte van sy omgewing te orienteer. 

Aanpassing ( wat in sekere sin as die bereiking van ekwilibrium binne 'n bepaalde situasie gesien kan 

word) word bewerkstellig deur twee komplementere funksies naamlik, assimilasie en akkommodasie 

(Louw 1994:78). Wanneer nuwe inhoude nie veel van bestaande kennis verskil nie, kan die persoon 

dit by sy bestaande denkskema voeg - so word kennis geassimileer. Wanneer nuwe inhoud egter 

vreemd is en verskil van bestaande kennis, moet die persoon sy bestaande denkskema verander om die 

nuwe inhoud te akkommodeer. 

Piaget (Maier 1978:29) het drie hooffases van kognitiewe ontwikkeling gei:dentifiseer: 

1. Senso-motoriese fase: geboorte tot ongeveer twee jaar 

2. Konkreet-operasionele fase: ongeveer twee tot elf jaar 

3. Formeel-operasionele fase: ongeveer elfjaar en ouer 
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'n Meer uitgebreide indeling, wat deur Piaget en Elkind (Maier 1978:30) gebruik word is: 

1. Senso-motoriese fase: geboorte tot twee jaar 

2. Prekonseptuele fase: twee tot vier jaar 

3. Intui:tiewe denke: vier tot sewe jaar 

4. Konkreet-operasionele fase: sewe tot elf jaar 

5. F ormeel-operasionele fase: elf en ouer 

Die voorskoolse kind is bier die fokuspunt, daarom sal slegs die eerste drie fases kortliks bespreek 

word, naarnlik die senso-motoriese fase, die prekonseptuele fase en intui:tiewe denke: 

2.4.2.1 Die senso-motoriese kognitiewe ontwikkelingsvlak volgens Piaget 

Piaget (Louw 1994: 190-194) verdeel die senso-motoriese periode in ses stadia wat elk 'n nuwe vlak 

van ontwikkeling en aanpassing daarstel. Hierdie ses stadia is die volgende: 

Stadium 1: Die gebruik van reflekse (geboorte tot een maand) 

Gedurende die stadium bestaan die kind se handelinge meestal uit reflekse, byvoorbeeld die 

suigrefleks. Die suigrefleks is 'n belangrike oorlewingsfunksie. Intelligente gedrag is hier nog nie ter 

sprak:e nie, maar hierdie reflekse vorm die grondslag waaruit latere skemas ontwikkel. Piaget (Mussen 

et al 1990: 126) beweer dat handelinge wat oorspronklik toevallig uitgevoer was, herhaal word. 

Stadium 2: Primere sirkulere reaksies (een tot vier maande) 

Wanneer die aangebore reflekse uitbrei tot aangeleerde gedrag (skemata) op grond van ervaring, begin 

die volgende stadium naarnlik die van primere sirkulere reaksies. Primere sirkulere reaksies is 

handelinge wat herhaal word. Dit word verder as sirkulere reaksies beskryf omdat die voltooiing van 

die handeling <lien as stimulus om die handeling weer te herhaal. 'n Voorbeeld hiervan is wanneer die 

kind toevallig sy duim in sy mond sit en daaraan suig en sy moeder sy duim uithaal, maar hy dit weer 

in sy mond steek. Piaget (Mussen et al 1990: 126) beweer dat kinders hulle handelinge (byvoorbeeld 

om interessante geluide te maak) herhaal. Hulle is gei:nteresseerd in die effek van hulle handeling op 

die omgewing eerder as net in hulle eie handelinge. 

Gedurende die stadium is daar nog geen begrip van voorwerppermanensie nie, wanneer die voorwerp 

nie meer gesien kan word nie, bestaan dit as 't ware nie meer vir die baba nie. 

Stadium 3: Sekondere sirkulere reaksies (vier tot tien maande) 

Die kind betrek nou voorwerpe by sy gedrag. 'n Toevallige beweging wat 'n geluid veroorsaak, soos 
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die laat val van sy ratel, herhaal hy. Piaget (1953:154) noem hierdie reaksies op eksterne gebeure 

sekondere reaksies, in teenstelling met primere sirkulere reaksies wat net op die kind se eie liggaam 

betrekking het. Piaget (Mussen et al 1990: 126) se dat klein kinders aan die einde van die eerste jaar 

'n vermoe toon om skemas te koordineer om 'n doel te bereik. 

Die kind ontwikkel dus nou skemas vir die hantering van voorwerpe. Voorwerppermanensie op hierdie 

stadium het in so 'n mate ontwikkel dat die kind na die voorwerp wat geval het soek daar waar dit geval 

het. Nou word handelinge wat hy alreeds kan uitvoer, ook herhaal. 

Stadium 4: Die koordinering van sekondere skemas (agt tot twaalf maande) 

Die kind koordineer skemas om 'n spesifieke doel te bereik. So sal die kind byvoorbeeld 'n kussing 

platdruk om 'n vuurhoutjiedoos te kan bereik wat hy vroeer daar sien "verdwyn" het. Dit is 

doelgerigte gedrag. Piaget beskou doelgerigte gedrag as intelligente gedrag. 

Hierdie koordinering van bestaande skemas is 'n belangrike stap in die ontwikkeling van 

voorwerppermanens1e. Voorwerppermanensie is die besef wat algaande deurbreek dat voorwerpe 

aanhou bestaan al kan hulle nie gesien word nie. Voorwerppermanensie het nou s6 ontwikkel dat 'n 

voorwerp gesoek sal word, al kan die baba dit gladnie sien nie. Vroeer het die baba gedink die 

voorwerp bestaan nie meer wanneer hy dit nie meer sien nie. By nabootsing is die kind nou in staat 

om handelinge van mense na te boots. Selfs gesigsuitdrukkings word nou nageboots. 

Stadium 5: Tersiere sirkulere reaksies (twaalf tot agtien maande) 

Die kind kan nou loop en kom in aanraking met 'n groter gedeelte van sy omgewing. Hy leer nou dat 

verskillende voorwerpe verskillende kwaliteite en eienskappe het. 

Voorwerppermanensie het nou so ontwikkel dat hy 'n voorwerp sal soek op die plek waar hy dit sien 

verdwyn het, tog kan hy horn nie voorstel wat daarvan geword het nie. Byvoorbeeld wanneer ma haar 

hand met 'n bal daarin ender 'n kombersie plaas en dan die bal daar los, sal die kind vir die bal in sy 

ma se hand soek en nie ender die kombersie nie. Die rede hiervoor is dat hy horn nie die onsigbare 

verplasings wat die bal moontlik kan ondergaan kan indink nie. 

Piaget (Mussen et al 1990: 127) se in die laaste stadium van die senso-motoriese periode ontdek 

kinders nuwe skemas deur 'n soort kognitiewe ontdekking waarin hulle sekere gebeure en ook die 

resultate daarvan vir hulle voorstel. 'n Voorbeeld hiervan is wanneer die kind 'n steel nadertrek om 'n 

lig aan te skakel. 
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Spel is tydens hierdie stadium baie belangrik. Dit gaan nou oor die herhaling van geleerde gedrag wat 

genot aan die kind verskaf (Maier 1978:39). So sal die kind byvoorbeeld 'n bal uit sy bababed gooi 

en wanneer iemand dan die bal optel en weer vir die baba gee, gooi die baba <lit weer op die grond en 

<lit rol weg. Die klein kind leer en oefen op hierdie wyse en geniet die spel. 

Stadium 6: Simboliese voorstelling en ontdekking deur verstandskombinasies (agtien tot vier en 

twintig maande) 

Tydens hierdie stadium toon die kind 'n oorgang vanaf senso-motoriese ontwikkeling na simboliese 

denke wat kenmerkend is van die prekonseptuele fase. 

Piaget het 'n interessante waamerning by Lucienne, sy dogtertjie gemaak wat hierdie stadium 

illustreer: Piaget (1953:337) het 'n kettinkie in 'n vuurhoutjiedosie geplaas en 'n opening van 3mm 

gelaat. Lucienne het op hierdie stadium oor twee skemas (as handelinge) beskik, naamlik om die dosie 

om te keer en <lit leeg te maak en om haar vingertjie in die gleufie te steek om die kettinkie uit te haal. 

Sy het <lit sonder sukses probeer. Met groot konsentrasie het sy na die gleufie gekyk en haar mond 

verskeie kere oop en toe gemaak. Na hierdie poging het sy in plaas van om die ketting met haar vinger 

uit te haal die opening vergroot deur die doos oop te trek. Hier het 'n mens dus 'n illustrasie van die 

denk- en handelingsaspek van skemata. 

Gedurende senso-motoriese fase vind daar heelwat kognitiewe ontwikkeling plaas, soos ons hierbo 

gesien het. Die kind vorder van enkele aangebore reflekse na 'n verskeidenheid aangeleerde skemas 

wat hy afsonderlik of gesamentlik kan gebruik. In hierdie stadium kan die kind selfs die handelinge 

van iemand wat hy die vorige <lag waargeneem het, naboots. Dit word uitgestelde nabootsing genoem. 

Piaget (Mussen et al 1990: 127) se gedurende die tweede lewensjaar vind daar die ontwikkeling van 

'n vorm van verbeelding plaas wat gebruik kan word om 'n probleem op te los of om 'n doel te bereik. 

In hierdie stadium raak kinders as 't ware deur rniddel van inteme eksperimentering en innerlike 

ontdekkings by probleme betrokke. 

2.4.2.2 Die pre-operasionele denkfase (2-7-jaar) 

Die pre-operasionele stadium is 'n oorgangstadium tussen die senso-motoriese en die latere 

operasionele periodes. Die kind se kognitiewe ontwikkeling is nou gekonsentreer op die ontwikkeling 

van die vermoe om sake verstandelik of simbolies te kan voorstel (Louw 1994:81). 

Piaget (Louw 1994:256) verdeel die pre-operasionele periode in prekonseptuele denke (2-4 jaar) en 
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intui'tiewe denke ( 4-7 jaar). Dit is hoofsaaklik die senso-motoriese fase, prekonseptuele fase en 

intui:tiewe denke wat op hierdie studie van toepassing is. Die navorser stem saam met Burger 

(1992:35) dat 'n opvoedkundig-verrykte omgewing die kind wel vroeer en in 'n hoer kognitiewe 

ontwikkelingsfase kan laat inbeweeg. Wanneer die kind drie of vier jaar oud is, kan hy wel in die fase 

van intui:tiewe denke wees. Ons vind dit ook as kritiek teen Piaget wat later bespreek sal word (kyk 

afd 2.4.2.3). 

2.4.2.2.1 Die prekonseptuele fase (2-4 jaar) 

Daar is gevind dat die klein kind ook fisies met die wfaeld in interaksie moet tree om kognitief 

optimaal te ontwikkel (Reilly & Lewis 1983 :82, 83). Ouers wat hulle kinders aanmoedig om te ontdek 

en om met die wereld in interaksie te tree bevorder dus ook potensieel hul kind se intellektuele 

ontwikkeling. Hierdie kinders is dan geneig om vinniger te ontwikkel tydens die senso-motoriese en 

pre-operasionele stadiums. 

Die kind verken sy wfaeld net soos hy dit sien, en neem aan dat almal soos hy dink, en hy glo ook dat 

almal horn verstaan. Daar is 'n toenemende belangstelling in die omgewing. Hy moet sy begrip van 

die wereld evalueer en weer herevalueer. Wanneer die kind byvoorbeeld herhaaldelik met water speel, 

geniet hy dit nie net nie, maar ontdek hy dat water verskillende eienskappe het soos dat dit kan oorloop, 

dat dit kan spat, ensovoorts (Maier 1978:43). 

Een van die kenmerke van hierdie fase is animisme. Die kind neem aan dat 'n objek voel en handel 

soos 'n mens, hy verpersoonlik die objek, en hy sal byvoorbeeld se, "Die tafel het seer gekry" (Vrey 

1984:75). 

Gedurende hierdie fases verskyn ook simboliese aktiwiteite soos taal, simboliese spel en verbeelding. 

In sy spel gebruik die kind byvoorbeeld sy bed as 'n roeibootjie, en stel sy bedjie dan ook voor as 'n 

roeibootjie. Taalgebruik is ook 'n belangrike simboliese aktiwiteit. Taal ontwikkel vinnig gedurende 

hierdie jare tot omtrent vierjarige ouderdom. Die kind gebruik woorde en ook handelinge om sy 

gedagtes voor te stel. Die kind sien sy wfaeld egosentries, tog leer en speel hy met en in sy omgewing 

en so bemeester hy sy omgewing (Krech et al 1969:388, 390). 

Die tweejarige kind kan senso-motoriese handelinge nou heel vaardig uitvoer, maar hy is nog nie in 

staat om dit in sy gedagtes te doen nie. Byvoorbeeld die kind loop in die tuin en sien 'n hele klomp 

slakke. Hy weet nie of hy elke keer dieselfde slak oor en oor sien nie en of dit elke keer 'n ander slak 

is wat hy sien nie. Hierdie onderskeiding is nie nou betekenisvol vir horn nie, want dit maak op hierdie 
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stadium nie vir horn saak nie (Nash 1970:361). 

2.4.2.2.2 Die fase van intuitiewe denke (4-7 jaar) 

Intui:tiewe denke verwys na denke wat nie op logika gebaseer is nie, maar op gevolgtrekkings wat 

gemaak word op grond van dit wat die kleuter waarneem. Hierdie fase (intui:tiewe denke) is 'n 

verlenging van die vorige fase, naamlik die prekonseptuele fase. Beide fases behels pre-operasionele 

denke, en vorm 'n brug tussen die kind se passiewe aanvaarding van sy omgewing soos hy dit ervaar 

en sy vermoe om realisties te reageer op die omgewing (Maier 1978:45). 

Maier (1978:46) se dat wanneer die kind oud genoeg is om skool toe te gaan bestaan 'n groot deel van 

sy denke uit die verbalisering van verstandelike aktiwiteite. Denke is nou meestal nog egosentries van 

aard. Dit is nog vir horn moeilik om goeie ekwilibrium tussen assimilasie en akkommodasie te vind, 

maar met behulp van taal brei sy ervaring uit en daarmee saam sy vermoe om sy verstandelike 

ervaringe te veralgemeen. 

2.4.2.3 'n Evaluerende terugblik 

Piaget se teorie bied aan ons 'n uitgebreide en gei:ntegreerde beeld van die kognitiewe ontwikkeling 

van die klein kind. Daar het ook kritiek teen Piaget se teorie gekom. Volgens Hetherington en Parke 

(1986:369-370) skyn <lit <lat kinders intellektueel meer gevorderd is vir hul ouderdom as wat Piaget 

beweer. Onder die regte leiding en onderrig kan kinders moeiliker take verrig as wat Piaget beweer 

het. Piaget het baie van sy afleidings ten opsigte van 'n kind se kognitiewe ontwikkeling afgelei deur 

die motoriese aktiwiteite van die kind waar te neem. Die kognitiewe vermoe van kinders in die pre

operasionele en konkrete operasionele denkfase skyn ook deur Piaget onderskat te wees. 

Sommige van die konsepte van Piaget se teorie (soos assimilasie en akkommodasie of ekwilibrium) 

word nie presies gedefinieer of geoperasionaliseer nie. Anders as die konsepte van nabootsing wat uit 

die behavioristetradisie kom en die waameembare en meetbare gedrag daarstel, word Piaget se 

konsepte moeilik geoperasionaliseer (Hetherington & Parke 1986:371, 372). 

Watter kritiek daar ookal teen horn gegee word bly hy 'n groot gees wat die teorie oor kognitiewe 

ontwikkeling betref 

2.4.2.4 Kognitiewe eenhede (hoe inligting weer gegee word) 

Kognitiewe vaardighede (of eenhede) is 'n versameling verstandsvermoens wat met denkaktiwitiete 

verband hou, soos betekenisgewing, ken en herken, onthou, probleemoplossing, etikettering en 
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benoeming, die begrip van oorsaak en gevolg, die maak van afleidings en ontwikkeling van reels en 

veralgemenings, beoordelings en evaluering (Lerner et al 1981: 156). Hierdie kognitiewe vermoens 

stel die kind in staat om horn te orienteer in sy wereld, en deurdat hy betekenisse ontdek en toeken, 

vorm hy sy leefwereld. Betekenis bestaan slegs in die gedagtes van die wat verstaan (Jacobs & Vrey 

1982:11). 

Kognitiewe eenhede ontwikkel nog deur die mens se lewensloop en begin alreeds in die babajare. Die 

kind se waarneming van die ma se gesig is 'n teken dat die kind se vermoe "om te weet" besig is om 

te ontwikkel. Soos die kind speel deur voorwerpe op mekaar te stapel is dit 'n aanduiding van sy 

kognitiewe vaardighede wat ontwikkel. Taalverwerwing is 'n belangrike kognitiewe vaardigheid. 

Lerner et al ( 1981: 15 7) sien taal as die belangrikste aspek van kognitiewe leer. 

Kognitiewe funksionering is soos 'n stel prosesse wat met verskillende eenhede van kennis werk. 

Mussen et al (1990:303) noem: skemata, beelde, konsepte, voorstellings en reels. Kagan (1971: 16, 17) 

noem ook simbole. Hierdie genoemde eenhede sal kortliks bespreek word. 

2.4.2.4.1 Skema en Scripts 

Die skemas waarna Mussen et al ( 1990: 3 03) verwys, is nie dieselfde as Piaget se baie basiese idee van 

'n skema nie. Volgens hierdie siening is 'n skema 'n samestelling van die tipiese en uitstaande 

kenmerke van 'n voorstelling of 'n reeks gebeure. Dit bevat die essensiele aspekte van die voorstelling 

of gebeure. Wanneer ons byvoorbeeld aan ons sitkamer dink en die meubels en skilderye visualiseer, 

of wanneer ons aan sitkamers in die algemeen dink, dink ons aan banke, stoele en 'n tafel. Dit is 'n 

skema van 'n sitkamer in die algemeen. Dit is die tipiese en uitstaande kenmerke van sitkamers. 

Skemata maak geheue effektief - dit bewaar die essensie van 'n voorstelling sonder dat 'n persoon al 

die besonderhede hoefte onthou (Mussen et al 1990:304-307). Skemata is die organisering van kennis 

in kognitiewe prosesse en sluit eenhede in wat groter is as woorde en konsepte. 

Skema sluit ook kennis in oor bekende, alledaagse situasies en gebeure. Scripts is eenvoudige goed 

gestruktureerde opeenvolging van gebeure. Dit is gebeure wat ons elke dag ervaar en daagliks 

voorkom (Matlin 1989:222, 223). Skemata en scripts is belangrik omdat dit van die eerste kognitiewe 

eenhede is wat kinders gebruik om objekte (skemata) of gebeure (scripts) wat hulle elke dag ervaar te 

beskryf. Mussen et al (1990:307) beweer dat skemata en scripts die mens help om effektief te 

funksioneer en om voorspellings te maak en ook moontlike uitkomste van 'n saak te skat. 

Skemata is as 't ware verstandelike hake, waaraan inligtingseenhede gehaak word. Dit word gebruik 
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as "steiers" van gedagtes. Healy (1989:47) se: "The better the framework and the bigger the hooks, 

the more we can remember and learn from each new experience." Hierdeur word Ausubel (1968a: 173, 

175 & 1968b:26-29) se kognitiewe struktuur en die idee van koppelingsidees beter verstaan. 

2.4.2.4.2 Beelde 

Beelde bewaar die unieke patroon of fisiese eienskappe van 'n gebeure. Kagan (1971:16) se die 

verhouding tussen 'n skema en beelde is om die voorafgaande te sien as die geraamte waarvan 'n groter 

geheelbeeld gebou word. Die skema word gebruik om die konstruksie van die beelde te gee wanneer 

kognitiewe prosesse daaraan werk. Byvoorbeeld die kind stel 'n sitkamer voor, daar is 'n tafel, 

skilderye en banke. Wanneer beelde ter sprake kom, sien die kind ook die gehekelde lap en blompot 

op die tafel en die goue raam om die skildery, die blou mat met die wit kolle daarop wat voor die bank 

op die vloer le, in sy verbeelding. 

2.4.2.4.3 Simbole 

'n Simbool is 'n arbitrere voorstelling van 'n gebeure. Dit kan byvoorbeeld 'n naam vir 'n letter, 'n 

nommer, of'n <lier wees. Kagan (1971:16) beweer dat simboliese funksies ongeveer tussen 15 tot 18 

maande begin, maar kan selfs al so vroeg as op eenjarige ouderdom begin. Die meeste kognitiewe 

verrykingsprogramme moedig die ontwikkeling van simbole aan, veral taalsimbole. 

2.4.2.4.4 Konsepte of kategoriee 

Alle konsepte is simbole, maar hulle is baie meer as net simbole. 'n Konsep is 'n versameling van 

algemene eienskappe tussen 'n groep skemata, beelde of simbole en is nie 'n spesifieke voorwerp nie. 

Kagan ( 1971: 17) se 'n konsep is 'n voorstelling van 'n voorwerp, of algemene kenmerke van 'n 

verskeidenheid ervarings. Byvoorbeeld, as ons 'n kruis sou neem en kyk wat dit op verskillende 

ouderdomme vir kinders beteken sou 'n mens die volgende kan kry: 'n Agtmaand- oue baba sien die 

kruis en dit is sy skema. Die driejaar-oue kind mag dit 'n kruis noem wat hy voorstel met 'n 

taalsimbool. Die adolessent kan op die vlak van die abstrakte beweeg en sal moontlik die kruis 

vereenselwig met godsdiens en die Christendomkonsep. 

Soos kinders groter word, ontwikkel hulle dus abstrakte konsepte. Skemata en beelde is getrou aan 

die fisiese eienskappe van die voorstellings of beelde wat kinders vorm. Konsepte is egter nie. 

Konsepte is meer simboliese voorstellings, en woorde het nie fisiese ooreenkomste met voorwerpe wat 

hulle voorstel nie. Namate die kind groter word verander hierdie simbole, voorstellings en simboliese 

konsepte ook. Namate kinders ouer word verander hul simboliese konsepte. Byvoorbeeld vir 'n 

tweejaar-oue kind mag die konsep "hond" sy opgestopte speelgoedhondjie wees. Wanneer kinders 
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vyf jaar oud is verstaan hulle <lat die konsep "hond" byvoorbeeld kan verwys na 'n <lier wat op 'n plaas 

of by mense in huise ofwoonstelle bly, en <lat honde 'n sekere grootte en vorm het en <lat hulle kan 

blaf Byvoorbeeld, vir 'n driejaar-oue kind is die konsep "uur" of "dag" 'n baie vae idee. Hy het nie 

werklik 'n begrip van hoe lank sy ma sal weg wees as sy se sy sal oor 'n uur terug wees nie. Ouer 

kinders kan tydeenhede beter begryp. Ten derde kan kinders hulle simboliese konsepte in woorde 

uitdruk. Byvoorbeeld 'n vierjaar-oue kind kan nie in woorde uitdruk wat die konsep "liefde" beteken 

nie, hoewel hy weet <lit is 'n hegte verhouding tussen mense. Tog kan 'n 15-jaar-oue kind 'n lang opstel 

oor die konsep "liefde" skryf, omdat die attribute van liefde nou aan taal verbind is (Mussen et al 

1990:308, 309). Konsepte is dus nie staties nie, hulle is dinamies, en verander voortdurend in die lig 

van 'n persoon se ontwikkelingvlak en ervaringsagtergrond. 

2.4.2.4.5 Voorstellings en reels 

Wanneer twee of meer konsepte aan mekaar verbind is word 'n voorstelling gekonstrueer. 

Byvoorbeeld, die idee <lat katte soogdiere is, is 'n voorstelling. Namate kinders ouer word kan hulle 

baie komplekse kognitiewe verwerkings gebruik. Byvoorbeeld, die spoed van 'n motor kan verkry 

word deur die distansie wat gery is, te deel deur die tyd wat die rit geneem het. Kinders kan ook later 

twee of meer voorstellings koordineer om 'n probleem op te los (Mussen et al 1990:310). 

Kagan ( 1971: 17) beweer <lat daar twee soorte reels is. Eerstens gee <lit die verhouding aan tussen twee 

konsepte. Byvoorbeeld, die reel "water is nat" toon die verhouding tussen water en nat, of een van die 

dimensies van water is <lat <lit natmaak. Die tweede reel is 'n verstandelike operasie op twee of meer 

konsepte. Vermenigvuldiging is 'n reel wat twee getalle op mekaar afdruk om 'n derde getal te kry. 

Kagan (1971: 17) se: "We call these rules transformations. Piaget claims that there are discrete stages 

in the acquisition of rules." 

In hierdie voorafgaande afdeling is gekyk na die kognitiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind. 

Kognitiewe ontwikkeling geskied deur die komplekse interaksie tussen genetiese, psigiese en 

omgewingsfaktore. Die ryping van liggaamlike strukture bei:nvloed die kind se kognitiewe 

ontwikkeling. So-ook kan interaksie met die omgewing die kind se kognitiewe ontwikkeling fasiliteer. 

Kinders leer deur inligting wat deur 'n volwassene aan hulle toeganklik gemaak word (MLE) en deur 

ervaring wat hulle self opdoen. Die verskillende fases van kognitiewe ontwikkeling van die 

voorskoolse kind is kortliks bespreek. 'n Verdere aspek, naamlik die kognitiewe vaardighede 

( eenhede) wat kinders gebruik is toegelig. Hierdie vaardighede kan kinders as hake en steiers gebruik 

om inligting as 't ware aan te hang. Kognitiewe ontwikkeling word ook bepaal deur die kind se 

emosionele belewing van sy omgewing. Daarom is emosionele ontwikkeling ook 'n belangrike 



36 

moment in die ontwikkeling van die kind, en sal vervolgens kortliks van nader beskou word. 

2.5 EMOSIONELE ONTWIKKELING VAN DIE VOORSKOOLSE KIND 

Meeste mense beleef emosionele momente wanneer hulle woede, frustrasie angs of lief de, genot en 

vreugde ervaar. Emosie is 'n gevoel wat met fisiologiese veranderinge soos versnelde harttempo, 

verhoogde bloeddruk en aktiwiteit van die sweetkliere gepaard gaan. In hierdie afdeling word daar 

egter op die emosionele ontwikkeling van die voorskoolse kind gefokus en wel op die psigo-sosiale 

aspekte van die emosionele ontwikkeling van die kind, volgens Erikson. 

2.5.1 Psigo-sosiale ontwikkeling 

Erikson ( 1963 :24 7-273) verdeel die psigo-sosiale ontwikkeling van die mens in agt stadia. Al agt 

stadia word vervolgens genoem, maar slegs die fases wat relevant is ten opsigte van die voorskoolse 

kind sal bespreek word aangesien hierdie studie oor die voorskoolse kind handel. Die positiewe en die 

negatiewe uitkoms van die deurlewing en deurwerking van elke stadium as lewenskrisis sal in die 

benoeming daarvan duidelik word. Die hoof basiese dividend van die positiewe verloop van die 

stadium sal ook genoem word. 

Fase 1 (geboorte tot twee jaar) 

Die ontwikkeling van 'n gevoel van basiese vertroue teenoor 'n gevoel van basiese wantroue - hoop 

Fase 2 (ongeveer twee tot vier jaar) 

Die ontwikkeling van 'n gevoel van outonomie teenoor 'n gevoel van vertwyfeling en skaamte -

wilskrag 

Fase 3 ( ongeveer vier tot ses jaar) 

Die ontwikkeling van 'n gevoel van inisiatief teenoor 'n gevoel van skuld - doelgerigtheid 

Fase 4 (ongeveer ses tot twaalf jaar) 

Die ontwikkeling van 'n gevoel van arbeidsaamheid teenoor 'n gevoel van minderwaardigheid -

bekwaamheid 

Fase 5 (ongeveer 12 tot 18 jaar) 

Die ontwikkeling van 'n gevoel van eie identiteit teenoor 'n gevoel van identiteitsverwarring -

betroubaarheid 



37 

Fase 6 (ongeveer 18 tot 35 jaar) 

Die ontwikkeling van 'n gevoel van intimiteit teenoor 'n gevoel van isolasie - lief de 

Fase 7 (ongeveer 35 tot 60 jaar) 

Die ontwikkeling van 'n gevoel van generatiwiteit teenoor 'n gevoel van stagnasie - sorgsaamheid 

Fase 8 ( ongeveer 60 jaar of ouer) 

Die ontwikkeling van 'n gevoel van integriteit teenoor 'n gevoel van wanhoop - wysheid 

Slegs die drie fases wat met die voorskoolse kind te doen het sal nou kortliks bespreek word. 

2.5.1.1 Fase 1: Die ontwikkeling van 'n gevoel van basiese vertroue teenoor 'n gevoel van basiese 

wantroue - hoop (geboorte tot twee jaar) 

Gedurende hierdie tyd is dit nodig dat die baba sy wereld as veilig, betroubaar en versorgend sal beleef, 

en nie as bedreigend, koud of verwerpend nie. Om die ingesteldheid van die klein kind na vertroue te 

lei is dit nodig dat hy deur sy fisieke ervaringe kan beleef dat mense vertrou kan word. Wanneer die 

baba honger, dors of ongemaklik voel, huil hy, die moeder kom en verlig sy nood. Wanneer die 

gebeure elke keer herhaal word, leer die kind dat sy moeder aan sy oproepe gehoor gee. Hy begin haar 

te vertrou. Daar word dus 'n basis gele by die baba vir vertroue en 'n positiewe ingesteldheid teenoor 

die moeder en hierdie gevoel van vertroue kan potensieel ook oorgedra word na ander mense. 'n 

Basiese gevoel van vertroue en veiligheid stel die kind dan daartoe in staat om vanuit 'n veilige basis 

verder te eksploreer 

'n Geborge kind kan dus eksploreer en waag. Wanneer 'n kind nie genoegsame veiligheid en sekuriteit 

in sy ouerhuis beleefhet nie, sal hy nie na behore eksplorerend sy leefwereld kan uitbrei nie. Wiechers 

(1991a:84) se dat so 'n kind pedagogies verwaarloos is en in sy wording gerem ofteruggehou sal word. 

Die eerste tekens van vertroue wat by die baba gevind word, le in die gemak waarmee hy sy voeding 

inneem, die diepte van sy slaap en in die reelmatigheid waarmee sy liggaamsfunksies plaasvind 

(Erikson 1963:247). Wanneer die kind nie 'n grondhouding van vertroue ontwikkel nie, ontwikkel hy 

'n basiese wantroue. Dit het 'n belangrike invloed op alle verdere emosionele ontwikkeling. 

Volgens Erikson (1963 :249) is die ouer of versorger se vaardigheid, netheid en sindelikheid nie die 

belangrikste faktor in die kind se ontwikkeling van vertroue nie. Die ouer se onderliggende emosies, 

houding en motivering is belangriker, want dit kan die kind aanvoel en dit bei:nvloed horn. 
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'n Baba beleef dus 'n gevoel van vertroue in sy omgewing wanneer sy fisiese versorging horn tevrede 

en gemaklik laat voel en hy gevoelens van liefdevolle warmte by die opvoeder bespeur. Wanneer hy 

ouerlike verwerping, ontoereikende en ongereelde fisiese versorging ervaar, beleef hy 'n wantroue in 

die versorger. Hierdie wantroue kan oorgedra word na sy omgewing en uiteindelik na sy medemens 

en homself. Wanneer die kind egter sy ma (of versorger) leer ken as iemand wat ag slaan op sy 

behoeftes, het hy rede om te glo dat sy dit in die toekoms ook sal doen. So ontwikkel hy vertroue in 

haar, in homself en later ook in die wereld (Maier 1978:93). 

Ouers kan vertroue in hul kinders laat ontwikkel se Roos en Vlok (1987:35, 36) deur te luister 

wanneer hulle kinders praat, om daar te wees wanneer hulle roep, deur hul kinders te vertrou, en 

konsekwent te wees in hul optrede. Hierdie klein aangeleenthede help kinders om vertroue te 

ontwikkel. 

Die volgende fase, volgens Erikson, is die van "outonomie teenoor vertwyfeling en skaamte". Die kind 

het 'n behoefte daaraan om te eksploreer en <lit kom in hierdie fase na vore. Elke fase moet toereikend 

afgehandel word, alvorens die volgende fase suksesvol beleef kan word. 

2.5.1.2 Fase 2: Die ontwikkeling van 'n gevoel van outonomie teenoor 'n gevoel van vertwyfeling 

en skaamte - wilskrag (ongeveer twee tot vier jaar) 

Wanneer die kind vertroue in homself, sy ouers en sy omgewing ontwikkel het, kom hy toenemend 

agter dat hy 'n individu is. Hy oefen om 'n individu en 'n selfstandige mens te word. Die kind 

ontwikkel sy eie wil gedurende hierdie stadium. 'n Kind wil graag sy outonomie uitleef - hy wil sy wil 

laat geld en "selfstandig" wees. Hy is egter nog athanklik en <lit skep 'n gevoel van twyfel oor sy 

vermoe tot outonomie. Daarenteen voel hy skaam oor sy vroeere athanklikheid. Die kind beleef as 

't ware 'n konflik in sy gevoel van outonomie - 'n gevoel van skuld en skaamte oor sy athanklikheid kan 

na vore kom (Wiechers 1991a:84). 

Die jong kind wil selfiemand wees (Langeveld 1957:23, 96, 97) en self dinge doen. Hy wil uitbeweeg 

en sy nuutgevonde outonomie beproef, maar hy twyfel tog aan sy vermoens. Maier (1978:95) se dat 

simpatieke leiding en ondersteuning in hierdie stadium van groot waarde is, om te verhoed dat die kind 

se hulpeloosheid nie noodwendig lei tot gevoelens van skaamte en twyfel nie. 

Gedurende hierdie fase kan die kind al goed loop, klim en klouter. Hy het ook al sodanig beheer oor 

sy spiere dat hy sy urinere en anale spiere kan beheer. Dit gee vir horn in 'n mate ten opsigte van 

sindelikheid 'n keusemoontlikheid binne sosiale verband. Dit is dan ook die tyd wanneer die kind 
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begin om toiletgewoontes aan te leer. Dit is nodig dat hy herhaaldelik sal beleef dat hy iemand is wat 

keuses mag maak. Hy moet die reg he om te kies of hy wil sit of staan, of hy na iemand wil gaan en 

of hy teensy ma se knie wil staan (Wiechers 1991a:85). Dit is ook nou die tyd dat hy bewus moet 

wees dat daar beperkinge is, en dat sekere voorwerpe buite sy bereik is. Die kind word bewus van sy 

eie wil en dit kan lei tot konflik tussen horn en sy ouers. 

Ouers moet bewus wees van hierdie verandering in die kind. Dit mag vir die ouers voel dat hy nou in 

opstand teen hulle gesag kom, maar hy oefen bloot om 'n individu te wees. Die kind wil self eet, self 

aantrek en alles self doen. Dit is belangrik dat die versorger geleidelik onafhanklikheid aan die kind 

sal verleen, se Maier (1978:98). 

Dit is belangrik vir die ontwikkeling van die kind se seltkonsep en selfvertroue dat sy ouers horn moet 

toelaat om sy outonomie uit te oefen en ook dat moontlike mislukkings met simpatie hanteer moet 

word. Die ouers kan die kind onnodiglik beperk deur vir alles "nee" te se. Dit rem sy eksplorering en 

is nie gunstig vir sy seltkonsepontwikkeling nie (Wiechers 1991a:85). 

Deur die kind soms sy sin te gee om 'n ding te doen soos hy dit wil doen, help horn om selfstandig te 

word (Roos & Vlok 1987:38). Om vir horn verantwoordelikheid te gee wat by sy ouderdom pas, en 

horn te help om so onafhanklik moontlik van volwassenes te wees, kan horn help om emosioneel 

gedurende die fase te ontwikkel. Die belewing van 'n gevoel van outonomie is in hierdie psigo-sosiale 

wordingsfase baie belangrik. 

In die volgende fase, naamlik inisiatief teenoor skuld, ontwikkel die kind van 'n individu in eie reg of 

na 'n gewete wat begin ontwikkel. Hierdie ontwikkeling sal nou kortliks toegelig word. 

2.5.1.3 Fase 3: Die ontwikkeling van 'n gevoel van inisiatief teenoor 'n gevoel van skuld -

doelgerigtheid (ongeveer vier tot ses jaar) 

Die klein kind gebruik nou sy aktiwiteite soos staan, loop, hardloop gryp of gooi in sy sosiale 

omgewing om nuwe take te bemeester. Die kind moet nou verantwoordelikheid vir homself begin 

neem, soos om homself aan te trek en te was. Hy moet self sy diere versorg en sy speelgoed wegpak. 

Deurdat die kind hierdie dinge suksesvol kan doen, beleef hy dat hy iemand van waarde is. Hierdie 

suksesbelewing laat die kind besef dat hy as persoon gereken word en dat hy 'n doel in die lewe het 

(Maier 1978: 100). Dit gee horn daardie belewing van inisiatief 

Hierdie inisiatief wat hy nou ontwikkel, kan juis ook veroorsaak dat hy skuldgevoelens kan opbou. 
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Wanneer hy oortree, is hy teregwysing of straf te wagte. Wanneer ander se optrede horn verhoed om 

sy inisiatiefuit te leef, kan dit dan tot skuldgevoelens lei (Wiechers 1991a:87). 

Wanneer die tweede fase ( outonornie teenoor vertwyfeling) suksesvol verloop het, beleef die kind 

homself as 'n mens in eie reg. Die kind ontwikkel nou toenemend 'n gewete en hy begin om "van 

binne" te weet ofhy reg ofverkeerd optree (kyk afd 2.6). Die kind se gewete ontwikkel onder andere 

deur rniddel van identifikasie. Kinders word nou baie bewus van die manlike en vroulike geslagsrolle. 

Die seun wil graag soos sy pa wees, en die dogtertjie graag soos haar ma. Wat die ouers doen, en soos 

hulle optree, so wil die kind ook doen. Die kind praat en doen soos die ouer met wie hy wil identifiseer 

en volg ook die waardes en norme, en bou dit in sy gewete in. Hy voel skuldig wanneer hy nie soos 

sy ouers optree nie. Hoe sterker die identifikasie met die ouers is, se Roos en Vlok (1987:40) hoe meer 

gaan die kind dit wat die ouer is en uitleef, sy eie maak. Dit wat die ouer is en wat hy doen het 'n baie 

groter invloed op wat die kind sy eie maak, eerder as dit wat hy slegs vir die kind se om te doen. 

Simpatieke gesagsleiding en begrip sal die kind se gevoel van eiewaarde beskerm, maar as die ouer 

neerhalend en baie krities optree kan dit lei tot skuldgevoelens. Die ouer moet sodanig met sy kind 

meeleef dat die kind soos hy wil wees en dat hy met horn kan identifiseer. Vlok en Roos (1987:41) 

beweer dat die ouers van kinders met 'n goed ontwikkelde gewete baie liefdevol is. Warm, liefdevolle 

ouers, beweer hulle, maak kinders groot wat baie meer ingestel is daarop om self die regte ding te doen, 

as kinders wie se ouers hulle met 'n ongenaakbare houding en baie straf "op die regte pad" probeer 

hou. Die normatiewe ontwikkeling sal in afdeling 2.6 verder bespreek word, en word hier slegs 

genoem. 

Met die psigo-sosiale ontwikkelingsteorie het Erikson die mens se lewensloop in agt stadia verdeel. 

Slegs die eerste drie fases is bespreek aangesien dit op die voorskoolse kind van toepassing is. 

Gedurende die eerste fase (vertroue teenoor wantroue) is dit nodig dat die kind vertroue in sy moeder 

moet beleef om vertroue ook in homself en die wereld te ontwikkel anders ontwikkel hy 'n wantroue 

in sy medemens en homself Gedurende die tweede fase ( outonornie teenoor vertwyfeling en skaamte) 

leer die kind dat hy 'n individu is in eie reg. Gedurende hierdie tyd leer hy ook toiletgewoontes aan. 

Dit is belangrik dat die kind die geleentheid gegun sal word om sommige dinge op sy eie manier te 

doen. Gedurende die derde fase (inisiatief teenoor skuld) ontwikkel die kind 'n gewete. Die gewete 

ontwikkel oorwegend deur middel van identifikasie met die ouers. Uit die literatuur is gevind dat 

kinders wat 'n goed ontwikkelde gewete gehad het, ouers gehad het wat baie liefdevol was. In die 

volgende afdeling, wat baie nou saamval met die ontwikkeling van 'n gewete, word die normatiewe 

ontwikkeling van die voorskoolse kind bespreek. 
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2.6 DIE NORMA TIEWE ONTWIKKELING VAN DIE VOORSKOOLSE KIND 

Morele of normatiewe ontwikk:eling is een van die belangrikste ontwikk:elingstake van 'n kind. 

N ormatiewe wording het te make met die veranderinge in 'n persoon se beskouing oor wat reg of 

verkeerd is. Morele ontwikkeling is 'n proses waarvolgens die mens beginsels aanleer wat horn in staat 

stel om bepaalde gedragspatrone as "goed" en "sleg" te beoordeel en om dienooreenkomstig rigting 

te gee aan sy eie gedrag. 

Kohlberg (1963) is gemspireer deur Piaget se navorsing en werk en gevolglik het hul teoriee kenmerke 

wat gemeenskaplik is. Kohlberg en Piaget glo albei dat namate kinders se kognitiewe vaardighede 

ontwikkel, hulle deur verskillende stadia van morele ontwikkeling gaan. Albei glo dat kliniese 

onderhoude die beste metode is om morele ontwikk:eling te bestudeer. Bulle het albei hipotetiese vrae 

aan kinders gestel om inligting in te win. Bulle het verskillende kinders waargeneem terwyl hulle 

speel en het hulle uitgevra oor die reels en regverdigheid van die spel. Klein kinders maak hul eie reels 

en verander hulle na willekeur. Wanneer die kind vyf jaar oud is, (in die eerste fase, morele realisme) 

is hy van mening dat reels deur outoriteite ( byvoorbeeld ouers en onderwysers) gegee word en dat 

hulle nie kan verander nie (Mussen et al 1990: 446). 

Dertig jaar na Piaget sy studies oor morele ontwikkeling gepubliseer het, het Kohlberg begin om op 

Piaget se werk uit te brei. Kohlberg (1963: 18) het sy teorie van normatiewe wording ( ontwikkeling) 

rondom Piaget se kognitiewe en normatiewe ontwikk:elingsteorie gebou. Kohlberg verdeel die mens 

se normatiewe wording in stadia. Hy stel normatiewe ontwikkeling voor as drie hoofvlakke met elke 

vlak wat uit twee stadia bestaan. 

