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OPSOMMING 
 

RIGLYNE VIR ’N INTERVENSIEPROGRAM VIR LEERDERS WAT DEUR 
BENDEGEWELD GETEISTER WORD 
 
 
Deur  :  VICTOR VINCENT JEFFRIES 
 
Graad  :  DOCTOR EDUCATIONIS 
 
Vak  :  SIELKUNDIGE OPVOEDKUNDE 
 
Promotor :  PROF MA VENTER 
 
 
In hierdie studie is die aard en gevolge van bendegeweld onder kinders in die vroeë 
adolessente jare by bendegeteisterde skole in die Wes-Kaap ondersoek ten einde 
terapeutiese riglyne te bepaal vir leerders wat bendegeweld by die skool ervaar. Die 
verskynsel van bendegeweld is in die literatuur ondersoek. Die bio-ekologiese teorie van 
Urie Bronfenbrenner het as teoretiese grondslag vir die navorsing gedien, welke teorie 
die wedersydse invloed wat persone en hul omgewing op mekaar het, beskryf. 
 
Trauma by die vroeë adolessent en drie bestaande modelle vir traumaberading word 
bespreek, waarna ’n stel maatstawwe vir ’n traumaberadingsmodel uit die drie modelle 
sowel as die literatuur gekies word. 
  
Die empiriese navorsing is deur middel van sowel kwantitatiewe- as kwalitatiewe 
navorsingsmetodes gedoen. ’n Fokusgroepbespreking én onderhoude met onderwysers 
en skoolhoofde het plaasgevind om diepgaande inligting oor behoeftes ná voorvalle van 
bendegeweld te verkry. Twee in-diepte onderhoude is met persone wat kenners op die 
gebied van bendes en bendegeweld is, gevoer. Vervolgens is twee vraelyste, een vir 
leerders en een vir onderwysers en skoolhoofde, opgestel om vas te stel watter hulp 
hulle met betrekking tot ’n trauma-intervensieprogram benodig. Die studie het bevind 
dat bendegeweld leerders se akademiese prestasie sowel as hul emosionele en sosiale 
funksionering raak, terwyl dit gevoelens van magteloosheid en frustrasie by 
onderwysers en skoolhoofde veroorsaak. 
  
Die studie sluit af met ’n verskeidenheid aanbevelings oor die daarstel van terapeutiese 
riglyne vir opvoeders om die impak van bendegeweld op leerders by skole in 
bendegeteisterde gebiede te hanteer. 

 
 

Trefwoorde:  bendes;   bendegeteisterde gebied;   bendegeweld;   egosentrisme;   
intervensieprogram;   kind in die vroeë adolessente jare;   konstrukte;   leerders;   
opvoeders;   terapeutiese riglyne;   traumatiese ervaring;   itemontleding;   data-ontleding 
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SUMMARY 
 

GUIDELINES FOR AN INTERVENTION PROGRAMME FOR LEARNERS 
WHO ARE AFFLICTED BY GANG VIOLENCE 
 
 
By  :  VICTOR VINCENT JEFFRIES 
 
Degree  :  DOCTOR EDUCATIONIS 
 
Subject :  PSYCHOLOGY OF EDUCATION 
 
Promotor :  PROF MA VENTER 
 
 
This study investigated the nature and effects of gang violence among children in the 
early adolescent stage of development at gang-infested schools in the Western Cape in 
order to identify therapeutic guidelines for learners who experience gang violence at 
school. The phenomenon of gang violence was explored in the literature study. The bio-
ecosystems theory of Urie Bronfenbrenner was employed as the theoretical basis for the 
study, which describes the reciprocal influence between humans and their environment.  
 
Early adolescent trauma and three existing models for trauma counselling are discussed, 
followed by the selection of a set of criteria for a trauma counselling model based on the 
three models as well as the literature studied. 
 
The empirical research was carried out through both quantitative and qualitative 
research methodologies. A focus group discussion as well as interviews with educators 
and principals were conducted in order to obtain in-depth information on their needs 
after incidents of gang violence. Two in-depth interviews have been conducted with 
professionals who are experts in the domain of gangs and gang related violence. This led 
to the development of two questionnaires, one for learners and one for educators and 
principals, to determine what type of support they need in terms of a trauma intervention 
programme. The study found that gang violence severely affects learners’ academic 
performance as well as their emotional and social functioning, while it creates feelings 
of frustration and powerlessness among teachers and principals. 
 
The study concludes by offering a range of recommendations for the formulation of 
therapeutic guidelines for educators to address the effects of gang violence on learners 
who attend schools in gang-infested areas. 
 
 
Key terms:   gangs;   gang-infested area;   gang violence;   egocentrism;   intervention 
programme;   child in the early adolescent stage;   constructs;   learners;   educators;   
therapeutic guidelines;   traumatic experience;   item analysis;   data analysis 
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HOOFSTUK 1 
 

INLEIDENDE ORIËNTERING 
 
1.1 INLEIDING 
 

Bendegeweld kom reeds oor die eeue heen in verskillende kultuurgroepe voor. Arbour (1992:8) 

ondersteun hierdie siening en noem dat bendes en bendegeweld alle etniese en kulturele 

grense oorskry. Bendes is adolessente wat hulle gereeld aan misdadige gedrag skuldig maak, 

ander mense deur hulle gewelddadige optrede intimideer en by onwettige dwelm- en 

wapensmokkelary betrokke is (Duke en Steyn, 2003:419).  

 

Die bendeprobleem is nie net tot Suid-Afrika beperk nie. Herrendorfer (2004:1) noem dat 

bendegeweld ’n verskynsel is wat regoor die wêreld voorkom, maar ook ’n baie ou probleem is 

veral in die Wes-Kaap. Die bendeprobleem in Suid-Afrikaanse skole het ’n algemene tendens 

geword wat ’n negatiewe impak op leerders se vordering en ontwikkeling veroorsaak. Hierdie 

probleem impakteer ook negatief op die kognitiewe en sosiale ontwikkeling van leerders wat 

verder die risiko van anti-sosiale en delinkwente gedrag kan verhoog en baie gesinne en 

gemeenskappe negatief raak. Die bendeprobleem in Suid-Afrika en veral in die Wes-Kaap het 

emosionele sowel as fisiese letsels gelaat by baie mense wat by bendebedrywighede betrokke 

geraak het.  

 

Daar is vir baie jare reeds beriggewing in die pers oor bendegeweld.  

 

’n Graad 2 leerder van die Tafelsig Primêre skool is voor hul huis geskiet. Die leerder is een van 

vyf slagoffers wat daardie naweek in bendegeweld betrokke was. Die insident het plaasgevind 

nadat ’n spesiale komitee, bestaande uit gemeenskapslede, vyf dae tevore op die been gebring 

is om ’n einde aan bendegeweld in die gebied te bring. Die predikant van die Harvestime Prison 

and Gangster Ministries het ’n beroep op die bendes van Tafelsig gedoen om ’n ander 

“oorlogsone” te soek waar hulle op mekaar kan skiet en dat hulle inwoners van die gemeenskap 

met rus moet laat. In dieselfde koerant is berig van ’n 35-jarige vrou wat deur bendes in ’n 

roofpoging gewond is toe hulle by haar huis probeer inbreek het (Die Burger, 1 Junie 2000:1). 
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Nog ‘n koerant het op 6 Julie 2012 berig van 23 mense wat in die voorafgaande ses weke in 

bendegeweld in die Wes-Kaap oorlede is. In dieselde koerant is daar ook berig dat twee 

voorstede op die Kaapse Vlakte, naamlik Lavender Hill en Hanover Park, die middelpunt van 

bendegeweld met 17 sterftes binne ses weke was. Persone wat nié meer by 

bendebedrywighede betrokke wil wees nie, leef in vrees dat ander bendelede hulle sal vermoor 

(Cape Times, 6 Julie 2012:1). 

  

Vigil (1999:276) noem dat bendebedrywighede meestal op straat plaasvind, maar somtyds ook 

na die klaskamer oorspoel, wat onderwysers en kinders traumatiseer en die skoolprogram 

ontwrig. Die gebied Tafelsig, in Mitchell’s Plain, waar die navorser as onderwyser werk, word 

veral deur bendegeweld geraak. Die skool waar die navorser onderrig, is tussen twee 

bendegeteisterde gebiede geleë. Die bendegroepe raak dikwels slaags en gebruik dan die 

skoolterrein as “gevegsfront”.  