Piaget beskou die klein kind as pre-moreel. Die kinders verstaan nie, of oordeel nie, oor die verbreking 

van reels nie. Wanneer hulle 'n reel-georienteerde spel, soos albasters speel, doen hulle dit net vir die 

genot daarvan of om die materiaal te verken, hulle gee nie om of hulle wen of verloor nie (Louw 

1994:358). 

2.6.1 Kohlberg se teorie van normatiewe ontwikkeling 

Volgens Kohlberg ( 1963: 13-15; 1981: 17-19) vind die normatiewe ontwikk:eling van die kind op drie 

vlakke plaas en elke vlak word, soos reeds aangedui, in twee stadia ingedeel naamlik, 

I Voorkonvensionele vlak: (4-10 jaar) 

1. Vermyding van straf deur gehoorsaamheid 
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2. Goeie gedrag ten einde belonings te ontvang. 

II Konvensionele normatiwiteit: (10-13 jaar) 

3. "Soet seun - soet dogter" -moraliteit. Gehoorsaam fer wille van sosiale goedkeuring. 

4. Pligsgetrouheid en respek vir die behoud van sosiale orde. 

III Na-konvensionele normatiwiteit: (post-adolessensie en vroee volwassenheid) 

5. Gehoorsaamheid aan die wet en 'n gevoel van kontraktuele verpligting ten opsigte van werk en 

gesin. 

6. Gehoorsaamheid aan persoonlike beginsels, standaarde en eie gewete. 

2.6.1.1 Die voorkonvensionele vlak van normatiewe ontwikkeling (4-10 jaar) 

Gedurende hierdie fase is die kind straf- en gehoorsaamheidgeorienteerd volgens Hurlock ( 1990: 13 2) 

en glo die kind ook dat alle reels onbuigbaar is. Die kind se gedrag word meestal gerig deur die 

verkryging van beloning of die vermyding van straf. Oor die algemeen meen Kohlberg (1963 :22) dat 

vier-jaar-oue kinders "goed" en "sleg" interpreteer in ooreenstemming met beloning en straf eerder 

as 'n reel of 'n bevel van 'n volwassene. 

Morele ontwikkeling in die vroee kinderjare is nog nie so ontwikkel soos by volwassenes me. Die 

rede hiervoor beweer Hurlock (1990: 132) is <lat kinders nog nie abstrakte beginsels van reg en verkeerd 

kan verstaan nie. Klein kinders moet morele gedrag leer uit spesifieke situasies. Hulle leer hoe om 

op te tree sonder <lat hulle regtig weet hoekom. In die volgende fase van ontwikkeling behoort die 

gewoonte van gehoorsaamheid aan ouers vasgele te wees. 

Piaget teoretiseer dat soos die kind deur die verskillende stadiums gaan, sy oordeel oor wat reg en wat 

verkeerd is ook verander. Die jong kind, in sy pre-operasionele stadium, sien die wereld net van sy 

eie kant af. Piaget noem dit egosentriese denke (Reilly & Lewis 1983:82). 

Soos Piaget, glo Kohlberg ook <lat morele ontwikkeling afhang van en bevorder word deur kognitiewe 

moontlikhede. Wanneer die een fase voltooi is, volg die volgende fase. Soos Piaget, glo Kohlberg ook 

dat goeie verhoudings met die portuurgroep en 'n ouerhuis waarin demokratiese gesag heers, die 

moontlikheid skep van ontwikkeling tot 'n hoer vlak van morele volwassenheid by die kind (Mussen 

et al 1990:449). 
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2.6.2 Die rol van gesag in normatiewe ontwikkeling 

Deur dissipline leer die kind watter morele gedrag aanvaarbaar is vir 'n sosiale groep. In dissipline is 

daar drie essensiele elemente, naamlik reels, straf en beloning. Reels en wette <lien as riglyne vir 

aanvaarbare gedrag. Strafword toegepas wanneer hierdie reels en wette oortree word. Gedrag word 

beloon as dit die norme van die opvoeder, binne sy bepaalde kultuur vergestalt of as <lit 'n poging van 

die kind is om op 'n aanvaarbare wyse op te tree (Hurlock 1990:132). 

Studies oor die effek van dissipline op jong kinders het aan die lig gebring dat kinders verskillend 

geraak word deur verskillende tipes gesag (Hurlock 1990:134). Drie opvoedingstyle en die effek 

daarvan op die kind word vervolgens kortliks toegelig. Die opvoedingstyle wat kortliks aan die orde 

gestel sal word is die volgende: die outoritere opvoedingstyl, die permissiewe opvoedingstyl en die 

demokratiese opvoedingstyl. 

2.6.2.1 Outoritere opvoedingstyl (Outokratiese opvoedingstyl) 

Hier verwag die ouers <lat die kind die reels wat hulle neerle streng moet nastreef Hierdie wyse van 

gesagsuitoefening in sy mees ekstreme vorm sien s6 daaruit: Reels word deur die ouers neergele. Die 

ouers verduidelik nie hoekom die kind 'n reel moet gehoorsaam nie en neem ook nie die kind se siening 

ten opsigte van die redelikheid van 'n reel in ag nie. 

Wanneer die kind oortree, glo die ouer dit is met opset en straf die kind met lyfstraf Hierdie ouers glo 

ook nie aan beloning vir gehoorsaamheid nie en is van mening dat beloning die kind sal aanmoedig 

om omgekoop te word om reels te gehoorsaam (Hurlock 1990:133). 

\ Kinders wat aan die hand van hierdie opvoedingstyl opgevoed word, neig om gevoelens van angs, 

ontoereikendheid en minderwaardigheid te openbaar. Met hierdie outoritere opvoedingstyl leer 

kinders nooit om te redeneer, of hoe om 'n saak te beoordeel nie. Roos en Vlok (1987:66) se dat so 

, 'n kind nie goed toegerus is vir die komplekse hedendaagse samelewing waarin hy voortdurend keuses 

moet kan maak en besluite moet kan neem nie. 

2.6~2.2 Permissiewe opvoedingstyl 

Hier~ie tipe opvoedingstyl het ontwikkel uit ouers se eie opstand teen die outoritere gesag wat hulle 
\ 

self a$ kinders beleef het. Hierdie ouers is van mening dat die kind wel uit die gevolge van sy dade 
I 
\ 

sal leer t.tn daarom word daar min reels aan die kind voorgehou. W anneer die kind dan 'n reel will ens 

en weten's oortree word hy nie gestraf nie. Hier word die kind ook nie geloof of geprys in geval van 

goeie gedrag of gehoorsaamheid nie (Hurlock 1990: 13 3). 
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Permissiewe ouerskap grens in 'n sekere sin aan kinderverwaarlosing. Vlok en Roos (1987:67) se dat 

hierdie kinders dikwels rigtingloos deur die lewe gaan. 

2.6.2.3 Demokratiese opvoedingstyl (Outoritatiewe opvoedingstyl) 

Volgens hierdie beginsel word dit gesien as die kind se reg om te weet waarom 'n reel gestel word. Die 

kind kan ook insette lewer ten opsigte van die regverdigheid van 'n reel. Blinde navolging van reels 

word nie van die kind verwag nie en die kind word gehelp om die rasionaal wat agter die reels le, te 

verstaan. Hurlock (1990:133) se dat wanneer kinders gestrafword dit altyd in ooreenstemming met 

die oortreding moet wees. Byvoorbeeld, wanneer die kind sand op die mat gegooi het, moet hy dit self 

skoonmaak of help indien hy nog te klein is om die mat skoon te maak. So ms kan die kind gestraf word 

deur middel van 'n verbale vermaning of 'n afkeurende gesigsuitdrukking of stemtoon. 

Gehoorsaamheid word versterk deur lof en sosiale goedkeuring. 

Kinders wat volgens hierdie opvoedingstyl opgevoed word, is meer gehoorsaam, sosiaal uitgaande en 

onafhanklik. Hulle weet wat verkeerd is, en is ook konsidererend teenoor antler mense. Van al drie 

die bogenoemde opvoedingstyle, beweer Hurlock (1990: 134) is hierdie een die opvoedingstyl wat 

toereikende persoonlike en sosiale aanpassings vir die kind moontlik maak. 

In die voorafgaande bespreking van die normatiewe ontwikkeling van die kind is die werk van 

Kohlberg (1963) gebruik as gids. Net soos die kind in verskillende fases ontwikkel wanneer na sy 

kognitiewe ontwikkeling gekyk word, so ontwikkel die mens ook normatief in verskillende stadia. 

Slegs die eerste stadium is bier bespreek omdat dit die voorskoolse kind behandel. Daar is (soos in 

afdeling 2.6. l uiteengesit) drie vakke wat elkeen in twee stadia verdeel word. Die eerste vlak is die 

voorkonvensionele vlak, wat uit twee sub-stadia bestaan, naamlik: 1 )Vermyding van straf deur 

gehoorsaamheid en 2) Goeie gedrag ten einde beloning te ontvang. Hier is gevind dat klein kinders 

morele gedrag leer uit spesifieke situasies. Die rol van gesag is kortliks toegelig, asook die outoritere 

opvoedingstyl, die permissiewe opvoedingstyl en die demokratiese opvoedingstyl. 

2.7 SAMEVATTING 

Groei en verandering in die 011twikkelende kind is dramaties in die vroee kinderjare. Die kind is 'n 

wese in totaliteit. Elke gebeure, aangenaam of onaangenaam het 'n invloed op die klein kind. In 

hierdie hoofstuk is gekyk na die liggaamlike, die kognitiewe, die emosionele (psigo-sosiale) en die 

normatiewe ontwikkeling van die kind. 

Die neonaat, baba en peuter se ontwikkeling van die brein, asook die effek van wan- en ondervoeding 
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en skadelike stowwe is kortliks toegelig. Die ontwikkeling van die klein kind se sintuie, sy motoriese 

ontwikkeling en ook sy taalontwikkeling is ondersoek. Deurdat die ouer die klein kind se leerervaringe 

bemiddel en kognitief 'n stimulerende milieu daarstel, kan die kind se verstandelike ontwikkeling 

bevorder word. 

Die kleuter se fisieke groei, sy breinontwikkeling, sy sintuie en fisiek-motoriese ontwikkeling is 

kortliks beskryf Gedurende hierdie tyd is daar versnelde breingroei wat baie nuttig deur die 

volwassene benut kan word, deur MLE aan horn te hied. Die kleuter se motoriese beheer neem toe 

en die volwassene moet ook bier geleenthede skep om hierdie vermoe te help inoefen. 

Die kognitiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind vind plaas deur die komplekse interaksie tussen 

genetiese, psigiese en omgewingsfaktore. Die ryping van liggaamlike strukture be1nvloed die kleuter 

se kognitiewe ontwikkeling. Deur ervaring en inligting wat deur die volwassene aan die kind 

beskikbaar gestel word, leer die kind. 

Erikson het die lewensloop van die mens in agt stadia verdeel. Hier is slegs die eerste drie fases 

bespreek wat op die voorskoolse kind betrekking het. Gedurende die beginjare moet die kind vertroue 

in sy moeder (ofversorger) ontwikkel om horn in staat te stel om ook vertroue in homself en sy wereld 

te ontwikkel. Die kind ontwikkel 'n wil en wil graag dinge doen op sy eie inisiatief Namate die kind 

se sosiale bewussyn uitbrei, begin sy gewete toenemend ontwikkel. Hierdie ontwikkeling van 'n 

gewete gaan saam met die normatiewe ontwikkeling. Gedurende hierdie jare is gehoorsaamheid en 

om geprys te word vir die klein kind baie belangrik. In hierdie afdeling is ook gekyk na die invloed 

van gesagstrukture en outoritere, permissiewe en demokratiese opvoedingstyle is kortliks toegelig. 

Dit is duidelik dat 'n ouer nie die kind sommer maar net kan los met die hoop dat hy vanself 'n 

behoorlike volwassene sal word nie. Die kind is aangewese op hulp en begeleiding van 'n volwassene. 

Om 'n kind op te voed is verder nie net 'n voorreg nie, dit is ook volgens Ibuka ( 1977: 15 3) die grootste 

taak wat die moeder (vroee versorger) het. Wanneer die kind liefde en affektiewe stabiliteit beleef, sal 

hy vry en veilig voel om sy omgewing te verken. Dit skyn dus dat 'n positiewe, stabiele, affektiewe 

opvoedingsklimaat 'n voorvereiste is vir optimale totale wording. 

Lambinon (1987:44, 46) voel dat die affektiewe lewe en die menswaardigheid van die kind eerbiedig 

moet word en dat hy as persoon aanvaar moet word. Die kind het behoefte aan 'n opvoeder wat hy kan 

vertrou. Kleuters het 'n groot behoefte aan gevoelsmatige vertroeteling en veral aan 'n veilige 

leerruimte. Die fisiese versorging van die kind dra dan ook by tot sy gevoel van veiligheid en 
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geborgenheid. In die volgende hoofstuk sal daar kortliks gek:yk word na vroee kognitiewe stimulering 

van die voorskoolse kind, en die vraag sal gevra word of dit enige nut het in die opvoeding. 
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HOOFSTUK3 

DIE KOGNITIEWE ONTWIKKELING VAN DIE VOORSKOOLSE KIND 

3.1 INLEIDING 

In hoofstuk twee is die verskillende fases van ontwikkeling van die voorskoolse kind bespreek. Hierdie 

uiteensetting het ook aspekte van die kind se fisieke, kognitiewe, affektiewe en normatiewe ontwikkeling 

ingesluit. Nadat die ontwikkeling van die neonaat, baba, peuter en kleuter in die literatuur van nader 

ondersoek is, word daar met die literatuurbronne akkoord gegaan dat die ontwikkeling gedurende die 

vroee kinderjare baie belangrik is. Reeds van geboorte af kan die kind sien, hoor, voel, ruik en proe. 

Sy sintuie is gereed om inligting te ontvang. Gedurende die vroee jare word die fondament gele waarop 

die mens sy lewe bou. Hierdie tyd is nie net belangrik vir fisiese oorlewing nie, maar ook vir 

persoonlikheidsontwikkeling en die aktualisering van die leervermoe. In hierdie hoofstuk sal daar 

aandag gegee word aan hoe die kind leer en wat die ouers kan doen om die klein kind intellektueel te 

stimuleer. 

Daar word kortliks gekyk na die invloed van sommige tradisionele opvoedingsidees van ouers op die 

kognitiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind. Die lig word ook gewerp op die belangrikheid van 

'n responderende omgewing, en die invloed van vroee intellektuele stimulering op die kind se 

ontwikkelende brein. 

Die leergeleenthede wat beskikbaar is sal die ontwikkeling van die oorgeerfde intellektuele vermoe 

fasiliteer of inhibeer. Ouers kan 'n verskil maak in hul kind se verstandelike vermoe wanneer hulle 'n 

stimulerende omgewing vir die kind daarstel gedurende hierdie vroee jare. Beck (1985 :29) beweer dat 

dit wat 'n kind voorskools leer meer effektief ten opsigte van sy intellektuele ontwikkeling is, as dit wat 

die kind later, wanneer hy skool toe gaan, leer. Clark (1988:75) se, "The first four years oflife are the 

most critical for human development". 

In die literatuur word daar dikwels melding gemaak van die belangrikheid van ouerbetrokkenheid en 

intellektuele stimulasie gedurende die eerste paar lewensjare (Clark 1988; Beck 1985; Maree 1991). 

In hierdie hoofstuk word daar gekyk na intellektuele stimulering, vroee leer en bemiddeling en die vraag 

word gevra of dit enige voordeel vir formele onderwys, skoolgereedheid en skoolprestasie inhou. Daar 

word aandag geskenk aan hoe die ouers as begeleiers of bemiddelaars tussen die klein kind en sy 
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omgewing kan intree om sy intellektuele potensiaal optimaal te laat aktualiseer. 

In hierdie hoofstuk sal daar ook na kognitiewe en denkvaardighede gekyk word. Van die vaardighede 

wat hier bespreek sal word, is metakognisie, aandagtoespitsing, vergelyking, klassifikasie en sistematiese 

eksplorasie. In hierdie hoofstuk word daar ook ondersoek ingestel na probleemoplossing. 

3.2 DIE INVLOED VAN DIE OUERS SE TRADISIONELE OPVOEDINGSIDEES OP DIE 

KOGNITIEWE ONTWIKKELING VAN DIE VOORSKOOLSE KIND 

Ouers se siening van opvoeding mag hul kind se potensiaal bevoordeel en soms ook benadeel. Van die 

sestiger jare aftot nou het daar heelwat nuwe opvoedingsteoriee en navorsing (Clark 1988:88) verskyn. 

Dit is baie nuttig vir ouers om hulleself te verwittig van die nuutste navorsing in verb and met opvoeding, 

veral wanneer hulle aan hul klein kind net die beste wil gee. 

Navorsing het getoon dat ouers se tradisionele siening om 'n baba in sy wiegie te laat le en huil - om 

horn sodoende te leer om nie veeleisend te wees nie, nadelige gevolge kan he op sy kognitiewe 

ontwikkeling (Beck 1985:17; Clark 1988:88). Wanneer die ouers die baba laat le en huil, ontneem hulle 

horn van sy verkenningsmoontlikheid. Wanneer hulle horn optel, stel hulle horn in staat om sy wereld 

vanuit 'n antler perspektief as sy bedjie waar te neem. Die kind wat in sy bedjie moet le en huil, word 

dus van stimuli gedepriveer. Deurdat die kind moet le en huil, verminder sy versorgers die kognitiewe 

insette wat hulle moontlik aan horn kon bied, deurdat hulle horn iets interessant kon wys. Deurdat ouers 

weier om die baba op te tel, help hulle horn nie om minder veeleisend te wees nie, maar beperk hulle sy 

interpersoonlike kontak en affektiewe steun. Daardie basiese vertroue waarvan Erikson praat (kyk afd 

2.5.1.1) wat gedurende die vroee jare ontwikkel, kan verander in wantroue teenoor sy moeder, teenoor 

homself en teenoor sy wereld, en hy kan gevoelens van verwerping begin ontwikkel. 

Soos die kind groter word en sy omgewing beter kan verken, omdat hy nou meer mobiel is, gooi hy 

voorwerpe van die tafel af, klim hy op die meubels, slaan voorwerpe teen mekaar en pak selfs sy ma se 

kaste uit. Hy wil graag uitvind hoe alles werk. Ouers redeneer dikwels wanneer die kind hierdie dinge 

doen dat hy stout is en berispe moet word. Dit kan daartoe lei dat ouers dan soms oorreageer, deur met 

die kind te raas, horn te slaan, of sy bewegings in te perk ( deur horn byvoorbeeld in 'n speelhok te 

plaas). Hierdeur kan hulle hul klein kind se verkenningsdrang beperk (Burger 1992:85). Gedurende 

hierdie tyd ontwikkel die kind 'n gewete (die inisiatief teenoor skuld fase soos uiteengesit in afdeling 

2.6.1.3). Die kind ontwikkel nou ook normatief (kyk afd 2.6.1.) Erikson (1963) en Kohlberg (1963) se 
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indeling van die emosionele en normatiewe ontwikkeling stem hier ooreen.) Die kind leer dus dat dit 

verkeerd is om te ontdek, want gedurende hierdie tyd leer die kind wat reg en wat verkeerd is. Hier 

word die kind se gedrag meestal gerig deur die verkryging van beloning of die vermyding van straf 

Dit gebeur selfs dat wel-belese intelligente ouers hul klein kind se ontwikkeling kan rem deurdat hulle 

nie die behoeftes van sy ontwikkelende brein besef nie en gevolglik nie die klein kind stimuleer en 

begelei wanneer hy speel om horn sodoende te help om meer te leer van sy omgewing nie (Beck 

1985: 18). Sommige ouers is ook bevrees vir uitsprake soos "oorstimulering" of hulle glo dat hulle insette 

nie 'n effek het nie omdat die jong kind volgens "sy eie innerlike tydtafel gereed sal wees vir leer". 

Hierdie ouers is bevrees dat hulle op hulle klein kinders te veel druk, of te veel spanning sal plaas. 

Navorsing (Beck 1985:18) het egter getoon dat die kind se vermoe bepaal word deur genetiese faktore 

maar ook deur stimulasie en die geleentheid in sy omgewing wat aan horn gebied word, om te ontwikkel. 

Ouers kan nie te vroeg begin om hul kind te help om sy omgewing te verken nie. Deurdat ouers betrokke 

is by hul kind, met horn praat, horn begelei in sy spel en sorg vir 'n responderende omgewing, stimuleer 

hulle die kind en help hulle horn om sy omgewing sinvol en logies te verklaar. Die omgewing waarin 

die kind grootword moet ondersteunend wees vir sy intellektuele vermoe en vir sy emosionele belewenis 

en hy moet by sy omgewing betrokke wil wees, omdat die ouer dit vir horn toeganklik gemaak het. 

3.3 DIE BELANGRIKHEID VAN DIE KIND SE INTERAKSIE MET SY OMGEWING 

'n V errykende, responderende omgewing vir die voorskoolse kind is nie 'n luuksheid nie, <lit is 'n 

noodsaaklikheid se Brierley (1988:3). Met 'n responderende omgewing word 'n omgewing voorgestel 

wat antwoorde verskaf aan die jong kind se implisiete of eksplisiete vrae. Hierdie omgewing is 'n 

stimulerende omgewing, want <lit ontlok vrae en gee antwoorde en dit is gewoonlik 'n volwassene wat 

so 'n omgewing vir die kind daarstel. Deurdat die volwassene vrae vra, interessanthede in die omgewing 

uitwys, en voorwerpe en gebeure verduidelik, maak die ouer die omgewing vir die kind 'n responderende 

omgewing. Hy help dus die kind om te verstaan en maak sodoende die omgewing meer sinvol. 

Twee belangrike faktore wat die kind se funksioneringvlak ( ook op kognitiewe gebied) sal bepaal, is 

(soos reeds aangedui) sy oorgeerfde eienskappe en die omgewingsinvloede wat daarop inwerk. Hierdie 

twee faktore is voortdurend in wisselwerking met mekaar. Sekere aangebore eienskappe kan ook slegs 

in en deur 'n besondere omgewing ontsluit en gevoed word. Mense in die klein kind se omgewing kan 

'n ryk en stimulerende omgewing daarstel. Hierdie faktore het 'n belangrike invloed op die kind se totale 
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psigiese en fisiese ontwikkeling. 

Die ouerhuis is die ideale leerplek vir kinders. Hier hoef die kind nie te wag vir antler om klaar te maak 

voordat hy kan aangaan nie, maar hy kan vorder net so vinnig, of stadig as wat hy wil. Hy word hier nie 

"gedruk" om akadernies te presteer nie en daar is hier geen formele rooster wat hy moet volg en voltooi 

nie, geen vernedering of vrees vir toetse wat hy moet afle nie. In die huis kan die kind dadelik geprys 

word vir sy prestasie - nie soos in die skool waar die onderwyser rniskien eers die werk later nasien nie 

(Beck 1985:61). Uit hierdie kontrastering van huis en skool, is dit duidelik dat die ouerhuis potensieel 

'n uitstekende onderrigmilieu is. 

Die omgewing waarin die kind grootword speel dus 'n belangrike rol, want dit bepaal watter ervarings 

die kind sal opdoen. Wanneer hierdie omgewing aan die kind vrae vra of aan horn verduidelik en horn 

begelei sodat die omgewing waarin hy horn bevind vir horn sinvol sal wees, kan dit intellektuele 

voordeel vir die kind inhou. In terme hiervan se Lerner et al (1981: 157) dat "environmental experiences 

can accelerate mental growth". 

Ontwikkeling geskied nie net deur 'n kind bloot te stel aan stimulus nie. Dit is volgens Clark (1988:78) 

belangrik dat klein kinders moet reageer op hul omgewing, hulle moet in interaksie met mense kom. Die 

mense in die omgewing moet ook responsief optree. McGee en Richges (1990: 10) sit Piaget se gedagtes 

in hierdie verband soos volg uiteen: "They are born with special schemas for how to act and how to 

respond to their world. These action schemas bring children in contact with reality in ways that produce 

knowledge of the world. More action produces more knowledge. As children acquire knowledge and 

continue to act, changes result in the things they are in contact with and changes result in previous 

knowledge. The action schemas themselves change as active, problem-solving children evolve more 

effective strategies for making their way in the world." 

Clark (1988:84) se dat die klein kind omtrent totaal van antler afhanklik is vir sy intellektuele 

stimulasie. Wanneer die kind drie maande oud is, kan die beperkings van die omgewing reeds in sy 

gedrag bespeur word. Navorsers (Clark 1988:84) het gevind dat hierdie eerste drie maande vir die 

meeste kinders 'n gedepriveerde tydperk is. Nie alleen is kognitiewe stimulasie noodsaaklik nie, maar 

ook die emosionele betrokkenheid van betekenisvolle volwassenes in die kind se lewe is belangrik, want 

dit is as 't ware voorspellers van latere intellektuele ontwikkeling. Dit is wel moontlik dat die ouer 

emosioneel betrokke kan wees en steun aan sy kind kan gee - en steeds die kind kognitief kan 
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verwaarloos. Dit is dus nodig dat die volwassene die kind emosioneel moet steun en ook kognitief moet 

stimuleer. 

Vir die optimale ontwikkeling van die klein kind moet die aandag op die bree spektrum van sy fisiese 

en psigiese behoeftes gerig wees. Die behoefte aan sekuriteit, veiligheid, voeding, om te behoort en om 

liefgehe te word is baie basiese menslike behoeftes - so is dit dan ook alle klein kinders se basiese 

behoeftes. Clark (1988:87) se, dat wanneer daar op toereikende wyse in al hierdie behoeftes voorsien 

is, kan die klein kind se selfbeeld gedy en kan sy intellektuele ontwikkeling optimaal gestimuleer word. 

Die klein kind, se Beck (1985:61), het "'n honger vir leer", verder ontwikkel sy brein vinnig en dit maak 

leer ook veel makliker. Daar word volgens Healy (1989:22) beweer dat die omgewing wat voldoende 

stimulasie verskaf en dit liefdevol doen, die ontwikkeling van die brein fasiliteer. In die volgende 

afdeling sal daar gekyk word na die ontwikkelende brein en die invloed wat vroee stimulering daarop 

het. 

3.4 DIE ONTWIKKELING VAN DIE BREIN 

Die senuweestelsel is 'n kommunikasienetwerk, waardeur al die dele in die liggaam in staat gestel word 

om as 'n eenheid te funksioneer - die brein maak deel hiervan uit. Aangesien vroee stimulering 'n invloed 

uitoefen op die ontwikkelende brein sal die brein nou kortliks onder die loep geneem word. 

Die brein self bestaan uit die serebrum, serebellum en die breinstam. Die serebrum bestaan uit twee 

los helftes wat taamlik diep in die brein deur dwars senuweebane aan mekaar verbind is, naamlik die 

corpus callosum, wat die twee los helftes in staat stel om as 'n gebalanseerde sisteem te werk (Brierley 

1988:9). Elke hemisfeer bestaan uit vier lobbe, naamlik die frontale lob aan die voorkant, die parietale 

lob bo-op en effens na agter, die oksipitale lob heel agter en die temporale lob aan die sykant net bokant 

die oor (Van Heerden 1988:14). 

Elke hemisfeer het sy eie funksionele rol. Die linkerhemisfeer is taalvaardig, neem die onderdele van 

die geheel (analitiese instelling) vinnig opeenvolgend waar (lineere werkwyse), dit het ook rekenkundige 

vermoens, is aktief ingestel en beskik oor verbale geheue. Die linkerhemisfeer is ook verantwoordelik 

vir die programmering van vaardige bewegings. Verder het die linkerhemisfeer meer met volgordes, 

afleidinge, en logiese denke te maak. Die linkerhemisfeer is geneig om analities waar te neem omdat 

analitiese besonderhede taalbeskrywings vergemaklik (Grove 1992:53; Jordaan & Jordaan 1990:210, 
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217). 

Die regterhemisfeer daarenteen neem mense, sake en gebeurtenisse oombliklik (parallelle werkwyse ), 

en as 'n geheel waar (sintetiese instelling). Daarom is die herkenning van 'n gesig en 'n melodie, funksies 

van die regterhemisfeer. Die regterhemisfeer het te doen met ruimtelike orientasie, ruimtelike patrone, 

herkenning van gesigte en die lees van kaarte. Die regterhemisfeer funksioneer nie ingevolge woorde 

nie. Musikale vermoens, visualisering en kreatiwiteit word aan die regterhemisfeer gekoppel. Nie

verbale kommunikasie soos emosionele gesigsuitdrukking is ook deel van die funksies van die 

regterhemisfeer (Grove 1992:53; Jordaan & Jordaan 1990: 210, 217). 

Noudat die afsonderlike funksies van die twee hemisfere bespreek is, sal die breinskors of korteks 

kortliks bespreek word. Die laag om die serebrum word die korteks of breinskors genoem. Healy 

(1989: 18) beweer dat in die eerste twee jaar van 'n kind se lewe, die korteks dinamies groei. Dit is grys 

van kleur, omdat dit selliggame van die neurone bevat (Brierley 1988:8). Die oppervlakte van die brein 

is ongeveer 2000 cm2 groot en word met behulp van ingewikkelde invouings in die skedelholte ingepas. 

Die breinskors is die mees gesofistikeerde gedeelte van die brein en word met die denkprosesse en 

geestesfunksies van die mens geassosieer (Van Heerden 1988: 15, 17). Die korteks speel dus 'n 

belangrike rol in leer (Brierley 1988:5). 

3.4.1 Die effek van 'n verrykte omgewing op die struktuur en funksionering van die brein 

By geboorte is daar 100 tot 200 biljoen breinselle (neurone) wat gereed is om ontwikkel te word en 

gebruik te word vir aktualisering tot op die hoogste vlak. Die neuron is 'n klein sisteem wat inligting 

ontvang, verwerk en boodskappe uitstuur. Elke neuron het 'n akson en dendriete, en word omhul deur 

gliaselle (Clarke 1988:23) 

Die dendriete is kort vertakkings wat inligting van die nabygelee neurone ontvang (Clark: 1988:23). Die 

dendriete (senuweevertakkinge) tussen die neurone kan wel veral in die kind se eerste lewensjare, 

ontwikkel en ryker vertak. Die vermoede is dat hierdie dendriete, ender die invloed van vroee 

stimulasie, 'n ryker en meer komplekse netwerk tussen die breinselle vorm. Sinaptiese verbindinge 

geskied dus baie meer effektief (Wiechers 199la:l42). 

Die akson is 'n senuweevertakking wat uit die neuron uitkom en <lien as 'n geleier, wat die seine tussen 

die neurone en die dendriete vervoer. Die sinaptiese oordraging van 'n boodskap geskied deur middel 
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van 'n elektrochemiese proses. Ook hierdie elektrochemiese proses kan, onder invloed van vroee 

intellektuele stimulering, meer effektief plaasvind. Volgens Jordaan en Jordaan (1990:123) is die 

akson, in sommige gevalle omhul met 'n wit vetskede wat die mielienskede genoem word. 

Gemielineerde aksone gelei inligtingseine aansienlik vinniger as ontoereikend ongemielineerde aksone. 

Gliaselle vorm hierdie mielienskede en wanneer die kind vroee stimulering ontvang kan die aksone met 

die mielienskede ge'isoleer word sodat die boodskappe vinniger en beter gestuur kan word (Clark 

1988:26). 

Gliaselle omring die neurone en is ongeveer 10 keer meer as die neurone. Die gliaselle voed die 

neurone, verwyder afvalprodukte van die neurone en <lien ook as 'n "gom" om die brein aanmekaar te 

hou. Wanneer die gliaselle deur stimulasie vermeerder word, verhaas <lit die leerproses (Clark 1988:23-

28). Die produksie van gliaselle kan, soos reeds aangedui, be'invloed word deur 'n verrykte omgewing 

vir die kind daar te stel. Dit veroorsaak dat die boodskappe vinniger en die patrone van denke meer 

ingewikkeld kan wees. Wanneer die sterkte en spoed van sinaptiese aktiwiteit verhoog word, kan die 

leerposes ook bei'nvloed word. Deur die omgewing te verryk, word die kind dus ook biologies verander 

(Clark 1983:27). 

In hierdie afdeling het ons kortliks gekyk na die effek van vroee stimulering op die brein. Uit die 

literatuur het <lit duidelik geword <lat die gliaselle vermeerder wanneer die ouers of versorgers van die 

klein kind hoe kwaliteit aandag aan horn gee. Die dendriete word ryker vertak en die mielien om die 

akson verdik wat boodskappe vinniger en beter stuur wanneer die kind vroee stimulering ontvang. In 

die volgende afdeling word gekyk na wat begeleide leerervaringe is. 

3.5 BEGELEIDE LEERERV ARIN GE 

Bemiddeling of begeleiding van leerervaringe vind plaas wanneer die volwassene of ouer haarself 

tussen die kind en die werklikheid plaas. Op 'n sistematiese, maar spelende wyse is die ouer by die kind 

betrokke om die werklikheid te ontsluit deur vrae wat sy vra, of deur die kind se aandag op iets te vestig. 

Hierdeur help die ouer die klein kind om sin en betekenis te gee aan sy ervaringe, sy intensiveer ook sy 

betrokkenheid en verryk sy belewing met haar insette (Wiechers 1991a: 136). Wanneer die ouer die kind 

se aandag op belangrike inligting vestig, help die ouer die kind om waar te neem, en te interpreteer en 

so kan hy nuwe kennis sinvol organiseer. 

Feuerstein (1980) het 'n belangrike bydrae gemaak rondom kognisie (kyk afd 3. 7 .1) en die effek van hoe 
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kwaliteit onderrig op die mens se kognitiewe struktuur. Met sy begrip "Mediated Leaming Experience" 

(MLE) verwys hy na die manier waarop die appel van stimuli in die omgewing kan verander deur 'n 

bemiddelingsagent - gewoonlik die ouer of ander lede van die gesin. Die ouer wat gelei word deur sy 

pedagogiese oogmerke en kultuur selekteer stimuli vir sy kind. Die ouer kies stimuli wat na sy oordeel 

reg is, hy <link daaroor na en bepaal of die kind gereed is vir die stimuli. Selektering van stimuli (of 

insette) deur die ouers of versorger is een van die inisiele stappe ten opsigte van begeleiding. 

Daar kan volgens Feuerstein (1980:26) drie soorte selektering voorkom, naamlik: 

- Venvydering van stimuli. Sekere stimuli wil die ouers graag weghou van die kind en die kind nie 

daaraan blootstel nie. Hulle voel <lit is nie nodig nie, of dalk ervaar hulle dit as skadelik vir die kind. 

Die ouer of versorgers sedan as 't ware in hulle seleksie, "dit is nie vir jou nie". 'n Konkrete voorbeeld 

hiervan is voorwerpe wat die kind kan seermaak, soos 'n vurk; die ouer gee dan liewer vir die kind 'n 

lepel om mee te eet. Om <lit verder te illustreer: die kind kan met 'n skeermeslemmetjie sit wat hy 

moontlik op die vloer opgetel het, wat iemand per ongeluk laat val het. Dit is baie gevaarlik want hy 

kan horn daarmee sny. Dit is nie iets wat kinders hanteer nie, omdat dit gevaarlik is. 

- Verbind sekere stimuli aan 'n tyddimensie. Hier voel die ouers ofversorgers <lat die kind nog te klein 

is en nie nou al aan die stimuli blootgestel moet word nie. Dit kan ook wees <lat die ouer voel dat dit 

kind nie op hierdie gegewe tyd die inligting moet ontvang nie, omdat dit nie nou sinvol vir horn sal wees 

nie. Die ouer se, "nie nou, maar later." Byvoorbeeld, die speelding, ofboublokkies is vir later wanneer 

hy groter is en die blokkies kan bou. 

- Verbind stimuli met 'n ruimtelike dimensie. Die stimuli moet nie hier op hierdie plek aan die kind 

blootgestel word nie maar liewer op 'n ander plek waar <lit meer gelee is, of dalk op 'n plek waar dit meer 

relevant sal wees vir die kind. Die ouer se, "nie hier, maar daar." 'n Speelding soos 'n bal, is 

byvoorbeeld gevaarlik om mee in die straat, of naby 'n straat te speel. Die kind kan heerlik in die parkie 

daarmee speel, maar in die straat is dit gevaarlik, want die bal kan voor 'n motor inrol en die kind kan 

agter die bal aanhardloop en ook voor die motor beland. 

Deurdat die ouers die kind se stimuli so geselekteer het, en ook aan die kind verduidelik het hoekom hy 

die stimuli so geselekteer het, help hulle die kind om te kan diskrimineer tussen dinge en hul attribute 

(Feuerstein 1980:26). 
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Ouerlike begeleiding het 'n invloed op die kognitiewe struktuur van die kind. 'n Kognitiewe struktuur 

is die wyse waarop 'n individu die fisiese en sosiale omgewing interpreteer, kognitief orden en 

kategoriseer. Dit behels alle feite waaroor hy beskik, asook sy konsepte, gelowe, houdings en 

verwagtings en die patrone waarin hy dit organiseer en rangskik (Gouws et al 1979: 154). Wanneer die 

ouer die kind begelei, voorsien hy koppelingsidees waaraan die kind nuwe kennis kan koppel. Ausubel 

(1968a: 173 - 175) is ook van mening dat wanneer inligting op s6 'n wyse georganiseer word dat die kind 

'n logiese verband sal insien tussen die nuwe kennis en dit wat reeds in sy kognitiewe struktuur is, dit 

lei tot 'n uitbreiding en verfyning van sy bestaande kognitiewe struktuur. Hierdeur leer die kind 

gedragspatrone en leervorme wat 'n effek het op sy kognitiewe ontwikkeling. Hoe meer en hoe vroeer 

die kind aan MLE blootgestel word hoe groter sal die effek op die kognitiewe ontwikkeling wees 

(Feuerstein 1980:15, 16). Min ofweinig MLE laat die kind met 'n verskraalde kognitiewe struktuur en 

dus kan hy in nuwe situasies horn nie so toereikend orienteer as wat hy sou kon ashy 'n hoe kwaliteit 

MLE in sy vroee kinderjare gehad het nie (Wiechers 1991b:15). 

'n Mens sou wou uitvind hoe die klein kind sy kennis bekom. In die volgende afdeling sal gekyk word 

na hoe die ouer die klein kind deur die bemiddeling van leerervaringe kognitief kan bystaan. 

3.6 VROEE LEER EN BEMIDDELING 

Die kind verkry sy kennis deur direkte ervaring, of deur bemiddelde leerervaringe. Bemiddeling deur 

'n volwassene is die faktor wat kwaliteit aan die kind se kognitiewe ervaringe gee (Feuerstein 1980: 16). 

Sonder die MLE van die vertolkende volwassene sal die kind se kognisie ontoereikend ontwikkel. 

Ouers moet teenwoordig wees wanneer die kind sy omgewing verken, sodat hy die stimuli aan die kind 

kan interpreteer. Wanneer die kind toereikende MLE ontvang het, kan hy algaande strategiee ontwikkel 

om te ontdek en kan hy optimale nut van blootstelling aan stimuli ervaar. Wanneer die kind gedepriveer 

word van hierdie MLE sal die omgewing weinig invloed op horn he en sal leerervaringe by horn 

verbygaan. Nickerson et al (1985: 150) se 11 
••• deprivation leaves the individual ill equipped to relate and 

organize events in his environment in such a way as to learn effectively from them. 11 Hieruit is dit 

duidelik dat, al word die kind deur 'n luukse omgewing omring, hy sonder die volwassene se bemiddeling 

horn tog nie so toereikend sal kan orienteer en leer as wanneer hy hoe kwaliteit MLE in sy vroee 

kinderjare ervaar het nie. 

Die kind wat in 'n pedagogies verrykte milieu grootword het dus 'n voorsprong bo die verwaarloosde 

kind wat die kwaliteit van sy denke betref Omdat die kind van vroeg af 'n verskeidenheid konsepte of 
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begrippe leer, het hy meer assosiasiepunte, of koppelingsidees om nuwe kennis aan vas te koppel as sy 

verwaarloosde eweknie. Kennis en gebeure wat bekend is hou die aandag van die kind baie beter as iets 

wat vreemd is of waarmee die kind nie bekend is nie. Laasgenoemde gaan dikwels sommer ongesiens 

of onbemerk verby die kind. Wiechers (199la:l42, 143) beweer <lat die kind wat 'n verrykte omgewing 

het, 'n dubbele voorsprong het. Sy brein ontwikkel fisies beter (kyk afd3.4. l) en verder beskik hy oor 

'n al groter-wordende verwysingsraamwerk. Hy is daartoe in staat om kennis vinnig in te neem en 

inligting te verwerk, omdat hy meer koppelingsidees het wat horn help om nuwe konsepte en kennis te 

begryp. Dit het ook groat voordele vir die kind se latere formele leerervaringe op skool. 

Die algemene manier waarop individue leer en 'n toereikende kognitiewe struktuur (kyk afd 3. 5) 

ontwikkel, is (soos reeds gese) deur direkte blootstelling aan stimuli of deur die omgewing waar die 

volwassene deur bemiddeling die kind lei. Hierdie tipe leer se Maxcy (1990:51) is soortgelyk aan die 

behavioristiese Stimulus-Respons-(S-R) model en Piaget se Stimulus-Organisme-Respons (S-0-R) 

model. Feuerstein het die model egter uitgebrei en 'n menslike faktor as begeleier ingesluit, Stimulus -

mens (human) - Organisme - mens (human) - Respons (S h 0 h R). Feuerstein (1980:16) se die 

interaksie tussen volwassene en kind word beskryf in die terme van MLE. Dit bepaal of daar kwaliteit 

leer sal plaasvind gedurende die direkte blootstelling van die kind aan die stimulus of omgewing. Die 

volwassene, se Schwebel (1986:7), help om die stimuli te vertolk en die volwassene kies ook watter deel 

van die fisiese en sosiale omgewing beskikbaar gestel sal word om die kind kognitief te stimuleer. 

Suksesvolle kognitiewe ontwikkeling hang nie soseer afvan die stimulasie van die omgewing nie as die 

kwaliteit en kwantiteit van die bemiddeling van die volwassene wat die kind help waarneem, vertolk wat 

hy sien en om die nuwe inligting te organiseer. 

Maxcy ( 1990: 51) se MLE het drie sleutelelemente naamlik: 

* Eerstens moet MLE met 'n gerigtheid of met bedoeling geskied. Dit is 'n intensionele handeling. Dit 

vind plaas wanneer die opvoeder tussen die kind en die werklikheid inbeweeg, en die kind se ervaring 

verryk deurdat die volwassene die kind se aandag fokus en vrae vra. Die volwassene lei die kind om 

bevragend, verwonderend en bewonderend na die werklikheid te kyk. Sonder bemiddeling kon die 

ervarings belewingsmatig en kognitief net by die kind verbygegaan het. 