   

’n Plaaslike koerant het in ’n artikel met opskrif “Gang violence plagues Tafelsig” soos volg oor 

dié gebied berig: inwoners in Tafelsig sê die polisie moet hulle patrollies in dié gebied verskerp 

ten einde bendegeweld teen te werk; die inwoners het ’n buurtwag op die been gebring om ’n 

einde te bring aan die geweerskote wat so dan en wan in die strate gevuur word. In hierdie 

koerant is daar ook berig oor ’n inwoner van Tafelsig, Wardah Samuels, wat al meer as 20 jaar 

in die gebied woonagtig is en noem dat die bendegeweld die gemeenskap lam lê. Sy voer aan 

dat daar in die voorafgaande maand 10 bendeverwante begrafnisse in die gebied was (People’s 

Post, 31 Julie 2012:1). 

 

’n Sesjarige meisie het aan haar wonde beswyk en ’n seun is ernstig gewond nadat hulle in die 

kruisvuur van twee strydende bendes op die Kaapse Vlakte beland het. Die meisie is in die kop 

geskiet en het in die hospitaal gesterf. Die seun is ernstig gewond (Die Burger, 17 September 

2012:1). 

 

’n Plaaslike koerant het op 29 April 2013 van vier mans wat in afsonderlike voorvalle van 

bendegeweld gesterf het, berig. Een van hierdie mans is die leier van die Fancy Boys-bende 

van Tafelsig wat in die voorval omgekom het. Hy is tien keer getref, waarvan drie koeëls in sy 

kop was. Die man is op die toneel dood. Sy vrou het erken dat haar man ’n bendelid was, maar 

het gesê dat hy ’n goeie mens was wat baie vir sy medemens gedoen het. Die voorsitter van die 
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Mitchell’s Plain-polisiëringsforum het gevrees dat die bendes tot vergeldingstappe sou oorgaan 

ná hierdie voorval (Die Son, 29 April 2013:1). 

 

Bendes en bendegeweld het ook nie die adolessent onaangeraak gelaat nie. Adolessente 

bevind hulle in ’n ontwikkelingsvlak waar hulle neig om te identifiseer met die sterker party, waar 

hulle kognitiewe, sosiale en emosionele ontwikkeling nog in die proses van voltooiing is en waar 

portuurs ’n groot invloed op hulle gedrag het (Daniels & Adams, 2010:46). 

 

Die fisiese veranderinge, soos liggaamlike groei en hormoonverandering, wat daar by seuns 

plaasvind kan maak dat hulle soos volwassenes voel alhoewel hulle nog in wese soos kinders 

optree. Wanneer seuns ook die krag van bendes tydens hierdie fase bewonder, kan dit 

aansluiting by ’n bende vergemaklik omdat hulle in die meeste gevalle oor fisiese krag beskik en 

veral speletjies speel waar hulle fisiese krag met maats meet, aldus Stone en Church 

(1979:484). Tieners begin ’n eie identiteit tydens die adolessente fase ontwikkel. Aangesien 

daar ’n soeke by die tiener is na wie en wat hulle werklik is, probeer hulle hulself “losmaak” van 

hul ouers in hul soeke na ’n identiteit. Die adolessent is aangewese op die raad en 

ondersteuning van die portuurgroep en volgens Elkind (in Papalia, Olds & Feldman 2005:45) 

kan die adolessent maklik deur die portuurgroep beïnvloed word wanneer hy of sy nie ’n eie 

identiteit bereik het nie. 

 

Louw, Van Ede & Louw (2002:457) is van mening dat die adolessent maklik aan groepdruk van 

die portuurgroep sal toegee omdat hy/sy deur die portuurgroep aanvaar wil word. Wanneer die 

portuurgroep by wandade betrokke is, sal die adolessent hom/haar ook daaraan skuldig maak 

uit vrees dat hy/sy dalk deur die groep verwerp sal word as hy/sy nie betrokke raak by die 

uitvoering van hul wandade nie. Piaget (2004:135) noem dat tieners in die vroeë stadium van 

ontwikkeling die fase van formeel-operasionele denke bereik – die vermoë om tussen realiteit 

en moontlikheid te onderskei. Tydens hierdie fase is die vroeë adolessent nog egosentries en 

glo dat alles wat met hulle en hul gesin verkeerd gaan, hulle skuld is. Hierdie denkwyse kan 

daartoe aanleiding gee dat adolessente hulle tot ’n bende kan wend waar hulle aanvaar sal 

word deur die bende en die bende hulle tuis sal laat voel sonder om enige skuldgevoelens te 

ervaar. 

 

Die ontwikkelingstake van die adolessent en hoe dit bende-betrokkenheid raak word in afdeling 

2.11.2 in meer diepte bespreek.  
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Bendebedrywighede in die VSA het vanaf die straat na die klaskamer oorgespoel. Vigil 

(1999:276) voer die volgende redes vir hierdie verskynsel aan: die aantal bendes en bendelede 

het drasties vermeerder; vuurwapens en ander wapens is geredelik beskikbaar; dwelms en die 

gebruik daarvan het toegeneem en gewelddadige en aggressiewe gedrag wat deur 

bendegeweld teweeggebring word, het buite beheer geraak. Navorsing wat deur O’Grady, 

Parnaby en Schikschnert (2010:55) oor geweld by ’n skool in Toronto gedoen is nadat ‘n 15- 

jarige seun by die skool deur bendes doodgeskiet is, het aan die lig gebring dat die meeste 

seuns by daardie skool aan ’n bende behoort en dat hulle uit enkel-ouer gesinne kom. Die 

navorsers het ook vasgestel dat die vaderfiguur ontbreek, die huishouding van hierdie leerders 

is disfunksioneel en dat baie van hierdie kinders swak op skool presteer as gevolg van 

leerprobleme wat hulle ervaar. 

 

O’Grady et al (2010:56) noem ook dat 45% van die skool se leerders slagoffers van diefstal 

was, 39% van die leerders is al deur bendes gedreig, 37% is deur bendes aangerand, 18% is 

deur iemand met ’n wapen gedreig en 11% is deur ’n persoon met ’n wapen aangerand. 

Stromquist en Vigil (1996:361) is van mening dat baie skoolterreine en klaskamers 

vreesaanjaende en angswekkende omgewings geraak het as gevolg van bendegeweld wat op 

sy beurt weer negatief inwerk op die leerklimaat in skole. Skole en gemeenskappe word erg 

geraak deur bendes en bendegeweld. Die bendegeweld ontwrig nie net leerprogramme op 

skool nie, maar boesem ook vrees en angs by leerders en gemeenskappe in. 

 

Wanneer bendes by die skool waar die navorser onderrig gee, toeslaan, word die hele 

opvoedingsprogram in chaos gedompel. Geweerskote klap tussen lede van die vyandige 

bendes op die skoolterrein en die angs en vrees is duidelik op sowel leerders as opvoeders se 

gesigte te sien. Opvoeders vind dit moeilik om orde in hul klaskamers te handhaaf omdat die 

paniek wat die bendes saai, leerders onbeheerbaar maak. Nadat die polisie ontbied is, hardloop 

die bendelede gewoonlik weg en laat ’n spoor van wanorde in die skool agter. Die skool word 

soms gesluit en ouers haas hulle dan daarheen om hul kinders na veiligheid te neem. Ná ’n 

voorval van bendegeweld is leerders gewoonlik erg getraumatiseer, maar sover die navorser 

kon vasstel, word hulle van geen berading of emosionele sorg voorsien nie.  
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1.2 AGTERGROND 
 
’n Groot aantal leerders by die skool waaraan die navorser verbonde is presteer benede hul 

potensiaal. Hierdie onderprestasie kan aan verskeie faktore toegeskryf word. Sommige oud- 

leerders en selfs bestaande leerders raak by bendebedrywighede betrokke omdat faktore soos 

geld, juweliersware en gebiedsbeheer vir hulle aanloklik lyk. Vigil (1999:274) noem dat geharde 

bendelede dikwels bendebedrywighede aanloklik vir leerders maak deur die leerders van geld 

en materiële dinge wat in hulle ouerhuise ontbreek, te voorsien. Die bendelede verskaf ook 

vriendskap, emosionele ondersteuning en ’n gevoel dat die leerders iets bereik het deur by die 

bende aan te sluit. 

 

 Aangesien bendelede in baie gevalle familie van huidige leerders is, het die 

bendebedrywighede ’n nadelige uitwerking op die leerders se gedrag. Sommige leerders raak 

onbeskof met onderwysers en toon afbrekende gedrag omdat hulle weet dat hulle familielede 

wat aan bendes behoort vir hulle in die bresse sal tree wanneer hulle probleme by die skool 

ervaar.   