* Tweedens behoort die MLE met ander ervarings verbind te word. Dit dui op 'n oorbrugging of 'n 

oordrag van kennis na ander situasies. Dit is wanneer die kind dit wat hy geleer het ook van toepassing 
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kan maak op antler situasies. Wanneer die kind dit kan doen, weet 'n mens dat hy die begrip of gebeure 

werklik begryp het. Greenberg (1990:36) se oordrag " ... occurs when a connection goes beyond the 

immediate needs of a given situation". Byvoorbeeld, in 'n les oor olifante waar die begeleier die olifante 

met mense vergelyk, kan die volwassene sekere ooreenkomste en verskille tussen olifante en mense 

uitlig. Hierdeur kan die kind dan nuwe kennis in verband bring met die kennis wat hy reeds het. Die 

begeleier moet die kind help om die verband tussen verskillende gebeure of feitestelle te sien en te 

verstaan. 

* Die derde element van MLE is betekenis en wel dat die kind kognitiewe en affektiewe die betekenis 

van die inligting wat aan horn oorgedra word, moet verstaan. Maxcy (1990:51) se 'n wederkerigheid 

tussen die kind en die volwassene is nodig, wat impliseer dat die volwassene die inligting effektief sal 

kommunikeer en dat die kind die inligting ook sodanig sal verstaan en begryp. Dit is belangrik dat die 

inligting wat bedoel was om oorgedra te word wel so deur die kind verstaan sal word. Betekenis het, 

soos reeds gei:mpliseer ook 'n emosionele element ofkwaliteit wat die volwassene oordra. Die emosie 

kan nieverbaal (moontlik in die stemtoon of gesigsuitdrukking, of in 'n fisiese gebaar, soos die lig van 

die wenkbroue of om die kind nader te trek) uitgebeeld word. Hierdie affektiewe element gee diepere 

betekenis en krag aan die leerervaring. 

Piaget, se Schwebel ( 1986: 14) wat st erk op die kognitiewe ontwikkeling gesteun het, het erken dat, "at 

no stage not even the adult, can we find a behavior or a state which is purely cognitive without affect nor 

a purely affective state without a cognitive element involved. There is no such thing as a purely cognitive 

state (Piaget 1962: 130)". Die kind se positiewe houding, sy verwagting van sukses en sy gevoelens om 

betrokke te wees is essensieel vir sukses. 

In hierdie afdeling is daar gelet op die belangrikheid van ouerbegeleiding en bemiddeling tydens vroee 

leer. Alhoewel die mens 'n holistiese wese is, word die klem in hierdie verhandeling meer op die 

kognitiewe ontwikkeling geplaas. "Kognisie" is 'n term wat dui op aspekte en funksies wat verband hou 

met denke en idees, daarom sal daar nou gekyk word na die ontwikkeling van kognisie en 

denkvaardighede by die klein kind. 

3. 7 KOGNISIE EN DENKV AARDIGHEDE 

Daar is belangrike vaardighede wat ouers, as begeleiers van hul klein kinders, vroeg reeds aan hulle 

kinders behoort te leer. Metakognitiewe vaardighede is belangrik vir effektiewe intellektuele 
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funksionering in leer en probleemoplosingsituasies. Enkele ander denkvaardighede van nut vlf 

effektiewe funksionering is: aandagtoespitsing, vergelyking, klassifikasie, sistematiese ekplorering en 

probleemoplossing. Metakognisie en die enkele denkvaardighede wat sopas genoem is, sal nou kursories 

bespreek word. 

3.7.1 Metakognisie 

Metakognisie kan kortweg beskryfword as denke oor denke en <lit dui op die mens se vermoe om te kan 

terugstaan en om sy eie denke in oenskou te neem. Die woord "meta" kan ook met "langsaan" vertaal 

word, se Maree (1991:29). Metaleer dui dan op ander, nuwe maatreels wat getref kan word om te 

verseker <lat die kind regtig effektief leer, met ander woorde, <lat hy inneem wat hy leer. Dit verwys 

na die maatreels of metodes wat die kind volg om seker te maak <lat hy effektief leer, <link en onthou. 

Metakognisie kom hoofsaaklik voor by probleemoplossing (wat in afdeling 3. 7 .3 meer volledig bespreek 

sal word). Volgens Maree (1991:30, 31) bestaan die metakognitiewe proses onder andere uit: 

beplanning, selfmonitering, selfevaluering, en die regstelling van foute. 

Replanning - Hier word vrae gevra soos, Wat kan gedoen word om probleem te oorkom? Watter 

inligting is beskikbaar? Die kind moet 'n plan bedink om sy doel te bereik. 

Selfmonitering - Die kind moet sy paging objektief probeer betrag. Hier tree hy as 't ware uit homself 

en vra of die beplanning en inligting voldoende is, en voer die plan uit. 

Selfevaluering - Hier gaan die proses een stap verder as die selfmonitering en vra hy vrae soos: "Ken ek 

die inligting?", "Is my paging die moeite werd?", "Het ek 'n oorkoepelende idee?", "Verstaan ek die 

probleem?", of "Het die plan gewerk?" 

Regstelling van foute - Indien die kind nie suksesvol was om die probleem op te los nie, moet hy 

remedierende maatreels tref. Hy moet sy strategie of plan wysig, of totaal verander. Hier kan hy vrae 

vra soos: "Wat was verkeerd met die plan?" en "Het ek gedoen wat ek kon doen?". 

Burger (1992:79) wys daarop <lat metakognisie 'n essensiele element van intelligensie is. Hierdie 

vaardighede is essensieel vir effektiewe intellektuele funksionering in bykans alle leer- en 

probleemoplossingsituasies, byvoorbeeld tuis, by die skool en selfs waar die kind speel. Dit is dus 

belangrik <lat die kind sal weet hoe om hierdie vaardighede toe te pas en te gebruik wanneer hy nuwe 

take en probleme teekom. 

Metakognisie is dus die bewustheid en beheer wat 'n individu het oor sy kognitiewe prosesse. Die 

oorsprong van metakognisie le in die volwassene-kind-interaksie. Vygotsky se siening is <lat ouers eers 
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verantwoordelikheid vir die beheer van die kind se gedrag neem, vir hulle in taal struktureer, 'n doel stel 

en hulle aandag rig na relevante inligting en die proses monitor. Sonnenschein et al (1992:6) beweer dat 

die verantwoordelikheid dan geleidelik na die kind oorgegee word en dat die dan al meer bekwaam word 

om sy eie kognitiewe aktiwiteite te rig. Dit is dus duidelik dat metakognitiewe waardighede nie vanself 

ontwikkel nie en dat daar vir hierdie vaardigheid 'n betrokke volwassene nodig is, om die kleuter van 

kleins af in probleemsituasies tot selfkontrole te lei (Wiechers 1991b: 17). 

Metakognisie, beweer Schwebel (1986:12) maak reeds by driejariges 'n verskyning. Dit behels dat die 

kind geleidelik daartoe in staat is om sy gedrag waar te neem, te monitor, te evalueer, foute reg te stel 

en om dit te kontroleer. Die kind is dus in staat om sy denkpogings objektief te beskou en indien nodig, 

dit te verander. Deur metakognitiewe vaardighede kan die kind al hoe meer sonder 'n begeleier leer en 

probleme oplos. Hy kan as 't ware sy eie begeleier word. 

In baie huise vind daar leer plaas, maar wat leer ouers en veral moeders hul kinders voor hulle skool toe 

gaan? 'n Aantal moeders van drie-, vier-, en vyfjaar-oud kinders is gevra wat hulle hul kinders leer. 

Sonnenschein et al (1992:5) het gevind dat meeste middelklas moeders hulle kinders kognitiewe of 

akademiese en sosiale of lewensvaardighede aanleer. Net 'n paar moeders het gese dat hulle leer hulle 

kinders metakognitiewe vaardighede. Ander het gese hulle leer hulle om te luister en om aandag te gee, 

eerder as selfregulerende vaardighede soos beplanning en die monitering van prosesse. Studies oor ouer

kind-interaksies is waardevol, beweer Sonnenschein et al (1992:5) om die potensiaal vir positiewe 

invloed nie alleen op die kognitiewe ontwikkeling uit te wys nie, maar ook op die metakognitiewe 

ontwikkeling van die kind. 

Daar is gevind dat kinders wie se ouers hulle van metakognitiewe instruksies voorsien het, beter hulle 

eie leer kan reguleer as kinders wat dit nie ontvang het nie. Sonnenschein et al (1992:22) stel voor dat 

ouers met hulle kinders praat oor hul eie beplanning vir elke dag, aan hulle kinders verduidelik waarom 

hulle 'n lysie maak wanneer hulle inkopies gaan doen, en waarom hulle hul rekenings nagaan voordat 

hulle dit betaal. 

Daar is 'n verband tussen kognisie en metakognisie. Albei verhoog leer, want ervare leerders maak 

gebruik van kognitiewe strategiee om kennis in te neem, en dan gebruik hulle metakognitiewe strategiee 

om hierdie vordering te monitor, te evalueer en wanneer nodig te verander. Hierdeur verhoog hulle hul 

leereffektiwitiet. 
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Kennis alleen het nie veel nut nie, dit is ook belangrik dat die kind denkvaardighede moet aanleer. 

Behalwe metakognisie is daar nog ander vaardighede wat belangrik is en die kind in sy leerproses kan 

help. In die volgende afdeling sal gekyk word na aandagtoespitsing, vergelyking, klassifikasie en 

sistematiese eksplorering. 

3.7.2 Nuttige denkvaardighede 

Om aan die klein kind bloot inligting te gee is nie noodwendig hoe kwaliteit intellektuele stimulering 

nie. De Bono (1986:35) beweer dat denke as 'n vaardigheid geleer moet word, net soos die kind enige 

ander vaardigheid moet aanleer. Denkvaardigheid is meer as om net die reels van logika te ken. Elke 

situasie moet goed deurdink word, na alle aspekte daarvan moet deeglik gekyk word, ten einde nie net 

die onmiddellike inligting, of 'n egosentriese uitkyk op 'n saak te he nie. Denke is 'n lewensvaardigheid 

(De Bono 1986:44, 47). 

Die volwassene gee gewoonlik die insette (input) en kyk dan na die uitsette (output). Wat tussen die 

insette en uitsette plaasvind word dan aan die toeval oorgelaat. Wiechers (1991b: 18) beweer dat dit wat 

in die denke gebeur (die denkende verwerking van die inligting) baie belangrik is. Skematies word dit 

s6 voorgestel: 

Onderrig 

(insette) 

---------- verwerking -----------

(Dit wat in die denke gebeur) 

kind se gedrag 

(uitsette) 

Gedurende die onderrigfase word inligting bymekaargemaak, in die verwerkingsfase word inligting 

geprosesseer (deur middel van denkvaardighede), en in die laaste fase word die produk (as 

handeling/ gedrag) weergegee. 

Metakognisie (wat reeds in afdeling 3.7.1 bespreek is) is soos reeds aangedui die kennis en bewustheid 

van die kognitiewe prosesse of ons gedagtes oor denke (Matlin 1989:237, 483). Ander kognitiewe 

vaardighede wat vir die verwerking van inligting belangrik is, is aandagtoespitsing of fokus, vergelyking, 

klassifikasie en sistematiese eksplorering. Hierdie denkvaardighede sal nou kortliks bespreek word. 

3. 7 .2.1 Aandagtoespitsing 

Aandagtoespitsing is 'n baie belangrike kognitiewe vaardigheid. Hierdie vaardigheid moet reeds van 

babadae af geleidelik ontwikkel word. Wiechers (1991b:19) se die moeder se stem en haar oe hou 
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aanvanklik die baba se aandag en dit is die begin van die ontwikkeling van aandagtoespitsing. Later kan 

die ouer en die baba objekte benoem en saam na prenteboeke kyk en later na stories luister. 

Eers vertel die moeder 'n kort verhaal wat eenvoudig is. Terwyl sy dit doen, behou sy met die kind 

oogkontak. Wanneer sy die storie vertel en nie voorlees nie, behou sy die kind se aandag dus met haar 

blik, stemtoon en gesigsuitdrukking. Deurdat die moeder die storie vertel en die kind horn in die verhaal 

verdiep brei die kind se woordeskat uit en sy vermoe om met aandag te luister en die draad van die storie 

te volg, ontwikkel. 

Dit is belangrik dat die moeder die kind sal steun om sy aandag by een saak ofvoorwerp op 'n keer te 

bepaal. Hierdeur help sy horn om te kan konsentreer. Wanneer die moeder byvoorbeeld 'n opdrag aan 

die kind geese Healy (1989:86) dat die moeder eers die kind se aandag op haar moet vestig en wanneer 

die kind vir haar kyk, dan moet sy vir horn die opdrag gee. Healy (1989:86) se 'n stabiele warm 

geborge huis is moontlikheidsvoorwaarde vir 'n kind om aandag te kan gee. Wanneer die kind vrese het, 

bekommerd voel of affektief labiel is, kan hy nie toereikend leer en aandag gee nie. Aandagtoespitsing 

is baie belangrik wanneer die kind skool toe gaan, want dit help die kind om aandagtig in die klas te kan 

luister. Aandagtoespitsing is dus uiters belangrik vir skoolgereedheid, want hoe kan die kind leer as hy 

nie kan konsentreer nie? 

Nog 'n belangrike kognitiewe vaardigheid, is die vermoe tot vergelyking wat vervolgens uiteengesit 

word. 

3.7.2.2 Vergelyking 

Nadat die klein kind op detail kan fokus, en sy aandag kan toespits op 'n saak, kan die ouer horn help om 

na verskille en ooreenkomste in voorwerpe te kyk en te spesifiseer. Hierdeur begelei die ouer sy kind 

om te kan vergelyk (Wiechers 1991b:19). Reeds in die eerste kwartaal in die eerste skooljaar is 

vergelyking baie belangrik. Deurdat die kind verskille en ooreenkomste kan identifiseer word hy gereed 

vir lees, skryf en om berekeninge te maak. Visuele diskriminasie is die vermoe om deur middel van die 

oe te onderskei en ooreenkomste en verskille raak te sien. Klassifikasie en begripsvorming gaan hiermee 

gepaard. Wanneer die kind hierdie vaardigheid voorskools bemeester het, sal die skoolopset nie vreemd 

en onbekend vir die kind wees nie. Wanneer die kind op die ouer se skoot sit en hulle saam na prente 

kyk, kan die ouer die ooreenkomste en verskille aan die kind uitwys. Hierdie konsepte en vaardigheid 

word so algaande in sy kognitiewe struktuur ingebou. 



62 

3. 7.2.3 Klassifisering 

Hierdie belangrike vaardigheid skep duidelikheid en orde in die kognitiewe struktuur (kyk afd 3.5). 

Hierin moet die kind heelwat oefening kry. Dit is nodig <lat die kind ook self oor klassifiseringskriteria 

moet kan besluit, anders sorteer hy net die voorwerpe. Byvoorbeeld, kategoriee kan soos volg wees: 

lewendig - leweloos, diere (in die water, in die lug, op land, wild of mak), klassifikasie volgens soort, 

volgens tekstuur, volgens kleur, volgens opeenvolging van gebeure, ensovoorts. 

'n Mens wat nie kan klassifiseer nie sal verlore wees in hierdie wereld. Maree ( 1991 : 3 9, 40) se <lat ouers 

hul kinders moet help om te kan klassifiseer. Toets jou kind se klassifekasievermoe deur vir horn te vra 

wat die ooreenkoms tussen 'n aantal dinge is. Byvoorbeeld, wat het 'n pen, 'n potlood en 'n uitveer 

gemeen? Of wat het 'n kers, 'n vuurhoutjie en 'n gloeilamp gemeen? 

Net soos vergelyking, is klassifisering ook belangrik vir die skoolbeginner en moet hy hierdie 

vaardigheid reeds voorskools begin aanleer. Soos die kind by die huis speel ontdek hy sistematies sy 

omringende werklikheid en met die ouer se berniddeling kan <lit groot voordele inhou vir die stoff ering 

en sistematisering van sy kognitiewe struktuur en vir latere skoolprestasie. 

3. 7.2.4 Sistematiese eksplorering 

Met sistematiese eksplorering (as kognitiewe vaardigheid) kan ouers die kind weghou van impulsiwiteit. 

Wanneer die kind 'n probleem ervaar behoort hy gelei word om die probleem planmatig te benader. Hy 

moet bewus wees <lat daar meer as een manier is om die probleem planmatig op te los. Wanneer die een 

moontlikheid nie werk nie, moet 'n antler oplossing of moontlikheid oorweeg word (Wiechers 1991 b: 19). 

Eksplorasie begin kort na geboorte. Die baba verken sy moeder se gesig, homself en sy omgewing met 

sy oe en hy reik na objekte om <lit te verken. Voortdurende en aktiewe eksplorasie is essensieel vir die 

kind se ontwikkeling. Brierley (1988:74, 75) beweer " ... a child does not learn from a passive 

kaleidoscope of experiences but from the outcomes of actions that he or she has initiated". Hy (1988:76) 

beweer ook <lat 'n kind nie slegs in woorde kan leer nie - hy moet <lit verkieslik ook ervaar. Hy ervaar 

sy wereld sintuiglik deur aanraking, deur te kyk, deur te luister, te ruik en te proe. Hy maak sy 

gevolgtrekkings verder wanneer hy hulle toets, soos wanneer die klein kind teruggaan en weer aan die 

voorwerp, wat hy ontdek het, gaan vat. Sintuiglike ervaringe is die basis vir alle latere intellektuele 

aktiwiteite. Daarom is <lit belangrik <lat die klein kind soveel moontlik sinvolle sensoriese stimuli moet 

kry. Beck (1985:89) stem saam en se <lat 'n baba is: " ... a living, growing child who needs activity, 
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exercise and stimulation". 

Eksplorasie gaan gewoonlik gepaard met ernstige konsentrasie-aktiwiteite en sluit ondersoek, 

manipulasie en 'n begeerte om te slaag in (Brierley 1988:72). Soms volg spel na eksplorasie. Soos 

wanneer die klein kind ernstig geeksploreer het hoe om sy driewiel te gebruik en daarna heerlik daarop 

rondry. 

Inligting wat aan die kind gegee word moet nooit onderskat word nie. Hoewel die kind sensoriese 

ervaringe nodig het, het hy (soos reeds gei:mpliseer) ook 'n wyer verwysingsraamwerk nodig, om 

koppelingsidees in die kognitiewe struktuur (kyk afd 3.5) waaraan hy nuwe inligting koppel, nodig. Dit 

is egter belangrik dat hierdie inligting sinvol moet wees en dat die ouer as bemiddelaar moet optree en 

die kind behoort te help om nuwe inligting sinvol in sy kognitiewe struktuur te integreer. 

Kognitiewe prosesse sluit twee algemene tipes in, naamlik ongerigte en gerigte kognitiewe prosesse of 

denke. Volgens Kagan ( 1971: 1 7) dui ongerigte denke op die vrye vloei van gedagtes wat voortdurend 

gebeur wanneer mens byvoorbeeld huis toe stap of net deur 'n venster kyk. Gerigte denke, in 

teenstelling, verwys na die proses wat plaasvind wanneer 'n mens probeer om 'n probleem op te los. In 

die volgende afdeling sal probleemoplossing kortliks bespreek word. 

3.7.3 Probleemoplossing 

Probleemoplossing is 'n belangrike denkvaardigheid en dit bring 'n verdieping van kennis mee wat deur 

leervaardighede bemeester word. Om te oorleef en vordering in die samelewing te maak het 'n mens die 

vermoe nodig om probleme te identifiseer, te formuleer en op te los. Probleme is deel van die mens se 

lewe en wanneer daar reeds vroeg in die lewe al aandag geskenk word aan hierdie denkvaardigheid, of 

indien mens daartoe begelei is om probleme raak te sien en gou te identifiseer, kan dit 

probleemoplossings vergemaklik. Hierdie denkvaardigheid moet ook reeds by die voorskoolse kind in 

rudimentere vorm ingeoefen word (Burger 1992: 128, 129). 

Nickerson et al (1985:65) se probleemoplossing verwys na gedrag en gedagte-prosesse wat gerig word 

op die uitvoering van intellektuele veeleisende take. Matlin (1989:302, 315) sien ook probleemoplossing 

as 'n hoogs komplekse kognitiewe waardigheid. Probleemoplossing is nodig wanneer ons 'n sekere doel 

wil bereik en die wyse waarop die spesifiek doel bereik kan word nie voor die hand liggend is nie. 
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Kinders sukkel dikwels met wiskunde op skool juis vanwee ontoereikende probleemoplossingstrategiee. 

Healy (1989:306) beweer in hierdie verband dat probleemoplossingsvaardighede hulle kan help met 

wiskundeprobleme, veral met sogenaamde "woordsomme". In die verslag van die "National Council 

of Teachers of Mathematics" (Healy 1989:306) het die onderwysers hul besorgdheid uitgespreek oor 

die groot hoeveelheid kinders wat met wiskunde sukkel, en dan veral met probleme of die sogenaamde 

"woordsomme". Kinders wat egter nie probleme met wiskunde ervaar nie, is kinders wat nuwe 

oplossings kan uitdink en probeer. Wanneer kinders deur middel van MLE daartoe begelei is om 'n 

probleem vanuit verskeie hoeke te benader, en nie net aan een spesifieke oplossingsmetode te dink nie, 

het hulle veel meer sukses met wiskunde beleef. Healy (1989:307) stel onder andere voor dat ouers 

kinders leer om te skat en om speletjies soos, "raai-en-toets-speletjie" met hul kinders te speel, soos 

wanneer die ouer aan die kind se, "Ek weet nie wat sal gebeur as ons limonade in plaas van water by 

die aanmaakkoeldrank gooi nie - kom ons raai wat sal gebeur". Hierdeur leer die ouer die kind om iets 

in sy geestesoog voor te stel, te antisipeer en dit dan in die praktyk te toets en te sien wat sal gebeur. 

Ouers kan ook kinders aanmoedig om vrae te vra en veral vrae wat meer as een antwoord het. 

Byvoorbeeld, "Ek is nie seker waarom blare verskillende vorms het nie - kom ons versamel 'n paar blare 

en pro beer uitvind hoekom dit so is". Dit is ook belangrik dat ouers hul kinders veilig moet laat voel 

sodat hulle kan waag. In hierdie verband kan daar noue aansluiting gevind word by Langeveld (1969:46) 

se idees aangaande die verband tussen veiligheid, eksplorasie en emansipasie. 

Wanneer ouers te streng is met hul kinders en baie van hul aktiwiteite beperk, se Healy (1989:23) word 

die kinders swak probleemoplossers en ontwikkel hulle nie sulke goeie verstandelike 

organiseringsbekwaamhede nie. Intense lyfstraf of fisiese straf kan ook die kind se intellektuele 

ontwikkeling beperk. Kinders wat blootgestel word aan 'n te outoritere gesagstyl ontwikkel dikwels nie 

'n toereikende waaghouding nie. Hulle is bang om te waag, uit vrees vir straf of dat hulle iets verkeerds 

sal doen. Hulle het geleer 'n saak is net reg ofverkeerd en as dit nie reg is nie is dit verkeerd - dus waag 

hulle liewer nie. Hulle het nooit geleer dat daar verskeie moontlike antwoorde kan wees op probleme 

nie. Hulle word toenemend rigied in hul denke en vind dit moeilik om deur hierdie rigiede skema te 

breek. 

Klein kinders het 'n omgewing nodig waar hulle veiligheid, liefde en kommunikasie van hul ouers 

ontvang. Hulle het 'n omgewing nodig waarin hulle gestimuleer word om hul eie ontdekkings en 

bewondering van voorwerpe of gebeure te kan opdoen. 'n Kalm versorgende huis met redelike 

beperkings - maar sonder uitermatige vrees vir straf, is 'n goeie klimaat vir die ontwikkelende brein se 
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Healy (1989:24). Dit vorm die stabiele agtergrond waarteen kognitiewe stimulering kan plaasvind. Dit 

vorm 'n klimaat waarin kinders graag wil ontdek, waarin hulle wil eksploreer en alles wil weet en 

uitvind. 

Ouers kan rigting aan hulle jong kinders gee deur hulle te help om deurdagte besluite te neem. Maree 

(1991:39) beweer dat intelligensie verhoog kan word deurdat ouers basiese beginsels van 

probleemoplossing en besluitneming met hulle kinders deel en hulle dit help bemeester. Maree 

( 1991 : 46) st el voor dat ouers hul kinders die geleentheid gee om byvoorbeeld self hul 

verjaarsdagpartytjie te reel. Die ouers sal dan kan sien of die kind kan reel, organiseer, klassifiseer, of 

hy kan beplan, besluite kan neem en probleme kan oplos. Die ouers behoort die kind die geleentheid te 

gee om dit selfte doen. Hulle kan begelei en kontroleer, maar hy behoort dit te beleef dat hy dit self kan 

do en. 

Kagan ( 1971: 17) noem vyf probleemoplossingstappe wat nou kortliks bespreek sal word: 

3.7.3.1 Begrip van die probleem 

Die kind moet die probleem verstaan. Hy moet selektief aandag gee aan die opvallendste aspekte van 

die probleem, en hy moet die inligting op 'n georganiseerde wyse kan interpreteer. Kagan (1971: 17) 

beweer dat die kind se woordeskat hierdie probleemoplossingstap kan vergemaklik, want meeste 

probleme word 6f verbaal aan die kind gestel 6f dit word verbaal deur middel van innerlike selfgesprek 

verwerk. Wanneer die kind 'n ryk woordeskat het en veral wanneer hy konsepte goed verstaan, kan dit 

horn help om die probleem beter te begryp. Matlin (1989:304) stem hiermee saam dat woordeskat en 

konsepte by die kind bekend moet wees voordat hy die materiaal werklik kan verstaan. Kagan ( 1971 : 1 7) 

beveel aan dat ouers ook nieverbale probleme aan die kind moet gee. Nieverbale wyses van 

probleemoplossing sluit byvoorbeeld die volgende in: prenteraaisels, klank- of musiekraaisels, en 

handeling of opvoerings waarin die kind moet raai wat word voorgestel. 

3.7.3.2 Geheue 

Geheue verwys na die berging van ervaringe in die kort- en langtermyngeheue. Kagan (1971: 18) se dat 

klein kinders nie 'n baie goeie geheue het nie, eerstens, omdat hulle nog 'n onvoldoende stel kognitiewe 

eenhede (as koppelingsidees in hul kognitiewe struktuur) het om inligting te kan enkodeer en om dit in 

die langtermyngeheue te berg. 'n Tweede rede hiervoor is omdat hulle nog nie geleer het om inligting 

te herhaal nadat hulle dit gehoor het nie. Derdens het hulle nog nie toereikend geleer om inligting te 
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"onttrek" wat hulle reeds geleer het nie. 

3. 7 .3.3 Generering van idees of moontlike oplossings 

Dit is die aanbieding van moontlike oplossings en die gebruik van altematiewe maniere om 'n probleem 

op te los. Die vrees vir moontlike kritiek wat ouers mag he op voorgestelde idees kan inhiberend op die 

kind inwerk. Die volwassene moet hierdie vrese verminder deur aanmoediging en deur te se dat eerlike 

moontlikhede beter is as geen respons en enige poging beter is as geen poging nie. Intelligente kinders 

weet meer as wat hulle se, en sal soms liewer swyg, eerder as om 'n fout te maak in hul poging om die 

vreugde van sukses te smaak (Kagan 1971:18). 

Vir oorspronklikheid is vrye, spontane deelname 'n vereiste. Enige aanduiding van voorskriftelikheid 

kan oorspronklikheid inhibeer se Olivier (1984:51). Deur konvergente denke, onverbiddelike eise vir 

akkuraatheid en reels, word oorspronklikheid en verbeelding doodgedruk (Healy 1989:329). Gouws 

et al (1979: 58, 160) beskryf konvergente denke as denke wat gekenmerk word deur rigiditeit, 

byvoorbeeld konvensionele antwoorde op vrae. Divergente denke is weer denke wat gekenmerk word 

deur buigsaamheid, byvoorbeeld oorspronklike, ongewone en onkonvensionele antwoorde op vrae. 

Ouers behoort wanneer hulle kinders 'n probleem moet oplos hulle aan te moedig om divergent te dink. 

Divergente denke kan gestimuleer word deur aan die kind oopvrae te vra, soos vrae wat meer as een 

antwoord kan he. Healy (1989:338) gee die volgende voorstelle om kreatiewe denke te stimuleer: 

* Sorg vir simpatieke dissipline en nie 'n te rigiede struktuur in die huishouding nie sodat kinders veilig 

voel om te ontdek. 

* Toon 'n aktiewe belangstelling in die kind se denke en kreatiewe pogings. 

* Gee kinders vroeg al verantwoordelikheid (wat by hul ouderdom pas). Help hulle om keuses te maak 

en laat hulle verantwoordelikheid neem vir hul keuses. 

* Gun die kind soms sy afsondering en privaatheid sodat hy die geleentheid kan kry om 

verbeeldingsvlugte te kan onderneem, deur te dagdroom. 

* Wys aan die kind hoe om nuuskierig en oplettend te wees. Wys dinge uit aan die kind en vra vrae 

waarvoor hy antwoorde behoort te soek. 

* Moedig die kind aan om intui:tiefte voel maar tog logies te dink. Vra horn hoe hy voel en wat hy dink 

die uitkoms van 'n saak gaan wees. 

Uit die voorafgaande uiteensetting is dit duidelik dat die ouer of versorgende persone 'n atmosfeer van 
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vryheid behoort te skep waarin die kind sonder vrees vir kritiek sy opinies kan lug. Die kind behoort 

die vrymoedigheid gegun te word om sy antwoord te gee, anders sal hy nooit 'n antwoord waag nie 

(Kagan 1971: 18). Die ouers kan die kind byvoorbeeld help deur sistematiese eksplorasie (kyk 

afd3.7.2.4), waar die kind die probleem wat hy teekom, sistematies en planmatig kan benader (Wiechers 

199la: 19). 'n Sistematiese werkswyse werk die impulsiewe aanvaarding van die eerste gedagte wat by 

die kind opkom, tee. Hy behoort gaandeweg te leer dat daar potensieel meer as een wyse is om 'n 

probleem op te los. Ten opsigte van probleemoplosisng is sistematiese eksplorasie dus 'n waardevolle 

denkvaardigheid. 

3. 7 .3.4 Evaluering 

Die vorige afdeling het gehandel oor moontlike oplossings vir 'n probleem (of die generering van idees). 

In hierdie afdeling word daar gekyk na hoe die kind die oplossing wat hy gegenereer het, evalueer. Dit 

is wanneer hy terugstaan en as 't ware van buite die probleem probeer om objektief na die oplossing wat 

hy gegenereer het, te kyk. Evaluering verwys na die mate waarin 'n kind die kwaliteit van sy denke en 

die akkuraatheid van sy oplossings evalueer. Hierdie proses bei:nvloed die hele denkspektrum, 

insluitende akkuraatheid van waarneming, geheue, en redenering (Kagan 1971:18). Sommige kinders 

gee die "eerste en beste" antwoord wat by hulle opkom ('n lukraak oplossingsmetode). Ander oordink 

en evalueer hul oplossing en hulle denke kan as reflekterend beskryfword. 

Kagan (1971:18) beweer dat hierdie tipe denke van so vroeg as tweejarige ouderdom by kinders 

waargeneem kan word. Hy beweer dat kinders inderdaad geleer kan word om reflekterende denke te 

ontwikkel. Burger (1992: 138, 139) beweer dat die moeder 'n goeie denkmodel vir die kind is wanneer 

sy 'n reflekterende houding inneem, en vir die kind verbaal oordra dat sy haar eie denke kontroleer om 

so te kyk of sy op die regte pad is. Sy kan die kind dan s6, (by wyse van voorbeeld en identifikasie ), leer 

om reflekterend te dink en te handel. Die moeder kan ook direkte instruksies aan die kind gee om 

reflekterend te wees. Metakognitiewe vaardighede (kyk afd 3.7.1) kan hier baie waardevol wees, 

deurdat die kind beplan wat hy gaan doen, sy vordering monitor en sy oplossing evalueer. Wanneer die 

moeder ook leidende vrae aan die kind stel om horn te help om oor sy antwoord na te clink, help dit horn 

om te clink wat die gevolge van sy besluit gaan wees. 

3.7.3.5 Implementering van idees 

Die "implementering van idees" verwys na die moontlike oplossings waarmee die kind vorendag gekom 

het en wat hy denkend geevalueer het, wat nou toegepas gaan word op die probleem. Sommige van die 
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metakognitiewe (kyk afd 3.7.1) reels en strategiee is te moeilik vir klein kinders om toe te pas. Kagan 

(1971: 19) se sommige metakognitiewe waardighede verg dat die kind reeds in die formele operasionele 

denkfase moet wees. Aangesien hierdie studie oor die voorskoolse kind handel, sal implementering van 

idees nie verder bespreek word nie. 

3.8 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is daar kortliks gekyk na die opvoedingsidees van ouers en hoe dit die kognitiewe 

ontwikkeling van die voorskoolse kind kan bei:nvloed. Hieruit blyk dit duidelik dat veral die eerste vier 

jaar baie belangrik is vir die ontwikkeling van die klein kind. Sy kognitiewe ontwikkeling en ook die 

aktualisering van sy leervermoe word juis gedurende hierdie vroee jare gevorm. 

'n Verrykte responderende omgewing is noodsaaklik vir die klein kind. Die kind moet toegelaat word 

om in interaksie met sy omgewing te tree. Dit is dus belangrik dat kinders op hul omgewing behoort te 

reageer en dat die omgewing ook responsief moet wees. Ouers kan hierdie omgewing van hul kinders 

omskep in 'n klimaat wat die kind kan help om optimaal te funksioneer. 

Die geweldige groot waarde van vroee intellektuele stimulering is uitgewys. Enersyds kan dit die fisiese 

ontwikkeling van die brein gunstiglik bei:nvloed. Andersyds kan dit die kwaliteit van die kind se 

verwysingsraamwerk en kognitiewe struktuur verbeter. 

Daar is gevolglik ook in hierdie hoofstuk gekyk na begeleide leerervaringe (MLE) en vroee leer. 

Wanneer die ouers betrokke is by die leer van die kind en die klein kind begelei in sy leer, kan dit groot 

voordele inhou vir sy latere leer en prestasie op skoal. Deurdat die volwassene vrae vra of die stimuli 

verduidelik, begelei hy die kind tot groter begrip en betekenis, veral (soos reeds aangedui) gedurende 

die eerste paar jare van die kind se lewe. Hierdie MLE wat die ouers die kind gee, kan groot voordeel 

inhou vir sy skoolgereedheid asook vir sy latere prestasie op skool. MLE bied aan die kind die 

moontlikheid dat hy kennis sinvol kan inneem en weer kan herroep wanneer hy dit nodig het. Die ouers 

se ingesteldheid en benadering ten opsigte van begeleiding kan bepalend wees vir die effek wat dit op 

die klein kind se kognitiewe ontwikkeling kan he. Begeleide leerervaring (MLE) is dus baie belangrik 

en stimuli alleen is nie 'n waarborg dat die kind effektief sal leer nie. 'n Volwassene behoort as 

vertolkende, interpreterende en bevragende bemiddelaar tussen die kind en sy omgewing op te tree. Dit 

kan daartoe aanleiding gee dat die kwaliteit van die kind se ervaringe verhoog word en dat die kwaliteit 

van sy kognitiewe funksionering daarby baat vind. 
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Denkvaardighede is belangrike vaardighede wat reeds voorskools aan kinders geleer moet word. Ben 

van die belangrikste denkvaardighede wat bier bespreek is, is metakognisie. Wanneer 'n individu 

metakognisie gebruik om beter te leer maak hy byvoorbeeld gebruik van beplanning, monitering en 

evaluering en sal hy ook in 'n groter mate daartoe in staat wees om foute wat hy gemaak het, reg te stel. 

Dit is denke oor denke. W anneer die kind hierdie vaardigheid aangeleer het kan dit groot voordele inhou 

vir skool- en latere lewensprestasie. 

Ander denkvaardighede wat bespreek is, is onder andere: aandagtoespitsing, vergelyking, klassifisering 

en sistematiese eksplorering. Wanneer die kind skool toe gaan moet hy reeds sekere vaardighede 

bemeester het. Sonder 'n toereikende vermoe tot aandagstoespitsing sal die kind baie moeilik leer en 

weinig kennis kan inneem en ook nie opdragte na behore kan uitvoer nie. Dit is ook nodig om 

vergelykings- en klassifiseringsvaardighede aan die klein kind te leer. Dit sal horn help wanneer hy 

skool toe gaan en die grondslag le vir verdere ontwikkeling van hierdie vaardighede sodat hy hierdie 

vaardighede kan gebruik om optimaal te presteer en te funksioneer in die skool en latere lewe. 

Probleemoplossing is 'n nuttige denkvaardigheid wat alreeds voorskools aan kinders voorgehou behoort 

te word. Wanneer die ouers hul kinders help om algaande bogenoemde vaardighede te bemeester, het 

hulle hul kinders gehelp om skoolgereed te wees, om "n beter kans te staan om op skool te kan presteer 

en om lewensgereed te wees. 

In hoofstuk vier sal daar gekyk word na voorskoolse geletterdheidservaringe. 
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HOOFSTUK4 

DIE ONTWIKKELING VAN GELETTERDHEIDSERVARING BY DIE VOORSKOOLSE 

KIND 

4.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is gekyk na vroee intellektuele stimulering van die voorskoolse kind. Vroee 

stimulering en ouerbegeleiding kan die kind help om intellektueel te ontwikkel en om skoolgereed te 

word. In hierdie hoofstuk wil die navorser die geletterdheidservaring van die voorskoolse kind onder 

die vergrootglas plaas. Geletterdheidservaring verwys daarna om te leer lees, skryf en reken, asook na 

die fasiliterende aktiwiteite wat dit voorafgaan. 

In hierdie hoofstuk sal daar kortliks gekyk word na die argumente vir en teen voorskoolse lees en skryf. 

Sommige navorsers (Kuczen 1994:51, 52) beweer dat ouers hul kind skade kan aandoen wanneer hulle 

horn voorskools leer lees en skryf. Daar is ook ander (Clark 1988:103) wat dit weer sterk aanbeveel. 

Hierdie saak sal slegs kursories bespreek word. 

Die aktiwiteite wat die kind elke dag mee besig is, is vrugbare grond om geletterdheidservaring te 

ontwikkel. Geletterdheid begin wanneer die kind leer om die "gereedskap" van taal te gebruik. Die 

gereedskap van taal is die gesproke woord, boeke, pen en papier, die rekenaar en ook ander mense. 

Britisch (1993:48) beweer dat mondelinge en geskrewe taal saam ontwikkel. In 'n vroee stadium, 

voordat kinders kan skryf, neem teken die plek daarvan. Die kind kan deur sy tekeninge sy storie 

"skryf'. Mettertyd word dit vir die kind duidelik dat letters die mondelinge taal voorstel. Later word 

hy daarvan bewus <lat woorde op papier die dinge wat in daaglikse ervarings gebeur, verteenwoordig. 

Daar sal in hierdie hoofstuk ook aandag gegee word aan die rol wat taalontwikkeling speel in die proses 

van leer lees en skryf. 

Klein kinders se gekrap en tekeninge op papier is 'n gedifferensieerde vorm van "kamma skryf' en 

"kamma-letters". Wanneer kinders bewus word van skryf wil hul graag hul naam skryf. Later leer 

kinders dat letters individuele klanke voorstel (Bakst & Essa 1990:146, 147). Op hierdie wyse word die 

kind bewus van die geskrewe woord. Boeke en ander literatuur is baie belangrik vir die klein kind 

wanneer hy leer lees en skryf. Kinders behoort aan die verskillende vorme van literatuur blootgestel te 

word soos kinderboeke, gediggies, liedjies en prenteboeke. Dit op sigself verbeter en help ook met die 

ontwikkeling van taal. 

Klein kinders ontwikkel die begeerte om te lees en te skryf wanneer hulle daarvan bewus word <lat lees 
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en skryf 'n doel <lien in hulle omgewing. Wanneer ouers hul kinders blootstel aan boeke en 

individuele ondersoek na die gedrukte woord aanmoedig, soos wanneer hulle woorde en klanke analiseer 

en vrae daaroor vra, dan ontwikkel die kind 'n begrip vir die gedrukte woord beweer Burns et al 

(1991: 118). Die moontlikheid bestaan dat 'n intelligente kind met 'n ondersteunende omgewing 

leesvaardigheid en skryfvaardigheid op 'n vroee ouderdom kan ontwikkel. In 'n ondersteunende 

omgewing moedig die ouers die kind aan en stel ook die voorbeeld deurdat hulle elke dag lees en skryf 

en dit as genotvol ervaar. Dit is dus noodsaaklik vir die klein kind dat leer lees en skryf sinvol vir horn 

moet lyk. Deurdat ouers betrokke is by die kind en die kind daarin steun, skep hulle sin en betekenis 

vir die kind en bied ook aan horn 'n responderende omgewing (kyk afd 3.3). 

Om kinders nuuskierig en natuurlik gei:nteresseerd te hou in lees en skryf stel Roskos en Neuman 

(1994:79) die volgende voor: 

* Ouers kan bewus word van en maniere soek waarop leer lees en skryf nuttig kan wees vir die kind 

in sy daaglikse lewe. Byvoorbeeld, die ouer kan 'n blik of houer gebruik om as 'n "posbus" te dien, hulle 

kan dan deur die dag daarin briefies vir mekaar laat. 

* Ouers kan leer lees en skryf kreatief saamstel en in die kind se spel inwerk om nuwe kennis aan die 

kind te bied. Op hierdie manier word spel as leerwyse gebruik. 

* Ouers kan leer lees en skryf fasiliteer deur die kind te help om by wyse van die geskrewe woord met 

ander in interaksie te tree, byvoorbeeld om briewe te skryf en weer briewe te ontvang en dit saam te 

lees. 

Kinders speel graag dat hulle lees en skryf, net soos hul ouers. Wanneer kinders speel of voorgee dat 

hulle lees en skryf, word hulle blootgestel aan die gedrukte woord en raak hulle bekend daarmee. 

Wanneer hulle 'n volwassene dophou wanneer hy lees of skryf, bemerk hulle dat mens van links na regs 

lees en skryf. Wanneer hulle dan speel dat hulle lees en skryf pas hulle hierdie tegnieke, wat hulle 

bemerk het, toe en mettertyd leer hulle lees en skryf. Deurdat kinders speel berei hulle hul voor op die 

volwasse lewe. Wanneer kinders speel ontdek en leer hulle (Smith & Smith 1990: 12). 