 

Die ontoereikende verwesenliking van die leerders se potensiaal, bogenoemde negatiewe 

faktore in die betrokke gebied en die gebrek aan sielkundige bystand by skole na ’n bende-

aanval het die navorser bewus gemaak van die leerders se wesenlike probleem, welke 

bewuswording tot die studie aanleiding gegee het. 

 

1.3 VOORLOPIGE LITERATUURSTUDIE 
 
Lal, Lal en Achilles (1993:11) omskryf ’n bende as ’n klomp individue, gewoonlik uit dieselfde 

etniese en sosio-ekonomiese agtergrond, wat ’n groep vorm. Hierdie groepe maak hulle skuldig 

aan dinge soos aanrandings en die gebruik van drank en dwelms. Die bendes openbaar ook 

asosiale gedrag teenoor die gemeenskap waarin hulle woon. Bendes is gebiedsgebonde en sal 

alles moontlik doen om hulle gebied te beskerm ten einde binne hul gebiedsgrense veilig te 

voel. Die bende gebruik dan hierdie gebiede om hul onwettige bedrywighede, soos prostitusie 

en dwelm- en dranksmokkelary uit te voer (Duffey en Gillig 2004:3).    

 

Herrendorfer (2004:1) onderskei tussen twee soorte bendes, naamlik straatbendes en 

georganiseerde bendes. Straatbendes is gewoonlik jong adolessente wat op straathoeke 
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vergader, dagga rook en alkohol misbruik. Hulle beroof en besteel mense van die omgewing om 

hul dwelm- en drankgewoontes te onderhou. Georganiseerde bendes gebruik die straatbendes 

om namens hulle dwelms te verkoop. Hulle handel volgens streng gedragskodes en 

bendereëls. ’n Bendelid wat hierdie kodes en reëls verbreek, boet somtyds met sy lewe. 

 

Op sy beurt wys Kemp (2007:147) drie soorte bendes uit wat onderskei word deur die nommer 

wat aan elk toegeken word, naamlik die 28’s, die 27’s en die 26’s. Hy beskryf die 28’s as 

voetsoldate wat hul misdade veral in die nag pleeg en behep is met mag. Hy beskou die 27’s as 

sluipmoordenaars, want hulle skroom nie om hul vyande te vermoor nie. Alhoewel die 26’s 

graag baklei, stel hulle meer belang in geld as in die besit van mag. Die nommerbendes dra 

stempels op hulle lywe wat “chappies” genoem word. Hierdie stempels word aangebring deur 

met ’n lem ’n snit op die vel te maak en swart ink daarin te vryf. Die stempels onderskei hulle 

dan van mekaar. 

 

Lal et al (1993:20) voer aan dat ekonomiese, sosiale en finansiële faktore daartoe aanleiding 

gee dat adolessente by bendegroepe aansluit. Dít sluit faktore soos gesinsomstandighede in.  

Kinders wat uit huise met min ondersteuning en leiding kom, is meer geneig om by bendes aan 

te sluit. Swak sosio-ekonomiese toestande skep ’n teelaarde vir bendevorming, terwyl 

individuele faktore soos opstandigheid onder jeugdiges, afbrekende gedrag en verwerping van 

gesag ook tot bendebetrokkenheid aanleiding gee.   

 

In sy navorsing oor leerders wat gereeld stokkiesdraai, bevind Reid (2002:24) dat hierdie 

leerders gewoonlik uit gebroke huise kom, dat die vaderfiguur in die huis ontbreek en dat 

uitgebreide gesinne gewoonlik die huis oorvol maak. Die leerders is vasgevang in swak sosio-

ekonomiese omstandighede wat deur armoede en werkloosheid gekenmerk word. Dit lei 

daartoe dat hulle by bendes aansluit, aangesien die geld en materiële dinge wat bendes sulke 

leerders bied, hulle oortuig dat hulle daar tuis hoort.  

 

Jeugdiges in arm gemeenskappe wat die skool op ’n vroeë ouderdom verlaat en wie se lewens 

deur dwelm- en drankmisbruik benadeel is, beskou hulleself soms as sosiaal onaanvaarbaar vir 

hul gemeenskappe. Volgens Duffey en Gillig (2004:5) veroorsaak hierdie kombinasie van 

sosiale en sielkundige omstandighede dat jeugdiges maklik by bendes aansluit. 
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Katz (1996:625) bevind dat jeugdiges by bendes aansluit weens hulle soeke na respek en 

beskerming, en ’n behoefte om tot ‘n groep te behoort. Luyt en Foster (2001:1) bevestig dít en 

sê dat die bende in sommige gevalle selfs wapens aan hierdie jeugdiges beskikbaar stel om 

misdade mee te pleeg.  

 

Franzese, Covey en Menard (2006:105) huldig die mening dat vroue by bendes aansluit omdat 

hulle minder aantreklik en minder sosiaal aanvaarbaar in hul gemeenskappe is. Die navorsers 

voer ook aan dat faktore soos fisiese misbruik, geweld in die ouerhuis en dwelmmisbruik van 

ouers vroue by bendes laat aansluit. Hulle noem voorts dat vrouebendelede soms in 

teenstrydige wêrelde leef. Alhoewel hulle aan aktiwiteite soos diefstal en bendegeweld 

deelneem, streef hulle terselfdertyd soms daarna om die meer konvensionele vroulike rolle te 

vertolk, soos om getroud te wees, ’n gesin te hê en vir hulle kinders te sorg. Vroue beskou hulle 

deelname aan bendes as ’n manier om beskerm te word en as ’n statussimbool, maar 

lidmaatskap by ’n bende maak hulle ook teikens vir seksuele misbruik, aldus Duke en Steyn 

(2003:417). 

 

Die afleiding kan gemaak word dat faktore soos geweld, afpersing, intimidasie en die onwettige 

handel in dwelms en wapens vir sommige jeugdiges aanloklik lyk en hulle dan oortuig om by 

bendes aan te sluit. Die bendes bied ook geld en beskerming teen vyandige bendegroepe, wat 

dit voordelig laat lyk om by bendebedrywighede betrokke te raak. 

 

Herrendorfer (2004:2) bevind dat bendes in die Wes-Kaap met verskeie bedrywighede gemoeid 

is. Sommige winkeleienaars en mense wat onwettig drank en dwelms by hulle huise verkoop, 

moet bendebase betaal om hul ondernemings te beskerm. Indien hierdie persone weier om die 

beskermingsgeld aan die bende te betaal, sal die bende dit vir daardie persone onmoontlik 

maak om sake te doen. Ondanks die gevare wat die meeste bendes vir gemeenskappe inhou, 

het mense in sommige gemeenskappe afhanklik geraak van die onwettige en soms gevaarlike 

bedrywighede van bendes.  

 

Johnson (2001:15) noem die voorbeeld van die Triads-bende van suid-oos Asië wat as ’n 

beskermingseenheid optree vir besighede. Hulle dwing eienaars van besighede om geld aan 

hulle te betaal in ruil vir beskerming teen ander bendegroepe. Besigheidseienaars wat weier om 

die bende te betaal of nie genoeg geld het om hulle te betaal nie, word deur die bendelede 

geslaan of afgepers. Hulle besighede word ook deur die bende beskadig. Die bendes in 



8 
 
Rusland het soveel mag dat hulle selfs inmeng met die bestuur van die land. Hulle betaal 

omkoopgeld aan ministers, regters en die polisie sodat hierdie persone nie moet inmeng met 

die aktiwiteite van die bendes nie (Johnson, 2001:15). 

 

Mense wat nie vir banklenings in aanmerking kan kom nie, gewoonlik werkloses, leen soms 

geld by bendelede en betaal rente daarop. Alhoewel bendelede die leners viktimiseer, sal leners 

steeds die bendes beskerm deur te weier om bendebedrywighede aan te meld, hetsy uit vrees 

vir hulle lewens of omdat hulle afhanklik geraak het van die geld wat hulle by die bendelede 

leen. Dít kan verreikende gevolge inhou vir persone wat nie hulle lenings aan die bende terug 

betaal nie. 

 

Redpath (2001:34) verwys in haar navorsing oor bendebedrywighede in die Wes-Kaap na ’n 

organisasie genaamd The Firm, wat in 1994 ontstaan het. Hierdie organisasie het ontstaan toe 

vooraanstaande dwelmbase, wat ook bendelede was, besluit het om saam te smelt. Die doel 

van die organisasie was om sy dwelmmark te verstewig en uit te brei en bendes te gebruik om 

dwelms te versprei. Die organisasie PAGAD (People Against Gangsterism and Drugs) is in 

Februarie 1996 gestig. Hierdie organisasie het as gemeenskapsprotesgroep teen bendegeweld 

en dwelmsmokkelaars gedien. PAGAD het egter gemeenskapsteun begin verloor nadat die 

regering die organisasie met moorde en aanvalle op dwelmsmokkelaars verbind het. Die 

regering het ook die groep van terreur bomaanvalle in sommige groot stede beskuldig 

(Redpath, 2001:35). 

 

Die vrae wat na aanleiding van die voorlopige literatuurstudie ontstaan, is soos volg:  

 

Watter invloed het bendegeweld op leerders se skoolprestasie en hoe raak dit hul emosionele 

belewing en betekenisgewing? In watter mate kan onderwysers leerders help om probleme wat 

as gevolg van bendegeweld ontstaan, te hanteer? In watter mate kan leerders en onderwysers 

by die inwerkingstelling van ’n intervensieprogram baat vind? 

 

1.4 PROBLEEMSTELLING 
 

In die lig van bogenoemde bespreking is die hoof-probleemstelling vir hierdie studie soos volg:  

Wat is die riglyne vir ’n intervensieprogram vir leerders wat deur bendegeweld geteister word? 
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1.4.1 Sub-probleme 

 

Die sub-probleme wat ondersoek sal word, is soos volg: 

� Wat is die aard van die bendegeweldverskynsel, veral in Wes-Kaapse skole?    

 

� Wat is die algemene invloed van bendegeweld op skole? 

 

� In watter opsig maak die ontwikkelingsvlak van kinders in die vroeë adolessente jare 

hulle meer kwesbaar vir bendegeweld? 

 

� Hoe kan Bronfenbrenner se Bio-ekosistemiese teorie as teoretiese grondslag vir ’n 

bespreking van die invloed van bendegeweld op leerders dien? 

  

� Watter aspekte van traumaberading moet aandag ontvang met die oog op leerders wat 

aan bendegeweld blootgestel word? 

 

� Hoe beleef graad 6 leerders bendegeweld in die skoolomgewing? 

 

� Hoe beleef onderwysers bendegeweld in die skoolomgewing? 

 

� Wat is die terapeutiese riglyne vir onderwysers wat die impak van bendegeweld op 

leerders moet hanteer? 

 

� Watter rol speel die kenners van bendegeweld om die verskynsel beter te verstaan? 

 

1.4.2 Doelstellings 
 
Die doelstellings van die studie is soos volg: 

 

� Om die verskynsel van bendegeweld, in die besonder in Wes-Kaapse skole, te ondersoek 

 

� Om die algemene invloed van bendegeweld op skole te ondersoek 
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� Om die relevansie van die ontwikkelingsvlak van kinders in die vroeë adolessente jare in hul 

belewing van bendegeweld te bespreek 

 

� Om Bronfenbrenner se Bio-ekosistemiese teorie as teoretiese grondslag vir ’n bespreking 

van die invloed van bendegeweld op skoolkinders te gebruik 

 

� Om ondersoek in te stel na die elemente van traumaberading aan kinders wat aan 

bendegeweld blootgestel word  

 

� Om graad 6 leerders se belewing van bendegeweld in hul skoolomgewing te ondersoek 

 

� Om onderwysers se belewing van bendegeweld in die skoolomgewing te ondersoek 

 

� Om terapeutiese riglyne wat onderwysers kan volg om leerders na voorvalle van 

bendegeweld te ondersteun, saam te stel 

 

� Om die verskynsel van bendegeweld beter te verstaan uit die oogpunt van kenners op die 

gebied van bendegeweld. 

 

1.4.3 Algemene doelstelling 

 

Die hoofdoel van hierdie studie is om riglyne vir ’n intervensieprogram vir leerders wat deur 

bendegeweld geteister word, te bepaal. 

 

1.5 BEWEEGREDE VIR STUDIE 
 

Alhoewel daar gereeld projekte van stapel gestuur word om leerderveiligheid te verseker en 

bendegeweld te verminder, is daar in die Wes-Kaap nie ’n hulpprogram by skole wat leerders 

ná bendegeweld van berading voorsien nie. 

 

By ’n vergadering oor leerderveiligheid by Wes-Kaapse skole op 2 Junie 2002 het die destydse 

Lid van die Uitvoerende Raad (LUR) vir Onderwys, advokaat André Gaum, en die destydse 

LUR vir Veiligheid en Sekuriteit, mnr Leonard Ramatlakana, hul strategieë bekend gemaak om 

die heersende bendegeweld by sommige Wes-Kaapse skole hok te slaan (Mayatula, 2002:1). 
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Hulle was dit eens dat die bendeprobleem moontlik deur samewerking tussen die verskillende 

staatsdepartemente die hoof gebied kon word. Advokaat Gaum het aangevoer dat faktore soos 

armoede, disfunksionele gesinne en ontbering tot bendegeweld in skole aanleiding gee 

(Mayatula, 2002:2). Volgens hom raak leerders ook by bendebedrywighede betrokke omdat 

hulle glo dat die bende hulle van beskerming en materiële dinge sal voorsien. 

 

Ten einde voortdurende leerderveiligheid in die Wes-Kaap te verseker, het Anton Titus 

(2004:1), programbestuurder van die Safe Schools-projek, op 7 Oktober 2004 aangekondig dat 

hulle sal voortgaan om te verseker dat skole ’n veilige plek vir onderrig en leer is. Met dié projek 

beoog hy om die maatskaplike probleme in bendegeteisterde gebiede die hoof te bied sowel as 

om gemeenskappe aan te moedig om ’n bydrae te lewer om skoolveiligheid te verseker. Die 

Safe Schools-projek het ook ten doel om met die plaaslike polisie, gemeenskapsorganisasies 

soos buurtwagte, sowel as die gemeenskapspolisiëringsforum saam te werk ten einde die 

bendeprobleem hok te slaan. ’n Inbelsentrum is boonop op die been gebring, waar 

gemeenskappe enige vorm van mishandeling, inbrake of vandalisme kan aanmeld. 

 

Meer onlangs het die huidige Wes-Kaapse LUR vir Onderwys, mnr Donald Grant, gesê dat die 

begroting vir skoolveiligheid in die Wes-Kaap van R14,9 miljoen tot R20,6 miljoen sal 

vermeerder. Hy het ook genoem dat sy Departement die Safe Schools-projek ondersteun en 

van voornemens is om teen-dwelm-programme in sommige Wes-Kaapse skole te verskerp 

(Grant, 2009:6). 

 

By ’n bosberaad oor skoolveiligheid wat in Kraaifontein, Kaapstad, gehou is, het Kempen 

(2008:1) soos volg verslag gedoen: 

 

� Leerderveiligheid in sommige skole op die Kaapse Vlakte haal gereeld die nuusblaaie wat 

berig dat leerders by sekere skole onveilig voel as gevolg van bendebedrywighede by die 

skole, en dat dít ’n kultuur van geweld en misdaad by skole skep.   

 

� Die Wes-Kaapse departemente van Onderwys en Gemeenskapsveiligheid het programme 

van stapel gestuur om skoolveiligheid te bevorder. Voorbeelde van sulke programme is die 

HOOC (Hands Off Our Children)-projek en die Safe Schools-projek. Ondanks hierdie 

programme wat in werking gestel is, is geweld by sommige skole steeds aan die orde van 
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die dag, en ag baie leerders dit dus nodig om gewapen skool toe te kom om hulself soggens 

op pad skool toe en smiddae op pad huis toe te beskerm. 

 

� Ten einde veiligheid by skole te bevorder, het die Departement van Gemeenskapsveiligheid 

vrywillige werkers van die Bambanani-projek aangestel. Hierdie vrywilligers beveilig skole in 

probleemgebiede deur die skoolhekke te alle tye gesluit te hou en toegang tot die 

skoolterrein te beheer. Die Bambanani werkers dra elk ’n tweerigtingradio. Wanneer gevaar 

op die skoolterrein dreig, ontbied hulle die polisie. 

 

Op 27 Maart 2011 het LUR Donald Grant ’n projek genaamd Safe Schools-jeugklubs by 

Hoërskool Elsiesrivier bekendgestel. Die doel van hierdie jeugklubs of -groepe is om leerders 

aan te moedig om by die opvoedingsprogram in skole betrokke te raak deur toe te sien dat 

onderrig by skole in ’n bendevrye klimaat geskied. By die bekendstelling van hierdie projek het 

mnr Grant aangekondig dat werksessies oor dwelmmisbruik en bendegeweld gereeld gehou sal 

word om die jeug meer bewus te maak van die gevare van bendes in hulle gemeenskappe. Die 

jeuggroepe het ook ten doel om dissipline in skole te help handhaaf en niegewelddadige 

aktiwiteite by skole te bevorder (Grant, 2011:1). 