Gedurende die vroee jare kom "die kind uit 'n pedagogiese toereikende milieu", wie se ouers horn baie 

aan boeke blootstel, in kontak met baie taalverwante stimuli. Deurdat die kind baie by boeke en lees 

betrokke is, ontwikkel sy taal en brei sy woordeskat uit. In die volgende afdeling sal taal en die rol wat 

taalontwikkeling speel by leer lees en skryf, van nader ondersoek word. 

4.2 TAALONTWIKKELING EN GELETTERDHEIDSERVARING 

Daar behoort baie geleenthede geskep te word vir die klein kind om sy taal te hoor en om dit te praat. 
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Sodoende ontwikkel ouers taal by hul kind. Vrey (1984:135) se dat taalontwikkeling groot 

opvoedkundige betekenis het. Alles wat die kind leer, is in sekere mate afhanklik van sy kennis en 

beheer van die taal. Nie net vir skoolaktiwiteite nie maar ook vir geestelike ontwikkeling het die kind 

taalvaardigheid nodig, en daarom behoort daar van vroegs af daaraan aandag geskenk te word (kyk afd 

2.2.4). 

Reeds van geboorte af moet die ouers gereeld met die kind praat. Liefdevolle woorde en 'n liefdevolle 

stemtoon sal horn nie net veilig laat voel nie, maar ook sy ouditiewe sintuig en sy taalontwikkeling 

bevoordeel, se Van Zyl (1990:51). Die kind moet aangemoedig word om geluide te maak en dit te 

herhaal. 'n Goeie taalvermoe is weer noodsaaklik vir leesgereedheid. Volgens die Bullock-verslag 

(Maat 1977:20) wat in 1972 in Engeland uitgebring is, speel die invloed van die huislike lewe in die 

voorskoolse jare 'n groot rol in die kind se taalverwerwingsgebeure en die latere aanleer van lees. 

Ouers behoort klein kinders dikwels te laat praat oor hulle daaglikse ervarings. Die ouer kan 

byvoorbeeld die kind se bewegings fyn waameem wanneer hulle speel, praat, lees en skryf, sodat hulle 

op die regte tyd 'n betekenisvolle bydrae kan maak. Britisch (1993: 49) se dat kinders wat aan deurdagte 

besprekings blootgestel word, beter denkers en sprekers word, as die kinders wat nie hierdie blootstelling 

gehad het nie. Ouers behoort daarop te let hoe hul kinders taal gebruik om ervarings te beskryf wanneer 

hulle speel. Hulle kan dan hierdie waamemings gebruik en die kind help om meer komplekse 

taalvaardighede te ontwikkel. Die natuurlike verloop van die aanleer van lees- en skryfvaardighede 

ontwikkel vanaf spel, na teken, na lees en skryf. 

Goodman et al (1993:204) beweer dat die ontwikkeling van taal gedurende die voorskoolse jare geskat 

word tussen vyf of agt woorde per dag, en dat baie min hiervan geleer word op 'n direkte wyse van 

onderrig. Die kind leer dus die woorde toevallig of op 'n informele wyse. Ouers wat bewus is van hul 

kind se taalontwikkeling, brei uit op hul kind se uitdrukkings en beskrywings en moedig horn aan, 

byvoorbeeld wanneer hy se, "K yk die hond", kan die ouer byvoorbeeld se: "Mamma sien die groot 

bruin hond wat staan en blaf, hy blaf seker vir die mense wat in die straat loop". Hier is dus sprake van 

gedagte-uitbreiding in die voltooiing van die sin en verdere inklee van die gedagte wat die kind ge-uiter 

het. 

Taal is ook 'n gevoelsmatige aangeleentheid en Penning (1980:45) se dat die atmosfeer wat tussen die 

ouer en kind heers, baie belangrik is vir taalverwerwing. Deur vir die kind stories te lees, en om met 

horn te speel, kan die ouer sy woordeskat uitbrei. Sy beweer dat die kind reeds ver gevorder het op die 

pad na leesgereedheid wanneer hy oor 'n goeie taalbeheer beskik, opdragte kan verstaan en 
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geinteresseerd is in boeke en stories (Penning 1980:45). Dit is dus belangrik voordat die kind gelei 

word om te leer lees, dat hy die begeerte behoort te he om te lees. Deur vir die kind stories te vertel, en 

voor te lees bevorder ouers die kind se totale taalontwikkeling. Soos byvoorbeeld logiese denke, 

taalgebruik, om sy woordeskat uit te brei, selfs om sy luister- en konsentrasievermoe te verbeter 

(Penning 1980:57, 58). 

Die kind se taalontwikkeling is gedurende sy vroee kinderjare grootliks afhanklik van die volwassenes 

in sy daaglikse lewe. Ouers wat bewus is van 'n kind se leerbehoeftes, se Beck (1985:22), moedig die 

kind aan om woorde te se, hulle praat baie met horn, hulle is gaande oor elke woord wat hy se, en hulle 

lees vir horn verhale voor. 

Ouers speel dus 'n deurslaggewende rol in hul kinders se geletterdheidsopvoeding. Geletterdheid groei 

vanaf die babadae uit die liefdevolle geborgenheid wat ouers aan hul kind bied. Leer lees begin op die 

skoot, se Kriegler (1988:164, 304), waar die kind leer om aandagtig te luister en algaande al hoe meer 

aktief "meelees". So word die skrifsisteem oak vir horn duidelik en binnekort begin hy ook self met 

die hulp van sy ouer "skryf'. Dit, saam met die kind se denk- en taalontwikkelling, en binne 'n 

atmosfeer van veiligheid en pret wat deur sy ouers gestimuleer word, maak horn dan gereed vir formele 

leesonderrig en formele skryfonderrig. 

4.2.1 Taalontwikkeling en intelligensie 

Geletterdheidservaring en taalontwikkeling gaan in ideale omstandighede hand aan hand. Die kind se 

sosiale omgang het 'n groot invloed op sy taalontwikkeling. Kinders wat tussen pedagogies betrokke 

volwassenes grootword, se taal behoort vinniger te ontwikkel as die taal van die wat nie hierdie 

blootstelling gehad het nie. Vrey (1984: 14 7) se dat daar 'n verband tussen taalvermoe en intelligensie 

is en dat die een die antler bevorder. 

Enersyds stel intelligensie die kind in staat om 'n meer ingewikkelde taal te bemeester. Die kind met 

'n goeie verstandsvermoe kan beter krities waarneem, verbande raaksien, betekenisse snap en 

betekenisverskille onderskei. Hierdie kind met 'n goeie verstandsvermoe kan sy taalvaardigheid 

vmmger en meer doeltreffend ontwikkel as die kind met minder intellektuele vermoens (Vrey 

1984: 147). Daarenteen kan verstandsontwikkeling ook vermoedelik positief beinvloed word deur 

taalontwikkeling (Clark 1988: 101 ). 

Taalvaardigheid stel die kind in staat om sy ervaringe beter te begryp as wanneer hy slegs ervaring gehad 

het sander innerlike spraak of overte verbalisering. Sy taal stel horn daartoe in staat om deur middel van 
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vertellings of lees of dit wat die ouers vir horn voorlees byvoorbeeld baie dinge onregstreeks te ervaar 

en te begryp wat hy andersins nie sou kon ervaar en begryp het nie. So help taal ook om die kind se 

ervaringswereld en ook sy intellek te ontwikkel (Vrey 1984:147). Deur taal gee die mens betekenis, 

word hy onderrig en gesteun om op die doeltreffendste wyse betrokke te raak en kan hy sy belewinge 

verwoord. 

Deur vir die klein kind te lees ontwikkel die ouers sy taal en help hulle die kind om sy begrip en 

taalvermoe te verbeter. Hierdeur kan die kind ook "ontdek" hoe mense lees en die vaardigheid begin 

bemeester. In die volgende afdeling sal die nut en verband wat boeke, prente, stories en speletjies vir 

leer lees en skryf het, toegelig word. 

4.2.2 Die nut van boeke, prente, stories en speletjies vir leer lees en skryf 

Boeke, prente, stories en speletjies verskaf nie net genot aan kinders nie, dit het ook waarde wanneer 

ouers hulle kinders intellektueel wil stimuleer, wanneer hulle naby mekaar wil wees en wanneer die 

ouers die kind se konsentrasievermoe wil verbeter. Die stories in boeke en prente waarna die kind kyk 

help die kind om waar te neem en te luister, terselfdertyd put hy genot uit die aanhoor van die storie en 

wanneer die ouer naby is, of hy op die ouer se skoot sit, skep dit vir die kind 'n veilige atmosfeer. 

Vir die genot en leerwaarde wat boeke vir die kind inhou, is dit nooit te vroeg om die klein kind aan 

boeke bekend te stel nie. Die meeste klein kinders hou daarvan om deur 'n boek te blaai en na prente 

te kyk. Wanneer die ouer saam deur die boek blaai en die prente beskryf of 'n storie aan die prent 

koppel, stel sy die kind bloot aan visuele en ouditiewe stimuli. Boeke kan gebruik word om die kind se 

waarnemings- en luistervermoe, asook sy kommunikatiewe spraakvaardigheid te verbeter. Deurdat die 

ouer saam met die kind deur die boek blaai en die prente beskryf en die storie vertel, leer die kind ook 

nuwe woorde en konsepte. Jalongo (1994:16) se hierdeur kan die ouer ook sy kind help om komplekser 

sinne te gebruik. 

Gee en Meredith (1994:62) beweer dat boeke die kind se verbeelding stimuleer, en die kind kan help om 

emosioneel te ontwikkel. Deurdat die kind lees en luister na die gebeure in die boek, word hy al hoe 

meer bewus van hoe antler mense voel. Moontlik het hy die vorige dag geval en seergekry. Nou luister 

hy na 'n storie waar die kind in die storie geval het en seergekry het. Die ouer kan dan vra, "Hoe het 

jy gevoel toe jy geval het?" Die simpatie wat die ouer aan die kind getoon het kan nou die kind lei om 

ook empatie teenoor die kind in die storie te ontwikkel. 

Boeke het nie net waarde vir die kognitiewe ontwikkeling van die kind nie, boeke kan ook help om die 
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kind affektief te ontwikkel soos ons uit die vorige paragraaf gesien het. McEwan (1987 :28) beweer dat 

boeke die verhouding tussen die kind en die ouer kan bevorder. Wanneer die ouer hardop vir die kind 

lees kan dit 'n gedeelde ervaring wees. Die kind sit op die ouer se skoot, en met die regte stemtoon en 

stembuiging lees die ouer die storie. Die storie kan dan vir die kind "lewend" word en hulle deel iets 

van estetiese waarde. 

Deur vir die kind hardop te lees en die storie "lewend" te maak, se McEwan (1987:28,29) help die ouer 

die kind om die doel van die gedrukte woord te verstaan, want sy gee betekenis aan die woorde op 

papier. Hierdeur kan 'n begeerte by die kind gewek word, om ook te wil lees. Wanneer 'n storie 

"lewend"word vir die kind kry dit ook nuwe betekenis vir die kind. 

Om hardop vir die kind te lees neem tyd, geduld en behels 'n een-tot-een-interaksie van ouer en kind. 

Dit vereis sensitiwiteit vir die behoeftes en belange van die individuele kind. Dit is 'n 

langtermynbeloning se Mc Ewan (1987:25). Voor die ouer egter hierdie bestemming bereik, is daar baie 

ompaaie en sypaadjies van praat, vertel en verduidelik wat die ouer behoort te volg. 

Klein kinders is ook baie lief om 'n speletjie saam met hul ouers aan die hand van 'n boek te speel. 

byvoorbeeld, "Ek sien iets wat groen is en met 'n p begin". Die kind moet dan die voorwerp op die 

bladsy soek. 

Kinders geniet dit om speletjies te speel waar hulle die alfabet en woorde leer herken. Hierdie speletjies 

vorm die basis van leer lees en skryf Terwyl die moeder saam met die kind deur die boek blaai kan sy 

ooreenkomste en verskille in prente en ook in die letters uitwys. Elke woord het 'n spesifieke vorm, 

byvoorbeeld: Waar is die kat? Hierdie vorm van die woord kan die kind dan om die woorde trek, in 'n 

tydskrif of koerant. Dieselfde vorms kan vergelyk word. Die ouer kan saam met die kind kyk na die 

woorde wat dieselfde vorm het en dieselfde lyk en hulle uitwys. Die woorde wat dieselfde vorm het, 

maar die woord verskil, kan ook aan die kind uitgewys word. So leer die kind dan om verskille en 

ooreenkomste uit te ken. 

Terwyl die moeder in die kombuis besig is om kos voor te berei, kan hulle 'n speletjie speel. Die 

moeder kan die kind bewus maak van sekere eienskappe van die voorwerpe wat in die kombuis is. Hier 

in die kombuis kan die kind ook leer om te pas en te sorteer (Gee & Meredith 1994:68). In die kombuis 

kan die kind begrippe soos posisie, grootte en getal leer. Terwyl die kind speel, leer hy hierdie begrippe 

spontaan. Die moeder is ook by horn om horn te steun. 
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Die ouer en die kind moet die "storietyd" en die "speeltyd" met 'n gevoel van tevredenheid verlaat 

(Jalongo 1994: 17). 'n Belangrike deel van lees is om die kind te leer om van boeke te hou. Die 

agtergrond en ervaring wat stories en verhalende literatuur aan die kind bied is ook belangrik. Alle 

woorde wat gelees word behoort betekenis te he vir die kind. Wanneer die kind nie 'n woord verstaan 

nie, behoort die ouer dit te verduidelik. Saam met gesprek (wat mondelinge stories en verhalende 

literatuur insluit) is spel ook 'n belangrike deel in die klein kind se daaglikse lewe. Beide gesprek en spel 

is belangrike didaktiese grondvorme van die kind. Speel is die natuurlike leerwyse van die klein kind 

en behoort daagliks deur die ouer benut te word. 

In hierdie afdeling is gekyk na die nut en voordele van boeke, prente, stories en speletjies. Die 

uiteensetting wat gegee is, het dit duidelik laat blyk dat kinders uitgenooi moet word na die wereld van 

literatuur en dat hulle nie ingesleep moet word nie (Jalongo 1994:17). In die volgende afdeling word 

gekyk na die kind se taalontwikkeling deur middel van literatuur. 

4.2.3 Taalontwikkeling deur middel van literatuur 

Literatuur word nie net tot storieboeke vir die klein kind beperk nie. Ander vorms van literatuur is ook 

belangrik en die jong kind kan daarna luister. Hier dink 'n mens aan versies, liedjies, selfs wiegeliedjies, 

gediggies, materiaalboekies met prente en eenvoudige mondelinge verhale wat alles in 'n sin literatuur 

vir die klein kind se Jalongo (1994:16). 

Op 'n speelse manier kan 'n versie of liedjie vir die kind gese of gesing word. Wanneer die kind vaak 

is en aan die slaap gesus word, kan 'n wiegeliedjie saggies en rustig gesing word. Dit kan ook 'n 

kalmeerende invloed op die kind he. Ouers en versorgers behoort die "stories vertel" en "liedjies sing" 

genotvolle aktiwiteite te maak. Die gei"nteresseerdheid in literatuur ontstaan nie vanself nie. Dit 

behoort gekweek te word met behulp van "genotvolle uurtjies", se Van Zyl (1990:50). 

Om vir die klein kind te sing, versies op te se, of stories te lees en aangename ervaringe te skep, bind 

'n band tussen die ouer en kind. Hierdie band gee vir die kind selfvertroue, dit gee vir horn waagmoed 

en skep 'n akkertjie wat voorberei word vir toekomstige leerervaringe. Hierdie ervaringe kan 'n band 

bind en emosionele stabiliteit aan die kind bied. 

W anneer literatuur op so 'n wyse aan die kind voorgehou word, bied dit ook aan horn kognitiewe 

versterking. Die kind leer om te konsentreer deurdat hy met aandag luister. Dit stimuleer ook sy denke 

en antisipasie van gebeure. Die kind hoor die woorde van die liedjie wat oor en oor gesing word en hy 

memoriseer dit. Met elke liedjie, versie, of verhaal is daar nuwe woorde, nuwe sinne en nuwe 
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uitdrukkings en selfs idiomatiese taalgebruik wat deel van sy woordeskat word en sy taalvaaldigheid 

uitbrei. Wanneer die ouers die woord met 'n prentjie verbind, is dit nog meer effektief Om na prente 

te kyk, en veral wanneer die ouer dit saam met die kind kyk, en sekere voorwerpe aan die kind uitwys, 

maak dit sinvol en leersaam vir die kind. 

V oordat voorskoolse leer lees en skryf bespreek word sal daar eers 'n paar argumente vir en teen 

voorskoolse leer lees en skryf ondersoek word. 'n Ouer wil graag vir sy kind net die beste gee. As dit 

goed is om voorskools te leer lees en skryf moet dit van nader bekyk word en ook ondersoek word. 

Indien leer lees en skryf skadelik is vir die voorskoolse kind, behoort dit ook ondersoek te word en 

behoort ouers ingelig te word oor so 'n belangrike saak. 

4.3 ARGUMENTE VIR EN TEEN VOORSKOOLSE LEER LEES EN SKRYF 

Daar is baie geskryf ten gunste van voorskoolse lees, tog is daar diegene wat daarteen is en wat beweer 

dat dit vir die klein kind skadelik is om voorskools te leer lees. Hierdie saak sal kortliks toegelig word. 

4.3.1 Argumente teen voorskoolse lees 

Kuczen (1994:51, 52) beveel nie aan dat ouers hulle kinders voorskools leer lees nie. Sy voer die 

volgende argumente aan: 

* Sy beweer dat meeste ouers nie opgelei is vir so 'n taak nie. 

* Sy le baie klem op leesgereedheid. 

* Sy beweer dat ouers baie skade aan die kind kan doen wanneer hulle hul kind leer lees en skryf en 

motiveer haar standpunt soos volg: 

- Ouers kan 'n negatiewe gevoel by die kind skep vir lees as hulle ongeduldig word en 

byvoorbeeld op die kind skree wanneer hy dit nie dadelik regkry om te lees nie. Hierdie 

gevoelens kan dan vrees veroorsaak wanneer die kind skool toe gaan. 

- Belangrike leesgereedheidsvaardighede word soms oor die hoof gesien. 

Leesgereedheidsvaardighede waarna hier verwys word, sluit in perseptuele 

ontwikkeling, soos visuele persepsie, visuele diskriminasie, visuele geheue, en 

vormwaarneming (Grove 1981:81-99). Kuczen (1994:51,52) beweer dit kan later die kind se 

lees benadeel. 

Navorsing het egter getoon dat baie jong kinders wel kan leer lees en dat leesonderrig op 'n vroee 

ouderdom sonder enige nadelige gevolge gedoen kan word (Maat 1977:52). Kuczen (1994:52) noem 

die moontlikheid dat kinders visuele probleme kan ontwikkel. Die visuele probleme wat Kuczen 

(1994:52) meld, mag dalk al vroeerteenwoordig wees by die kind en eers later opgemerk word. Hierdie 
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probleem mag 'n heel antler oorsaak he wat geheel en al buite die vroee blootstelling aan lees le. 

4.3.2 Argumente vir voorskoolse lees 

Die linguiste beweer dat die beste tyd om taalverwante leer te doen, tussen 18 maande en vier jaar is 

(Clark 1988:101). Clark (1988:103) beweer dat vroee lees 'n natuurlike en gelukkige gebeure kan wees. 

McEwan (1987:24) se: "The child who enters school already knowing how to read will have much 

smoother sailing than the child who has reading problems". Hieruit lei ons dus af dat kinders met groot 

vrug voorskools doelbewus geleer kan word om te lees, sonder dat dit vir hulle enige ongunstige 

didaktiese momente hoef in te hou. 

Clark (1988:103) se, die navorsing van Durkin (1966) gee 'n beeld van kinders wat vroeg leer lees het. 

Hierdie kinders het 'n voorsprong gehad toe hulle skool toe gegaan het en hierdie voorsprong het 

aangehou en het steeds toegeneem gedurende hulle skoolloopbaan. In die sesde skooljaar het die 

gaping tussen die wat voorskools leer lees het en die wat eers op skool leer lees het, nog steeds vergroot. 

Clark (1988: 103) beweer dat kinders tussen die ouderdomme 18 maande en vier jaar makliker leer om 

te lees as wanneer hulle eers op skool is. Verder se sy dat kinders met 'n goeie woordeskat en 

taalvermoe, en wat reeds kan lees en skryf wanneer hulle skool toe gaan 'n reuse voorsprong bo die 

kinders het wat op ses jaar eers moet leer om te lees en te skryf 

Ouers is dikwels bevrees dat hulle hul kinders op 'n verkeerde metode sal leer lees en dat dit later in die 

skool weer afgeleer sal moet word. Clark (1988:87) beweer egter dat met 'n responderende omgewings 

benadering (kyk afd 3.3) daar nie 'n verkeerde manier van leer is nie. 'n Responderende omgewing 

is 'n omgewing, waarin 'n volwassene teenwoordig is wat die kind steun, lei en begelei om te leer lees 

en skryf Deurdat die ouer baie betrokke is by die kind en deurdat die ouer en kind baie boeke saam lees 

en vrae vra, word die kind op hierdie wyse gereedgemaak vir lees. Sonder dat dit 'n bewuste metode, 

is gebeur dit spontaan en word die begeerte by die kind altyd groter en groter om te kan lees. By baie 

van die vroee lesers is dit die kind wat homself as 't ware leer lees en skryf het (McEwan 1987:20). 

Wanneer die kind belangstelling toon om te leer lees kan die ouer horn lei en help sonder dat sy dit met 

dwang doen. 

Leesgereedheid is belangrik en met 'n responderende omgewing (kyk afd 3.3) kan die kind vroeer 

leesgereed wees as sy eweknie wat nie hierdie stimulerende omgewing gehad het nie. Leesonderrig 

(as 'n geletterdheids- en voorgeletterdheidservaring) begin, soos reeds aangedui, baie vroeer as met 

skooltoetrede. Dit begin informeel in die primere opvoedingsituasie (in die ouerhuis) in 'n atmosfeer 

van veiligheid en pret. Die kind begin leer om aandagtig te luister en algaande begin die wereld van die 
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boek vir horn duidelik word. Met ander woorde die voorwaardes om te leer lees (voor

geletterdheidservaring) is veel meer omvattend as bloot die perseptueel-motoriese funksies wat 

gewoonlik in skoolverband met leesgereedheid gelykgestel word (Kriegler 1988:162). 

Uit die literatuur (Clark 1988, Beck 1985, McEwan 1987 Maree 1991) word dus afgelei dat wanneer die 

voorskoolse kind tot lees begelei word, dit nie afgedwing moet word nie. Dit behoort op 'n liefdevolle, 

speelse manier te geskied en dit behoort verkieslik 'n begeerte van die kind te wees om te leer lees en 

skryf. In plaas daarvan om die kind te demp, moedig hierdie ouers lees en skryf by die kind aan. 

Wanneer leer lees as 'n swaar plig op die ouers afgedwing word, kan hulle ongeduldig word en selfs op 

die kind begin skreeu, maar wanneer dit spontaan en met liefde geskied is daar nie gevaar dat die kind 

negatiewe gevoelens daaroor sal ontwikkel nie. Die wagwoorde is hier dus liefdevolheid, pret en 

speelsheid. Spel bly maar by onderrig aan die jong kind die leerwyse van voorkeur. 

4.4 SINVOLHEID VAN LEER LEES EN SKRYF 

Omdat die moderne mens se lewe grootliks om geletterdheid draai is dit nodig om die klein kind reeds 

ge1nteresseerd te kry en hou in geletterdheidsaspekte. Om die kind se belangstelling te behou, moet hy 

dit wat hy ervaar, verstaan. Ook die leeshandeling moet dus altyd vir die kind sinvol wees. Kriegler 

(1988:97) beweer dan ook dat kinders sal leer om te lees indien dit vir hulle sinvol of noodsaaklik is om 

dit te doen. Betekenisgewing, as kognitiewe aangeleentheid, is belangrik vir sinvolheid, maar lees is 

egter nie net 'n kognitiewe aangeleentheid nie, dit het ook 'n sterk affektiewe ondertoon. Kriegler 

(1988:160, 161) maak hieroor die volgende bewering: "die eerste voorwaarde vir leer lees en skryfis die 

liefdesband tussen kind en grootmens wat die totale opvoedingsgebeure voed en dra." Die affektiewe 

gebeure in hierdie verband is dus baie belangrik. Die kind moet geborge voel, dan sal die hele 

opvoedingsgebeure versterk en gefasiliteer word. 

Rowe (1991:66-70) se, Durkin wat in California en New York gewerk het en Clark wat in Glasgow, 

Scotland gewerk het, het in 'n groot mate tot dieselfde bevindings gekom oor kinders se boekervarings, 

naamlik: 

* boekervaring belangrik is vir klein kinders en dat leer lees en die gedrukte woord sinvol behoort te 

wees vir die kind 

* kinders eksperimenteer met verskeie strategiee, hulle probeer 'n bepaalde metode en as dit nie werk 

probeer hulle iets anders, totdat hulle die verhouding tussen spraak en die gedrukte woord ontdek 

* die blote feit om 'n boek met iemand te deel, aan die kind die gevoel van sekuriteit gee 

* daar boeke is wat kinders help om hul eie waarde te waardeer en wat hul selfvertroue bou 
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* daar boeke is wat by kinders die behoefte vervul om te presteer 

* daar baie boeke is wat aan kinders die gevoel gee dat hulle aan 'n groep behoort 

Uit hierdie bevindings blyk dit dat boeke sinvol vir die kind behoort te wees, en dat sommige kinders 

as 't ware self ontdek hoe om te lees, en hulleself dan leer lees. Rowe (1991:66-70) het ook uitgewys 

dat boeke kinders affektief kan bei:nvloed. Hulle kan deur middel van die literatuur liefdevolle 

verhoudings en 'n gevoel van eie waarde ervaar. Selfs op die sosiale gebied het boeke 'n invloed op die 

kinders deurdat hulle sekuriteit kan beleef wanneer hulle 'n boek met iemand deel. Boeke het belangrike 

opvoedingswaarde vir die kind, soos reeds uitgewys is. Verhalende literatuur kan ook terapeutiese 

waarde vir kinders he, byvoorbeeld waar die kind sy probleem vereenselwig met 'n karakter wat 'n 

soortgelyke probleem het. 

Kriegler (1988: 163) gee 'n aantal eenvoudige voorbeelde wat in elke huis toegepas kan word om leer 

lees en skryf vir die kind sinvol te maak, naamlik: 

* Die kind kan sy gunsteling kossoorte op die inkopielys "skryf' en van die rak in die winkel afhaal. 

* Eers skryf hy soentjies en later sy naam onder aan 'n brief vir ouma en oupa, hy wag dan vir 'n 

antwoord wat hy self wil lees. 

* Reeds lank voordat hy kan lees, besit hy al sy eie boeke. Hy kyk na die prente, benoem hulle, en die 

stories word vir horn gelees. 

* Saam met sy pa "lees" hy die koerant of die tydskrif saam met sy ma. 

* Elke dag behoort daar liedjies, rympies, raaisels, grappies en stories ingeweef te wees in sy daaglikse 

aktiwiteite. 

* Voor skooltoetrede vra hy reeds: "Hoe skryf mens dit?" en "Wat staan hier?" 

* Insidentele leer op die skoot word later saamlees - dit is genotvol en het betekenis vir die kind. Hy 

leer dat skrif van links na regs en van bo na onder oor die bladsy beweeg en hy raak bekend met 

skrifpatrone. 

Kinders wil graag iets besit, iets wat hul eie is en wat aan hulle eienaarskap bied. Ouers kan 'n album 

of plakboek maak waarin al die kind se pogings om te leer lees en skryf geplak word. Hierdie boek kan 

einaarskap aan die kind bied. Die boek behoort aan horn en sy pogings om te leer lees en skryf word 

daarin bewaar. Kinders kan dan self die oortreksel maak en versier en ook hul naam bo-op skryf. 

Hierdeur kan ouers dan die kind se lees-en- skryf- vordering waarneem (Roskos & Neuman 1994:81). 

Soms wil die kind 'n storie skryf en wanneer hy nog nie self kan lees of skryf nie, kan die ouers die taak 
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vir horn verrig terwyl die kind as 't ware dikteer. Wanneer die ouer as die "transkribeerder" optree 

oorkom hy die brug tussen die mondelinge en geskrewe taal vir die kind. Aangesien die kind reeds die 

inhoud en woordeskat van die storie wat hy wil skryf, ken, kan woordherkenning en lees as 'n 

herkenningsaktiwiteit gebruik word. Wanneer die ouer die storie vir die kind transkribeer, kan die ouer 

die storie weer vir die kind teruglees. Dit is belangrik dat kinders die vaardigheid sal ontwikkel om 

storieherkenning en storievertelling te bemeester. Soos die kind die vaardigheid bemeester sal hy ontdek 

dat 'n storie 'n begin het en namate hy vorder sal hy ook sien dat daar 'n slot by elke storie is (Steiner 

& Moher 1994:174). 

Die rekenaar as skryfinstrument kan ook 'n baie nuttige en nuwe instrument wees wat die kind kan 

aanmoedig om self te skryf. Guddemi en Mills ( 1991: 19) beweer dat kinders voorkeur gee aan die 

rekenaar om hul stories te "skryf' eerder as om dit "self te skryf'. Dit is moontlik omdat die rekenaar 

iets nuuts is en meer dinamies is. Dit skyn ook of kinders meer bewus is van die skryfproses en die 

alfabet wanneer hulle by die rekenaar sit. Dit is interessant dat kinders meer "kanse waag" voor die 

rekenaar as wat hulle sou wanneer hulle dit met die hand moes skryf. Hulle verkies ook dikwels om dit 

self op die rekenaar te skryf in plaas daarvan om dit aan die ouer te dikteer. Kinders moet sagkens 

aangemoedig word om gewillig wees om te waag om 'n verbinding te maak tussen die gesproke taal en 

die geskrewe taal. Die sleutelbord maak dit vir die kind makliker om te skryf, want daar kan hy die 

letters voor horn sien. Kinders leer lees en skryf deurdat hulle dit self doen en die rekenaar is een van 

die middels wat hierdie "selfdoen" kan ontlok en vergemaklik. 

Uit die voorafgaande bespreking het dit duidelik geblyk dat informele voorskoolse bemiddeling van 

leesvaardigheid vir die kind groot voordele kan inhou. In die volgende afdeling sal meer praktiese 

aspekte van die bemiddeling van lees en skryfkursories van nader beskou word. 

4.5 OVERS SE BEMIDDELING VAN HUL VOORSKOOLSE KINDERS SE LEES- EN 

SKRYFVAARDIGHEDE 

Omdat bemiddeling deur ouers of versorgers leer lees en skryf sinvol kan maak en die kind dit sinvol 

kan laat beleef, is dit nodig om kortliks te kyk na leer lees en skryf en die ouerlike bemiddeling daarvan. 

In die VSA het ouers onder andere hulle kinders by n geletterdheidsklub vir kinders laat aansluit (Stewart 

1992:75). Kinders wat aan die geletterdheidsklub behoort het, was toegelaat om foute te maak wanneer 

hulle gelees en geskryf het. Deurdat die kinders kon eksperimenteer en met die geskrewe woord kon 

"speel", het dit aan hulle meer selfVertroue gegee. Die kinders het geskryf, stories gedikteer, briewe en 

notas "geskryf' en vrae gevra oor die geskrewe taal. Die klem het op die ontwikkeling van betekenis 
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geval eerder as om net foute te korrigeer. 

· Uit navorsing wat gedoen is ten opsigte van die kinders wat aan die geletterdheidsklub behoort het, het 

dit duidelik geword dat kinders nie die geskrewe taal op hul eie kan ontdek nie. Hulle het die 

begeleiding van 'n ouer nodig om hulle met taal te laat eksperimenteer. Hulle het die bemiddeling van 

'n volwassene nodig om te hersien wat hulle reeds gedoen het en begeleiding om te sien hoe die 

geskrewe taal funksioneer (Stewart 1992:77). 

Christie en Enz (1992:205, 206) het deur navorsing aangetoon <lat die bemiddeling van 'n ouer die 

kinders se spel met "geletterdheidvoorwerpe" sinvol kan maak. Met hierdie navorsing het hulle 

geleenthede geskep vir die kinders om met geletterdheidvoorwerpe, soos boeke, pen en papier te speel 

en is hulle so aan die gedrukte woord blootgestel. Hierdie kinders is volgens Christie en Enz 

(1992:205, 206), in twee groepe verdeel. Albei groepe het dieselfde geleenthede gehad, met die verskil: 

Die een groep het 'n volwassene gehad wat hulle begelei het en leiding gegee het deur voorstelle te maak 

van wat hulle moontlik kan doen, terwyl die ander groep bloot die geletterdheidsvoorwerpe gehad het 

sonder 'n begeleidende volwassene. Daar was in die lokale waar hierdie groepe waargeneem is onder 

andere 'n hoek waar 'n huis-opset voorgestel is en waar kinders lyste gemaak het vir inkopies wat hulle 

sou gaan doen. Hulle het telefoonboodskappe neergeskryf, briewe geskryf, koerante gelees en resepte 

in kookboeke gebruik om 'n maaltyd vir die gesin voor te berei. In 'n ander hoek was 'n dierehospitaal. 

Daar het hulle tydskrifte gelees terwyl hulle in die wagkamer op die dokter gewag het. Die 

ontvangsdame het die afsprake neergeskryf Die dokter het voorskrifte voorgeskryf vir siek diere en 

inligting in die leers geskryf van die diere-pasiente. Die kinders het die funksionaliteit van die lees- en 

skryfhandeling baie duidelik in hul gedramatiseerde spel beleef 

Met 'n paar voorstelle kan ouers hul kinders lei om sinvol te speel en sodoende meer nut uit spelmateriaal 

kry en om informeel en insidenteel te leer wanneer hulle speel. Die ouers het voorstelle gemaak, soos 

gebruik die resepteboek om 'n lekker ete voor te berei, of gebruik die telefoonboek om 'n nommer op te 

soek. Wanneer hulle gespeel het dat hulle die telefoon beantwoord het, is hulle aangeraai om die 

telefoonboodskap neer te skryf By die dierekliniek is voorstelle gemaak dat die kinders die afsprake 

moes neerskryf Die mense wat die siek diere gebring het, het op die dokter gewag en het die tydskrifte 

gelees. 

Daar is gevind dat die betrokkenheid van 'n volwassene baie effektief was. Die kinders wat begelei is 

ten opsigte van wat om met die materiaal te doen, kon op hulle eie aangaan en speel. Hulle het 

entoesiasies gebly en die spel het nie ontaard nie. Die volwassene se deelname het dus die sinvolheid 
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van die spel bevorder (Christie & Enz 1992:206). 

Die groep wat egter net die materiaal gehad het, het gou belangstelling in die spel verloor en hul spel 

het geeindig met fantasiespel oor monsters en blaffende hon de (Christie & Enz 1992:216, 217). Wanneer 

kinders alleen speel, sonder die begeleiding van 'n volwassene, kan die voorwerpe onbekend wees en 

die kind het nog nie die ervaring gehad om skeppend met nuwe voorwerpe om te gaan nie. Die 

navorsing van Christie en Enz (1992:206) toon aan dat begeleiding van 'n volwassene kinders kan lei om 

te ontdek en om skeppend te kan wees. 

Hierdie navorsing toon hoe belangrik ouerbegeleiding is. Wanneer stimuli bloot aan die kind gegee 

word, ongeag hoe interessant en opvoedkundig, kan hierdie stimuli van nul en gener waarde vir die kind 

wees. Daarenteen kan 'n eenvoudige voorwerp betekenisvol wees vir die klein kind wanneer die ouer 

sekere eienskappe of sin daaraan gegee het of dit bloot aan die kind uitgewys het. Geletterdheidservaring 

kan op hierdie wyse groot waarde vir die kind inhou. 

Met die hulp van 'n volwassene kan sommige kinders die vorm en funksie van die geskrewe woord 

waarneem en kan hulle, deur spel en antler aktiwiteite, hulself leer lees en skryf Christie en Enz 

( 1992: 218) beweer ook dat sommige kinders dieselfde waarnemings kan maak deur volwassenes clop 

te hou wanneer hul ouers hardop vir hulle lees, antler neem waar hoe mense lees en skryf wanneer hulle 

na opvoedkundige televisieprogramme kyk, of wanneer stories vir hulle voorgelees word en die ouers 

met sy vinger wys waar hy lees, en nog antler kinders deur formele lees en skryflesse te ontvang. Dit 

wil dus voorkom of sommige kinders hulself leer lees deur volwassenes dop te hou wanneer hulle lees 

en skryf en dan hierdie vaardighede ontwikkel. Ander kinders is minder oplettend en ondekkend en 

word later hierdie vaardighede deur formele onderrig geleer. 

In die kinderspel ontstaan daar gapings, wat slegs deur die volwassene oorbrug kan word. Hierdie 

gapings ontstaan omdat die kind nie oor voldoende kennis, vaardighede of oordeel beskik om die spel 

sinvol te laat verloop nie. 

Dit is belangrik dat kinders in hul vroee jare baie blootstelling aan en ervaring met die geskrewe of 

gedrukte woord moet ontvang sodat hulle 'n belangstelling en 'n gei"nteresseerdheid daarin kan 

ontwikkel. Hall (1987:6) beweer dat hierdie vroee ervaring 'n baie belangrike rol speel om hulle 

belangstelling te wek. In die lig van die feit dat ouers betrokke is en graag hul kinders wil blootstel aan 

geletterdheidservaringe het Spiegel et al (1993 :76, 78) die volgende wenke gegee vir leer lees en skryf: 
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* Lees elke dag vir omtrent 10 minute vir die kind. 

* Laat die kind sien dat die ouer dikwels en om verskeie redes lees, byvoorbeeld, vir genot, vir werk of 

om 'n taak afte handel. 

* Gee vir die kind papier en iets om mee te skryf 

* Moedig die kind aan om voor te gee dat hy lees, byvoorbeeld uit 'n tydskrif of 'n boek. 

* Praat met die kind oor iets uit 'n boek of oor 'n boek wat julle saam gelees het. 

* Laat die kind luister na 'n verhaal op 'n band of plaat. 

* Moedig die kind aan om te wys na woorde ofletters wat hy ken. 

* Praat met die kind oor woorde en letters. 

* Laat die kind help om 'n inkopielys te skryf 

* Speel met die kind taalspeletjies, byvoorbeeld, "Ek <link aan iets wat rym met 'man' ". 

* Speel woordspeletjies met die klein kind, byvoorbeeld, "Korn ons kyk hoeveel di ere ons kan benoem". 

* Neem saam met die kind boeke uit die biblioteek. 

* Help die kind om briewe te skryf, byvoorbeeld aan sy ouma. 

* Laat die kind 'n storie vertel, skryf dit neer en laat horn die prentjie daarby teken. 

* N eem die kind na die dieretuin, of museum of lughawe en praat oor alles wat julle sien. Lees die 

inligtingsborde en byskrifte vir die kind en wys waar gelees word. 

* Laat die kind sien dat tydskrifte en koerante gelees word. 

* Lag hardop wanneer iets komies in 'n boek voorkom, vertel die kind daarvan - hy behoort te sien dat 

'n mens op die geskrewe woord reageer. 

* Laat die kind sien u gebruik die geskrewe woord funksioneel byvoorbeeld 'n televisiegids of 'n resep 

of 'n kruidenierswarelys of 'n ensiklopedie om inligting te kry of 'n probleem op te los. 

* Ouers kan hul eie biblioteekkaart kry en ooglopend voor die kind dit dikwels gebruik. 

* Bespreek met die kind iets wat u gelees het. 

* Laat die kind sien dat u briewe skryfvir vriende en ook vir besigheid. 

* Lees ook die pos vir die kind voor en praat met horn daaroor. 

* Wanneer 'n verhaal aan die kinders voorgelees word, kan u vrae vra soos byvoorbeeld: "Waarvan het 

jy gehou in die verhaal?" "Hoe <link jy het die dogtertjie in die verhaal gevoel oor dit of dat?", "Wat 

<link jy sal nou volgende gebeur?" Hierdeur kan kinders leer dat lees ook beteken om te <link en dat dit 

nie net die lees en se van woorde is nie. Deur vrae te vra kan begrip bevorder word. Ouers kan ook die 

struktuur van die verhaal aan hul kind voorhou. Hulle kan vir die kind wys dat 'n verhaal het 'n begin, 

'n liggaam en 'n slot. Hierdeur brei ouers ook hul kind se gesproke taal uit en verhoog die kompleksiteit 

daarvan. 

Henderson en Jackson (1993:78, 83) beweer dat die meeste kinders wat vroeg leer lees, dit sonder 
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formele onderrig doen, en dat ouers soms net hier en daar leiding gee of 'n vraag beantwoord, en dat 

die kind clan self 'n leesstrategie uitwerk. 

Daar is deur Walton (1989:55) bevind dat kinders wat voorskools geleer lees het, sekere eienskappe in 

gemeen het, naamlik hulle volhard, is nuuskierig en het ouers wat tyd maak om met hulle te praat en 

al hulle vrae te antwoord. Wanneer kinders dan vrye toegang het tot geletterdheidsmedia ( soos boeke, 

papier pen en potlood) sal hulle vrae vra daaroor en hierdie "voorwerpe" ook wil uit probeer. 

Dit wat tot nou toe beskryf is, is die waarnemings van ouers en ander volwassenes. Die vraag kan egter 

gevra word na hoe die kind oor lees en skryfvoel en hoe hy dit ervaar. In die volgende afdeling sal die 

ervarings van jong kinders gegee word. 

4.5.1 Voorskoolse kinders en hul ervaring van leer lees en skryf 

Baie voorskoolse kinders ervaar dit dat hulle kan lees. Sommiges sien lees as bloot die kyk na woorde 

en prente en die simbool wat ooreenstem met betekenis. Die begeerte om 'n prent te identifiseer wys 

op die strewe daarna om betekenis te konstrueer. In die navorsing wat Edwards (1994: 139) gedoen het, 

het sommige kinders ten opsigte van lees gese: "Jy kan die klank maak wat die letters jou 'se' om te 

maak". Dit wys op die aandag aan klank- en simboolooreenstemming wat die kinders van lees 

waargeneem het . Ander kinders het weer gese, "Jy ken die woorde want jy verstaan die woorde en clan 

se jy die woorde". Daar was ook kinders wat gese het dat hulle prente in hulle verstand vorm. Die 

integrering van klank en woorde, saam met taal en betekenis word duidelik in die antwoorde wat die 

kinders gegee het gesien. Edwards ( 1994: 13 9) se dat 50 persent van die kinders wat ondervra is oor hul 

leeservaring gese het hulle het hulleself geleer lees. Dit word moontlik so deur die kinders beleef 

omdat hul ouers insette ten opsigte van leesonderrig op 'n speelse en informele wyse gedoen het. 'n 

Verdere groep kinders wat hulp ontvang het om te leer lees, het hulle gesinslede die krediet daarvoor 

gegee. Sommige kinders het ook gemeld dat deur na ander te luister wanneer hulle lees, hulle ook baie 

gehelp is om te leer lees. Dit lyk asof beginner lesers die oorkoepelende doel van die leesproses 

verstaan nog lank voordat hulle hul kennis toon deur self te lees, beweer Edwards (1994:141). 

Samevattend kan gese word dat om verhale vir klein kinders voor te lees, met hulle te praat oor lees en 

om inligting ten opsigte van lees te gee help kinders se belangstelling in lees bevorder. Die begeerte 

om te lees behoort dus verkieslik van kleins af geskep word (Crain-Thoreson & Dale 1992: 428). Die 

meeste kinders doen ervaring oor leer lees en skryf reeds by die huis op (Stewart 1992:96). Die ideale 

leerplek vir leer lees en skryf is die voorskoolse jare, wanneer die kind en die ouers in 'n een-tot-een

verhouding saam lees en saam dinge doen. 
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In die volgende afdeling sal gekyk word na die kind en sy spel en hoe spel as didaktiese grondvorm 

gebruik kan word om te leer lees en skryf 

4.6 DIE ROL VAN SPEL TEN OPSIGTE VAN LEER LEES EN SKRYF 

Wanneer die kind speel, lewe die kind as 't ware spontaan van binne na buite. Hy skep in fantasiespel 

vir horn 'n werklikheid en stig ook gedurig nuwe werklikhede. Van der Stoep en Louw (1979: 140, 141) 

se <lit is veral die begeerte tot eksplorasie, wat so sterk in kinderspel na vore kom, wat van besondere 

betekenis is. Gedurende eksplorasie-aktiwiteite neem die kind die werklikheid waar en hou hy aan om 

te ondersoek om beter te leer ken. Die kind gee horn op 'n spontane en affektiewe wyse aan sy speltema 

of speelobjek en dit het besondere didaktiese betekenis. Die eksplorasie-aktiwiteite van die kind is nie 

net tot sy spelaktwiteite beperk nie, maar daardeur openbaar hy homself op 'n besondere manier in sy 

spel. 

Spel, as didaktiese grondvorm is dus 'n belangrike onderrig- en opvoedingsaktiwiteit in die lewe van die 

kind (Smith 1989: 197). Vir die didaktikus is spel baie belangrik omdat dit moontlikhede bied vir die 

ontwerp van didaktiese situasies waarin die leerhandeling en veral die spontane leerhandeling, gewek 

kan word. Speel en leer het dus besondere betekenis vir die didaktikus (Van der Stoep & Louw 

1979:75). 

Die kind kommunikeer deur sy spel. Deur sy spel gee hy uitdrukking aan hoe hy voel en wat hy <link. 

Spel <lien ook as 'n "uitlaatklep" vir die kind se emosionele ontlading. Die ouer kan sy kind op 'n 

natuurlike maar ook op 'n unieke wyse in sy spel ontmoet. Spel is 'n ontmoeting met die werklikheid, 

'n oefenskool vir die lewe. Sonder dat hy bewus is, is die kind van kleins af toenemend daartoe in staat 

om in die veilige ruimte van sy speelwereld aspekte van die werklike lewe te rekonstrueer en te leer 

hanteer. Soms skep hy vir horn 'n verbeeldingswereld, waarna hy dan ontvlug. Hier kan hy sonder vrees 

vir mislukking homself wees en sy vermoens op die proef stel (Smith & Smith 1990: 11 ). 

Deur spel leer die kind ook fisieke vaardighede aan. Wanneer hy byvoorbeeld rondhardloop en 

boomklim, ontwikkel sy grootspiere. Wanneer hy teken of skryf of met 'n sker knip, ontwikkel sy 

kleinspiere. Balspel verbeter weer sy oog-handkoordinasie en wanneer hy fietsry word sy vermoe om 

te balanseer ingeoefen (Smith & Smith 1990:11-14). 

Die spelende kind is potensieel ook 'n lerende kind. Spel by die kind se Smith (1989:210) is 

lewensvervulling in sigself en <lit is 'n wyse van mens-in-die-wereld wees. Deur spel gee hy uitdrukking 

aan sy hunkering, sy wense om self 'n volwassene te word. Deur spel kan die ouer ook die kind begelei 



87 

om te leer lees en skryf 

Spel hou die potensiaal in om te lei tot verbeterde beplanning, probleemoplossing, kreatiewe denke, 

taalgebruik en geheue-aanwending. Spel is 'n noodsaaklike voorbereidende aktiwiteit vir die 

bemeestering van komplekse en gesofistikeerde gevoelsmatige, intellektuele, fisiese en sosiale 

vaardighede (Smith 1989:211). Smith en Smith (1990:16) se deurdat die ouer betrokke is in die kind se 

spel kan hy horn begelei en help in die oplossing van probleme en die aanleer van lewenswaardes. 

Kinders vertolk graag rolle in die werklike lewe, soos pa en ma in 'n huisopset. Wanneer hulle hierdie 

speletjies speel is dit wenslik om regte lees-en skryfapparaat vir hulle te gee. Vukelich (1990:206) se 

dit is een van die beste maniere om kennis oor leer lees en skryf aan die kind te hied, want hierdeur het 

dit betekenis en is dit funksioneel. Kinders moet die boeke en skryfinstumente en papier in die werklike 

lewe sien. Hulle moet sien hoe hulle ouers dit gebruik en dan sal hulle dit ook wil gebruik. So kan 

verskeie werklike lewensituasies deur die kinders enersyds beleef en andersyds in die spelsituasie 

uitgespeel word 

4.7 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is daar kortliks gelet op die argumente vir en teen voorskoolse lees en skryf Kuczen 

(1994:51, 52) is van mening dat ouers nie hulle kinders voorskools moet leer lees nie. Clark (1988), 

Beck (1985), Maree (1991) en McEwan (1987) is van mening dat voorskoolse lees makliker is as 

wanneer die kind eers op ongeveer sesjarige ouderdom in die skool leer lees en hulle beveel dit sterk 

aan. Die ouer kan die kind motiveer deur sy voorbeeld en deur 'n responderende omgewing (kyk afd 3.3) 

vir die kind daar te stel. Die kind moet ook verkieslik graag wil lees en vrae vra oor lees en skryf 

Deurdat die kind dan die ouers "uitnooi" om horn te begelei is dit 'n vrugbare oomblik wat deur die ouers 

benut behoort te word. 

Taalontwikkeling is 'n belangrike aspek in die klein kind se lewe. Ouers kan 'n positiewe taalomgewing 

vir die kind daarstel, deurdat hulle baie met die kind praat en ook horn aanmoedig om te praat en geluide 

te maak. Deurdat ouers baie met die kind praat en vir horn boeke voorlees terwyl hy op die skoot sit 

ontwikkel hulle die kind se woordeskat, sinskonstruksie en algemene taalvermoe. In hierdie hoofstuk 

het dit geblyk dat intelligensie ook positief deur taal bei:nvloed word. 

Stories speel 'n belangrike rol in die kind se taalontwikkeling. Nie net stories nie maar ook antler 

literatuurvorme soos, versies, liedjies en prenteboeke kan 'n bydrae lewer. Ouers kan ook deur speletjies 

die kind help om woorde en letters te ontdek. Penning (1980:45) het aangetoon dat die atmosfeer tussen 
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die ouer en kind baie belangrik is vir taalontwikkelling. 

Leer lees en skryf behoort vir die klein kind sinvol te wees. Dit wat hy hoor en sien, behoort vir horn 

betekenis te he. Wanneer dit vir horn sin maak kan die ouer sy aandag langer hou en kan hy meer 

toereikend leer en ontdek. Kinders moet baie met boeke in aanraking kom en self ook leer om boeke te 

hanteer, want hierdeur en veral deurdat die verhalende literatuur bemiddelend met die kind gedeel word, 

kom begrip vir die gedrukte woord. 

Boeke en die verhale daarin kan ook affektiewe waarde vir kinders he. Afgesien van die inhoude kan 

die feit <lat ouer en kind 'n boek van estetiese waarde deel, kinders veilig laat voel en liefdevolle 

verhoudings laat ervaar wanneer hulle dit saam met die ouer lees of daarna luister. 

Soms wil kinders 'n storie skryf en die ouer kan hierin vir die kind bystaan en horn help. Kinders geniet 

dit ook om hul storie op die rekenaar te "skryf'. Elke geleentheid of "uitnodiging" wat ouers van hul 

kind ontvang om te leer lees of skryf of om berekeninge te maak behoort hulle aan te gryp en die kind 

te begelei. 

Wanneer die kind speel, behoort die ouer naby te wees om sy aksies en taal te begelei, om op sy 

mondelinge vertellings uit te brei, om vir die kind in te lig en om betekenis en sin aan die kind se 

ervaringe te help gee. Soms kan die ouer net rustig sit en vir die kind voorlees en vrae vra, sodat die 

kind kan sien dat lees meer is as net die se van woorde. 

Spel vervul dus 'n belangrike rol in die kind se lewe. Dit het kognitiewe, affektiewe en didaktiese 

waarde. Kinders leer nie net wanneer hulle speel nie, hulle beleef ook dinge wanneer hulle speel. 

Sonder dat die kind bewus is, leer hy om van kleins af in die veilige ruimte van sy speelwereld die 

werklike lewe te hanteer. In sy spel gee die kind uitdrukking aan hoe hy voel en wat hy dink. Soms 

gebruik die kind ook sy spel om te ontvlug. Smith (1989:210,) se dat spel 'n lewensvervulling op sigself 

vir die klein kind is. Byna alles wat 'n kind doen, is in die vorm van spel en hierdeur leer en ontdek die 

kind. Leer lees en skryf kan ook baie sinvol plaasvind, terwyl daar van spel as didaktiese grondvorm 

gebruik gemaak word. 

In die volgende hoofstuk sal die navorsingsmetodes wat in hierdie studie gevolg sal word kortliks 

bespreek word. Daar sal van twee kwalitatiewe navorsingsmetodes gebruik gemaak word, 'n aantal 

individuele onderhoude asook 'n fokusgroeponderhoud sal gevoer word. 
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HOOFSTUK5 

NA VORSINGSONTWERP 

5.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is daar kortliks gek:yk na voorskoolse geletterdheidservaring en verskeie aspekte 

wat hiermee in verband staan. In hierdie hoofstuk sal die kwalitatiewe navorsingsmetode wat vir die 

onderhawige studie gekies is omskryf en verantwoord word. 

Fokusgroeponderhoudvoering en individuele onderhoudvoering wat in hierdie studie gebruik is, word 

hier kortliks beskryf. Daar sal ook aangetoon word hoe hierdie metodes in die studie toegepas sal 

word. 

Die metode van onderhoudvoering wat in hierdie studie gebruik is, sal bespreek word. Daar sal gekyk 

word na die werwing van die groep en van individuele proefpersone vir onderhoudvoering. Daar sal 

gek:yk word na die keuse van die vergaderplek, asook die hoeveelheid onderhoude wat gevoer sal word. 

Aspekte van die onderhoud self en van die onderhoudvoerder sal ook bespreek word. 

Daar sal ook gekyk word na die datavaslegging en die verskillende soorte notas wat gebruik is. Die 

substansiele veldnotas, metodologiese notas en analitiese notas sal ook kortliks beskryf word. 

Aangesien fokusgroeponderhoude en individuele onderhoude kwalitatiewe navorsingsmetodes is, sal 

daar eerstens gekyk word na 'n paar kenmerke van kwalitatiewe navorsing. 

5.2 KWALITATIEWE NAVORSING 

Daar word oorwegend twee bree navorsingsbenaderings onderskei, naamlik kwantitatiewe en 

kwalitatiewe navorsing. In hierdie studie sal die navorser gebruik maak van 'n kwalitatiewe 

navorsingsmetode, naamlik individuele onderhoude met 'n aantal individue of gesinne, en daar sal ook 

'n fokusgroepbespreking gehou word. 

K walitatiewe navorsing konsentreer daarop om die kwalitatiewe aspekte van menslike optrede te 

benadruk, dus is dit op die kwalitatiewe en nie die kwantitatief-meetbare elemente nie van menslike 

gedrag gerig. K walitatiewe navorsing poog om die sin en betekenis wat mense aan sosiale situasies 

heg, te verhelder (Schurink 1991 :2). Met hierdie studie wil die navorser ouers se ervaring van en 

houding teenoor vroee stimulering ondersoek binne hul gesinsituasie. Vroee stimulering is 'n 
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aangeleentheid wat binne die gesin plaasvind. Die moeder is ten nouste daarmee betrokke, tog is daar 

gevalle waar die vader net so nou betrokke is by vroee stimulering. 

Fokusgroeponderhoudvoering is een van die kwalitatiewe navorsingsmetodes wat in hierdie studie 

gebruik is. Fokusgroeponderhoudvoering is 'n waardevolle metode om vroee intellektuele stimulering 

en ouerlike optrede in die kind se lewe te ondersoek (Brotherson 1994:101). Die navorser sal poog 

om hierdie onderwerp met ouers, wie se belangstelling dit was om hul kinders voorskools gereed te 

maak vir formele onderrig en toereikende kognitiewe insette te lewer, te verhelder. 

K walitatiewe navorsing se reikwydte is byna grensloos. Hierin word die data-ontleding as 't ware 

vervleg met die proses van data-insameling. Ontleding begin kort nadat die eerste onderhoud gevoer 

is en die eerste waamemings gemaak is (Dreyer 1993:233). Nadat elke onderhoud afgehandel is, word 

dit getranskribeer en daar word verdere aantekeninge gemaak. 

Hierdie navorsing (fokusgroepnavorsing) behels die verkryging van inligting wat uit groepinteraksie 

ontspring asook die verwerking van hierdie verbale data. Volgens Dreyer (1993:233) is dit ook 

moontlik om die kwalitatiewe data by geleentheid om te skakel na numeriese of kwantitatiewe data. 

Met hierdie studie sal die verbale data nie so omgeskakel word nie, maar dit sal eerder slegs kwalitatief 

in verbale vorm weergegee word. 

Konsepte het betekeniswaarde vir die kwalitatiewe navorser en hy ontleed die konsepte s6 ten einde 

'n verdieping van 'n sekere begrip of meer duidelikheid oor 'n saak te bekom. Mouton en Marais 

(1985:162) se dat uit die betekenisrykheid van die konsep 'n navorser die verskynsel wat ondersoek 

word, interpreteer. In hierdie studie word die volgende konsepte en verskynsels ondersoek, naamlik 

vroee stimulering (van die voorskoolse kind), asook metakognitiewe vaardighede, aandagtoespitsing 

en voorskoolse geletterdheidservaring. 

Dit is gewoonlik die uitgangspunt van kwalitatiewe navorsers dat die verskynsel self moet "spreek". 

Die saak wat ondersoek word, sal uitgelig word en die navorser sal dit aanteken, op band opneem en 

transkribeer (Mouton & Marais 1985:165). Met hierdie studie, waarin daar onderhoude met individue 

en 'n fokusgroepbespreking gedoen is, gee die proefpersone (respondente) hul eie mening oor vroee 

intellektuele stimulering. 

In hierdie afdeling het die navorser verduidelik waarom daar van 'n kwalitatiewe navorsingsmetode 

in hierdie studie gebruik gemaak is. In die volgende afdeling word die metodologie van 



91 

onderhoudvoering kortliks gegee. 

5.2.1 Die metodologie van onderhoudvoering 

Die metodologie van onderhoudvoering dui op die logika of filosofie onderliggend aan die wedersydse 

interaksieproses tussen onderhoudvoerder en respondent. Schurink (1988: 136) se dit gaan oor die 

"hoe" van onderhoudvoering, met antler woorde, hoe die onderhoudvoerder te werk gaan om die mees 

betroubare en geldige beeld van die werklikheid te herkonstrueer om die sosiale verskynsels wat 

ondersoek word, te begryp, te beskryf, te verklaar en moontlik selfs te voorspel. Daar bestaan geen 

algemeen geldende metode of resep waarvolgens navorsers die werklikheid kan herskep nie. Die 

verskillende metodes wat navorsers sal gebruik, word grootliks bepaal deur verskille in hul 

wereldbeskouing. Data-insamelingsinstrumente kry ook slegs betekenis wanneer dit binne 'n spesifieke 

konteks ofbetekenissisteem geplaas word. 

In die volgende afdeling sal fokusgroeponderhoudvoering van nader bekyk word. 

5.3 FOKUSGROEPONDERHOUDVOERING 

'n Fokusgroep is 'n spesiale tipe groep in terme van doel, grootte, samestelling en die prosedure wat 

gevolg word. Die lede van so 'n fokusgroep word gekies omdat hulle sekere eienskappe het wat 

verband hou met die saak oftema wat ondersoek word (Krueger 1994:6). Die term "fokus" impliseer 

dat die onderhoud beperk is tot 'n klein hoeveelheid sake wat in fokus gebring word of wat die 

brandpunt van bespreking gaan vorm. Onderhoudvoering in die fokusgroep word dus beperk tot klein 

groepe waarin al die lede deelneem aan die bespreking. Roy en Latrobe ( 1991: 106) se die filosofie 

van hierdie benadering is om 'n onderhoud met 'n groep te voer, eerder as met individue. Groepe 

vergroot die potensiaal van die individuele onderhoudvoering, en hierdeur kan sommige van die 

tekortkominge van individuele onderhoudvoering verminder word. Hierdie lede in die groep het 

gewoonlik dieselfde belangstelling. Wanneer een lid dan 'n opmerking maak kan <lit wees dat dit 'n 

soortgelyke gedagte by 'n antler lid van die groep kan ontlok waaraan die individu nie op daardie tyd 

gedink het nie. Daar word by 'n fokusgroepbespreking vrae aan 'n groep gevra, in plaas van aan 'n 

individu. Dit fokus dus nie net op een persoon nie maar op al die lede in die groep en die vrae wat 

gevra word mag dalk minder bedreigend wees vir die lede in die groep as wat dit moontlik kon gewees 

het wanneer die vraag aan 'n individu gestel word. 

Fokusgroeponderhoudvoering is, soos reeds aangedui, 'n kwalitatief-gerigte navorsingstegniek. Dit 

streef daarna om data van 'n klein aantal deelnemers (gewoonlik agt tot tien persone) met wie 

onderhoude in groepverband eerder as individueel gevoer word, te verkry. Die basis vir die 
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insameling van inligting is 'n fokusgroepbespreking. Hier word 'n onderhoud gevoer in die vorm van 

'n oop bespreking waarin elke deelnemer aarigemoedig word om kommentaar te lewer, om vrae aan 

antler deelnemers te vra, of om op die opmerkings van antler ( ook die onderhoudvoerder), te reageer. 

Die deelnemers word deur die onderhoudvoerder gelei in die bespreking van die onderwerp, en die 

navorser (as onderhoudvoerder) moedig deelname en bespreking aan (Ferreira & Puth 1988:165). 

Crabtree et al (1993: 149) beskryf fokusonderhoude soos volg: "Focused interviews are particularly 

powerful research tools that have many applications, both with individuals and in groups. The special 

characteristics unique to each make it necessary to decide whether a particular project is better 

addressed using one method, the other, or perhaps both." Hy beweer ook <lat daar 'n groot behoefte 

is om fokusgroepe en individuele onderhoudvoering verder te ondersoek. 

In die volgende af de ling sal die individuele onderhoud kortliks bespreek word aangesien daar met vier 

proefpersone individuele onderhoude gevoer is. 

5.4 INDIVIDUELE ONDERHOUDVOERING 

Geen vrae word doelbewus geformuleer nie en vrae ontwikkel spontaan tydens die natuurlike vloei van 

interaksie tussen die navorser en die respondent. Schurink (1988:138) se dat die onderhoudvoerder 

sy eie bydrae tot die minimum behoort te beperk tydens die onderhoud. Slegs die algemene tema 

waaroor inligting verlang word, word deur die onderhoudvoerder gegee. Dit is om die respondent tot 

onbevange deelname te motiveer deur horn slegs met vrae te stimuleer en om horn by die tema te hou. 

Met hierdie studie is daar vooraf 'n literatuurstudie gedoen. Hierdie literatuurstudie het die navorser 

gelei ten opsigte van die vrae wat by die onderhoude en die fokusgroepbespreking gevra is. 

'n Algemene vraag kan nou en dan gevra word om die respondent by die tema te hou of om meer 

inligting te verkry. Schurink (1988:138) se dat die werklikheid uit die betekeniswereld van die 

respondent geherkonstrueer moet word. Hierdeur ontgin die onderhouvoerder die maatskaplike 

verskynsel as bron van inligting wat die navorser wil inwin, of die saak wat die onderhoudvoerder wil 

verhelder. 

Hierdie tipe navorsing is tydrowend en lewer 'n massa data wat ordening en interpretasie vereis. In 

die volgende afdeling sal die metode van ondersoek kortliks bespreek word 

5.5 ME TO DE VAN ONDERSOEK VIR HIERDIE STUD IE 

Die doel van hierdie studie is om die kwaliteit voorgeletterdheidservaringe en voorskoolse insette ten 
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opsigte van 'n aantal presterende senior primere leerlinge te bepaal, ten einde riglyne te kan gee. Die 

ouers van hierdie kinders is genader en daar is individuele onderhoude met hulle gevoer en sommige 

van hulle is in 'n fokusgroepbespreking betrek. 

Met hierdie studie wil die navorser individuele onderhoude voer met vier individue (waarvan een in 

gesinsverband betrek is) en ook 'n fokusgroeponderhoud voer met 'n groep bestaande uit tussen ses 

en agt proefpersone (kyk afd 5.3). Die onderhoude sal met Afrikaanse en Afrikaans/Engelse (hierdie 

ouers praat beide tale in die huis) stedelike ouers gevoer word, in verband met vroee intellektuele 

stimulering van hul voorskoolse kind. Die ouers van kinders wat in die senior primere fase is en wat 

op skool presteer (wat 80 persent en meer gemiddeld op skool behaal) is vir hierdie onderhoude 

geselekteer. Met drie van die ouers sal 'n onderhoud eers individueel gevoer word en hulle sal later 

in die fokusgroepbespreking betrek word. Na die fokusgroepbespreking sal daar nog 'n onderhoud 

met 'n individu gevoer word, om meer duidelikheid oor sommige aspekte te verkry. Met hierdie 

onderhoude wil die navorser die leefwereld van die ouers ontdek en beskryf Hiermee wil die navorser 

die ouers se ervaring en insigte wat hulle opgedoen het, asook die ouers se persepsie van vroee 

stimulering en bemiddeling en wat dit vir hulle beteken het, verhelder. 

Al die onderhoude sal op oudioband vasgele word en met die fokusgroepbespreking sal ook 'n video

opname gemaak word. Die belangrikste en relevante materiaal sal vervolgens getranskribeer word. 

Tydens elke onderhoud sal daar ook notas geneem word van die gebeure en vertellings. Lyftaal en 

gesigsuitdrukkings sal aangeteken word. Direk na elke onderhoud sal nabetragting deur die 

onderhoudvoerder gehou word en 'n kort verslag van <lit wat plaasgevind het sal beskryf word. 

Al hierdie inligting sal gebruik word om 'n verslag te skryf Nadat die onderhoud afgehandel is, sal 

die data geanaliseer word en sal daar gesoek word na patrone en tendense (van vroee stimulering) wat 

tydens die onderhoude uitgestaan het. 

5.6 BEPLANNING VAN DIE FOKUSGROEPONDERHOUDVOERING EN INDIVIDUELE 

ONDERHOUDE 

By fokusgroeponderhoudvoering is die formaat buigbaar, en dit kan varieer na gelang van die 

direktiewe of nie-direktiewe rol van die onderhoudvoerder. By 'n nie-direktiewe onderhoud se die 

onderhoudvoerder net genoeg om die bespreking aan die gang te sit en probeer voorkom dat daar te 

ver van die onderwerp wat bespreek word afgedwaal word. By 'n direktiewe onderhoud bly die 

onderhoudvoerder in beheer van die bespreking, doen die meeste van die ondervraging self en 

beeindig die groep se verbale interaksie wanneer nodig. Hierdeur poog die onderhoudvoerder om orde 

in die bespreking te handhaaf en om elke onderwerp afsonderlik en in 'n voorafbepaalde volgorde te 
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verken (Ferreira & Puth 1988:169-170). 

Die meeste kwalitatief-gerigte navorsingsmetodes is op vertroue en 'n oop kommunikasie gebaseer. 

Morgan en Krueger (1993:10) beveel dus aan dat die onderhoudvoerder en die proefpersone mekaar 

sal respekteer, verdraagsaam met mekaar sal omgaan en mekaar sal konsidereer. 

* Toepassing in hierdie studie 

Die fokusgroepbespreking wat in die onderhawige navorsing gebruik sal word, is 'n redelike 

direktiewe onderhoud. Die onderhoudvoerder sal vrae aan die groep vra waarop hulle dan sal 

antwoord en op mekaar se insette sal reageer. Die temas van die ondersoek sal gedek word deur vrae 

wat die onderhoudvoerder sal vra, of onderwerpe wat spontaan uit die bespreking sal vloei. Die 

onderhoudvoerder sal dan die bespreking beeindig nadat die temas bevredigend gedek is. 

Die selektering van 'n groep om die spesifieke onderhoud mee te voer, is baie belangrik. In die 

volgende afdeling word aandag geskenk aan die wyse waarop die groep geselekteer sal word. 

5.6.1 Werwing van lede vir 'n fokusgroep en individuele onderhoudvoering 

* Teoretiese bespreking 

Die selektering of werwing van geskikte deelnemers vir 'n spesifieke onderhoud is van die uiterste 

belang. Krueger ( 1993 : 71) beveel aan dat die deelnemers versigtig gekies word, sodat die navorser 

geskikte persone kan kry vir die studie of ondersoek wat hy wil uitvoer. Die persone behoort ervaring 

in die saak wat bespreek word te he om betekenisvolle bydraes te kan lewer. Brotherson en Goldstein 

(1992:334, 335) stem saam dat die fokusgroep doelbewus geselekteer behoort te word om op 

belangrike inligting wat bespreek word, te kan fokus, om in interaksie te tree met antler en om analities 

en nie-argumenterend oor die onderwerp te praat. 

Wat die groepsituasie uniek maak is die wedersydse stimulering van deelnemers. Byte klein groepe 

kan hierdie wedersydse stimulering verlore gaan, en by te groot groepe is dit nie altyd maklik om 

die groep as geheel te beheer nie (kyk afd 5.3). 

In 'n groepsituasie is die groeplede se onderlinge verhouding met mekaar ook belangrik (Stewart & 

Shamdasani 1990:33). Die groep is nie maar net bloot 'n klomp individue wat saamgevoeg is nie. 

Die gedifferensieerde interpersoonlike eienskappe bepaal die samehorigheid van die groep. Waar die 

dele van die geheel saamwerk en mekaar wederkerig versterk, kan daar gepraat word van sinergisme 

(Pattison 1977:7). Sinergisme dui dus daarop dat die samewerking tussen verskillende dele van so 
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'n aard is dat die geheeleffek groter is as die som van die verskillende dele afsonderlik (Odendal et 

al 1988 :966). Verskillende mense "werk" saam aan 'n tema of onderwerp en die sisteem is nie staties 

nie, dit groei en verander voortdurend. Hier kan van 'n "oop" sinergisme gepraat word. Verandering 

in die een deel het 'n effek op al die antler en elke inset beteken verdere verandering en nuwe invloede 

(Pattison 1977:7). Higginbotham en Cox (1979:20) se dat 'n groep se gesamentlike poging 'n wyer 

hoeveelheid inligting, insig en idees gee. 

Wanneer die groep saamgestel word, moet daar voorsiening gemaak word vir homogeniteit sowel as 

kontras. Wanneer die deelnemers egter te drasties van mekaar verskil kan kommunikasie bemoeilik 

word (Ferreira & Puth 1988:171). Byvoorbeeld, wanneer sosiale klasse vermeng word kan die in 'n 

laer sosio-ekonomiese stand moontlik gei:nhibeerd voel teenoor die meer geletterde en welsprekende 

middelklas deelnemer. Die groep kan ook sistematies gewerfword met die hulp van organisasies of 

agentskappe of lyste wat deur hulle beskikbaar gestel word. 

Navorsers verskil daaroor of die deelnemers vreemdelinge of bekendes vir mekaar moet wees. Mense 

wat mekaar goed ken kan 'n onrealistiese homogene gesindheid openbaar. Die moontlikheid bestaan 

ook dat vriende met mekaar kan gesels en die antler deelnemers uitsluit. Soms mag die deelnemers 

oor sensitiewe aangeleenthede minder openhartig wees in die teenwoordigheid van antler wat hulle elke 

dag teekom. Sommige navorsers (Ferreira & Pu th 1988: 171) st el dus voor dat deelnemers 

vreemdelinge vir mekaar moet wees, sodat hulle vrymoedig en eerlik sal kan gesels. Dit is egter ook 

moontlik dat spontanelteit en 'n gemaklike gesprek tussen bekendes 'n fokusgroeponderhoud met 

proefpersone wat vriende is meer produktiefkan maak. 

Die navorser is van mening dat die onderwerp wat ondersoek word in 'n groot mate bepaal wie in die 

groep opgeneem moet word. In die geval waar voorskoolse stimulering en bemiddeling deur ouers 

bespreek gaan word, behoort dit nie veel saak te maak of die mense mekaar ken en of hulle 

vreemdelinge vir mekaar is nie, aangesien die onderwerp nie 'n sensitiewe saak is wat tot verleentheid 

aanleiding kan gee nie. Die tema is bloot die ouers se ervarings van hul pedagogiese interaksie met 

hul kinders. 

Wanneer die proefpersone uitgenooi word om deel te neem aan die fokusgroepbespreking, stel 

Schurink (1995:6) voor dat dit op 'n persoonlike basis gedoen word. Met antler woorde, elke 

deelnemer behoort te beleef dat hy nodig is vir hierdie onderhoud en dat hy 'n belangrike bydrae kan 

!ewer. 
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* Toepassing in hierdie studie 

Die ouers wat vir die onderhoud gekies is, is almal ouers van kinders wat op skool presteer. Al die 

kinders is in die senior primere skoolfase en het reeds getoon dat hulle presteerders is (kyk afd 5.5). 

Hierdie samespreking sal die verkryging van 'n verskeidenheid perspektiewe op vroee intellektuele 

stimulering ten doel he. 

In hierdie ondersoek sal proefpersone wat aan die navorsers bekend is, gekies word. Die meeste 

proefpersone sal ouers wees van akademies presterende kinders in dieselfde skool. Die lede ken 

mekaar nie, maar is min of meer van dieselfde sosio-ekonomiese stand met die oog daarop dat hulle 

goed met mekaar sal kommunikeer. Hulle behoort wel wat die onderwerp betref op dieselfde 

"golflengte" te wees en behoort spontaan en openhartig met mekaar te gesels en inligting van hul 

ervaring te deel. 

Die ouers wat as proetpersone gaan dien sal persoonlik genader word om 'n onderhoud aan die navorser 

toe te staan. Hulle sal ook persoonlik uitgenooi word na die fokusgroepbespreking toe. Sommige van 

die lede sal persoonlik gevra word om deel te wees van die fokusgroepbespreking en antler sal per 

telefoon genader word. 

In die volgende afdeling word gekyk na die vergaderplek en waar dit vlf die lede van die 

fokusgroepbespreking die beste sal wees om dit te hou. 

5.6.2 Keuse van 'n vergaderplek 

Die vergaderplek kan byvoorbeeld 'n kantoor, iemand se huis, of 'n skoolsaal wees. Die faktore wat 

in aanmerking geneem moet word by die keuse van 'n vergaderplek is volgens Ferreira en Puth 

(1988: 172) die volgende: 

* Teoretiese bespreking 

Daar moet gerieflike toegang tot die vergaderplek wees. Die reistyd na die vergaderplek moet so kort 

moontlik gehou word. Dit moet 'n plek wees waar die deelnemers gemaklik en vrymoedig met mekaar 

kan gesels. Die bespreking moet in privaatheid geskied en onderbrekings moet so ver moontlik 

uitgeskakel word. Dit moet geskik wees vir die gebruik van opnametoerusting. 

Die deelnemers sit gewoonlik om 'n tafel. Indien die groep vreemdelinge vir mekaar is, kan die 

groeplede naamplaatjies aanhe, sodat hulle maklik gei:dentifiseer kan word. Dit skep ook 'n gevoel van 

warmte en gee persoonlike erkenning 
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Deelnemers moet om etiese redes daarvan bewus wees <lat die onderhoud op band opgeneem word. 

Dit is onmoontlik om notas te neem van alles wat gese word en dus is 'n oudio en/of video-opname 

onontbeerlik. Navorsers (Ferreira & Puth 1988: 172) het bevind <lat enige inhiberende effek wat die 

bandopnemer op proefpersone mag he, binne 'n kort tyd verdwyn. Wanneer 'n video-opname gemaak 

word, stel dit die navorser in staat om ook noukeurig op die nie-verbale kommunikasie te let en waar 

te neem. 

Dit is nodig dat die stoele tydens die fokusgroeponderhoud s6 gerangskik sal word <lat die deelnemers 

mekaar kan sien. Wanneer daar tafels beskikbaar is, beweer Schurink (1995:6), stel <lit die deelnemers 

in staat om oogkontak met mekaar te maak, hulle kan daarop leun en hulle is minder bewus van hul 

eie liggame. 

Fokusgroepe is 'n tydrowende aktiwiteit vir die deelnemers. Stewart en Shamdasani (1990:55) stel 

voor dat ligte verversings aan die groep gebied word. Die teenwoordigheid van ligte eetgoed kan die 

deelnemers laat ontspan en moedig ook deelname aan. 

* Toepassing in hierdie studie 

Hierdie fokusgroepbespreking sal in 'n skoolsaal plaasvind. Dit word beplan oor 'n naweek, dus sal 

dit privaat wees, en hopelik sal daar geen steurings gedurende die bespreking wees nie. Almal is 

bewus waar die skoolsaal is en <lit is die mees sentrale bymekaarkomplek vir almal. Die persone met 

wie die individuele onderhoude gevoer sal word, sal in hulle huise besoek word en die onderhoude 

sal daar plaasvind. 

Die proefpersone sal naamplaatjies ontvang en sal aan mekaar voorgestel word met hul aankoms. 

Elkeen sal ook 'n voorafgemerkte plek ontvang en hulle sal rondom tafels sit. Die groeplede sal van 

'n gemaklike stoel voorsien word en iets om te drink sal aangebied word indien hulle daaraan behoefte 

sou he. 

Dit sal vooraf gereel word <lat hierdie bespreking op oudioband opgeneem sal word. Daar sal ook 'n 

video-opname tydens die fokusgroepbespreking gemaak word. 

Die bespreking sal om twee-uur die middag begin en sal na raming een en 'n half uur duur. 

N adat die geskikte vergaderplek bespreek is, sal gekyk word na die aantal onderhoude wat gevoer 

behoort te word. 
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Daar is verskeie oorwegings wat die navorser in ag moet neem wanneer daar besluit word oor die 

aantal onderhoude wat daar moet wees. 'n Belangrike oorweging is die tyd en die geld wat die 

navorser tot sy beskikking het. Die tyd wat die transkribering van die oudiobande, wat opgeneem is 

tydens die onderhoude, in beslag sal neem, behoort in ag geneem te word. Dit neem, volgens Bertrand 

et al (1992:201) ongeveer drie tot vier uur om 'n band van 'n onderhoud wat 'n uur geduur het te 

transkribeer. Analise en verslagskrywing is ook tydrowend en moet ook in gedagte gehou word 

(Knodel 1993 :41 ). 

Die navorser kan heelwat inligting uit 'n eerste onderhoud verkry. 'n Tweede onderhoud sal meer 

inligting oplewer maar alle inligting sal nie meer nuut wees nie. Teen die derde en vierde onderhoud, 

is alles wat gese is, gewoonlik al verskeie kere vantevore ook gese (Ferreira & Puth 1988: 174). Die 

onderhoudvoerder behoort die groep in te lig oor ongeveer hoeveel keer hy onderhoude met hulle as 

'n groep verlang. 

* Toepassing in hierdie studie 

Die deelnemers van die onderhawige fokusgroepbespreking sal meegedeel word dat daar slegs een keer 

byeengekom sal word. Sommige van die lede het gese dat hulle net hierdie een <lag beskikbaar het en 

dat hulle nie weer saam sal kan vergader nie, weens 'n besige program. Daar sal voor die 

fokusgroepbespreking met 'n gesin en sommige individue, asook na die bespreking met 'n individu, 

individuele onderhoude oor dieselfde onderwerp gevoer word. 

Onderhoudvoering maak 'n belangrike deel uit van hierdie navorsing, daarom sal dit in die volgende 

afdeling onder die vergrootglas geplaas word. 

5.6.4 Die onderhoud 

Soos reeds gemeld (kyk afd 5.5) sal daar 'n aantal individuele onderhoude en 'n fokusgroepbespreking 

gedoen word. Omdat die onderhoud 'n belangrike deel uitmaak van die kwalitatiewe 

navorsingsmetode, sal die onderhoud nou toegelig word. 

* Teoretiese bespreking 

Die onderhoudvoerder le gewoonlik in 'n meer direktiewe fokusgroepbespreking die grondreels neer 

en bepaal die atmosfeer. Die onderhoudvoerder moet 'n atmosfeer skep en hou wat 'n betekenisvolle 

interaksie daarstel vir al die deelnemers. Die onderhoudvoerder kan aan die bespreking sensitiwiteit 
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gee en by die groeplede 'n "gewilligheid om te luister" skep, (Morgan & Krueger 1993: 18). Deurdat 

menings en ervarings gedeel word, kan proefpersone ook nuttige inligting bekom. In 

fokusgroeponderhoudvoering word kennis dikwels gedeel. Die proefpersone deel aan die ander mee 

wat hulle gedoen het om byvoorbeeld hulle kinders intellektueel te stimuleer. Hierdie inligting kan 

weer deur ander lede uitgebou word en kan so hul kennis oor 'n saak verbreed. 

'n Bespreking kan ingelei word met 'n kort verduideliking oor die tema en die omvang van die studie, 

die formaat van die onderhoud en die onderwerpe wat bespreek gaan word. Die onderhoudvoerder kan 

moontlik begin deur op die ry af te vra na elkeen se algemene opinie of ondervindings oor die 

onderwerp. Dit verseker dat elke deelnemer ten minste een spreekbeurt kry. Hierdeur leer die 

deelnemers (groeplede) mekaar ook ken (Ferreira & Puth 1988: 173). 

Die onderhoudvoerder kan 'n lys met vrae, of temas wat hy wil navors, gebruik om deelname te 

stimuleer, of wanneer die bespreking begin afneem om dialoog en interaksie weer te bevorder. 

Hierdie lys met vrae of temas, kan ook dien as 'n kontrolelys om seker te maak dat verskillende 

aspekte van die onderwerp gedek is (Ferreira & Puth 1988: 173). Die vrae is meestal half

gestruktureerde oopvrae - vrae wat nie net met 'n eenvoudige "ja" of "nee" beantwoord kan word nie. 

Frey en Fontana (1993:27) beweer dat dit die onderhoudvoering buigsaam maak en die moontlikheid 

bied dat antwoorde weer bevraag kan word. 

Onderhoudvoering as 'n navorsingstegniek maak gebruik van groepsdinamiek om nuwe en bykomende 

inligting te bekom. Frey en Fontana (1993:32) se dat hierdie dimensie van onderhoudvoering mense 

help om gebeure of gedragspatrone beter te interpreteer en te verstaan. 

Werklike groeponderhoudvoering sluit in die praktyk onder andere opvolging, tempobeheer en 

gebalanseerde deelname in. Hierdie drie momente sal nou kortliks bespreek word. 

Opvolging vereis dat die onderhoudvoerder die fokus van die bespreking by die onderwerpe wat 

ondersoek word, hou. Wanneer die eerste onderwerp uitgeput is, word die volgende onderwerp deur 

die onderhoudvoerder voorgestel. Opvolging !ewer 'n ordelike stel individuele onderhoude op, waarin 

die onderwerpe in min of meer dieselfde volgorde bespreek word. Dit sorg ook dat al die onderwerpe 

gedek word (Ferreira & Puth 1988:173). 

Tempobeheer waarborg dat 'n direktiewe onderhoud 'n spesifieke stel onderwerpe binne die vasgestelde 

periode sal dek. Die onderhoudvoerder gee dus die pas aan vir die bespreking, sodat 'n interessante 

onderwerp nie ander ewe belangrike onderwerpe sal verdring nie. Daar moet 'n implisiete waarde aan 
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elke vraag toegeken word en die onderhoudvoerder moet van die punt afstap wanneer die tyd wat 

daarvoor toegelaat is, verloop het (Ferreira & Puth 1988: 174). 

In 'n ideale groeponderhoud dra alle deelnemers ewe veel by tot die bespreking. Die onderhoudvoerder 

kan die minder spraaksame deelnemers aanmoedig om ook hulle bydrae te lewer. Dit staan bekend as 

gebalanseerde dee/name. Dit verhoed ook dat 'n dominante groeplid die bydraes van antler inhibeer. 

Die deelnemer wat iets het om te se, moet die geleentheid daarvoor kry (Ferreira & Puth 1988: 174). 

* Toepassing in hierdie studie 

Die proefpersone ken die navorser, omdat sy vir byna al hierdie kinders wie se ouers deelgeneem het, 

skoolgehou het. Die twee wat nie ouers van oudleerlinge is nie, is ook al vir 'n geruime tyd aan die 

onderhoudvoerder bekend. 

Met hierdie onderhoud is ook gebruik gemaak van sogenaamde "oopvrae" wat later (kyk afd 5.6.5) 

bespreek sal word. 

Gedurende hierdie bespreking sal die deelnemers mekaar op die naam noem, want die naamplaatjies 

sal groot en leesbaar wees. Daar sal aan die onderhoudvoerder se linkerkant begin word, die tema sal 

kortliks genoem word en elkeen sal 'n beurt kry om die term of konsep van "vroee stimulering" 

vanuit hul eie gesigshoek te verduidelik. Daarna kan die bespreking spontaan verloop en almal 

deelneem. 