 

In 2013 het bendegeweld só toegeneem dat ’n deel van die onderwysbegroting gebruik gaan 

word om veiligheidswagte by skole aan te stel (Mail & Guardian, 23 Augustus 2013:1). 

 

Al bogenoemde pogings gaan oor leerderbeskerming en -veiligheid; tog is daar geen amptelike 

programme om leerdertrauma te hanteer nie. Dít het dus as beweegrede gedien om hierdie 

studie te onderneem ten einde riglyne op te stel waarvolgens leerders in bendegeteisterde 

gebiede bygestaan kan word. 

 

1.6 LITERATUURSTUDIE 

 

Die navorser het tersaaklike boeke, tydskrifartkels en koerantberigte geraadpleeg om die 

teoretiese konteks van die bendeprobleem te bepaal. Daar is ook van elektroniese materiaal en 

televisieprogramme gebruik gemaak om verdere lig op die ondersoek te werp. Voorts is die 

navorser se persoonlike ervarings van bendegeweld sowel as die ervarings van opvoeders, 

skoolhoofde en ander belanghebbendes gebruik om die betrokke probleem verder toe te lig.  
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1.7 NAVORSINGSONTWERP 
 

Vir die doeleindes van hierdie studie sal kwalitatiewe- sowel as kwantitatiewe navorsing 

onderneem word. Kwalitatiewe navorsingsmetodes sluit in die ondersoek van aangeleenthede 

met behulp van verbale metodes, soos onderhoude en groepbesprekings. In plaas daarvan om 

’n toets of vraelys te gebruik om data in te samel, dien die navorser self as instrument, wat data 

by wyse van waarneming, onderhoudvoering en die ondersoek van verslae en dokumente in die 

navorsingsproses insamel (Mertens, 2005:382). 

 

Cresswell (2003:18) reken dat daar in kwalitatiewe navorsing strategieë soos die ondersoek van 

’n verskynsel en die insameling en ontleding van inligting toegepas word. Mertens (2005:229) 

sê kwalitatiewe navorsing het ’n natuurlike benadering tot dinge. Dít beteken dat navorsers deur 

middel van kwalitatiewe navorsing verskynsels in hul natuurlike omgewing bestudeer, of 

verskynsels vertolk aan die hand van die betekenis wat mense daaraan heg. 

 

In ’n kwantitatiewe navorsingsbenadering word die probleem die beste die hoof gebied wanneer 

die navorser verstaan watter faktore of veranderlikes die verskynsel beïnvloed, aldus Cresswell 

(2003:75). Kwantitatiewe navorsing verwys na die stelselmatige empiriese ondersoek van 

verskynsels en hul verband met ander verskynsels. Cresswell (2003:76) meen die doel van 

kwantitatiewe navorsing is om teorieë oor verskynsels te ontwikkel en uit te bou.  

 

Die gebruik van albei soorte navorsing word gemengde-metode-navorsing genoem. 

Gemengde navorsing word in sosiaal-wetenskaplike navorsing gebruik ten einde te verseker dat 

die studieresultate geldig is. ’n Navorser kan seker wees van sy/haar resultate wanneer twee 

navorsingsmetodes dieselfde resultate oplewer. Die doel van gemengde navorsing is dus om 

die betroubaarheid en geldigheid van resultate te verhoog (O’Donoghue & Punch, 2003:1).  

 

Aangesien sowel kwalitatiewe- as kwantitatiewe navorsingsmetodes in hierdie studie gebruik is, 

het dit die navorser in staat gestel om deur middel van vraelyste inligting in te win oor leerders 

se algemene belewing van bendegeweld, die betekenis wat hulle daaraan gee, sowel as hul 

behoeftes direk ná ’n voorval van bendegeweld. Vir ’n meer diepgaande begrip van leerders se 

persoonlike belewing van bendegeweld en die uitwerking daarvan op hul skolastiese vordering, 

is onderwysers en skoolhoofde se belewing met behulp van onderhoude nagevors. ’n 
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Fokusgroeponderhoud is ook met leerders gevoer om die bendeprobleem verder te belig. Die 

navorser het ook twee in-diepte onderhoude met persone wat kenners op die gebied van 

bendes en bendegeweld is, gevoer om meer lig op die probleem te werp. 

 

1.7.1 Kwantitatiewe navorsing 
 
In hierdie studie is daar van twee vraelyste, een vir leerders en een vir onderwysers en 

skoolhoofde, gebruik gemaak.   

 

1.7.2  Keuse van proefpersone vir die vraelyste 
 
Leerders, onderwysers en skoolhoofde wat persoonlike ervarings van bendegeweld 

deurgemaak het, is vir die afneem van die vraelyste gekies. Leerders van albei geslagte is vir 

die studie gekies en moes in graad 6 wees. Die leerders moes ten minste vyf voorvalle van 

bendegeweld in hul skoolloopbaan ervaar het.  Onderwysers en skoolhoofde van albei geslagte 

is ook vir die studie gebruik.  Die skole wat vir die studie gekies is, is geleë in Wes-Kaapse 

gebiede waar bendebedrywighede gereeld plaasvind 

 

1.7.3  Data-insameling: vraelyste 

 
Johnson en Christensen (2004:164) voer aan dat vraelyste as ’n navorsingsinstrument gebruik 

kan word om inligting oor respondente se denke, gevoelens, houdings, persoonlikheid en 

waardes in te samel. 

 

1.7.3.1 Beweegrede vir die gebruik van vraelyste 
 

Die vraelyste is gebruik om ’n wetenskaplike en objektiewe weergawe te bekom van die 

ervarings van ’n groep leerders en opvoeders in ’n bendegeteisterde gebied.  Die vraelyste het 

aangedui watter leerderbehoeftes in ’n intervensieprogram aandag moet ontvang. 
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1.7.3.2 Die ontwerp van die vraelyste 
 

Twee vraelyste is ontwerp om data by leerders en onderwysers in te samel. Elke vraelys 

bestaan uit 50 stellings wat in vyf kategorieë ingedeel is.  Die kategorieë vir leerders sluit 

aspekte  soos die volgende in: 

� Gevoelens van onveiligheid by die skool 

� Die invloed van bendegeweld op leerders se akademiese prestasie 

� Aantal dae afwesig in 2011 as gevolg van bendegeweld 

� Leerders se toekomsbeskouing in die lig van bendegeweld 

� Vereenselwig hulle nie met die idee van bendes nie 

� Vereenselwig hulle met die idee van bendes 

� Algemene gevoelens van onveiligheid 

� Gereeldheid van misdaad waar die leerders woon 

 

Die kategorieë vir onderwysers en skoolhoofde sluit die volgende in: 

� Belewing van fisiese onveiligheid by die skool 

� Die sielkundige impak van bendegeweld op onderwysers en skoolhoofde 

� Die invloed van bendegeweld op hul werksprestasie en -tevredenheid 

� Die verloop van gebeure onmiddellik ná ’n voorval van bendegeweld by die skool 

� Onderwysers en skoolhoofde se mening oor wat leerders ná bendegeweld benodig 

� Bestaande intervensie- en traumaprogramme by skole 

 

Die meetbare konstrukte wat uit hierdie afdelings na vore gekom het, word in hoofstuk 4 in die 

uiteensetting van die navorsingsontwerp uitgelig. 

 

Die vraelyste is volgens ’n Likertskaal opgestel sodat respondente se mening oor elke stelling 

gemeet kan word. 

 

1.7.3.3  Verloop van data-insameling deur middel van vraelyste 
 

Die vraelyste is by vier verskillende skole aan leerders en onderwysers uitgedeel en is in die 

Lewensoriënteringsperiode by die onderskeie skole ingevul. Die onderwysers het toesig gehou 

en is ingelig oor die vrae om enige vrae wat leerders moontlik nie verstaan het nie aan hulle te 
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verduidelik. Die onderwysers is ook ingelig oor die vrae sodat hulle enige navrae van die 

leerders kon beantwoord. Ten einde seker te maak dat die invul van vraelyste vlot verloop, het 

die navorser ook die skole vir die duur van hierdie periodes besoek. 