Met hierdie onderhoude kan daar ook deur antler proefpersone uitgebrei word oor 'n onderwerp wat 

bespreek gaan word. Wanneer een proefpersoon iets noem, kan die antler ook meld wat hulle in 

soortgelyke situasies gedoen het. Dit is moontlik dat die lede van hierdie groep mekaar sal steun en 

wedersyds belewenisse herroep wat hulle moontlik kon vergeet het indien hulle net as individue 

gekonsulteer sou word (kyk afd 5.3 & 5.6.1). 

Die onderhoudvoerder van hierdie fokusgroepbespreking het 'n stel vrae voorberei (kyk afd 5.6.5) om 

'n verskeidenheid temas rondom die onderwerp te dek. 

Van die groeplede mag dalk nog 'n brokkie inligting verlang, of inligting wat hulle graag wil meed eel, 

of moontlik wil hulle nog 'n vraag aan 'n mede-groeplid vra. Dit sal wel toegelaat word en daarna sal 

daar oorgegaan word na die nuwe onderwerp. 
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Gedurende sommige fokusgroepbespreking kan al die deelnemers ewe spontaan deelneem, en sal <lit 

nie nodig wees om sommige deelnemers spesifiek 'n beurt te gee nie. Wanneer die onderhoudvoerder 

egter meer helderheid oor 'n saak wil he sal die proefpersoon om meer inligting gevra word. 

Na afloop van die onderhoud sal 'n analise van die onderhoud gedoen te word en sal daar 'n 

samevatting van die bevindinge geskryf word. Hierdie samevatting sal die resultaat wees van dit wat 

die groep bespreek het en wat die bevindinge is van die groep se sin en betekenisgewing aan die 

onderwerp. 

Dit is nodeloos om te se <lat die onderhoudvoerder 'n sentrale rol vertolk met elke onderhoud, daarom 

sal die onderhoudvoerder vervolgens bespreek word. 

5.6.5 Die onderhoudvoerder 

Die onderhoudvoerder het 'n belangrike rol om te vertolk wanneer hy 'n onderhoud met proefpersone 

het. Die inligting of materiaal wat hy van hulle sal kry vir sy navorsing behoort 'n ware weergawe te 

wees van die groeplede se mededelinge. Hy is die een wat die atmosfeer bepaal en proefpersone op 

hulle gemak kan laat voel. 

* Teoretiese besprehng 

Die onderhoudvoerder behoort verder 'n atmosfeer van vertroue, vriendelikheid en openheid te skep 

wanneer die groeplede vir die fokusgroeponderhoud arriveer. Schurink (1995:8) se dat 'n warm, 

vriendelike atmosfeer die deelnemers uiteraard op hulle gemak stel. 

Die vernaamste taak van die onderhoudvoerder is om rigting aan die bespreking te gee. Gevolglik is 

<lit nodig <lat hy oor goeie onderhoudvoeringsvaardighede sal beskik. Brotherson (1994: 111, 112) se 

die onderhoudvoerder moet kan luister en dink. Hy behoort die inhoud van die gesprek en die 

houdings wat weerspieel word, neer te skryf en te kan verwerk. Hy moet effektiewe vrae kan vra en 

wel op 'n gepaste tyd. 'n Belangrike taak sal wees om te luister na wat die groeplede se. Vrae wat hy 

sal vra, behoort vrae te wees wat vra na: "wat?", "hoe?" en "beskryf asseblief'. Hy moet toesien <lat 

al die groeplede deelneem en behoort gespreksvoering te stimuleer. Die navorser moet ook goeie 

oogkontak met sy groeplede behou en nuwe inligting aan reeds genoemde inligting verbind. Die 

navorser behoort sy waarnemings gedurende die onderhoud so gou moontlik aan te teken ten einde 

'n juiste weergawe en vertolking te verseker (Roy & Latrobe 1991: 106). 
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* Toepassing in hierdie studie 

Die navorser sal by hierdie bespreking sover moontlik poog om 'n gemoedelike atmosfeer van 

openheid te skep. Die onderhoudvoerder sal die groeplede vriendelik by die deur groet, en al die 

deelnemers aan mekaar voorstel. Die proefpersone sal uitgenooi word om iets te nuttig voor die 

bespreking, of indien hulle verkies, na die tyd te geniet. 

Die navorser sal na elke onderhoud die inligting en verslag so gou moontlik transkribeer. Dit is ook 

die navorser se voorneme om sonder vooroordeel en partydigheid na die proefpersone te luister. 

* Die vrae van die onderhoudvoerder 

Dit is ook belangrik dat die navorser die vrae en temas sal oordink en iets van die probleem sal beleef. 

Daarna kan die vrae opgestel word, of die riglyne vir die onderhoud neergeskryf word. Die tipiese 

"inleidingsvraag" se Roy en Latrobe ( 1991: 106) is: "Kan jy my iets vertel van ..... ". 

Die tipe vrae wat die onderhoudvoerder vra, is baie belangrik, want hierdeur motiveer hy die groep 

om gedifferensieerd rondom die saak te <link, en word kommunikasie bevorder. Volgens Schurink 

(1995:7) is die hart van die fokusgroeponderhoud die vrae wat gevra word. Hierdie vrae moet versigtig 

gekies word en s6 gestel word dat die fokusgroep die maksimum inligting oor die saak sal gee. Vrae 

moet op die regte tydstip en van die meer algemene na die spesifieke wees en teen die einde van die 

bespreking moet die minder belangrike vrae gevra word. Krueger (1994:54-56) stel voor dat die 

volgende kategoriee van vrae gevra word: die openingsvraag, die inleidingsvrae, oorgangsvrae, 

kernvrae en finale vrae. 

* Toepassing in hierdie studie 

Omdat die onderhoudvoerder al die groeplede goed ken, is daar nie van 'n formele aanspreekvorm (wat 

"mev" en "u" impliseer) gebruik gemaak nie. Daar is van eiename asook die informele persoonlike 

voornaamwoorde "jy" en "julle" gebruik gemaak. 

( l) Die openingsvraag. Dit is 'n houdingsgebaseerde vraag en word taamlik gou beantwoord. In die 

fokusgroepbespreking en die individuele onderhoude sal die openingsvraag die volgende wees: "Hoe 

voel julle?" 

(2) Die inleidingsvrae. Hierdie vrae stel die algemene verpersoonlikte tema vir die bespreking bekend. 

Hierdie vrae is nie krities vir die bespreking nie, maar poog om die bespreking en interaksie van die 

groeplede aan die gang te sit. Die inleidingsvraag aan die groep is: (i) "Hoe gee 'n mens aandag aan 
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'n klein kind, en hoe het julle aandag gegee aan julle kind?" "Kan julle my iets vertel van vroee 

stimulering en hoe stimuleer 'n mens 'n kind?" 

(3) D;e oorgangsvrae. Hierdie vrae <lien as 'n logiese band tussen die inleidingsvrae en die kernvrae. 

Gedurende die bespreking raak die deelnemers bekend met die wyse waarop die antler groeplede die 

onderwerp sien. Na 'n kort bespreking sal gevra word: 

(ii) "Wil iemand nog iets se oor aandag gee aan jou kind?" 

( 4) Kernvrae. Twee tot vyf vrae word gewoonlik as kernvrae gevra en die grootste sorg en aandag 

behoort aan hierdie vrae gegee te word. Vrae (iii) tot (xii) is kernvrae wat aan die groep gestel is: 

(iii) "Het, julle vir julle kinders gelees? Indien wel, van hoe oud af het julle vir hulle gelees?" 

(iv) "W aar het julle kind gesit toe julle vir hom/haar gelees het?" "Het die kind op julle skoot gesit, 

langs julle, of voor julle?" 

(v) "Is daar nog iemand wat haar gedagtes wil meedeel oor hoe sy vir haar kind gelees het?" 

(vi) "Dan wil ek julle vra of julle jul kinders baie op uitstappies geneem het. Het julle vir die kind 

vertel en verduidelik wat julle sien en vir horn vrae gevra oor dit wat hy sien en hoor?" 

(vii) "Het julle dinge vir horn uitgewys?" 

(viii) "Wat doenjulle byvoorbeeld wanneer julle wildtuin toe gaan?" 

(ix) "Watter speelgoed het julle kinders gehad?" 

(x) "Het julle kinders gelees en geskryf, of gespeel dat hulle lees en skryf voor hulle skool toe is?" 

(xi) "Wat het hulle geskryf?" 

(xii) "Vir interessantheid, watter tipe dissipline het julle met hierdie kind toegepas, was julle baie 

streng met hulle of was julle meer toegeeflik?" (Hierdie vraag is ingesluit met die oog daarop om te 

bepaal of die gesinsatmosfeer en gesagstyl meer outokraties of meer demokraties was.) 

( 5) Finale vrae. Hier kan drie vrae onderskei word. Eerstens, die "al/es in ag genome" -vraag wat die 

deelnemers die belangrikste aspekte wat bespreek is, laat identifiseer. Tweedens, die 

"opsommingsvraag" wat gevra word nadat die onderhoudvoerder 'n kort opsomming van die kernvrae 

en belangrike idees van die bespreking gegee het. Die deelnemers word dan gevra of die opsomming 

voldoende is. Derdens word die ''finale vraag" gevra, en dit is: "Wie kan nog iets byvoeg?" Daar is 

aan die einde van die bespreking 'n opsomming van die bespreking gegee, en gevra of hierdie 

opsomming korrek en voldoende is en ten slotte is gevra of daar iets uitgelaat is? (Schurink 1995 :7) 

Die navorser moet oor 'n goeie analitiese vermoe beskik. Analitiese denke is noodsaaklik vir die 

organisering, reduksie en interpretasie van die data wat ingesamel is. 'n Verdere vereiste is dat die 

navorser sensitief moet wees vir die betekenisnuanses in die data. Hy moet ook 'n "teoretiese 
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sensitiwiteit" besit sodat hy in staat is om abstrakte konsepte uit die konkrete data te lig. K walitatiewe 

data-ontleding vereis ook kreatiwiteit, vindingrykheid, deursettingsvermoe en 'n vermoe om 

onsekerheid te verdra (Dreyer 1993 :23 7). 

Na die onderhoud word transkripsies gemaak van die oudio- en videobande wat tydens die 

fokusgroepbespreking opgeneem is. Daarna word 'n analise gedoen van die notas en van die 

transkripsies van die oudiobande en videobande. 

5.7 DATAVASLEGGING 

Soos reeds gese, maak kwalitatiewe navorsers gewoonlik gebruik van onderhoudvoering en 

waameming om data in te samel. Daarbenewens maak hulle dikwels gebruik van lewensgeskiedenisse, 

dagboeke en antler tipes dokumente (Dreyer 1993:239). 

Dit is, soos reeds aangedui, noodsaaklik om opnames van onderhoude te transkribeer, aangesien 

transkripsies die databasis vir analise vorm. Meestal sal die navorser luister, en weer versigtig 

luister na oudiobandopnames om die deelnemers se reaksie waar te neem en om 'n verslag te skryf uit 

die kennis van die verskillende dokumente en reaksies van die proefpersone. Aanhalings van 

proefpersone se bydraes kan in die verslag weergegee word en dit kan die verslag verder illustreer 

en kwalitatiefverryk (Ferreira & Puth 1988:175). 

Die volgende notas kan gemaak word om die navorser te help met die skrywe van die verslag (Burgess 

1991:167-174): Substansiele veldnotas, metodologiese notas en analitiese notas. Hierdie notas sal 

kortliks bespreek word: 

Substansiele veldnotas. Dit bestaan uit die situasie, gebeure en die besprekings waarin die navorser 

betrokke is tydens die onderhoud. Hierdie notas is die waarnemings van die onderhoud soos die 

onderhoudvoerder dit beleef, asook die inhoud van die dokumente, indien daar dokumente beskikbaar 

IS. 

Metodologiese notas, Dit is die persoonlike waarnemings wat die onderhoudvoerder bemerk tydens 

die onderhoud. Hierdie notas wat die onderhoudvoerder maak reflekteer die lyftaal wat die 

proefpersone weergee. Die hoof do el van die notas is om dit wat gebeur tydens die onderhoud aan te 

teken. Hier kan die navorser sy metode betrag en aanpas en ontwikkel vir 'n besondere situasie. 

Analitiese notas, is die voorbereiding vir die werklike analise. Hiermee word die vrae en antwoorde 

geanaliseer wat uit die besprekings voortgekom het. Die navorser vorm 'n oorhoofse idee van die 

verloop van die onderhoud en aantekeninge hiervan kan nuttig wees met sy verslagskrywing. 
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5.8 AANBIEDING VAN DATA 

Tipies van kwalitatiewe navorsing word daar dikwels aanhalings van die deelnemers se eie woorde 

gevind. 'n Verslag begin meestal met 'n inleiding oor die doel van die studie, die belangrikste vrae 

waaroor die ondersoeker antwoorde gesoek het, die grootte en struktuur van die "steekproef' en die 

hoofkenmerke van die groeponderhoud (Ferreira & Puth 1988: 175, 176). Hierdie verslag sal in die 

volgende hoofstuk beskryfword. 

5.9 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is daar gekyk na kwalitatiewe navorsing. Daar is vlugtig gekyk na die metodologie 

van onderhoudvoering. F okusgroeponderhoudvoering asook individuele onderhoudvoering is kortliks 

beskryf. 

Fokusgroeponderhoudvoering is 'n navorsingsmetode wat met 'n klein groep gedoen word. Die 

onderhoudvoering van hierdie studie is bespreek, die selektering van die groep, die keuse van die 

vergaderplek, die hoeveelheid onderhoude, die onderhoud self en die onderhoudvoerder is kortliks 

toegelig. 

Daar is ook kortliks verwys na die datavaslegging. Die verskillende notas wat hier gemeld is, is 

substansiele veldnotas, metodologiese notas en analitiese notas. Hier is ook gemeld hoe die verslag 

saamgestel is. 

In die volgende hoofstuk sal die navorsingsbevindinge wat uit die waarnemings van die individuele 

onderhoude asook die van die fokusgroepbespreking na vore gekom het, aangebied word. 
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HOOFSTUK6 

VERSLAGVANFOKUSGROEPONDERHOUDENINDIVIDUELEONDERHOUDVOERING 

6.1 INLEIDING 

Na hoofstuk vyf se bespreking van die navorsingsontwerp, fokusgroeponderhoudvoering asook 

individuele onderhoudvoering, sal daar nou oorgegaan word na die ontleding van die resultate van 

hierdie onderhoude. 

6.2 DOEL VAN HIERDIE ONDERSOEK 

Soos in die eerste hoofstuk (kyk afd 1.4.1) gemeld, is die algemene doel om vas te stel hoe 

presteerders se vroee intellektuele stimulasie lyk en wat die aard van die pedagogiese insette was 

wat die presterende senior primere kinders in hul voorskoolse jare ontvang het. 

Saam met die algemene doelstelling is daar ook neweskikkende doelstellings (kyk afd 1.4.2) naamlik, 

om: 

* vas te stel of presteerders hoe-kwaliteit vroee intellektuele stimulering voorskools ontvang het 

* vas te stel of hulle vroeg taal verwerf het 

* te bepaal of hulle vroeg reeds al syferbegrip opgebou het 

* na te vors of hulle heelwat voorgeletterdheidservaring gehad het voor hulle skool toe is 

6.3 AGTERGROND VAN DIE FOKUSGROEP- EN INDIVIDUELE ONDERHOUDE 

V oor die fokusgroeponderhoud gevoer is, is daar met 'n gesin asook twee moeders individuele 

onderhoude gevoer. Na die fokusgroeponderhoud is daar weer eens 'n individuele onderhoud met 

'n moeder gevoer (kyk afd 5.5). In hierdie bespreking sal daar gesamentlik na die individuele en 

fokusgroepbevindings gekyk word. Twee van die proefpersone wat in die individuele ondersoeke 

gebruik is, het ook deel uitgemaak van die fokusgroepbespreking. Daar was ses proefpersone 

betrokke by die fokusgroepbespreking. In die verslag sal daar aangetoon word of die mening of 

inligting van 'n fokusgroep (f) kom, of van 'n individuele (i) onderhoud. Hierdie individuele 

onderhoude asook die fokusgroepbespreking is almal op oudiobande opgeneem en getranskribeer. 

Die fokusgroepbespreking is ook op videoband opgeneem (kyk afd 5.5). 

Daar word anoniem na die proefpersone en gesinne verwys, byvoorbeeld as Ariana of die Botha 

gesm. Daar sal ook aanhalings van die ouers se menings en kennis wat hulle gedeel het, gegee 
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word. 

Die navorser sal nou enkele momente ten opsigte van die agtergrondinligting aangaande hierdie 

kinders verskaf. 

( 1) Met hierdie ondersoek was dit nie altyd die oudste kind wat presteer het nie. Drie van die 

kinders was die oudste, twee was die enigste, twee was die tweede kind en een was die derde kind. 

Hierbenewens wil die navorser aantoon <lat sommige van die antler kinders van die bogenoemde 

ouers ook presteerders is, maar in hierdie studie is slegs navraag gedoen en inligting bekom ten 

opsigte van kinders wat tans in die senior primere fase is. 

(2) Van die agt kinders oor wie daar in hierdie ondersoek inligting ingewin is was ses dogters en twee 

seuns. 

(3) Die kinders is op grond van hul prestasie geselekteer (kyk afd 5.5) vir hierdie studie en die ouer 

is gevra om spesifiek oor die kind te praat en inligting te verskaf. 

( 4) Daar was heelwat hoe kwaliteit volwasse betrokkenheid by hierdie kinders. Die ouers was baie 

betrokke by die kinders. Drie van die vier individuele onderhoudvoerders het dit duidelik gestel dat 

die pa's ook baie betrokke was, en vier van die ses fokusgroeplede het gemeld dat die pa's baie 

betrokke was. Drie van die ouers in die fokusgroep se grootouers was ook nou betrokke by die 

opvoeding van die kinders. 

(5) Al die kinders wie se gevalsgeskiedenisse ondersoek is, is die ouers se biologiese kinders. Met 

hul geboorte, het al die babas dadelik gehuil ( daar was dus nie 'n suurstofnood nie ), en hulle was oor 

die algemeen baie gesond. 

( 6) Van al die deelnemers is slegs drie uit die agt baba' s nie geborsvoed nie. 

Uit al die gegewens sal daar nou gepoog word om "patrone" en tendense te vind. Met die data

ontleding sal die data gereduseer word tot 'n vorm waarin <lit makliker interpreteerbaar is. Die 

direkte aanhalings van die ouers sal kursief gedruk word. 

In die volgende afdeling sal die aspekte wat bespreek is, van nader bekyk word. Saam hiermee sal 

momente ten opsigte van die ervarings- en leefwereld van die ouers en hul kinders toegelig word. 



6.4 VERSKILLENDE ASPEKTE WATBESPREEK IS. 

In hierdie afdeling sal verslag gegee word van die volgende aspekte: 

* die ouers se siening of ervaring van vroee intellektuele stimulering 

* die pedagogiese omgewing waarin die kind grootgeword het 

* die ouer se bemiddeling van die kind se leerervaringe 

* die mate waarin die kinders blootgestel is aan metakognitiewe vaardighede 

* die kinders se taalontwikkeling 

* hul voorskoolse geletterdheidservaring en blootstelling aan literatuur 

* die lees-, skryf- en berekeningervaring van die kind 

* die tipe dissipline wat gehandhaaf is 
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V ervolgens sal daar gekyk word na die ouers se ervaring en siening van vroee stimulering. Die 

verwysings na proefpersone in die fokusgroep sal met 'n (f) aangetoon word en die in 'n individuele 

onderhoud met 'n (i) soos reeds aangedui (kyk afd 6.3). 

6.4.1 Vroee stimulering 

Die eerste vraag by die fokusgroepbespreking en die individuele onderhoude was oor vroee 

stimulering en hoe hulle daaroor voel. Almal in die individuele onderhoude en in die 

fokusgroepbespreking het gese dat dit vir hulle baie belangrik is. 

Bertle (f): "Soos ans al in die pers gelees het, is vroee stimulering baie 
belangrik. Dit is 'n tyd in 'n kind se [ewe wat Jy nooit weer terugkry 

. " me. 

In die individuele onderhoud het Bertle meer uitgebrei op hierdie tema deur te se: 

Bertle (i): "Wet, ek sou dink as mens gaan praat van vroeg stimuleer, 
dan dink 'n mens in terme van direk na geboorte en so vroeg as moontlik. 
Ek sou dink dat 'n mens so gou as moontlik moet probeer om oogkontak 
te bewerkstellig en by wyse van Jou stemtoon en Jou nabyheid te probeer 
kyk of Jy die kind op Jou gesig kan laat fokus en om die f okus so lank as 
moontlik te probeer hou. Vroeer is gedink dat jy dit nie met pasgebore 
babas kan doen nie, maar nou is gesien dat jy dit wel kan doen. Dat jy 
praat en gesels en veral hierdie oogkontak behou en konsentrasie 
behou." 

Van die antler ouers in die individuele onderhoude (i) en die fokusgroepbespreking (f) het genoem, dat 

dit belangrik is om die kind te "help", om aan die kind baie lief de en aandag te gee, om vir die kind 

stories te lees, om met horn te gesels en te speel en om al hulle vrae te antwoord en om dinge aan die 

kind uit te wys. Daar is uitgewys dat ouers hul kinders se kamers versier het en kinders aan 
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verskillende teksture laat voel het. Sommige ouers in die fokusgroepbespreking het gevoel <lat 

stimulering 'n natuurlike wyse van interaksie moet wees en <lat <lit om 'n verhouding met die kind gaan 

- 'n verhouding wat die ouer moet opbou. 

* Voorlopige afleiding 

Bertle praat van vroeg stimuleer. Dit stem ooreen met wat Maree se (kyk afd 1.2.1) <lat 'n mens nooit 

te vroeg kan begin om die kind te stimuleer nie. De Witt bevestig ook <lat skoolgereedmaking reeds 

by geboorte begin (kyk afd 1.2.2). 

Om vir die kind baie liefde en aandag te gee steun die kind in sy emosionele ontwikkeling. Dit is juis 

hierdie tyd wanneer die basis gele word (volgens Erikson) vir die ontwikkeling van basiese vertroue 

(kyk afd 2. 5. 1.1). Vir die volgende fase van ontwikkeling, naamlik 'n gevoel van outonornie (kyk af d 

2.5.1.2) en die derde fase, waar die kind 'n gevoel van inisiatief ontwikkel (kyk afd 2.5.1.3), het die 

kind ook baie liefde en aandag nodig. 

Aandagtoespitsing is 'n belangrike kognitiewe vaardigheid wat van babadae af geleidelik deur die ouer 

ontwikkel behoort te word (kyk afd 3.7.2.1). Ouers behoort oogkontak te behou en so die kind se 

konsentrasie te probeer verleng, deur met die kind te praat of om 'n storie te vertel. Oogkontak van 

die moeder met die baba is dus baie belangrik (kyk afd 2.2.2.1 ). 

Dit wil voorkom of die ouers redelik ingelig was oor die waarde van vroee stimulering en oor aspekte 

van kinderontwikkeling. Hierdie kennis het hulle daarop bedag gemaak om situasies te skep om 

intellektuele ontwikkeling te ontlok en te bevorder. Die ouers het genoem <lat hulle met die kind gesels 

het, vrae gevra het en dinge aan die kind uitgewys het. Selfs visuele stimulasie (kyk afd 2.2.2.1) is 

voorsien deurdat hulle die babakamer met prente versier het en dinge in die natuur aan die kind 

uitgewys het. Hulle het ook ruimte gemaak vir die velsintuiglike gewaarwording (kyk afd 2.2.2.5) 

deurdat hulle die kind aan verskillende voorwerpe laat voel het en die teksture aan horn uitgewys het. 

Deurdat hulle baie met die kind gesels het, het hulle ook 'n luisterhouding gestimuleer (kyk afd 

2.2.2.2), konsentrasie aangemoedig en die kind se woordeskat en konseptuele begrip verbreed. 

6.4.2 Die omgewing waarin die kind grootgeword bet 

Die omgewing waarin die kind grootword speel 'n belangrike rol in sy intellektuele ontwikkeling. In 

die onderhoud met Ariana (i) het sy gemeld <lat sy die babakamer se mure met verskillende prente 

versier het. Sy het musiek vir die baba gespeel. Elke oggend het sy haar kind wakker gesing. Sy het 

emosioneel 'n rustige atmosfeer geskep wat vol was van sinvolle aktiwiteite vir die kind. 
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Die Botha gesin (i) het die omgewing met leersame voorwerpe gevul soos, luister-en-leer-kassette, 

die rekenaar en "sillabus" ("sillabus" is 'n opvoedkundige stel boeke waarin getalle en letters deur 

middel van stippellyne vir die kind geleer kan word). 

By al die individuele onderhoude en fokusgroepeonderhoud, het die ouers gese dat daar baie boeke in 

die huis was en dat hulle baie vir die klein kind gelees het. Daar is ook gebruik gemaak van 

biblioteekboeke (kyk afd 6.4.5). Die kinders is nie alleen gelaat om vir ure hulleself te vermaak nie. 

Daar was altyd iemand om aandag te gee, of interessante dinge aan hulle uit te wys. Al die ouers het 

hul kinders as 't ware met baie "taalaktiwiteite" om ring. Daar was heelwat verbale interaksie tussen 

ouers en kinders, soos byvoorbeeld deur stories aan hulle te vertel, dit wat hulle daagliks doen aan 

hulle kinders te vertel, prente te bespreek, stories te lees en dan vrae daaroor te vra. 

Al die kinders het in 'n omgewmg grootgeword waar opvoedkundige speelgoed in hulle 

speelomgewing was. Die belangrike bemiddelingsfunksie van die ouers is egter beklemtoon. Daar 

is gemeld dat daar ook speletjies soos slangetjies en leertjies met hulle gespeel is en hulle het bygevoeg 

hoe die speletjie hulle syfervermoe ontwikkel het. Ander speelgoed wat genoem is, is legkaarte, Lego, 

verskillende vormspeletjies (soos die Tupperbal) en interessante nie-breekbare skottelgoed in die 

kombuis. Die ouers het ook gemeld dat hulle kind baie buite gespeel het, onder andere met sand en 

water. Hierdie kinders het ook baie blootstelling aan die natuur gehad en baie dinge in die natuur is 

aan hulle uitgewys. 

* Voorlopige ajleidings 

Die prente teen die babakamer se mure is dikwels met die kind bespreek en na gewys. Ook die musiek 

wat die ouer dikwels gespeel het en waar sy self elke oggend die kind wakkergesing het, wys dat daar 

baie bemiddeling plaas gevind het. Die kind is aan meer as een soort literatuur blootgestel (kyk afd 

4.2.3). Nie net boeke nie maar ook liedjies wat vir die kind gesing en geleer is, wys dat hier ook 

heelwat taal aan die kind voorgehou is. 

Die opvoedkundige speelgoed waaraan die kinders blootgestel is, is met baie sorg aan die kind 

verduidelik en geleidelik het die kind die vaardigheid bemeester om die voorwerpe met sukses te 

beheer. Hier het weer eens baie verbale interaksie plaasgevind en die kind het ook nuwe konsepte by 

geleer. Op hierdie wyse het die ouers ook die kind berniddel en gelei. Wanneer 'n probleem ontstaan 

het, het hulle saam met die kind die probleem opgelos (kyk afd 3.7.3). 

Die kinders is nie slegs alleen gelaat om hulself te vermaak nie. Die sinvolle besighou van die kinders 
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is deur die ouers benut om hul kinders intellektueel te stimuleer en om hul leerervaringe te bemiddel 

(kyk afd 3.6). 

Die ouers het gemeld dat hulle dikwels saam met die kind gespeel het. T erwyl hulle gespeel het, het 

hulle ook getalbegrip by die kind ontwikkel. Spel as didaktiese grondvorm is hier intultief ingespan. 

Hier het die ouers ook die geleentheid vir aanprysing en suksesbelewing geskep en die saamspeel het 

ook die verhouding tussen die kind en die ouer verstewig. Die ouers het as 't ware as 'n speelmaat vir 

die kind opgetree. Hierdie saamspeel het die moontlikheid vir bemiddeling verhoog want die ouers 

was daar om leergeleenthede wat spontaan na vore gekom het, te benut. Hierdie saamspeel het ook 

ruim gespreksgeleentheid tussen ouer en kind geskep wat taal- en intellektuele ontwikkeling bevorder 

het (kyk afd 4.2.1). 

Daar is ook gemeld dat voorwerpe in die kombuis gebruik is om mee te speel. Terwyl die moeder 

besig was om te werk het die kind by haar gesit en speel en kon sy met die kind praat en met horn 

kommunikeer. Hier kon die moeder sekere eienskappe van die voorwerpe uitwys en die kind kon 

eksperimenteer met die voorwerpe. Gee en Meredith (1994:68) het gese dat dit juis in die kombuis 

is waar begrippe soos posisie, grootte en getal spontaan geleer kan word wanneer die moeder by is om 

die kind hierin te steun (kyk afd 4.2.2). So 'n moeder was bewus van die didaktiese, sowel as die 

genotswaarde van alledaagse artikels. 

6.4.3 Bemiddeling deur die ouer 

Die ouers vorm deel van die kind se omgewing waarin hy grootword. Bemiddeling deur ouers is een 

manier om tussen die kind en sy omgewing in te beweeg en die sinlose voorwerpe in betekenisvolle 

gestaltes te laat verander. 

Bertle (i) se: "Ek was maar een van die skakels in die ketting. Ons het 
alma/ spontaan daarop gefokus. As ons byvoorbeeld buite loop en spuit 
die tuin nat, en daar is nuwe blaarljies en blommeljies, dan fokus 'n mens 
die kind se aandag daarop. Jy vra vir hom 'hoe dink jy wat gebeur? ' en 
jy verduidelik en jy vertel daarvan. Dit het my laat dink aan 'n dame, sy 
is 'n sielkundige, wat in die "Pretoria News" geskryf het en gese het dat 
daar geen verskil tussen 'n moeder se aandag en 'n baba oppasser se 
aandag is nie. Sy het seker nou van 'n a/stand gesit en kyk en gesien die 
hoeveelheid tyd wat hulle met die kind deurbing is dieselfde, maar wat 
sy nie na kon kyk nie was die bemiddeling wat by die ma plaasgevind het. 
As mens die twee fangs mekaar kon sit, die een sit dalk met 'n stok in die 
grand en krap en neurie 'n eentonige deunljie en die kind sit net daarby, 
is dit iets anderste as die ma wat by die kind sit en ook daar in die grand 
krap en wys op die mierljies wat uit die grand uitkom en vir hom vertel 
hoe hulle stokkies aandra in hulle gaaljie. Van buite af lyk dit dieselfde, 
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maar dit is nie." 

Die een het wel 'n emosioneel steunende element by, want jy is by die kind in 'n aangename situasie, 

die antler een het 'n kognitiewe stimuleringselement by, want jy bemiddel en jy is besig om die kind 

se aandag te fokus en inligting vir horn te gee. Die twee is eintlik ligjare uitmekaar. 

Behalwe dat die proefpersone as ouers baie vir hul kinders gelees het en verduidelik het wat hulle 

gelees het, het hulle ook nog antler bemiddeling met hulle gedoen. Die Botha gesin (i) het 'n stel kaarte 

gehad wat hulle in 'n rekenaar ingevoer het en dit het die kind gehelp om te lees en te spel. Hiermee 

het heelwat bemiddeling gepaardgegaan sodat die kind later op 'n baie jong ouerderdom die rekenaar 

self kon gebruik en die speletjie self kon speel. 

Die Botha gesin (i) vertel: "Ons het 'n blom geneem en dit uitmekaar 
uitgehaal en vir haar alles vertel. As sy gevra het hoe iets werk of hoe 
die wasmasjien werk, dan het ons haar gewys. Nie net gewys nie, maar 
ook in detail verduidelik en selfs 'n prenijie geteken om dit te illustreer. " 

Tersia (i) het gese haar kind was baie nuuskierig. "Sy was net nooit 
tevrede as sy gevra het en jy nie aangehou het om te verduidelik nie. " 
Ek het altyd ook die aandag gevestig op alles in die omgewing. " 

Ariana (i) "Ons het baie gaan stap in die natuur, die hond het altyd 
saamgegaan. Dit was vir my belangrik dat sy 'n lief de vir diere en die 
natuur moet ontwikkel. Wat ek kan onthou vandat sy kon stap en ons in 
die natuur gaan stap het, het ek altyd dinge vir haar uitgewys, home, 
blomme, grassade ensovoorts. " 

By die fokusgroepbespreking het die ouers die volgende oor bemiddeling gese: 

Elsa (t): "Ek het vandat my kind klein was die lief de vir geskiedenis en 
museums aan haar probeer leer. " 

Kate (t): "Van kleins af het ons in boeke na al die prente gekyk en ... by 
die dieretuin het ons al die diere aan haar uitgewys. " 

Lita (t): "Ons was 'Friends of the zoo' - ons het kaartjies gehad vir die 
dieretuin en kon ingaan wanneer ons wou. . .. Hulle kon aan die diere 
vat en selfs onderdeur 'n kameelperd deur loop. Ons stap baie en gaan 
op uitstappies. . . . Hulle behou dit wat hulle sien en vertel dit terug. 
Hierdie kind kan onthou van ongeveer 21h jaar het sy definitiewe 
'recollections' wat sy jou in presiese detail kan vertel. Sy onthou dinge 
baie duidelik. " 

Fransina (i): "Ons kind is in die Kaap gebore en die see was 'n 
fantastiese leerveld vir hom. Daar is so baie skulpies en sand. Hy het 
daaraan gevat, hy het dit geeet, ons het sandkastele gebou, sy pa het 
hom in die see ingevat. Dit was toe hy ongeveer een jaar oud was dat hy 
baie versigtig was vir die geraas van die see. . .. Sy pa het hom 'n 
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olietenkskip gewys op die see. Hy was ongeveer twee jaar oud Toe hy 
terugkom het hy vir my ma vertel van die skip, maar dit was nie 'n 
gewone skip nie en toe sy pa se 'olietenkskip' toe se hy 'ja '. " 

Hierdie ouers het baie tyd met hul kinders deurgebring en baie bemiddeling gedoen. Hulle het baie 

op uitstappies gegaan en vrae gevra en dinge aan die kind uitgewys. Die ouers het hulle kinders baie 

buite laat speel. Die kinders het ook baie met sand en water gespeel, en ook modderkoekies gebak. 

Die ouers het ook gemeld dat hulle die kind bewus gemaak het van sy liggaamsdele en dat hulle 'n 

linker- en 'n regterkant het. Wanneer die kind gebad en aangetrek is het hulle vir die klein kind gese: 

"Dit is jou regter armpie, dit is jou linker-voetjie ensovoorts". 

* Voorlopige afleidings 

Bertle (i) het gese dat almal in die gesin spontaan deelgeneem het om hierdie klein kind se aandag op 

'n verskeidenheid voorwerpe te vestig. Wanneer hulle in die tuin was, het hulle die klein kind se 

aandag op die blare en blomme gevestig. Tersia (i) het ook genoem dat sy die kind se aandag op alles 

in die omgewing gevestig het. Ariana (i) het gese dat hulle baie in die natuur gaan stap het en sekere 

voorwerpe aan die kind uitgewys het. Fransina (t) het genoem dat hulle baie tyd by die see 

deurgebring het. Op 'n begeleide wyse het die ouers saam met die kind die natuur verken. Hier is ook 

baie geverbaliseer en die kind is aan 'n hele klomp woordeskat en konsepte blootgestel. Saam hiermee 

het vorm en kleur ook 'n rol gespeel en die kind kon dit op 'n driedimensionele vlak (in die realiteit) 

waarneem en beleef Hierdie ouers was voortdurend besig om die kind se aandag te fokus op stimuli 

en om dit vir horn te interpreteer en om horn te help om sinvol daaraan betekenis te gee. Hierdeur is 

ook 'n geleentheid geskep vir antler kognitiewe vaardighede soos aandagtoespitsing, klassifisering, 

eksplorering en konsepvorming (kyk afd 3.7.2). 

Die ouers het ook genoem dat hulle die kinders dikwels op uitstappies geneem het. Hierdie positiewe 

ingesteldheid van die ouers om hulle kinders op uitstappies te neem, het nie net geleentheid vir 

begeleide leerervaring (MLE) geskep nie, maar ook die affektiewe band tussen die ouer en die kind 

verstewig. Dit het duidelik geword dat hierdie ouers baie tyd met hul kinders deurgebring het. Die 

ouers het ook op 'n ontspanne, speelse en nie-bedreigende wyse baie vrae aan die kind gestel terwyl 

hulle op hierdie uitstappies gegaan het. Die tipe vrae was dikwels ooptipe vrae wat bevorderlik is vir 

divergente denke. Dit bied aan die kind die geleentheid om self te clink en met 'n verskeidenheid 

moontlike antwoorde vorendag te kom (kyk afd 3.7.3). 

Die ouers het ook die versorgingstye benut om aan die kinders hulle liggaamsdele te leer en die kinders 
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bewus te maak dat hulle 'n regterkant en 'n linkerkant besit. Dit is oor en oor gedoen elke keer wat die 

kind gebad is. Dit het nie net taalontwikkeling bevorder nie, maar het die kind bewus gemaak van sy 

liggaam en lateraliteit (innerlike bewustheid van die twee kante van die liggaam) wat noodsaaklik is 

vir leer en veral vir sy latere skoolgereedheid. 

6.4.4 Metakognitiewe vaardighede 

Bertie (i) het in besonderhede vertel hoe sy metakognitiewe vaardighede aan haar kind geleer het. Sy 

se: 

"Ek het Jonk daarmee begin. Ek het begin om van antisipasie gebruik 
te maak. Wanneer ek besig is om vir die kind iets te doen, dan vertel ek 
vir hom wat ek doen, byvoorbeeld, waar ek vir die kind 'n bottel maak. 
Wat baie dikwels gebeur, is dat die kind sal hanger wees en die ma 
verdwyn uit die kamer uit en 'n paar minute later kom sy dan terug met 
die bottel in die hand Dit is net momenteel, met ander woorde vandat 
die kind honger was tot die bottel gepresenteer is, het daar niks wat die 
kind betref gebeur nie, TERWYL as Jy vir die kind souse, 'O Jy is nou 
honger, kom ans gaan maak vir Jou 'n bottel met lekker melkies in; ' en 
jy het die baba op Jou heup - hierdie sewe of agt maande oue baba. Dan 
se Jy, 'ons moet die melk gaan maak '. Dan sien die kleinljie die melk, 
dan vat ons die Isomil en ons maak dit oop. 'Ons moet eers die melk in 
die beker ingooi. Kom ons vat vyf skeppies melk een, twee, drie, vier, 
vyf . Dan is hy blootgestel daaraan. 'Wat moet ons nou doen? Ons 
moet water bygooi want dit is te droog. ' Dan gaan ons kraan toe en 
gooi ons water in. 'Nou moet ons dit meng. Wil Jy vir mamma help om 
dit te meng? Kom ons meng dit anders kan ons dit nie drink nie. Dan 
gooi ans dit deur die sif, anders is daar klonte in dan gooi ans dit 
daardeur, dan gooi ans dit in die bottel. ' Ek het elke stap so aan my 
kind verduidelik. " 

Dit maak die kind nie net deel van die voorbereidingsproses nie, maar daar is 'n hele hoeveelheid 

woordeskat wat die ouer binne konteks vir die kind bybring. Uit die aard van die saak is dit 'n 

herhalende aksie. Hy begin dan te antisipeer 'Ek is honger,' en vra homself onbewustelik af "Wat 

doen mens as jy honger is?" Die stappe se volgorde, word dan geantisipeer. Dit is 'n belangrike 

metakognitiewe funksie wat die kind naderhand aanleer, naamlik dat as 'n mens 'n ding wil he, dan is 

daar 'n beplanning in jou kop, op watter wyse jy die doelstelling gaan bereik. Daar is ook 'n opvolging 

van aktiwiteite wat tot hierdie doel bereiking lei. Die metakognitiewe funksie is antisipasie. Jy maak 

eintlik as 't ware jou 'kop oop' vir die kind, om vir die kind te wys hoe lyk die beplanning van 'n 

aktiwiteit. 

Bertle (i) gaan voort: "Ek het baie oak wanneer ons gaan stap of net 
motor toe gaan en ons by trappe kom, 'n punt daarvan gemaak om hulle 
te tel, soos mens opgaan met die trappe (daardie getallebegrip); eers net 
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vorentoe tel. Soos Jy opgaan word dit al hoe meer, of Jy gaan af en tel 
terug sodat hulle kan sien daar is 'n beweging, dat dit die kind se 
getallebegrip kan bybring. As ek daarby nag kan aansluit, dan wanneer 
mens met eenvoudige berekeninge kom dan het ek probeer om oak daar 
metakognitiewe vaardigheid te leer; om my kop daar vir die kind oop te 
maak, byvoorbeeld, 'Julie is twee maatjies. As ans nou vir Julie elkeen 
twee toebroodjies moet maak, heveel sal ans moet maak? '. Dan sal ek 
nou hardop dink. 'Twee vir Jou, twee vir die maatjie, kom ans kyk nou 
hoeveel is dit, een, twee, drie, vier. Goed, ek moet nou vier broodjies vir 
Julie maak'. Met ander woorde, ek moet my eie gedagte in woorde vir 
haar weergee sander dat dit klink asof ek nou vir haar leer. " 

Dit pas baie goed in by Feuerstein se gedagte van dat die ouer die kind bevraagtekenend na die 

omgewing moet help kyk. Twee aspekte is baie belangrik. Eerstens moet 'n ensiklopediese kennis 

nie onderskat word nie. Die literatuur onderskat dit baie keer en beklemtoon slegs kreatiwiteit. 'n 

Ensiklopediese kennis verwys na die beheersing van 'n magdom konsepte, wat op geordende wyse in 

die kognitiewe struktuur as 't ware ingebed is. Dit is dan ook 'n baie belangrike ouerlike taak om die 

kind ten opsigte van konsepverwerwing te begelei. Dit kan, soos reeds aangedui, tydens die 

uitvoering van alledaagse dagtake gedoen word. 