 
1.7.4 Data-ontleding van die vraelys 

 

Die vraelys vir die leerders is volgens ’n Likertskaal van 1 tot 3 opgestel om elke respondent se 

mening oor bendegeweld by hul skool te bepaal. Die vraelys vir die leerders is in agt konstrukte 

verdeel.  ’n Kwalitatiewe bespreking is aan die hand van die statistiese uitkoms by elke konstruk 

onderneem. Ses konstrukte vir die vraelys van die onderwysers en skoolhoofde is uitgewys en  

kwalitatief vertolk. 

 

1.7.5 Kwalitatiewe navorsing 
 
1.7.5.1 Fokusgroeponderhoude 

 

Die kwalitatiewe navorsing het uit ’n fokusgroep en onderhoude bestaan. 

 

1.7.5.1.1  Keuse van proefpersone vir die fokusgroep 
 
Die onderwysers van die vier deelnemende skole het twee leerders uit die graad 6-groep 

aangewys om deel van ’n fokusgroep te wees. Hierdie leerders se ouderdomme wissel van 

twaalf tot vyftien, en leerders van albei geslagte is ingesluit. ’n Maatstaf vir deelname was dat 

die leerders ten minste vyf voorvalle van bendegeweld tydens hulle skoolloopbaan moes ervaar 

het. 

 

1.7.5.1.2  Data-insameling: fokusgroep 
 
Johnson en Christensen (2004:185) beskryf ’n fokusgroep as ’n tipe groeponderhoud waar die 

navorser ’n bespreking met ’n klein groepie individue fasiliteer om sodoende vas te stel hoe die 

groeplede oor ’n onderwerp dink en voel. Die navorser hou die groep se aandag op die 

onderwerp van bespreking gevestig deur oop vrae te stel. Volgens Mertens (2005:245) is die 

doel van die wisselwerking tussen die groeplede om meer van die groep se siening oor ’n saak 
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te wete te kom. Die groep moet ook self probleemareas uitwys. Sulke probleemareas kan dan in 

ag geneem word wanneer riglyne vir hulpverlening bepaal word. 

 

1.7.5.1.3  Beweegrede vir die gebruik van die fokusgroep 

 
Die fokusgroep is gebruik om diepgaande inligting oor deelnemers se belewing van 

bendegeweld op die skoolterrein te verkry. Die funksie van die fokusgroep was ook dat daar 

vanuit die groep problematiese aspekte uitgelig sou word wat vir die opstel van terapeutiese 

riglyne gebruik kon word. 

 
1.7.5.1.4  Verloop van data-insameling deur middel van fokusgroep 
 
Die fokusgroepsessie het in ’n vertrek sonder enige steurnisse plaasgevind. Die navorser het as 

die fasiliteerder opgetree, en alle gesprekke is vir uiteindelike ontleding op band opgeneem.  

 
1.7.5.1.5  Data-ontleding: fokusgroep 
 
Die ingesamelde data is ontleed om vas te stel watter aspekte van die onderwerp onder 

bespreking meer as ander beklemtoon is, wat dan ’n aanduiding gebied het van watter riglyne 

meer aandag in ’n moontlike intervensieprogram sou moes ontvang. Die data is volgens temas 

gerangskik, en die gebeure wat gereeld ter sprake gekom het, is gekodeer om verskille en 

ooreenkomste in data uit te wys. 

 

1.7.5.2  Semi-gestruktureerde en in-diepte onderhoude 
 

1.7.5.2.1  Keuse van proefpersone vir onderhoude 
 
Vier skoolhoofde en elf onderwysers van skole waar bendebedrywighede gereeld plaasvind, is 

as proefpersone gebruik. Die maatstaf vir deelname aan die onderhoude was dat skoolhoofde 

en onderwysers eerstehandse ervaring van bendegeweld op die skoolterrein moes hê. Die 

navorser het spesialiste op die gebied van trauma, onderwys en bendegeweld geraadpleeg 

deur in-diepte onderhoude. 
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1.7.5.2.2  Data-insameling deur middel van onderhoude 
 
’n Onderhoud vind plaas waar die navorser ’n gerigte gesprek met die respondent voer en 

sodoende inligting verkry (Johnson & Christensen, 2004:178). Daar is in hierdie studie van 

semi-gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak, wat die deelnemers die geleentheid gebied 

het om feite, idees, opinies, lewenservarings en emosies in ’n warm en empatiese 

atmosfeer te bespreek. Die navorser het ook die deelnemers noulettend waargeneem en hul 

nie-verbale kommunikasie dopgehou. 

  

1.7.5.2.3  Beweegrede vir die gebruik van semi-gestruktureerde onderhoude 
 
Met semi-gestruktureerde onderhoude kan die navorser baie inligting deur respondente se 

verbale- sowel as nie-verbale kommunikasie inwin. Die semi-gestruktureerde onderhoud bied 

die navorser ’n blik in die leefwêreld van die respondent, aangesien dit ’n informele manier van 

onderhoudvoering is en die respondent sy ervarings in sy eie woorde beskryf, aldus Van den 

Aardweg en Van den Aardweg (1999:121). Vier skoolhoofde en elf onderwysers het aan die 

semi-gestruktureerde onderhoude deelgeneem. In-diepte onderhoude is ook met spesialiste op 

die gebied van trauma, onderwys en bendegeweld gevoer. 

 

1.7.5.2.4  Verloop van data-insameling deur middel van onderhoude 
 
Al die onderhoude is op band opgeneem. Die onderhoude is by die onderskeie skole gevoer op 

’n tyd wat die skoolhoofde en opvoeders gepas het. Die in-diepte onderhoude met die 

spesialiste is by hul onderskeie werksplekke gevoer. 

 

1.7.5.2.5  Data-ontleding van die onderhoude 
 
Die data wat tydens die semi-gestruktureerde onderhoude ingesamel is, is getranskribeer.  

Daarná is dit in verskeie kategorieë herstruktureer, en temas is uitgewys as rigtingaanwysers vir 

riglyne vir ’n moontlike intervensieprogram. Hierdie kategorieë en temas word in hoofstuk 4 

verder bespreek. 
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1.8 GELDIGHEID EN BETROUBAARHEID 

 

Joppe (2000:1) sê dat die navorsingsinstrument betroubaar is wanneer die resultate oor die 

verloop van ’n tydperk konsekwent is en wanneer dieselfde resultate met soortgelyke 

navorsingsmetodes in ’n ander navorsingstudie verkry kan word. Hy noem verder dat die 

navorsingsinstrument geldig is wanneer dit meet wat dit veronderstel is om te meet. Volgens 

hom moet die navorsingsinstrument die navorser toelaat om ‘die kol’ van sy navorsingsprojek te 

tref. Die doel van die ondersoek was ook dat die respondente daardeur bemagtig moes word.  

Marshall en Rossman (in De Vos et al, 2005:246) noem dat alle navorsing aan sekere kriteria 

moet voldoen om die geldigheid van die data te verseker. Die geldigheid van die studie sal 

vervolgens geëvalueer word deur dit aan die volgende vier kriteria te meet. 

 

1.8.1 Geloofwaardigheid 
 

Geloofwaardigheid verwys na die belangrikheid om die populasie akkuraat te identifiseer en te 

beskryf. Aangesien ’n kwalitatiewe studie verkennend en beskrywend van aard is en ryk 

komplekse data genereer, is dit geloofwaardig, aldus De Vos et al (2005:346). 

 

In hierdie studie is duidelike grense vir die populasie vasgestel nadat ’n behoeftebepaling van 

die probleem gemaak is. Ryk en komplekse data is ingesamel deur middel van semi-

gestruktureerde onderhoude wat met opvoeders en skoolhoofde gevoer is en ’n 

fokusgroeponderhoud wat met jong adolessente gedoen is. Data is ook ingesamel deur in-

diepte onderhoude met spesialiste van bendegeweld te voer. Bronfenbrenner se bio-

ekosistemiese teorie het as grondslag vir die studie gedien en die data is met bestaande 

literatuur gekontroleer. Op hierdie wyse is verseker dat die bevindinge van die studie geldig en 

geloofwaardig is. 

 

1.8.2 Oordraagbaarheid 
 
Oordraagbaarheid of veralgemening verwys na die mate waarin die resultate van ’n studie 

veralgemeen kan word na ’n ander konteks. Om oordraagbaarheid te verseker moet die data-

insameling en –analise duidelik uiteengesit word om teoretiese parameters vas te stel. 
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Navorsing wat binne hierdie parameters gedoen word, sal bepaal of die resultate herhaal kan 

word, aldus De Vos et al (2005:246). 