Bertle (i) se byvoorbeeld in hierdie verband: "As mens na die supermark 
toe gaan sien Jy dit is 'n stoorhuis van konsepte, en die meeste ma's maak 
nie daarvan gebruik nie. Ek het baie daarvan gebruik gemaak. Soos ans 
verby goed loop dui ek dit aan. Ek se wat dit is en wanneer ek weet dat 
die kind nou al oorvertroud is met die konsep, dan sal ek vra wat dit is. 
As die kind dan 'n paging aanwend se ek 'Ja, dit is dit '. Mens moet nooit 
die kind in 'n verleentheidsituasie plaas nie. Jy veroorsaak dat die kind 
terugtrek. Die ander ding wat ek oak gedoen het, is om 'n vraag te 
probeer vra, om te se, 'Wat dink Jy kan dit wees?' of "Wat dink Jy kan 'n 
mens daarmee doen? ', om te kyk of die kind verskiliende moontlikhede 
kan bedink. Hierdie is om die kind se eie gedagtegang te eksploreer. Ek 
het maar gebruik gemaak van vrae. Byvoorbeeld, wanneer ans gaan 
stap, het ek die aandag probeer vestig, om te sien watter vorms die hout 
het of die home het. " 

"Wat ans dikwels gedoen het (wat my ma oak baie gedoen het) wanneer 
ans kafee toe stap, het ans gekyk na die kleure van die motors, of die 
make van die motors, of die nommerplate van die motors, en vir hulie 
gevra of hulle een's of twee's kan sien en oak die letters, en dan of hulie 
elke motor se syfers kan optel en so aan. Op die wyse staan dit Jou dan 
vry om op verskillende goed te fokus. So het 'n bekende paadjie van die 
huis af na die kafee of motor, 'n verskeidenheid goed van die werklikheid 
geword." 

Ons moet almal die een of antler tyd na 'n dokter gaan. Wat doen ouers met hul kinders terwyl hulle 

in die spreekkamer moet sit en wag? Bertle (i) het hierdie nuttige wenke gegee om die kind te help 

om nie net "soet" te wees nie maar om hierdie tyd te benut en aan die kind dinge uit te wys of om horn 



te stimuleer terwyl hulle wag. 

"Wat my baie opgeval en verbaas het as ek by 'n dokter se spreekkamer 
sit en wag was hoe min ma's voorbereid daar aankom en dat hulle eintlik 
geen aktiwiteit het nie. Hulle gryp 'n rydskrif en begin daarin lees, nou 
begin die kind aan die plante te peuter, dan kry hy 'n klap oor die been 
en dan begin hy huil en ma raas. Terwyl, as sy net 'n boekie in haar 
handsak kon gesit het of enige van die rydskrifte kon gevat het en 
goedjies deurgekyk het, dan was dit 'n aangename ervaring vir albei 
gewees." 

"Ek het eenkeer juis so 'n ervaring gehad, van 'n man wat vir sy vrou 
gewag het terwyl sy by die dokter was. Dit was 'n klein dogtertjie wat by 
hom gesit het, en hier sit hy in die piering 'Smarties' in. Dan het hy 
gevra hoeveel is daar. Dan se sy twee en dan se hy as hy nog twee bysit 
hoeveel is daar dan? En as ek een wegvat hoeveel is daar dan? So het 
hy op en af gegaan tot by tien. Die kind skree sommer die antwoord so 
uit soos sy dit geniet. Daar was niks spanning nie. " 

* Voorlopige ajleidings 
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Deurdat die ouer van antisipasie verbaal gebruikmaak, begelei die ouer die kind in 'n, belangrike 

metakognitiewe vaardigheid, <lit help ook die kind om te antisipeer wat volgende gaan gebeur. 

Deurdat die moeder ( ouer) haar kop as 't ware "oopmaak" vir die kind en altyd vrae daarmee saam vra, 

gee sy die kind die geleentheid om self te clink en <lit is bevorderlik vir die ontwikkeling van denke 

(kyk afd 3.7.1). 

Bertle het ook wanneer sy trappe geklim het, vir die kind getel. Sy het beweging en spel aan hierdie 

aktiwiteit verbind. Hier het sy ook die didaktiese waarde van spel gebruik om getalbegrip op 'n 

speelse manier aan die kind voor te hou (kyk afd 4.2.2). Later het sy vorentoe getel wanneer sy die 

trappe opgeklim het en terug getel wanneer sy die trappe afgeklim het. Hier het sy getalberip by die 

kind vasgele wat 'n belangrike deel van formele onderrig is. Wanneer die kind dan later vorentoe tel 

en terug tel in die skool, is <lit nie 'n vreemde ervaring vir horn nie en kan <lit bydra <lat hy al hoe meer 

selfvertroue kan opbou en kan presteer. 

Bogenoemde ouer het ook gebruikgemaak van oopvrae, waar sy die kind bevraagtekenend na die 

omgewing laat kyk het. Hier word verwys na afdeling 6.4.4 waar die ouer die geleentheid aan die kind 

gebied het om self te <link en met moontlike antwoorde vorendag te kom om vir die kind 

probleemoplossings te leer (kyk afd 3.7.3). 

Daar is ook gemeld dat ouers die kind sinvol kan besig hou in die dokter se spreekkamer. Enige 

wagtyd is 'n gulde geleentheid vir aangename saamwees. Verder is <lit 'n "lee" tyd wat omskep kan 
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word in 'n speel- en leertyd. 

Twee van die ouers het gemeld dat hulle die inkopietye benut het vir begeleide leerervaring. 'n 

Supermark is soos die ouer gese het, "'n stoorhuis van konsepte". Soos hulle deur die gange gestap 

het, het hulle artikels aan die kind uitgewys en so die kind aan verskillende konsepte blootgetel. Later 

het hulle die kind gevra wat dit is, nadat hulle seker was die kind ken dit en dan lofprysing vir die 

regte antwoord gegee. Dit het die geleentheid geskep vir suksesbelewing, wat 'n positiewe invloed op 

die kind se selfkonsep kan he. Die geleentheid was ook gebruik om die kind se aandag op voorwerpe 

te fokus en wel op 'n speelse wyse. Tog het hulle die kind se geheue geoefen en is hierdie tyd in 'n 

nuttige leertyd omskep. 

In die volgende afdeling sal daar gekyk word na taalontwikkeling, geletterdheidservaring asook die 

blootstelling van die jong kind aan literatuur. 

6.4.5 Taalontwikkeling en voorskoolse geletterdheidservaring asook blootstelling aan literatuur 

Bertle (i) beweer dat taalverwerwing vir haar een van die belangrikste faktore is ten opsigte van 

intellektuele stimulering. Wanneer daar een enkele prent of selfs twee of drie prentjies op een bladsy 

is, kan die ouer die prentjie aanvanklik net benoem en later kan hierdie prentjies aan 'n storie gekoppel 

word. So beweeg die ouer dan later na moeiliker stories en sy maak gereeld oogkontak met die kind. 

Daar moet volgens hierdie ouer nie meer as drie prentjies op die bladsy wees nie, want wanneer daar 

baie prentjies op 'n bladsy is trek <lit die kind se aandag af Dit moet eintlik eksklusiewe 

aandagtoespitsing wees. Die kind behoort op een prent te fokus en dan op 'n volgende prent. Soos die 

skakels in 'n ketting inskakel, word die prentjies met die storie geassosieer. Die ouers het verder vertel 

wat hulle gedoen het: 

Fransina: (f) "Ek dink dit is belangrikwanneer Jy begin om vir 'n kind 'n storie te lees dat die 
ma eers die storie moes deurgelees het in die boek en dan die storie aan die kind kan vertel. 
Dat 5Jl die emosioneel steunende komponent het: ons is bymekaar, ek kyk Jou in die oe en met 
my blik hou ekJou aandag. Dan stop ek en dan kyk ons na die prentjies saam. Wat dan die 
voorfase van lees is, 'n mens lees en hou Jou blik dan op die teks. Dit is'n bietjie van 'n 
distansiering omdat die kind dan sonder die steunende element van die blik waarmee Jy 5Jl 
aandag hou, konsentreer. As 'n mens dit dan opvolg, het ek dit nuttig gevind om van 'n 
bandmasJien gebruik te maak. Daardie storie wat Jy nou met herhaling aan die kind vertel het 
en gelees het, dat mens dit dan lees op die band. En dan luister hy daarna alleen. Hulle het 
vreeslik pref daaruit. " 

Hier het sy nou al heelwat van die "stellasies" weggevat, haar blik is nie daar nie, haar nabyheid is nie 

daar nie. Hy het bloot net die ouditiewe insette waarna hy luister. Die kind moet homself dus afsluit 

van die buitewereld en uitsluitlik fokus op die ouditiewe inset wat hy kry. Dit is 'n verdere afstand met 
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die oog op die latere leeshandeling. 

Ouers kan ook probeer om 'n kreatiewe komponent in te bou. Dit word deur die volgende respondent 

geillustreer: 

Kate: (f) "Wanneer ons stories vertel seek byvoorbeeld: 'Ek gaan 'n 
storie maak van . . . en dan begin 'n mens . . . 'Eendag was daar so en 
so ... ' en gaan jy aan. Ek vertel dan 'n klein stukkie daarvan en dan 
moet my seuntjie aangaan. Aan die begin sal hy moontlik net se, ' en toe 
gaan soek hy .sy ma. ' Net so een tussenwerpsel, maar dan gaan jy maar 
aan en met verloop van tyd sien jy die kind se stukkies word al hoe 
/anger en hy begin nou al gebruik maak van dit wat jy al gegee het in die 
storielyn saver. Verder begin hy ook dinge antisipeer wat kan opduik. 
Dit is belangrik dat dit vir die kind lekker moet wees, maar nie stresvol 
nie. " 

Divergente denke word duidelik in hierdie aktiwiteit gestimuleeer. Die kind se geheue word ingespan 

en, in die lig van die verloop van die verhaal antisipeer die kind die toekoms (metakognitief). Die 

wagwoord is om nooit druk op die kind te plaas nie, anders word die hele speelervaring as leerervaring 

gekortwiek. Vanuit didaktiese perspektief is die vier belangrike leerwyses: spel, gesprek, voorbeeld 

en opdrag. Spel is die natuurlike leerwyse van die klein kind, en wanneer die ouer in haar 

bemiddeling van leerervaringe daarvan gebruik kan maak is sy werklik in voeling met die kind se 

spontane wereldtoetredingswyse. 

Al die ouers in die individuele onderhoude sowel as in die fokusgroep het gese dat hulle baie met hulle 

kinders gepraat het en ook vir hulle baie voorgelees het. Hierdie ouers het ook baie gebruik gemaak 

van die biblioteek, en het boeke vir hul kinders uitgeneem en vir hulle daaruit voorgelees, of na prente 

gekyk. Die meeste van die kinders in die proefgroep het ook self gelees voor hulle skool toe is. 

Sommige ouers het uitgewys dat hul kinders voorskools in albei tale (Afrikaans en Engels) kon lees. 

Elsa (f) het vertel hoe sy die biblioteek benut het: 

"Ek het nogal baie nut gevind by die biblioteek. Jy kan nie al die boeke 
koop nie, daarom gaan jy by die biblioteek uitneem. Jy gaan partykeer 
hernu want daar is stories wat die kind weer na wil luister. Neem boeke 
uit wat vir Jou van waarde is. Jy sal heelwat moet hanteer om te sien of 
dit 'n ordentlike storie is. Is daar werklik 'n storielyn hierin? Is dit iets 
wat my kind kan boei? Is dit ouderdomstoepaslik? Soms kan jy dit 
herf ormuleer om dit toepaslik te maak dat dit by die kind se vlak is of 
liewer 'n treetjie vooruit sodat jy nuwe woorde kan bybring en 
verduidelik. " 
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By taalbemiddeling is die ouer op die kind se vlak en hier en daar gebruik hulle woorde wat die kind 

nie ken nie en dan verduidelik hulle dit binne konteks vir die kind. So op 'n spontane wyse word die 

woordeskat dan uitgebrei. Wanneer 'n ouer vir haar kind boeke uit die biblioteek neem kan sy dus nie 

net vat wat voorkom nie - sy sal met groot oorleg moet uitsoek. Haar doel is dus om enersyds goeie 

kinderlektuur uit te kies en andersyds toe te sien dat dit ouderdomstoepaslik is. 

Die kinders het, volgens die ouers, meestal op die ouers se skoot gesit terwyl die ouers gelees het. 

Soms het hulle op die mat gesit of op die mat saam gele. Kate (f) het gemeld dat sy altyd sekergemaak 

het dat daar fisiese kontak tussen haar en die kind was. Sy het dan ook met haar vinger gewys waar 

sy gelees het, sodat die kind die woorde wat sy lees kon sien en met haar oe kon volg waar daar gelees 

word. 

Ariana (i) en (f) het gemeld dat sy geheuekaartjies gehad het waarmee sy en haar kind saam mee 

gespeel het en waaroor hulle gepraat het. Daar is verskeie taalspeletjies wat nuwe woordeskat by 

kinders kan bybring. Hier het die moeder dit 'n stappie verder geneem en ook die kind se geheue 

geoefen. 

Twee van die ouers by die fokusgroep het gemeld dat hulle vir hul kinders "eerste woordeboeke" gegee 

het en dat hulle hul kinders gehelp het om woordjies te herken, en ook om die prente te benoem. Sulke 

woordeboeke met interessante prente is baie pret vir die kind. 

Tersia (i) en Ariana (i) het albei baie vir hul kinders gesing. Ariana (i) het saam met haar kind voor 

mense opgetree en hulle het saam gesing. Sy het ook terwyl haar kind nog heel jonk was, gebruik 

gemaak van plasiekboeke. In die bad het hulle dan na die boekie gekyk, daaroor gesels en daar in 

die bad het hulle ook dan liedjies saam gesing (kyk afd 6.4.2). 

Lita het genoem dat sy 'n "lapboek" met hakkies en ogies, drukkertjies, 'n ritsluiter, en strikkies, en 

allerhande aktiwiteite vir die kind gehad het, wat sy gebruik het om die kind in die kerk besig te hou. 

Hierdie boek kon die kind in blaai sonder dat dit 'n geraas in die kerk gemaak het en die kind was stil, 

tog het dit aan die kind taal en konsentrasiestimulasie gebied. Verder het dit aan die kind koordinasie 

gebied en hiermee saam het die fynspiere oefeninge gekry. 

Die meeste van die kinders wat hier bespreek is, het gelees voor hulle skool toe is ( soos reeds gemeld), 

sommige van hulle het ook probeer om te skryf Hulle het die letters waargeneem en daar was selfs 

by party al tekens van 'n bewustheid van hoe die letters gevorm word en van hoe die woorde gespel 
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word. Hierdie kinders het vroeg reeds gepraat en ander skoolgerigte vaardighede soos getallebegrip 

bemeester voor hulle skoal toe is. 

* Voorlopige afleidings 

Die ouers het genoem <lat taalverwerwing vir hulle een van die belangrikste fasette van intellektuele 

stimulering is. Hierdie ouers het genoem <lat hulle baie met hulle kinders gepraat het en vir hulle 

gelees het. Hulle het die kind se woordeskat uitgebrei, sinskonstruksie ingeoefen en hul denkvermoe 

uitgebrei. Hulle het baie gebruik gemaak van boeke (gewone boeke asook lap- en plastiekboeke) en 

prente wat die kind ook in die kerk en selfs in die bad kan hanteer. Van die ouers het ook genoem <lat 

hulle syfer- en letterherkenningspeletjies met die kinders gespeel het. (kyk afd 4.2.2). Hierdie kinders 

is ook aan ander literatuurvorme blootgestel soos liedjies, verse en gedigte (kyk afd 4.2.3). 

Een ouer het gemeld <lat sy, wanneer sy vir haar kind gelees het, altyd gesorg het vir fisiese kontak 

tussen haar en die kind. Hierdie fisiese kontak is nodig vir die belewing van emosionele nabyheid. 

Deurdat daar fisiese kontak is bevredig <lit die baba se sensopatiese behoeftes aan geborgenheid. 

Hierdie ouer het ook gemeld <lat sy met haar vinger gewys het waar sy lees. Dit het die kind die 

geleentheid gegee om met haar ogies te volg waar die ouer lees. Hierdeur kon die kind bemerk <lat 'n 

mens van bo na onder lees en van links na regs oor die bladsy. Die kind kon op hierdie wyse ook 

woorde begin herken en het so haarself leer lees. Die ouer het dan ook genoem <lat die kind wel gelees 

het voor sy skoal toe is. 

Deur middel van hierdie wyses van taalbemiddeling word die kind se aandagtoespitsing weer eens 

verstewig en word die kind geleer om aandag te gee aan die storie wat die ouer vertel of voorlees. 

Saam hiermee kan ook 'n kreatiewe komponent ingebou word waar die kind die storie moet help klaar 

vertel. Hierdeur vind ook baie bemiddeling plaas en word die kind se taalontwikkeling en denke 

verder gestimuleer. 

Die storie wat oor en oor vertel en vir die kind voorgelees word, kan later op 'n oudioband opgeneem 

word en die kind kan dan self later weer en weer daarna luister. Hierdeur word die kind se 

luistervaardighede bevorder en <lit kan ook 'n verdere stap wees op weg na skoolgereedheid en 

leesgereedheid. 

Hierdie kinders het almal in 'n mate gelees en geskryf voor hulle skool toe is. Die ouers het gemeld 

<lat hierdie vaardigheid spontaan ontwikkel het. Dit kon moontlik die blootstelling aan 'n voorbeeld 

van die ouers gewees het (kyk afd 4.5) wat 'n positiewe ingeseldheid teenoor geletterdheid gehad het. 
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Wanneer die ouers daagliks gelees en geskryf het, het hulle die genot en nuttigheid daarvan aan die 

kind getoon. Dit kon ook moontlik die blootstelling aan (en bemiddeling van) die baie boeke, prente, 

speletjies en ander vorme van literatuur gewees het (kyk afd 4.2.2) wat as voorgeletterdheidservaringe 

die kinders leer- en leesgereed gemaak het. 

Ouers speel dus klaarblyklik 'n belangrike rol in hul kind se geletterdheidsopvoeding. Geletterdheid 

groei vanaf die babadae uit die liefdevolle geborgenheid wat ouers aan hulle kind hied. Deurdat die 

ouers baie vir die kind gelees het, het die skrifsisteem vir hulle duidelik geword. Dit het vermoedelik 

oak daartoe bygedra dat hulle gereed was vir formele leesonderrig en formele skryfonderrig (kyk afd 

4.2) toe hulle skool toe gegaan het. 

6.4.6 Dissipline wat die ouers gehandhaaf bet 

Tussen die antwoorde wat gekry is oar vroee stimulering het daar ook momente ten opsigte van die 

emosionele en normatiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind na vore gekom. Liefde, en wel 

onvoorwaardelike liefde is gemeld as baie noodsaaklik om die kind in sy ontwikkeling te steun. 

Fransina (t) het gese: 

"Wanneer die kind 'n pak gekry het, het ons altyd probeer om te wys dat 
ons lief is vir horn. Liefde is baie belangrik wanneer jy dissipline 
toepas." 

Hoewel die meeste ouers gese het dat hulle baie streng was, is daar ook baie begrip en verduidelikings 

aan die kind gegee. Uit die bespreking het dit nie geblyk dat hulle baie rigied met hul kinders was nie. 

Die ouers, en veral Ariana (i), het genoem dat haar pa ure met haar gesit en redeneer het waarom "dit" 

verkeerd is. Sy het ook genoem dat hulle probeer het om baie konsekwent met haar te wees in die 

toepassing van dissipline. Regverdigheid was gevolglik vir Ariana (i) baie belangrik. Almal in die 

huis het 'n plig of taak gehad (selfs die klein kind het, toe sy groter was, verantwoordelikheid gekry 

wat by haar ouderdom gepas het) en elkeen mo es sy plig nakom en <lit nie op 'n ander lid van die gesin 

afskuif nie. Regverdigheid in elke opsig was vir die ma belangrik. Wanneer die ouers 'n fout begaan 

het, het hulle om verskoning gevra en hierdie waardes van medemenslike tegemoetkoming en 

beleef dheid aan hulle kind pro beer oordra. 

Fransina (t) het oor dissipline gese: 

''Met hierdie kind (derde kind) was ons aansienlik minder streng. Omdat 
hy verbaal sterk was kon ons vir horn die rede gee en dan het hy dit 
verstaan. Ons dissipline was maar baie om te verduidelik en te 
verklaar." 
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Fransina (f) het oor normatiewe ontwikkeling twee dinge gemeld: 

1. "Jn die alledaagse lewe (en ek het dit met my }anger kinders baie 
meer gedoen as met my ouer kinders) om nie net te se, 'nee, mens doen 
dit nie. ' Maar se hoekom 'n mens dit nie doen nie en hoe sou jy voel? 
Hoe dink jy voel die ander persoon, of hoe sal jy voel as iemand Jou seer 
maak? Nie buitensporige skuldgevoelens op die kind laai nie, maar die 
sensitiwiteit van die ander kind stel. " 

2. "Die ander ding is as mens na die literatuur gaan kyk. Ek was 
oortuig daarvan dat 'n kinderboek net vreugde moet gee. Ek dink nag so, 
maar die storie moet 'n oplossing he, nie 'n einde met 'n onopgelosde 
einde nie. In die literatuur kan jy op 'n beperkte wyse, menslike 
bekommemis en menslike hartseer vir die kind laat meeleef Ek dink jy 
kan 'n gevoelsdiepte veroorsaak, sander om die kind buitensporig te 
be las met hartseer. Kinders konkretiseer angs, en omskep dit in vrees ". 

"Se nou maar in 'n storie, 'n kind het 'n diertjie ... , en dat daar miskien 
iets skeejloop. Die kind sal bekommerd wees daaroor en dan werk dit 
goed uit op die ou einde. Maar daar is kommer oor iemand anders. 
Daar is dalk 'n bietjie hartseer daarby ek dink dit kan 'n bietjie meer van 
'n afgeronde persoon vir Jou gee as 'n kind wat net in die 'happy' wereld 
die hele tyd aanwesig is. Mens moet bewus wees en jy moet die 
akkertjie bietjie begin spit vir werklike empatie. " 

Met die laaste onderhoud het die navorser die ouer gevra wat haar boodskap aan die ander 

voornemende ouers is. Bertie (i) het geantwoord: 

"As ek nou vir 'n ma sou kon raad gee sou ek wou se: Laat so 'n stukkie 
van die professionele toewyding aan ononderbroke tyd aan die kind toe. 
En daarby bedoel 'n mens nie agt ure wat jy aan Jou werk spandeer het 
nie. Want sekerlik is daar 'n stukkie waarheid aan wat een van die 
persone in die groep gese het: As jy die hele tyd al jou kind se tyd 
struktureer dat sy eie kreatiwiteit en fantasie in die slag kan bly. Die 
moontlikheid bestaan daarvoor. Dit was 'n sinvolle hipotese gewees. 
Maar dat 'n mens elke dag werk aan, op 'n aangename wyse en 
doelbewus werk aan sy taalverwerwing, aan die kind se getallebegrip 
wat hom net beter gaan toerus vir die lewe. By taalverwerwing bedoel 
'n mens maar alledaagse gebruik en aandagfokus. " 

* Voorlopige ajleidings 

Die ouers was streng en konsekwent, tog het hulle situasies baie deeglik aan hul kinders verduidelik 

en gewys waarom 'n handeling verkeerd is (kyk afd 2.6.2.3). Die verduideliking waarom iets verkeerd 

is en waarom 'n mens dit nie doen nie, kan ook baie positief wees vir die kind se menswaardigheid. 

Hierdie kinders het met 'n bepaalde roetine grootgeword. Daar was 'n tyd wat hulle geeet het en 

wanneer hulle moes gaan slaap. Struktuur en roetine bied aan die kind veiligheid en sekuriteit. 
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Daar is ook deur 'n ouer gemeld dat elkeen in die gesin 'n verantwoordelikheid gehad het wat hulle 

moes vervul. Regverdigheid en liefde kon hierdie kinders help om verantwoordelikheid en 'n 

pligsbesef te ontwikkel. Dit kon vir die kind 'n gevoel laat beleef van "ek-maak-saak", hulle kan 

beleef dat hulle belangrik is en deel is van die gesin. Hierdeur beleef die kind dat hy 'n menswaardige 

bestaan het en dat hy vir sy ouers baie beteken. 

Wanneer die kind 'n probleem ervaar het, het die ouers baie verduidelik en met die kind geredeneer 

en die kind gehelp om 'n oplossing te kry. Hierdeur kan die kind ook beleef dat hy 'n belangrike deel 

van die gesin is, want sy ouers neem tyd om met horn te praat. Hierdie redenering rondom die 

probleem hou die moontlikheid in om die kind se taalontwikkeling te bevorder (kyk afd 4.2) en ook 

om probleme op te los (kyk afd 3. 7. 3). Deur aan die kind die geleentheid te bied om 'n bydrae tot die 

gesprek te maak, kan sy gevoel van eiewaarde verhoog. 

Van die ouers het gemeld dat dit vir hulle belangrik was dat hulle as ouers moes saamstem oor straf 

en kinderopvoeding. Hierdie eensgesindheid het vir die kind gehelp om 'n belewing van veiligheid en 

sekuriteit te ervaar. Dit het na hul mening ook geborgenheid aan die kind gegee en die kind in staat 

gestel om te kan waag. 

Deur die storievertelling en voorlees van stories kan kinders se normatiewe ontwikkeling ook bevorder 

en gestimuleer word. Deur aan die kind op 'n beperkte wyse aan menslike bekommernis en hartseer 

bloot te stel kan ouers ook 'n gevoelsdiepte by die kind laat ontwikkel. 

6.5 OPSOMMING 

In hierdie hoofstuk is die doel en neweskikkende doelstellings soos in die eerste hoofstuk uiteengesit, 

genoem. Die agtergrond van die ondersoek in die fokusgroepbespreking asook die individuele 

onderhoude is kortliks geskets. Hierdie kinders, wie se ouers onderhoude mee gevoer is, is almal in 

die senior primere fase en het reeds getoon dat hulle presteer. Met hierdie empiriese studie het die 

navorser probeer vasstel wat die kwaliteit van vroee intellektuele stimulering was van kinders wat in 

die senior primere fase uitmuntend op skool presteer het. In hierdie ondersoek het dit geblyk dat die 

proefgroep as presteerders almal hoe kwaliteit vroee intellektuele insette ontvang het. 

Verskillende aspekte wat toegelig is, is vroee stimulering, die omgewing waarin die kind grootgeword 

het en die bemiddeling wat die ouers met hul kinders gedoen het. Daar is ook kortliks gekyk na 

metakognitiewe vaardighede wat aan hierdie kinders bemiddel is. Daar is dikwels van die ouer se 

direkte woorde aangehaal om die prentjie duidelik weer te gee. 
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In hierdie hoofstuk is daar ook gekyk na die vroee taalontwikkeling en voorskoolse 

geletterdheidservaring en die kind se blootstelling aan die verskillende vorme van literatuur. Die ouers 

wat in die onderhoude betrek was, het kinderboeke, materiaalboeke, plastiekboeke, gediggies en 

liedjies met hulle kinders gedeel. 

Die ontwikkeling van die voorskoolse kind is in hoofstuk twee bespreek. In hierdie ondersoek het die 

emosionele en normatiewe ontwikkeling ook na vore gekom. Die ouers het hierdie onderwerp 

spontaan belig. Sake soos liefde en regverdigheid het in die bespreking na vore gekom. Die meeste 

proefpersone het laat blyk dat hulle streng was met hul kind en dat hulle baie verduidelik het wat reg 

is en wat verkeerd is en ook dat hulle aan die kind gewys waarom dit verkeerd is. 

In die hieropvolgende hoofstuk sal die bevindinge van die literatuurstudie, die bevindinge van die 

fokusgroep-, asook die individuele onderhoude en die aanbevelings van hierdie studie kortliks 

aangebied word. 
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HOOFSTUK 7 

SAMEVATTING VAN BEVINDINGE, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

7.1 INLEIDING 

In 'n skoolopset wonder opvoeders dikwels waarom sekere leerlinge presteer en antler weer soveel 

probleme ervaar om te konsentreer en om te leer. Dit was ook die geval met die navorser en daarom 

het sy hierdie probleem haar studieveld gemaak. Met hierdie studie van die geletterdheidservaring van 

die voorskoolse kind het die navorser uit die literatuurstudie, die fokusgroeponderhoud, asook die 

individuele onderhoude 'n groter insig bekom ten opsigte van ouers se vroee betrokkenheid by die 

klein kind en die moontlike effek wat dit op die kind se prestasie op skool het. Uit hierdie studie het 

die navorser die belangrikheid van vroee stimulering en bemiddeling deur die ouers weer eens 

waargeneem. 

Die navorsingsbevindinge, gevolgtrekkings, aanbevelings, asook die leemtes van die studie sal 

vervolgens aangebied word. 

7.2 LEEMTES EN TEKORTKOMINGE VAN HIERDIE STUDIE 

* Aangesien hierdie studie van 'n beperkte omvang is, kan daar nie aanspraak gemaak word op 

volledigheid oor die onderwerp nie. 

* Met die individuele onderhoude asook die fokusgroepbespreking is die moontlikheid nie uitgesluit 

nie dat die interpretasie subjektief kon gewees het. Dit was egter die navorser se ems om hierdie 

gegewens so objektief en onbevange moontlik weer te gee. 

* By hierdie onderhoude is daar met 'n klein proefgroep gewerk, wat die bevindings of 

veralgemeningsmoontlikhede kon bei'nvloed. 

7.3 BEVINDINGE UIT DIE LITERATUURSTUDIE 

Die fases waarin die voorskoolse kind in hoofstuk twee bestudeer is, is die neonatale fase, die babajare 

en peuter- en kleutertydperk. Daar is ten opsigte van die jong kind gekyk na die ontwikkeling van sy 

brein, waarnemingsvermoe, motoriese ontwikkeling en sy taalontwikkeling. Daar sal nou gekyk word 

na inligting vanuit die literatuur ten opsigte van die invloed van die omgewing op die ontwikkeling van 

die voorskoolse kind. 
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7.3.1 Die invloed van die omgewing op die ontwikkeling van die brein, waarnemingsvermoe en 

motoriese ontwikkeling van die voorskoolse kind 

* Die ontwikkeling van die brein. Uit die literatuur het dit duidelik geword dat die klein kind se brein 

dramaties groei gedurende die eerste lewensjare. Gedurende hierdie tydperk het die omgewing waarin 

die kind grootword 'n beduidende effek op sy ontwikkeling. Clark (1988:26-27) se dat intellektuele 

stimulering van die kind in die vroee jare die kwaliteit van breingroei kan verhoog (kyk afd 3.4.1). 

Uit die literatuurstudie het dit duidelik geblyk dat versnelde breingroei korreleer met die stadia van 

intellektuele ontwikkeling soos dit deur Piaget beskryf is. Hierdie breingroeiperiodes moet deur die 

ouers en versorgers van die klein kind benut word vir kognitiewe stimulasie. Dit is deur kognitiewe 

stimulasie in die vroee jare dat die dendriete ryker vertak, die mielien meer toereikend om die aksone 

gevorm word en die gliaselle vermeerder (Clark 1988:26 & Van Heerden 1988:19) (kyk ook afd 3.4 

en 3.4.1). 

V olgens die literatuur kan breinontwikkeling gerem word deur wan- en ondervoeding, maar Van 

Heerden (1988: 18) beweer dat wanneer die dieet verbeter, dit weer 'n positiewe invloed op die 

intellektuele vermoe kan he. Nadelige toksiese bestanddele soos alkohol, tabak en lood, kan 'n swak 

groei en selfs verstandelike gestremdheid en fisieke deformiteite tot gevolg he (kyk afd 2.2.1 ). 

* W aarnemingsvermoe Die mens se kognitiewe vermoe hang ten nouste saam met sy sintuiglike 

waameming, sy kommunikasie met antler mense en sy algemene vermoe om inligting te verwerk (kyk 

afd 2.2.2). Die klein kind se sintuie ontwikkel baie vinnig. Reeds voorgeboortelik begin die kind se 

sintuie funksioneer. Toenemend neem die kind se sintuiglike waarneming in gesofistikeerdheid toe en 

na geboorte is die kind daartoe in staat om met al sy sintuie inligting in te neem. Uit die literatuur blyk 

dit dat die gesofistikeerdheid van hierdie vermoe in 'n groot mate deur 'n stimulerende omgewing 

bevorder kan word. 

Die meeste van die inligting of voorwerpe wat die baba omring, word deur sy visuele sintuig 

waargeneem. Dit is dus belangrik dat daar ten opsigte van die klein kind se kognitiewe stimulering 

spesifiek van sy visie gebruik gemaak sal word. Uit die literatuur word daar beweer (Burger 1992:29) 

dat oogkontak van die baba met die moeder baie belangrik is en dit behoort van heel kleins af met die 

kind speels ingeoefen te word, om sodoende sy konsentrasievermoe en aandagtoespitsing te verbeter. 

Ouditiewe insette hou vanselfsprekend ook groot waarde in vir taalverwerwing, vir kognitiewe 

ontwikkeling en vir latere formele leerervaringe. Uit die literatuur blyk dit dat die kind wat in sy vroee 
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jare luistervaardighede ontwikkel het, steeds in die latere leersituasie op skool daarby baat. Ouers kan 

besondere ouditiewe insette lewer in die eerste lewensjare en veral gedurende die tydperk rondom 

agtien maande (kyk afd 2.2.2.2). Storie-vertel is 'n uitmuntende metode om nie net luistervaardighede 

nie, maar ook begrip en konsentrasievermoe by die klein kind te ontwikkel. 

V olgens die literatuur is die klein kind se reuk, smaak en tassintuig ook reeds goed ontwikkel en 

sensitief en kan ook dit deur die ouers benut word en verder ontwikkel word deur vroee stimulasie. 

* Motoriese ontwikkeling is een van die faktore wat kan hydra tot die kind se eksplorasie van sy 

omgewing. Uit die literatuur is dit duidelik dat deur elke nuwe ervaring die kind potensieel kan leer 

en dat sy omgewing toenemend bekend kan word en nuwe betekenis kan kry. Kognitiewe ontwikkeling 

gaan dus in sekere mate hand aan hand met motoriese vaardigheid (kyk afd 2.2.2.6). 

Uit die literatuur blyk dit dat beide die motoriese ontwikkeling en die perseptuele ontwikkeling van die 

klein kind nou verband hou, nie net met sy ervarings nie maar ook met sy kognitiewe en 

taalontwikkeling. Dit is dan ook moeilik om die liggaamlike, perseptuele en motoriese ontwikkeling 

van die klein kind te skei van sy kognitiewe ontwikkeling, omdat die klein kind gebruik maak van 

hierdie vermoens om die meeste take uit te voer (Louw 1992:244-245). 

Taalverwerwing is een van die betekenisvolste ontwikkelingstake wat klein kinders kan bemeester. 

Daarom sal die bevindinge ten opsigte van taalontwikkeling nou kortliks genoem word. 

* Taalontwikkeling word ook bei:nvloed deur die omgewing waarin die kind grootword. Uit die 

literatuur blyk dit dat die gebrek aan verbale interaksie en verbale stimulering tydens die eerste 

lewensjare vertraagde taalontwikkeling tot gevolg kan he. Aan die antler kant kan hoe kwaliteit 

verbale insette versnelde taalontwikkeling bevorder (kyk afd 4.2). Verbale interaksie en vroee 

taalontwikkeling is dan ook 'n baie belangrike wyse van kognitiewe stimulasie. 

Daar is verder in die literatuurnavorsing aandag geskenk aan intra- en interpsigiese momente, soos 

kognitiewe ontwikkeling, psigo-sosiale ontwikkeling en normatiewe ontwikkeling. Hierdie momente 

sal nou kursories toegelig word. 

7.3.2 Kognitiewe, psigo-sosiale en normatiewe ontwikkeling 

In die literatuurstudie is daar aandag geskenk aan die jong kind se kognitiewe, psigo-sosiale en 

normatiewe ontwikkeling. Bevindinge vanuit die literatuurnavorsing sal nou kortliks gebied word. 
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* Kognitiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind volgens Piaget se perspektief 

Kognitiewe ontwikkeling het te make met alle aspekte van die mens se kenvermoe terwyl intellektuele 

vermoe dui op die ontwikkelingsvlak van die kognitiewe vermoe (Louw 1994:11). Volgens die 

literatuur word kognitiewe ontwikkeling deur 'n komplekse interaksie tussen genetiese, psigiese en 

omgewingfaktore bepaal. Piaget verduidelik die interaksie aan die hand van konsepte soos ryping, 

ondervinding, sosiale oordrag, ekwilibrasie en 'n balansbereiking as gevolg van assimilasie of 

akkommodasie. Ryping word naas leer as een van die vernaamste aspekte van die ontwikkelingsproses 

beskou. Ryping sander ondervinding is egter nie voldoende vir kognitiewe ontwikkeling nie en 

daarom is betekenisgewing, oefening en ondervinding nodig sodat die kind optimaal in hierdie sfeer 

kan ontwikkel (kyk afd 2.4.1). 

Volgens die literatuur, is die kind se kognitiewe ontwikkeling tydens sy vroee kinderjare (0-2 jaar) 

oorwegend senso-motories van aard. In die kleuterjare word die kind se kognitiewe ontwikkeling deur 

die gebruik van taal gekenmerk, wat impliseer dat hy dan al kognitief op 'n simboliese vlak kan 

funksioneer (Louw 1992:254-256). Na die senso-motoriese vlak vorder die kind kognitief na die 

prekonseptuele periode (2-4 jaar) en dan na die intui:tiewe denkestadium ( 4-7 jaar) van kognitiewe 

ontwikkeling (vergelyk afdelings 2.4.2.1 en 2.4.2.2.1). 

Feuerstein sien kognitiewe ontwikkeling as die gesamentlike gevolg van direkte blootstelling aan die 

omgewing en begeleide leerervaringe (mediated learning experiences of MLE) wat die aandeel van 

die ouer ofbegeleier van die kind impliseer (kyk afd 3.6). 

Dit blyk uit die literatuur <lat die kind se omgewing 'n definitiewe invloed op sy kognitiewe 

ontwikkeling het. Die ouers kan dus 'n groot bydrae tot hul kind se kognitiewe ontwikkeling maak. 

Hierdie kognitiewe ontwikkeling kan 'n geweldige oorhoofse impak op die kind se funksioneringsvlak 

he. Dit kan die kind uiteraard ook help in sy later jare wanneer hy formele onderrig ontvang (kyk afd 

3.3). 

Die kind is 'n totale wese en die psigo-sosiale ontwikkeling van die kind is medebepalend vir alle 

aspekte van sy psigiese lewensaktualisering - ook vir sy skoolprestasie. Die bevindinge uit die 

literatuur oor psigo-sosiale ontwikkeling sal nou aangebied word. 

* Psigo-sosiale ontwikkeling van die voorskoolse kind 

Uit die literatuur is <lit duidelik <lat die klein kind 'n stabiele affektiewe lewe nodig het vir optimale 

kognitiewe ontwikkeling en funksionering. 'n Geborge kind kan eksploreer en waag (Langeveld 1957). 
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W anneer die kind nie genoegsame veiligheid en sekuriteit in sy ouerhuis beleef het nie, sal hy nie na 

behore eksplorerend sy leefwereld kan uitbrei nie. 'n Stabiele affektiewe atmosfeer bevorder (tesame 

met spesifieke inoefening van die funksie) aandagtoespitsing, want die kind wat lief de, aanvaarding 

en sekuriteit beleef, kan op meer toereikende wyse aandag skenk en sodoende ook moontlik beter op 

skool presteer (kyk afd 3.3). 

Erikson beweer dat hierdie belewing van veiligheid en aanvaarding al dan nie, reeds in die eerste paar 

dae na geboorte gevestig begin word. Die betekenisvolle omgewing wat in die eerste paar maande 

hoofsaaklik uit sy moeder bestaan, dra daartoe by om vir horn 'n gevoel van geborgenheid en 'n 

belewing van basiese vertroue in sy omgewing te help vestig. Die teenoorgestelde is ook waar, 

wanneer daar nie in die baba se basiese behoeftes voorsien word nie, kan hy 'n belewing van wantroue 

in sy omgewing ontwikkel, wat sy latere ontwikkeling en seltkonsep negatief kan bei:nvloed (kyk af d 

2.5.1.1). 

In die tweede psigo-sosiale fase ontwikkel die kind sy eie wil. Die literatuur beveel aan dat ouers soms 

die kind sy sin behoort te gee, om dinge op sy manier te doen. Dit help horn om selfstandig te word. 

Wanneer die kind groter word, behoort hy daartoe in staat te wees om toenemend verantwoordelikheid 

vir homself te neem. Hy behoort byvoorbeeld self na sy troeteldiere om te sien en sy speelgoed te bere. 

Wanneer hy hierdie dinge suksesvol kan doen en daarvoor erkenning kry, beleefhy dit dat hy iemand 

van waarde is en as 't ware 'n doel in die lewe het. Hy ontwikkel, volgens die derde psigo-sosiale fase, 

toenemend 'n gewete en begin om van "binne" te weet of hy reg of verkeerd optree. Die kind se 

gewete ontwikkel oorwegend deur middel van identifikasie met sy ouers se waarde- en normesisteem 

(vergelyk afdelings 2.5.1.2. & 2.5.1.3). Die psigo-sosiale ontwikkeling van die kind is m 

ooreenstemming met sy normatiewe ontwikkeling wat in die volgende afdeling bespreek sal word. 

* Normatiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind 

Lawrence Kohlberg word in die literatuur as een van die teoretici beskou wat 'n groot bydrae gelewer 

het tot die kennis van morele ontwikkeling. Sy teorie, wat rondom Piaget se teorie van kognitiewe en 

normatiewe ontwikkeling gebou is, bespreek morele ontwikkeling van vierjarige ouderdom af (kyk afd 

2.6). 

Piaget beskou klein kinders as pre-moreel. Wanneer hulle 'n reel-georienteerde spel speel, doen hulle 

dit vir die genot daarvan of moontlik om die materiaal te verken, hulle gee nie soseer om ofhulle wen 

of verloor nie (kyk afd 2.6). 
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Soos dit ten opsigte van psigo-sosiale ontwikkeling die geval is, speel die omgewing 'n baie belangrike 

rol ook in die normatiewe ontwikkeling van die kind. Ouers se opvoedingstyl beinvloed nie net 

normatiewe ontwikk:eling nie, maar ook die kind se kognitiewe ontwikkeling. In die literatuur word 

daar aangetoon dat 'n oormatige outoritere opvoedingstyl 'n gevoel van angs, ontoereikendheid en 

minderwaardigheid tot gevolg kan he. Kinders wat hieraan blootgestel word, word dikwels swak 

probleemoplossers, en ontwikkel dikwels nie sulke goeie verstandelike organiseringsbekwaamhede 

soos die wat binne meer demokratiese omstandighede grootgeword het nie. Intense lyfstraf wat dikwels 

met 'n sterk outoritere gesagstyl gepaard gaan, kan ook die kind se intellektuele ontwikkeling beperk. 

Hierdie kinders ontwikkel ook gewoonlik nie 'n goeie waaghouding nie. Hulle word toenemend rigied 

in hul denke en vind dit moeilik om die rigiede denk- en gedragskema waarin hulle hul bevind te 

deurbreek. Bogenoemde kenmerke is faktore wat die kind se prestasie kan beperk en verhoed dat hy 

optimaal funksioneer (kyk afd 2.6.2.1 & 3.7.3). Aan die antler kant toon kinders wat in 'n meer 

demokratiese opvoedingstyl grootword, meer gehoorsaamheid, meer sosiale vrymoedigheid en 

onafhanklikheid. Hulle is ook meer konsidererend teenoor antler mense. Hurlock (1990: 134) beweer 

dat 'n demokratiese opvoedingstyl toereikende persoonlike en sosiale aanpassing vir die kind moontlik 

maak. 

Die bevindinge uit die literatuur oor die ouers se aandeel ten opsigte van hul kind se kognitiewe 

ontwikkeling kom vervolgens onder die loep. 

7.3.3 Die ouers se aandeel aan die kognitiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind 

* Die ouers se siening oar opvoeding het 'n invloed op die kind 

Volgens die literatuur kan ouers se siening oor kinderopvoeding en hul gedrag die kind se kognitiewe 

ontwikkeling bevoordeel ofbenadeel. So kan ouers hul kind se eksplorasiegedrag beskou as stout en 

vernielsugtig en gevolglik 'n demper op die kind se eksplorasie plaas deur "nee" te se vir alles. 

Wanneer die kind byvoorbeeld voorwerpe teen mekaar slaan of op mekaar pak of selfs die kaste uitpak, 

oorreageer die ouers en hieruit leer die kind dan dat dit verkeerd is om te ontdek. Die ouers se 

verouderde opvatting oor opvoeding kan die kind tot passiwiteit en inisiatiefloosheid dwing en kan dus 

'n negatiewe invloed op die klein kind he (kyk afd 3.2). 

Uit die literatuur het dit geblyk dat wanneer ouers hul baba in sy wiegie laat le en huil, dit nadelige 

gevolge kan he op die kognitiewe ontwikk:eling van hul kind. Wanneer die kind in sy bedjie moet le 

en hui~ ontneem hulle die kind van sy verkenningsmoontlikheid, hulle beperk ook sy interpersoonlike 

kontak en beantwoord nie aan sy nood aan affektiewe steun nie (kyk afd 3 .2). 'n Basiese gevoel van 

wantroue (waarvan Erikson praat, kyk afd 2. 5 .1.1) kan dan sodoende gepresipiteer word. 
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Die omgewing waarin die klein kind horn bevind, help horn en steun horn in sy ontwikkeling. Die 

ouers skep juis hierdie omgewing waarin die kind grootword. 

* Die belangrikheid van die kind se interaksie met sy omgewing 

Die ouers kan baie doen om die kind in 'n omgewing te laat grootword waarin hy optimale kognitiewe 

stimulering kan kry en hulle kan ook vir die kind 'n sogenaamde "responderende omgewing" (kyk afd 

3.3) skep. Die literatuur (Clark 1988:78) beveel dus aan dat die kind nie net blootgestel moet word 

aan stimuli nie maar dat die omgewing ook responsief behoort te wees. Talle literatuurbronne oor 

kinderontwikkeling beskou die ouers as die kind se eerste, potensieel beste en primere opvoeder. Nie 

net oorgeerfde eienskappe bepaal die kind se funksioneringsvlak nie, maar ook die omgewingsinvloede 

waarin die kind horn bevind (kyk afd 3.3). 

Uit die literatuur het dit dus geblyk dat die ouerhuis die ideale leerplek vir die klein kind is. Hier kan 

hy op sy eie tyd, en sonder druk van ander, sy "werk" voltooi. In die ouerhuis kan hy dadelik geprys 

word vir sy prestasie, omdat hy in 'n een-tot-een-verhouding is. Die ouerhuis is 'n uitstekende 

onderrigmilieu. Healy (1989:22) beweer dat die omgewing wat voldoende kognitiewe stimulasie 

verskaf en dit liefdevol doen, ook die kind se neurologiese ontwikkeling fasiliteer (kyk afd 3.3). 

Wanneer die kind speel, leer en ontdek en die moeder naby is om horn te begelei, om vrae te vra en 

om aan die onbekende betekenis te gee, beleef die kind dit as 'n veilige ruimte waarbinne hy kan waag 

en die wereld kan verken. Ouerbegeleiding speel dus 'n belangrike rol met die oog op die toereikende 

ontwikkeling van die klein kind. 

* Begeleide leerervaringe 

Die literatuur sien bemiddeling, as 'n handeling waartydens die ouer tussen die kind en die werklikheid 

inbeweeg, ten einde sinvolle leer te fasiliteer (Wiechers 1991a:136). Wanneer die ouer die kind se 

aandag op belangrike inligting vestig, horn help om waar te neem, te interpreteer en om hierdie kennis 

sinvol te organiseer, vind daar bemiddelde leerervaringe plaas. Begeleide leerervaringe verryk die kind 

se kognitiewe struktuur en moedig kognitiewe ontwikkeling aan. Al sou die kind horn in 'n potensieel 

stimulerende omgewing bevind, sonder die volwassene se bemiddeling sal hy horn waarskynlik nie 

toereikend kan orienteer en leer soos hy dit sou kon gedoen het as hy hoe kwaliteit MLE in sy vroee 

kinderjare ervaar het nie (kyk afd 3.6). 

Uit die literatuur het dit geblyk dat ouerbegeleiding 'n invloed het op die ouer se opvoedingsinsette en 

dit het potensieel 'n gunstige effek op die kognitiewe struktuur van die kind (kyk afd 3.5). Wanneer 
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die ouer sy kind se leerervaringe begelei, word addisionele koppelingsidees gevorm waaraan die kind 

nuwe kennis kan koppel en dit help horn om 'n logiese verband tussen die nuwe kennis en die kennis 

wat reeds in sy kognitiewe struktuur is, te kan sien. Feuerstein ( 1980: 15, 16) beweer dat hoe meer en 

hoe vroeer die kind aan begeleide leerervaringe blootgestel word, hoe grater sal die effek daarvan op 

sy kognitiewe ontwikkeling wees (kyk afd 3.5). 

Gedurende die voorskoolse jare is dit by uitstek die tyd vir die kind om sekere vaardighede te leer wat 

hy later met groat vrug sal kan gebruik. Sommige van hierdie vaardighede sal nou genoem word. 

* Belangrike vaardighede waartoe ouers hul kinders behoort te bemiddel 

Die literatuur toon aan dat ouers vroeg reeds aan hulle kinders sekere vaardighede kan voorhou en help 

bemeester ten einde hul kognitiewe funksioneringsvlak te verhoog. Die volgende is enkele van die 

momente wat kortliks genoem kan word: metakognitiewe vaardighede, aandagtoespitsing, vergelyking, 

klassifisering, sistematiese eksplorering en probleemoplossing. 

- Metakognitiewe vaardighede verwys na die persoon se bewustheid van sy eie kognitiewe prosesse. 

Dit is dus 'n "denke oor denke", waartydens 'n persoon as 't ware kan terugstaan om sy eie denke in 

oenskou te neem. Kognisie verwys na die proses van denke en kennisverwerwing. Daar is 'n 

onderlinge verband tussen metakognisie en kognisie: Albei strategiee verhoog uiteraard die kwaliteit 

van 'n persoon se leervermoe. Ervare leerders gebruik kognitiewe strategiee om probleme op te los 

en om leertake te bemeester en gebruik metakognitiewe strategiee om hul vordering te monitor en te 

evalueer (kyk afd 3. 7 .1). 

Omdat metakognisie volgens die literatuur reeds by driejariges te voorskyn kom (Schwebel (1986: 12), 

is dit belangrik dat ouers hierdie vaardigheid reeds aan hulle jong kinders sal bemiddel. Die literatuur 

stel dit dat metakognisie hoofsaaklik by probleemoplossings voorkom en dat die kind aan 

probleemoplossingsituasies blootgestel behoort te word. Dit wat die moeder doen, insluitend haar 

denkprosesse, kan sy verbaliseer. Hierdeur kan die kind dan "sien" hoe die ouer 'n probleem oplos (kyk 

afd 3.7.3) en hoe sy van metakognitiewe strategiee gebruik maak. Deur hierdie vaardigheid kan die 

kind al hoe meer sander 'n begeleier daartoe in staat wees om probleme op te los. Hy kan as 't ware 

sy eie begeleier word. 

- Aandagtoespitsing of fokus is een van die basiese en belangrikste kognitiewe vaardighede wat die 

kind voorskools behoort te ontwikkel en dit hou beduidende implikasies in vir latere leer. Die moeder 

hou met haar stem en haar blik die baba se aandag en probeer om dit elke keer 'n tydjie langer te hou. 
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Later kan die ouer en die baba objekte benoem, saam na prenteboeke kyk en dan na stories luister 

(Wiechers 1991b:19). Deur dit te doen, help die moeder die kind om te kan konsentreer. 

Aandagtoespitsing is uiters belangrik vir skoolgereedheid, want dit is nodig om aandag te kan gee ten 

einde in skoolverband te kan presteer (kyk afd 3. 7.2.1 ). 

- Vergelyking is die uitken, uitwys en kontrasteer van verskille en ooreenkomste ten opsigte van 'n saak. 

Deurdat die kind verskille en ooreenkomste kan identifiseer word hy onder andere gereed vir lees, skryf 

en om berekeninge te maak. Visuele diskriminasie is dan ook die vermoe om deur middel van die oe 

te onderskei en ooreenkomste en verskille raak te sien (kyk afd 3. 7.2.2). 

- Klassifisering help om orde te skep in die kognitiewe struktuur. Die literatuur toon aan dat dit 

belangrik is dat die klein kind reeds aan klassifisering blootgestel behoort te word. Hierdie vaardigheid 

help die kind met sy waarneming en leer. Wanneer dit vroeg al vir die kind geleer word, kan dit horn 

help om op skool te presteer (kyk afd 3.7.2.3). 

- Sistematiese eksplorering kan die kind help om nie impulsief op te tree nie, maar eerder planmatig 

'n probleem te benader. Dit is belangrik dat die kind bewus moet wees dat daar meer as een manier is 

om 'n probleem op te los (kyk afd 3.7.2.4). 

- Probleemoplossing is 'n belangrike denkvaardigheid en ouers kan die klein kind van vroeg af aan 

denkstrategiee om probleme op te los, blootstel. Die literatuur dui daarop dat die ontwikkeling en 

verryking van die kind se probleemoplossingsvermoe 'n betekenisvolle impak kan he op sy latere leer 

en suskses op skool. Healy (1987:306) beweer dat probleemoplossingsvaardighede kinders kan help 

met wiskundeprobleme veral met sogenaamde "woordsomme" (kyk afd 3.7.3). Verder is die vermoe 

tot probleemoplossing uiteraard 'n baie waardevolle lewensvaardigheid. 

Probleemoplossingsvermoe ontwikkel gunstig wanneer die klimaat waarin die kind grootword een van 

liefdevolle aanvaarding en nie van kritiek is nie. Uit die literatuur blyk dit dat hiermee saam kan die 

aanmoediging om te waag, om selfs te raai en om verskeie oplossings uit te dink die kind help om nie 

maar net die eerste antwoord as die beste te aanvaar nie. Oopvrae is ook bevorderlik vir divergente 

denke, want die kind word s6 aangemoedig om verskillende moontlikhede te eksploreer en ook om 

vooruit te dink (antisipasie). 

Denke gaan gepaard met taalontwikkeling, ouers kan baie doen om 'n verrykte taalomgewing vir die 

kind te skep sodat hy optimaal kan ontwikkel. In die volgende afdeling sal gekyk word na die invloed 



134 

van 'n verrykte taalomgewing, 

7.3.4 Die invloed van verrykte taalontwikkeling en geletterdheidservaring op die voorskoolse kind 

Daar behoort baie geleenthede geskep te word vir die klein kind om sy taal te hoor en om dit te praat. 

Uit die literatuur is dit duidelik dat taalontwikkeling groot opvoedkundige betekenis het. Alles wat die 

kind leer is in 'n sekere mate afhanklik van sy kennis en beheer van die taal. 

In die literatuur (Penning 1980:45) word beweer dat die atmosfeer wat tussen die ouer en kind heers 

baie belangrik is vir taalverwerwing. Deur vir die kind stories te vertel en voor te lees bevorder ouers 

die kind se totale taalontwikkling, soos logiese denke, taalgebruik, om sy woordeskat uit te brei, selfs 

om sy kommunikasie-, luister- en konsentrasievermoe te verbeter. 

Ouers speel 'n deurslaggewende rol ook in hul kinders se geletterdheidsopvoeding. Ouers kan baie 

bemiddeling doen om geletterdheidservaring by hul kinders te stimuleer. Boeke, prente, stories en 

speletjies het beduidende waarde vir leer lees en skryf Beide gesprek en spel is belangrike didaktiese 

grondvorme van die kind. Dit is ook belangrik dat die klein kind uitgenooi behoort te word na 

literatuur en dat hy nie "ingesleep" word nie. Dit behoort dus aangenaam te wees en in 'n speelse en 

liefdevolle atmosfeer plaas te vind. 

Volgens die literatuur is die beste tyd om taalverwante leer te doen vanaf geboorte, maar veral ook 

tussen 18 maande en vierjarige ouderdom. 

Sommige kinders kan wel met die hulp van volwassenes die vorm en funksie van die geskrewe woord 

waarneem. Uit die literatuur blyk dit dat deur spel en voorbeeld, as didaktiese grondvorme, en ook deur 

antler aktiwiteite die kind homself as 't ware kan leer lees en skryf Dit is egter belangrik dat kinders 

in hul vroee jare baie blootstelling en ervaring met die geskrewe of gedrukte woord moet he sodat hulle 

'n belangstelling en 'n gei:nteresseerdheid in lees en skryfkan ontwikkel (kyk afd 4.5). 

Ouers is dikwels bevrees dat hulle hul kinders op 'n verkeerde metode sal leer lees en dat dit later in 

die skool weer afgeleer sal moet word. Clark (1988:103) beweer egter dat met 'n responsiewe 

omgewing daar nie 'n verkeerde manier van leer is nie. 

In die volgende afdeling sal gekyk word na literatuurbevindinge oor die rol van spel ten opsigte van 

leer lees en skryf 
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* Die rol van spel ten opsigte van leer lees en skryf 

Uit die literatuur is dit duidelik dat spel, as didaktiese grondvorm, 'n baie belangrike basis vir 

kognitiewe ontwikkeling is. Die ouer kan as bemiddelaar optree en moontlik die kwaliteit van die kind 

se spel verhoog. Die ouer kan, deurdat hy teenwoordig is waar die kind speel, van tyd tot tyd begeleide 

leerervaringe bewerkstellig. Dit is dus sinvol dat die ouers wanneer die kind speel, naby sal wees om 

sy aksies en taal te begelei. Wanneer hy byvoorbeeld winkel-winkel speel, kan die ouer die kind help 

om 'n inkopielys te "skryf', of op die aanwysings ofbestanddele van die inhoud van 'n artikel wat hy 

wil koop, help lees. Deur die kind bedag te maak op lees en skryf en dit in sy spel te inkorporeer wek 

sy 'n belangstelling by die kind vir lees en skryf Daardeur maak die ouer die omgewing vir die kind 

sinvol, is die kind daartoe in staat om homself meer toereikend te orienteer en is daar meer logika en 

duidelikheid in sy kognitiewe struktuur. 

7 .3.5 Slotopmerkings oor die bevindinge uit die literatuur 

Die belangrikste bevindinge van die literatuurstudie is in die bogenoemde afdeling weergegee. Daar 

is gekyk na die rol van die omgewing in die kognitiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind. Die 

invloed van die omgewing op kognitiewe, psigo-sosiale, en normatiewe ontwikkeling van die kind is 

kursories uiteengesit. Die belangrikheid en impak van die ouers se aandeel aan die kind se kognitiewe 

ontwikkeling en begeleide leerervaringe is aangedui. Die invloed van verrykte taalontwikkeling en 

geletterdheidservaring is ook uitgestippel. 

In die volgende afdeling word die bevindinge van die individuele onderhoude en die 

fokusgroepbespreking van hierdie studie aangebied. 

7.4 BEVINDINGE UIT 

FOKUSGROEPBESPREKING 

DIE INDIVIDUELE ONDERHOUDE EN 

Die doel van die studie was om vas te stel wat die kwaliteit van vroee intellektuele insette was ten 

opsigte van kinders wat in die senior primere skoolfase presteer. Saam met hierdie doel was daar ook 

neweskikkende doelstellings soos om te probeer bepaal of presteerders heelwat hoe kwaliteit vroee 

intellektuele stimulering ontvang het, of hulle vroeg verrykte taal ontvang het, of hulle vroeg reeds al 

syferbegrip opgebou het en ofhulle heelwat voorgeletterdheidservaring ontvang het, al dan nie. 

Die eerste vraag aan die fokusgroep asook in die individuele onderhoude het gehandel oor die ouers 

se gevoel oor vroee stimulering. In die volgende afdeling sal na die ouers se reaksie hierop gekyk 

word. 
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7 .4.1 Ouerbetrokkenheid en vroee stimulering 

* In die meeste gevalle was albei ouers aktief by die vroee intellektuele stimulering van hul kind 

betrokke. By sommige van die kinders was die grootouers ook aktief daarby betrokke. 

* Vroee stimulering is deur al die deelnemers in die individuele onderhoude, asook in die fokusgroep, 

as baie belangrik vir die jong kind beskou. Die vroee kinderjare is gesien as 'n tyd wat hulle "nooit 

weer sal terugkry nie" - en wat optimaal benut behoort te word. 

* Die ouers het gese <lat daar so vroeg moontlik met interaksie en vroee stimulering begin moet word. 

Daar is byvoorbeeld gemeld <lat daar oogkontak gemaak behoort te word met die klein baba en dat die 

ouer die kind se fokus (aandagstoespitsing) so lank moontlik behoort te probeer hou. Hierdie beginsel 

word ook in die literatuur aanbeveel (kyk afd 7.3.3 oor aandagtoespitsing). 

* Taalontwikkeling is ook 'n belangrike aspek en daar is gese dat daar baie met die klein kind gepraat 

behoort te word en dat daar vir die kind stories vertel en gelees moet word van 'n vroee ouderdom af 

(kyk afd 7.3.4). 

Uit die onderhoude is afgelei <lat die pedagogiese milieu waarin die ouers hul kinders grootgemaak het 

baie belangrik is. Daar sal vervolgens van nader gekyk word na die omgewing of pedagogiese milieu 

waarin hierdie kinders grootgeword het. 

7.4.2 Die omgewing waarin die kind grootgeword bet 

Al die ouers was dit eens dat die omgewing waarin die kind grootword 'n belangrike invloed op sy 

intellektuele ontwikkeling het (kyk afd 7.3.1 waarin daar ook in die literatuur klem op die 

belangrikheid van die omgewing geplaas word). 

* Sommige ouers het gemeld <lat hulle die kind se kamer en ook die mure versier het, dat hulle dikwels 

musiek gespeel het en vir die klein kind gesing het (kyk afd 6.4.2). 

* Ander het hul kind se omgewing met potensieel leersame voorwerpe gevul en die meeste ouers het 

gemeld dat daar baie boeke in die huis tot die kind se beskikking was, en dat hulle dikwels uit die boeke 

vir die kind voorgelees het (kyk afd 6.4.2). 

* Hierdie kinders het ook heelwat opvoedkundige speelgoed tot hul beskikking gehad. Baie van hulle 

het Lego of antler boublokkies gehad. Slangetjies en leertjies is ook graag gespeel en <lit het volgens 
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die proefpersone, groot waarde gehad om hul kind se getallebegrip en syfervermoe te ontwikk:el (kyk 

afd 6.4.2). 

Die ouers het dus heelwat moeite gedoen om hul kinders se leerervaringe te begelei. In die volgende 

afdeling sal die wyses waarop die ouers hul kinders se leerervaringe begelei het, bespreek word en die 

bevindinge hieroor sal weergegee word. 

7.4.3 Ouerlike bemiddeling aan die voorskoolse kind 

* Al hierdie ouers was hoogs betrokke by hul kinders en het baie tyd aan hulle afgestaan. Geleentheid 

is dikwels benut om die kind se leerervaringe te begelei. Die gebeure in en om die huis het hulle 

benut om die kind se aandag daarop te fokus en daar is ook oopvrae aan hulle gevra oor dit wat hulle 

sien. Die onderskeie ouers het verskillende aktiwiteite met hul kinders gedoen om juis hierdeur 

bemiddeling aan die kind te hied (kyk afd 6.4.3). Die literatuur bevestig die belangrikheid van 

begeleiding deur die ouers (kyk afd 7.3.3). 

* Sommige ouers het die rekenaar gebruik om die bemiddeling interessant te maak, antler het prentjies 

geteken om die werk van sekere apparaat te verduidelik en het dinge uitmekaargehaal om te wys hoe 

hulle funksioneer, terwyl hulle verduidelik. Die kinders het ook dikwels met sand en water gespeel 

(kyk afd 6.4.3). Dit het aan hulle die geleentheid tot sensopatiese spel gebied en het moontlik vrye 

eksplorasie en eksperimentering aangemoedig. 

* Kindervrae is as belangrik beskou en die ouers het "tyd gemaak" en hulle daarop toegespits om 

sinvol op hul kinders se vrae te antwoord. Talle antwoorde is met demonstrasies en eenvoudige sketse 

toegelig (kyk afd 6.4.3). 

* Sommige ouers het genoem dat hulle baie in die natuur gaan stap het en dan aan die kind verskillende 

interessante momente (plante, diere en selfs vorms en voorwerpe) uitgewys het (kyk afd 6.4.3). 

* 'n Belangrike bevinding uit die onderhoude is dat die ouers dikwels met die kinders gespeel het en 

vir hulle as 'n speelmaat opgetree het. Hierdie geleenthede het hulle benut om 'n warm, liefdevolle 

verhouding te stig en om ook begeleide leerervaringe aan die kinders te hied (kyk afd 6.4.2). 

Terwyl die ouers baie by hul kinders betrokke was en baie met hulle gepraat het, het hulle nie net taal 

en kognisie gestimuleer nie maar het hulle ook vir die kinders metakognitiewe vaardighede probeer 

bybring. Vervolgens sal gekyk word na die bevindinge ten opsigte van metakognisie - soos afgelei van 
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die mededelinge van die ouers. 

7.4.4 Metakognitiewe vaardighede aan die kind geleer 

Reeds van baie vroeg af het van hierdie ouers hierdie waardevolle vaardigheid aan hul kinders 

gemodelleer en verwoord. Hulle het byvoorbeeld van antisipasie (as metakognitiewe funksie) gebruik 

gemaak. W anneer die ouer 'n denkhandeling uitgevoer het, het sy vir die kind daarvan vertel. Die ouer 

het as 't ware haar "kop vir die kind oopgemaak" en vir die kind gewys hoe sy die uitvoering van die 

taak beplan en in volgorde antisipeer en dan die handeling uitvoer. Hiermee saam het die kind 

moontlik heelwat inligting gekry, asook 'n verskeidenheid nuwe woorde en konsepte bygeleer. Die 

literatuur bevestig die belangrikheid van hierdie vaardigheid (kyk afd 7.3.4). Enkele van die wyses 

waarop die ouers metakognisie by hul kinders gestimuleer het, is die volgende: 

* W anneer die kind hong er was en sy bottel gemaak mo es word, het een ouer byvoorbeeld all es wat 

sy dink en doen aan die kind vertel en die kind ook deel gemaak van die "bottelmaakproses". Op 

hierdie manier het die ouer as 't ware haar "kop oopgemaak" vir die kind en haar denklyn geverbaliseer 

sodat die kind haar beplanning kon volg (kyk afd 6.4.4) en by herhaling van die gebeure, dit self kon 

antisipeer. 

* Wanneer die ouer saam met haar kind by trappe opgeloop het, het sy altyd getel en wanneer sy met 

die trappe afgegaan het, het sy agteruit getel. Sy het hierdeur gepoog om die begrippe "meer'' en 

"minder" op die getallekontinuum by die kind vas te le. Wanneer sy 'n broodjie vir die kind en sy 

maatjie gemaak het, het sy verbaal vir die kind die berekening van hoeveel broodjies sy moet maak 

weergegee en deur hardop te <link gewys hoe sy tydens die berekening geredeneer het (kyk afd 6.4.4). 

Deurdat daar baie met die kind gepraat is en baie nuwe woorde en konsepte aan horn voorgehou is, het 

die kind se taal baie vinnig uitgebrei. In die volgende afdeling sal die bevindinge ten opsigte van die 

kind se taalontwikkeling, sy geletterdheidservaringe en die blootstelling aan literatuur aangebied 

word. 

7.4.5 Taalontwikkeling, voorskoolse geletterdheidservaring en blootstelling aan literatuur 

Van die ouers het gese <lat taalverwerwing een van die belangrikste aspekte van intellektuele 

stimulering is. Bevindinge uit die literatuurstudie stem hiermee ooreen (kyk afd 7.3.1 & 7.3.4). Die 

vertel van stories en die voorlees uit boeke is baie gebruik. Daar is ook gefokus op aandagtoespitsing 

gedurende hierdie tyd. Daar is bevind dat die ouer eers self 'n storie lees en <lit dan daarna aan die 

kind vertel. Die rede hiervoor is om met die jong kind oogkontak te kan behou tydens 'n vertelling. 
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Die jong kind se aandag en fokus word nie net deur die vertelling nie, maar ook deur die ouer se blik, 

stemtoon en animasie gehou. Daar is ook gemeld dat daar aanvanklik nie te veel prente op die bladsy 

behoort te wees nie, nie meer as drie prentjies op 'n keer waarna die kind kan kyk nie. Met die vertel 

van 'n storie is die kind se aandagtoespitsing geoefen. Hierdie storie is dan later op 'n kassetband vertel 

en die kind kon dan by herhaling na die storie luister (kyk afd 6.4.5). Die literatuur bevestig ook die 

belangrikheid van aandagtoespitsing (kyk afd 7.3.3) wat tydens vertelling sterk figureer. 

Dit stel die kind daartoe in staat om die denklyn van 'n storie duidelik te volg - omdat hy dit by 

herhaling hoor. Verder antisipeer hy later die verloop van die gebeure. Sy woordeskat brei ook 

hierdeur uit, omdat daar moontlik nuwe woorde is wat hy by herhaling in dieselfde konteks hoor. Dit 

hou verder die moontlikheid in om die jong kind se sinskonstruksie en idiomatiese taalgebruik te 

bevorder. Die rasionaal hieragter is dat die kind, by die luister en herluister na 'n oudioband of 

videoband, telkens aan dieselfde woordeskat, sinskonstruksie en idiomatiese taalgebruik - binne 

konteks - blootgestel word. Dit vergemaklik dan die ekstrahering van taalreels. 

* Daar is ook gemeld dat die ouer 'n storie begin vertel en dat die kind dan later die storie verder moet 

vertel. Hulle het gevind dat die kind eers net 'n kort sinnetjie sal se en dan gaan die ouer weer verder 

en so lok sy dan die kind om verder te vertel. Die "storie vertel" behoort avontuurlik te wees. Daar 

is uitgewys dat die ouer nooit druk behoort uit te oefen en oormatige eise behoort te stel nie (kyk afd 

6.4.5). Die literatuur steun hierdie wyse van storievertelling (kyk afd 7.3.4). 

Verskeie kognitiewe en metakognitiewe funksies word deur hierdie spontane gesamentlike 

storievertelling bevorder. Die kind moet divergent kan <link, nuwe inhoude sinvol konstrueer sodat dit 

by 'n gegewe feitestel inpas, die storielyn deeglik behou, kreatief sy storiekarakters uit moeilike situasie 

laat kom en in 'n mate die spanning daarvan hanteer om selfs rigting aan 'n avontuur te gee. Verder het 

hierdie metode verskeie ander positiewe dividende, soos byvoorbeeld selfkonsepversterking ( omdat 

die kind in beheer geplaas word) en verhoudingstigting met die ouer ( omdat hulle 'n aangename 

aktiwiteit, waartydens daar kommunikasie is met mekaar deel). 

* 'n Paar ouers het genoem dat hulle hul inkopietyd by die supermark benut het om aan die kind die 

name van verskillende voorwerpe op die rakke te leer. Die name van hierdie voorwerpe is oor en oor 

herhaal totdat die kind <lit met die verloop van tyd self kon herken en dan is hy gevra om dit te benoem. 

Hier is taalontwikking ook weer baie gebruik en is daar nuwe woordeskat en konsepte aan die kind 

voorgehou (kyk afd 6.4.4). 
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* Daar is vier belangrike leerwyses naamlik spel, gesprek, voorbeeld en opdrag. Spel is die 

natuurlike leerwyse van die klein kind en wanneer die ouer dit gebruik kan sy die kind se mees 

spontane leerwyse sinvol benut. Die ouers in die proefgroep het saam met hulle kinders gespeel en 

het dikwels deur middel van spel bemiddeling met hul kinders gedoen (kyk afd 6.4.3). 

* Verskeie ouers het genoem dat hulle baie van die biblioteek gebruik gemaak het. Biblioteekboeke 

is dan sorgvuldig geselekteer en saam met die kind deurgelees. Daarna is dit soms weer deurgeblaai, 

is daar na prente gekyk en is daar oor die verhaal gepraat (kyk afd 6.4.5). 

* Ander literatuurvorme wat ouers benut het, benewens boeke, was ouderdomstoepaslike poesie en 

liriek in die vorm van versies en liedjies wat hulle spelenderwys vir die klein kind gese en gesing het 

(kyk afd 6.4.2 & 6.4.5). Hierdie boeke was geskik om op enige plek nuttig te gebruik. Van die ouers 

het gemeld dat hulle lapboeke in die kerk gebruik het, want dit maak nie 'n geraas wanneer daarin 

geblaai word nie. Die hantering van so 'n "lapboek" het boonop die moontlikheid gebied om 

fynspierkoordinasie by die kind in te oefen en om horn sinvol besig te hou. Plasiekboeke is by die jong 

kind byvoorbeeld in die bad gebruik. Hierdie boek kan in die water val sonder dat dit beskadig word 

en het heelwat plesier aan die kinders verskaf 

* Die ouers het almal bevestig dat hulle kinders in mindere of meerdere mate kon lees voordat hulle 

skool toe is. Nie al die ouers het 'n doelbewuste poging aangewend om die kind te leer lees nie, maar 

die ouers het eerder op die spontane belangstelling van die kind gereageer. Informele leesonderrig in 

die ouerhuis was dus hoofsaaklik gebaseer op spontane belangstelling by en vrae van die kind, waarop 

die ouer dan gereageer het (kyk afd 6.4.5). 

Die ouers het baie van storielees en storievertel gebruik gemaak om aangename saamweestye en leertye 

te skep. Dit het alles meegehelp om die dissipline makliker te maak en die atmosfeer waarin gesag 

uitgeoefen word, aangenamer te maak. Vervolgens sal die bevindinge ten opsigte van die dissipline 

binne die respondente se huishoudings kortliks bespreek word. 

7.4.6 Dissipline, opvoedingstyle en norme 

Hierdie kinders is met baie lief de ( onvoorwaardelike lief de) grootgemaak. Die meeste van die ouers 

het gese dat hulle baie konsekwent was ten opsigte van die handhawing van gesag (kyk afd 6.4.6). 

* Van die ouers het ook gemeld dat hulle dissipline grootliks daaruit bestaan het dat sake aan die kind 

verduidelik en verklaar is. Waarom en hoekom 'n mens 'n ding nie doen nie, is verduidelik en vrae 
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soos: "Hoe soujy voel? ... " is gevra (kyk afd 6.4.6). In plaas daarvan om vir die kind net "nee" te se 

het hulle dus verduidelik waarom hulle "nee" se. 

* In die literatuur kan mens op 'n beperkte wyse menslike bekommernis en hartseer vir die kind laat 

beleef. Ben ouer het gevoel dat sy 'n gevoelsdiepte by die kind kan ontwikkel, sonder om die kind 

buitensporig emosioneel te belas en horn te hartseer te maak (kyk afd 6.4.6). Hier is daar gevoel dat 

die literatuur gebruik kan word om met die normatiewe ontwikkeling van die kind te help. 

Hierdie ouers was besonder kindgesentreerd. Hulle was demokraties ingesteld ten opsigte van die 

opvoeding van hul kinders. Die kind is as 'n belangrike lid van die gesin beskou en sy idees en 

gedagtes is reeds van jongs af as belangrik geag. 

7.3.7 Slotopmerkings oor die individuele onderhoude en fokusgroepbespreking 

Hierdie ouers het werklik in hul kinders belang gestel en vroee stimulering was vir hulle belangrik. 

Reeds vanaf geboorte was die ouers, en soms ook die grootouers, intens by hierdie kinders betrokke. 

Daar is baie berniddeling gedoen deur die ouers en die kinders het in 'n pedagogies verrykte en 

responsiewe omgewing grootgeword. Sommige van die ouers het reeds van geboorte af oogkontak met 

hul kinders probeer maak en hulle kognitief probeer stimuleer. 

Uit hierdie onderhoude en die literatuur is dit duidelik dat die ouer as begeleier 'n belangrike rol in 

die kind se latere prestasie speel. Betrokkenheid van die ouer gee ook emosionele steun aan die kind, 

nie net wanneer hy klein is nie maar hierdie ouers is later steeds baie betrokke by hul kinders, onder 

andere ten opsigte van hul skoolwerk en hulle buitemuurse aktiwiteite. 

7.5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS VAN HIERDIE STUDIE 

* Die voorskoolse jare is die gunstigste jare vir vroee intellektuele stimulering, want gedurende die 

vroee jare word die grondslag gele vir die res van die mens se lewe. Vir die kind se kognitiewe 

ontwikkeling is 'n ryk responderende omgewing dus 'n bepalende faktor. 'n Aanbeveling wat uit 

hierdie gevolgtrekking voortspruit, is om 'n program saam te stel om aan ouers met jong kinders 

inligting oor die ontwikkeling van die klein kind en die rol wat ouerbegeleiding speel, te bied. 

* 'n Betrokke ouer is een wat sy kind kognitief toereikend stimuleer en van geboorte begelei om aan 

sy omgewing sinvol betekenis te gee. Hierdie ouer gee ook aan sy kind die emosionele steun wat hy 

nodig het om te waag en te eksploreer. Sodoende kan hy toenemend op verskeie gebiede ontwikkel 

en ook op skool optimaal presteer. Hier sou 'n steungroep vir ouers met klein kinders dalk aan ouers 
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wat leiding verlang oor begeleiding en onderrig aan die klein kind 'n nuttige aanbeveling wees. By 

hierdie steungroep kan 'n kundige op hierdie gebied die bespreking lei en die ouers op 'n gereelde basis 

byeen laat kom. 

* Die blootstellling aan geletterdheidsmedia (soos boeke, pen, papier en potlood, kyk afd 4.5) is ook 

vir die kind van besondere waarde. Sy ouers gebruik hierdie voorwerpe daagliks en dit is vir die ouer 

sinvol om die kind ook daaraan bekend te stel, veral wanneer die ouers die voorbeeld stel dat hulle dit 

geniet en nuttig vind. Daar is sommige kinders wat reeds voorskools leer lees en skryf Dit bied die 

moontlikheid om op skool in hierdie opsig uit te blink en te presteer, wat ook vir die kind se gevoel 

van eiewaarde baie kan beteken. 'n Aanbeveling is om by die steungroepe ook hierdie 

geletterdheidervaring van die klein kind te bespreek en aan ouers leiding te gee oor hoe om 'n voorbeeld 

vir die jong kind te stel en om horn te help wanneer hy vrae vra oor "lees" en "skryf' en horn dan op 

'n spontane wyse gei:nteresseerd te kry in geletterdheidsmedia. 

* Om bekend te wees met die verskillende ontwikkelingsfases van die jong kind kan groot voordeel 

vir ouers inhou. Steungroepe of vriende kan bier die belangstelling van ouers prikkel en hulle kan 

byvoorbeeld op 'n portuur-basis literatuur aanbeveel. 

* Daar kan ook van tyd tot tyd aan die gemeenskap deur middel van seminare inligting gebied word. 

* 'n Vak oor "kinderopvoeding" of"ouerskap" kan aan kinders in die skool aangebied word. 

* Daar word dikwels vir die jong kind boeke gelees (soos afgelei van groeplede se insette). 'n Verdere 

aanbeveling in hierdie verband sou wees om ouers bedag te maak op die verskeie wyses van leer deur 

middel van lees. 'n Voorbeeld is dat "boeklees" of "storievertel" nie net die taal- en kognitiewe 

ontwikkeling nie, maar ook die psigo-sosiale en normatiewe ontwikkeling van die kind kan stimuleer. 

* Boeklees of om vir die kind verhale te vertel kan (soos in die vorige punt gei:mpliseer), die klein kind 

se woordeskat, konsepverwerwing, sinskonstruksie en idiomatiese taalgebruik positief bei:nvloed. 

Wanneer die ouer daarvan bewus is wanneer hulle vir die kind voorlees of vertel kan hulle voorsiening 

maak vir 'n nuwe woord of iets wat hulle aan die kind kan leer. Die aanbeveling is dat ouers hierdie 

taalontwikkeling aan hulle kinders wanneer hulle groot word, uitwys en dat hulle dit weer op hulle 

beurt wanneer hulle eendag ouers is, aan hulle kinders kan bied. 

* Uit hierdie studie het dit duidelik geword dat die ouerhuis die ideale leerplek vir die klein kind is. 
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Hier kan hy teen sy eie tempo en sonder portuurdruk leer. Hier is die kind in 'n een-tot-een-verhouding 

met sy ouer. Wanneer ouers dan gedurende hierdie jare hul kind se leerervaringe bemiddel kan dit tot 

meer toereikende benutting van potensiaal aanleiding gee. 'n Aanbeveling sou wees dat inligting 

aangaande die bemiddeling van leersituasies deur middel van die media soos die televisie, tydskrifte 

en koerante aan ouers bekend gemaak behoort te word, aangesien dit groot voordele vir die geslag van 

die toekoms kan inhou. 

* Metakognisie is 'n noodsaaklike vaardigheid waartoe die kind begelei behoort te word. Wanneer 

die ouer gedurende die jong jare hierdie vaardigheid by haar kind kan inskerp kan die kind baie daarby 

baat wanneer hy met formele onderrig begin. Hierdie vaardigheid kan in die lekepers by wyse van 

boeke en populere tydskrifte aan die ouer bekend gestel word. Ouers wat belangstel kan dit lees en 

weer met hulle vriende deel en sodoende kan 'n kettingreaksie aan die gang gesit word, sodat meer 

ouers op die hoogte gebring kan word van hierdie belangrike onderwerp. 

* Aandagtoespitsing is 'n belangrike vaardigheid wat ouers aan hulle klein kind kan bied. Hierdie 

vaardigheid behoort daagliks vir die klein kind ingeskerp te word. Ook hierdie beginsel behoort 

byvoorbeeld by wyse van die massakommunikasiemedia en ouerleidingsgroepe gepropageer te word. 

* Daar is baie antler kognitiewe vaardighede wat ouers aan hulle kinders kan voorhou, byvoorbeeld 

vergelyking, klassifisering, sistematiese eksplorering en probleemoplossing. Hierdie vaardighede kan 

bekend gemaak word deur die media. Ouers sou selfs ook 'n program kan volg waarin hulle leiding 

in hierdie verband ontvang wat vir hulle klein kind groot voordele kan inhou. 

* Klein kinders word as 't ware aangetrek deur kleurvolle speelgoed. Verskeie soorte speelgoed kan 

aan die kind gegee word. Wanneer die ouer die speelgoed kies behoort sy haarself die volgende vraag 

te vra: "Hoe kan ek uit hierdie speelding iets nuttig ofleersaam aan my kind bied?" Wanneer ouers 

bedag is op die moontlikhede van speelgoed en selfs voorwerpe in die huis en veral in die kombuis, kan 

hierdie speelgoed en voorwerpe interessante leersituasies tot gevolg he. 'n Steungroep kan hier van 

waarde wees. Tydens bespreking kan ouers dan gedagtes uitruil oor interessante voorstelle en 

belewinge wat hulle ten opsigte van speelgoed, huishoudelike voorwerpe en leerervaringe het. 

* Die kind is 'n wese in totaliteit. Selfs die ingesteldheid en opvoedingstyle van ouers kan die jong 

kind se "leervermoe" beYnvloed. Wanneer die ouers 'n demokratiese opvoedingstyl handhaaf, kan hulle 

groter geleenthede aan die kind bied as wanneer hulle 'n outokratiese of 'n permissiewe opvoedingstyl 

aanhang. Die media, asook die skole, kan ook hierdie inligting aan ouers en leerlinge voorhou. 
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* Ouerbetrokkenheid is 'n belangrike moment in die klein kind se lewe. Die moderne mens leef 

dikwels in 'n gejaagde wereld waar daar nie meer tyd is om as 'n gesin saam tyd deur te bring nie. 

Ouers behoort die tyd te "maak" om met hul kinders te spandeer en om hulle te begelei. Wanneer 

ouers die belangrikheid van hierdie betrokkenheid insien en hulle werklik belangstel sal hulle tyd vind 

om hierdie belangrike insette te lewer. 

* 'n Laaste gevolgtrekking is <lat hoe kwaliteit aandag en begeleide leerervaringe wat van baie vroeg 

af in hierdie kinders se lewe plaasgevind het, hulle nie net laat presteer het op skool nie. Dit het ook 

'n besonderse band tussen die kinders en hul ouers bewerkstellig wat die kinders ook psigies verryk 

het en verder gemotiveer het om hul bes te doen. 

7. 6 SLOTOPMERKING 

Graag wil die navorser die hoop uitspreek <lat hierdie studie 'n aansponng sal wees vir elke 

opvoedkundige om ouers as opvoeders te inspireer om verantwoordelike ouers te wees met 'n 

belangstelling in die ontwikkelende kind. Die hoop word verder uitgespreek <lat hierdie kinders wat 

aan ons "geleen" is, s6 gehelp, gesteun en begelei sal word <lat hulle eendag hulle plek sal volstaan en 

op hul beurt toereikende ouers vir hulle kinders sal wees. 
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