 

Daar is egter ’n duidelike konseptuele raamwerk vasgestel waarbinne die data-insameling en –

analise plaasgevind het. Die data wat uit die onderhoude verkry is, is verder met  bestaande 

navorsing gekontroleer om te bepaal of daar verskille of ooreenkomste is. Die navorser is van 

mening dat soortgelyke resultate verkry sal word indien die studie in soortgelyke skole en met 

soortgelyke populasies herhaal sal word. 

 

1.8.3 Konsekwentheid 
 
Volgens De Vos et al (2005:346) is konsekwentheid die vermoë van ’n navorser om tot 

dieselfde bevindinge te kom indien die studie in dieselfde konteks, onder dieselfde 

omstandighede en met dieselfde respondente herhaal word. Die navorser is van mening dat 

indien hierdie prosedure presies herhaal word, dieselfde bevindinge verkry sal word. Dit is 

moontlik omdat dieselfde metodologie wat deur die navorser gevolg is en in hoofstuk 1 beskryf 

is, stapsgewys gevolg is en gevolglik herhaal kan word. 

 

1.8.4 Bevestigbaarheid 
 
Volgens Lincoln en Guba (in De Vos et al, 2005:247) is dit belangrik dat die bevindinge van ’n 

studie deur soortgelyke navorsing bevestig kan word. Hiervolgens verduidelik De Vos et al 

(2005:247) dat die bevindinge en implikasies van ’n studie direk van die data moet kom en nie 

spruit uit die navorser se evaluering van die data nie. Indien ’n soortgelyke studie gedoen word 

en die resultate uit die data spruit, moet soortgelyke bevindinge verkry word. 

 

Die navorser het die rou data direk ingesamel en verwerk na hanteerbare temas. Om te 

verseker dat die inligting nie gekontamineer word met subjektiewe afleidings van die navorser 

nie, is die direkte response van die respondente telkens aangehaal om die tema te staaf. Die 

gevolgtrekkings en aanbevelings is gebaseer op die ingesamelde inligting en nie op subjektiewe 

afleidings van die navorser nie. Hierdie studie is dus bevestigbaar. 

 

Ander strategieë wat gevolg is, was om verskeie metodes te gebruik om ’n geheelbeeld te kry 

van die belewing en betekenisgewing van leerders en opvoeders wat betrokke is by skole wat 
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deur bendegeweld geteister word, sodat die voorgestelde intervensieprogram ’n positiewe 

invloed op hul lewens sou hê.  

 

Die navorser het genoeg tyd aan data insameling en akkurate datavertolking bestee. Daar was 

goeie rekordhouding van die onderhoude en transkripsies van die fokusgroepe, en die hele 

ondersoek is professioneel onderneem. 

 

1.9. ETIESE OORWEGINGS 
 
Volgens Strydom (2005:57) word etiese oorwegings beskou as gedragsriglyne wat daargestel is 

om die navorser, respondente asook die dissipline te beskerm. Strydom (2005:57) definieer 

etiese oorwegings soos volg: 

 

“Ethics is a set of moral principles which is suggested by an individual or group, it is widely 

accepted and it offers rules and behavioural expectations about the most correct conduct 

towards experimental subjects and respondents, employers, sponsors, other researchers, 

assistants and students.” 

 

Die volgende belangrike etiese oorwegings wat tydens die navorsingsproses in gedagte gehou 

moet word is deur Strydom (2005: 58) geïdentifiseer: 

 

� Verkryging van toestemming 
 

Dit is die plig van die navorser om elke deelnemer van die beoogde studie ten volle in te lig oor 

die doel, aard en die werkswyse van die studie, aldus Henning (2004:73). Die respondente is 

vooraf deeglik ingelig oor die aard van die navorsing en hoe die inligting wat uit die studie verkry 

is, gebruik gaan word. Die navorsingsdoelstellings was deursigtig. Daar is ook aan die 

betrokkenes verduidelik wat met die navorsingsresultate gedoen gaan word en hulle is verseker 

dat hulle naamloos sou bly en dat hul privaatheid sover moontlik beskerm sal word. Williams (in 

Strydom, 2005:59) noem verder dat die respondente ook ingelig moet word oor moontlike voor- 

en nadele van die studie. 

 

Voor die aanvang van die studie is ’n brief is aan die Wes-Kaapse Onderwysdepartement 

(WKOD) geskryf om navorsing in die skole te onderneem (bylae C). Die navorsingsvoorstel is 



22 
 
om hierdie rede aan die WKOD voorgelê. Nadat toestemming van die WKOD verkry is (bylae 

D), het die navorser ’n dekbrief aan die vier deelnemende skole geskryf om navorsing in hul 

onderskeie skole te kan doen (bylae F). Die doelstellings en prosedure van die studie is ook in 

die dekbrief uiteengesit. 

 

Die leerders se ouers of voogde is ook om toestemming vir hul kinders se deelname aan die 

navorsing genader, sowel as die leerders self. Die leerders wat ingestem het om deel te neem 

aan die studie, se ouers of wettige voogde moes elkeen ’n toestemmingsvorm onderteken 

(aangeheg as bylaes G en H). Deelname aan die studie was volkome vrywillig en die 

respondente kon te eniger tyd aan die studie onttrek. Etiese goedkeuring is van die 

Navorsingsetiekkomitee van die Universiteit van Suid-Afrika bekom (bylae I). 

 

� Misleiding en oneerlikheid teenoor die respondente 

 
Corey (in Strydom, 2005:60) voer aan dat die navorser die respondente mislei wanneer hy of sy 

doelbewus inligting van die respondente weerhou of verkeerde feite aan hulle oordra. Die 

navorser het die ouers en leerders deeglik ingelig omtrent alle aspekte van die studie. Indien 

iets onvoorsiens sou opduik, sou dit aan die respondente voorgelê word. Die navorser was te 

alle tye beskikbaar om vrae te beantwoord en die respondente het die reg gehad om aan die 

studie te onttrek. 

 

�� Voorkoming van skade aan die respondente 

 
Dit is uiters noodsaaklik dat respondente nie aan enige fisiese of emosionele beserings tydens 

die duur van die navorsing blootgestel moet word nie en om hierdie rede het die navorser die 

onderhoude in ’n veilige ruimte gevoer. Die respondente is vooraf ingelig dat dit vir sommige 

van hulle moontlik ongemaklik mag wees om oor ’n sensitiewe onderwerp soos bendes en 

bendegeweld in hul omgewing te moet gesels, aangesien daar van die respondente is wat 

eerstehandse kennis gehad het van bendes of dalk slagoffers van bendes was. Die navorser 

het ook sover moontlik verseker dat die respondente se veiligheid nie in gedrang gebring sou 

word nie. Geen respondent is in enige opsig uitgebuit nie. Objektiwiteit is sover moontlik 

gehandhaaf en die navorser het nie enige oordeel oor die respondente uitgespreek nie.  Die 

respondente se response is te alle tye gerespekteer. 
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� Hantering van privaatheid/ anonimiteit/vertroulikheid 

 

Die reg tot privaatheid word beskryf as die reg van die individu om te besluit waar, wanneer, 

aan wie en in watter mate inligting bekend gemaak mag word. Wanneer inligting vertroulik 

hanteer word, word die beginsel van vertroulikheid toegepas. Anonimiteit beteken dat die naam 

van die respondent nie bekend gemaak mag word nie (Strydom, 2005:61). Die navorser het te 

alle tye die privaatheid en anonimiteit van die respondente beskerm. Die respondente was 

bewus van die bandopname en die bande sowel as die getekende vorms is veilig bewaar. 

 

1.10 HOOFSTUK INDELING 

 

Die studie bestaan uit die volgende ses hoofstukke: 
Hoofstuk 1   Inleidende oriëntering 
 

Hoofstuk 2   Bendegeweld in Suid-Afrika, en die invloed daarvan op die kind  

in die vroeë adolessente jare 

 

Hoofstuk 3   Krisisse en trauma, en die invloed daarvan op die vroeë adolessent 

 

Hoofstuk 4  Navorsingsontwerp 

 

Hoofstuk 5   Resultaatvertolking en studiebevindinge 

 

 Hoofstuk 6   Oorsig van die studie, gevolgtrekkings en aanbevelings 

 

1.11 SAMEVATTING 

 

Hierdie hoofstuk het ’n inleiding, agtergrondinligting en die beweegrede vir die studie gebied. 

Die navorsingsprobleem, sub-probleme en doelstellings van die ondersoek is ook onder die 

loep geneem. 

 

Die volgende hoofstuk bevat ’n literatuurondersoek van verskeie aspekte van bendegeweld, en 

hoe hierdie verskynsel die belewing- en betekenisgewing van kinders in die vroeë adolessente 
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jare sowel as opvoeders beïnvloed. Bronfenbrenner se bio-ekosistemiese teorie sal as 

teoretiese grondslag vir die studie dien. 
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HOOFSTUK 2 
 

BENDEGEWELD IN SUID-AFRIKA EN DIE INVLOED DAARVAN OP DIE KIND IN DIE 
VROEË ADOLESSENTE JARE 

 
2.1 INLEIDING 
 
In hoofstuk 1 is ’n inleiding, agtergrondinligting en die beweegrede vir die studie gebied. ’n 

Voorlopige literatuurstudie is onderneem en die navorsingsprobleem, sub-probleme en die 

doelstelling van die ondersoek is uiteengesit. Daarná is die navorsingsontwerp en die soort 

navorsing wat onderneem is, bespreek. Die hoofstukindeling is ook verduidelik. 

 

Hierdie hoofstuk bevat ’n literatuurondersoek oor verskeie aspekte van bendegeweld. Daar 

word ook ondersoek ingestel na die aard en voorkoms van bendegeweld en die impak daarvan 

op die vroeë adolessent en die skoolomgewing. As ’n teoretiese grondslag vir die studie sal die 

bespreking toegelig word met die bio-ekosistemiese teorie van Urie Bronfenbrenner asook die 

sosiale leerteorie van Alfred Bandura. 

 

Aangesien bendes en bendebedywighede ’n verskynsel is wat regoor die wêreld voorkom, sal 

daar vervolgens gekyk word na die aard en omvang van hierdie verskynsel in ander wêrelddele. 

 

2.2 OMSKRYWING VAN BENDES 
 
Daar is tans geen universele, aanvaarbare omskrywing vir bendes is nie, omdat die kenmerke 

en gedrag van bendes van streek tot streek verskil (Salagaev en Shashkin, 2005:61). Daar is 

wel ooreenstemming dat ’n bende ’n groep persone is, gewoonlik tussen 13 en 30 jaar oud wat 

gereeld misdaad pleeg. Bendelede sweer trou aan mekaar en neem op ’n gestruktureerde en 

georganiseerde manier aan misdadige aktiwiteite deel (Bell en Lim, 2005:629; McWhirter, 

1998:161).  

 

Flannery en Huff (1999:21) beskou weer ’n bende as ’n groep persone wat doelbewus skade 

aan mense en eiendom aanrig deur van geweld gebruik te maak. Hierdie bendelede kom weens 

verskeie redes bymekaar, onder meer deelname aan ontwrigtende en onwettige aktiwiteite. Die 

bendelede toon ook gewoonlik onaanvaarbare gedrag teenoor die res van die gemeenskap 
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waarin hulle woon (Miller, 1982:315; Van den Aardweg en Van den Aardweg, 1999:97). 

Janskowski (1991:29) noem dat die rede vir hierdie tipe gedrag toegeskryf kan word aan die feit 

dat bendelede in alle gevalle die behoeftes van die bende eerste plaas en nie die behoeftes van 

hul gemeenskappe in ag neem nie. Van Wyk (2001:133) sê dat dwelm en alkoholverbruik 

bendelede verenig en hulle die moed en durf gee om geweldsdade uit te voer. Klein (2001:61) 

ondersteun al bogenoemde sienings en noem dat bendelede se gedrag as afbrekend deur die 

gemeenskap en owerhede beskou word. 

 

Adelman en Taylor (2007:1) beskou ’n bende as ’n groep persone uit min of meer dieselfde 

ouderdomsgroep en sosio-ekonomiese omstandighede. Howell (2003:77) ondersteun hierdie 

siening en noem dat die groeplede gereeld saam gesien word en dat hulle ’n naam het. Die lede 

het duidelik omskrewe rolle, norme en verwagtinge en die bende bied ’n gevoel van 

beskerming, erkenning, status en aanvaarding aan sy lede. Die bende het ook ’n leier wat 

interne reëlings met die res van die groep tref ten opsigte van hulle pligte en 

verantwoordelikhede in die bende (Miller, 1982:315).  

 

’n Bende word met ’n bepaalde gebied verbind. Bendes is baie gebiedsbewus en sal tot die 

uiterste baklei om hulle ‘terrein’ te beskerm, omdat lede dan veilig in daardie gebied kan 

rondbeweeg. Die beskerming van hulle gebied beteken ook dat ander bendes nie hulle ‘klante’ 

of slagoffers, van wie die bendegroep vir hulle bestaan afhanklik is, kan afneem nie (Grennan, 

Britz, Rush en Barker, 2000:9). 

 

Johnson (2001:8) sê dat bendes regoor die wêreld ’n eie identiteit het wat hulle van ander 

mense in die omliggende gemeenskap onderskei. Elke bende het spesifieke handgebare wat 

hulle gebruik sodat lede mekaar kan identifiseer. Gevegte tussen opponerende bendelede 

ontstaan gewoonlik wanneer lede hul handgebare vir mekaar wys. Powell (2009:9) ondersteun 

hierdie siening en noem dat bendes van handgebare gebruik maak om mekaar te groet, om vir 

mekaar teen gevare te waarsku of om opponerende bendes te dreig. Bendelede gebruik hulle 

vingers om sekere tekens te maak om sodoende boodskappe oor te dra. Ander bendes het 

weer hul eie manier van hoe hulle mekaar groet.  

 

Net soos wat die gebruik van gebare om te kommunikeer bendelede se identiteit bevestig, word 

klere, haarstyle, sigbare tekens aan klere en tatoeërmerke ook vir dieselfde doel gebruik. 

Bendelede kan almal dieselfde kleur klere dra of hulle kan almal eenderse kledingstukke of 
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juweliersware dra om mekaar te kan identifiseer. Sommige bendelede dra almal dieselfde 

haarstyl. Ander bendes dra embleme op hulle klere om sodoende hulle identiteit ten toon te stel, 

terwyl nog ander dra weer spesifieke lappe om hulle koppe met die kleure van die bende 

daarop (Starke: 2000:14). Covey (2003:46) noem dat Hispaanse bendelede ’n bepaalde 

kleredrag het wat hulle lidmaatskap aan die bende bevestig. Hulle verkies om khaki broeke met 

’n spesifieke styl hemp te dra. Die broeke word hoog op die heupe gedra, terwyl die 

hempsknope nie vasgeknoop word nie. Davies (1999:74) sê dat bendelede in Groot Brittanje 

wyepyp-broeke (“bell-bottom trousers”), gekleurde serpe om hul nekke en pette dra. Die 

bendelede dra ook almal stewels met staal aan die punte. Hulle lyfbande het klinknaels op en 

elke bendelid dra ’n kuif. Op dieselfde manier neig die meeste bendes om hulleself te onderskei 

deur unieke klere, haarstyle en ander gebruike. 

 

Tatoeërmerke is ’n gewilde gebruik onder die meeste bendes. Dit word nie net as versiering 

gedra nie, maar kan ’n spesifieke betekenis hê. Lede van die Hispaanse bende, asook 

bendelede in Groot Brittanje, dra elkeen tatoeërmerke wat uniek aan die groep is. Sommige 

tatoeërmerke het ’n spesifieke betekenis, byvoorbeeld iemand wat ’n tatoeërmerk van ’n 

spinnerak dra, sal geïdentifiseer word as ’n persoon wat al in die tronk was (Johnson, 2001:8). 

Horowitz (1982:5) noem dat tatoeërmerke as deel van die inisiasieproses vir nuwe bendelede 

gesien word. Die tatoeërmerk is ’n bevestiging dat die persoon aan die bende behoort en dat hy 

lojaal teenoor die bende is.   

 

Net soos wat die bende-identiteit deur spesifieke kleredrag en haarstyl bevestig word, dien 

graffiti as ’n uitbreiding van die bende-identiteit in die omgewing waar hulle aktief is en wat hulle 

aan hullself toeëien. Die graffiti word gebruik om boodskappe aan opponerende bendegroepe te 

kommunikeer asook om die bende se oorwinnings aan te dui. Wanneer ’n opponerende bende 

oor ’n ander bende se graffiti verf, word dit gesien as ’n dreigement teen die opponerende 

bendegroep en dit is ook ’n uitnodiging tot ’n geveg met die ander bendegroep (Starke, 2000:14; 

Powell, 2009:8). Die graffiti kan ook die plek aandui waar ’n misdaad gepleeg is of gebruik word 

om dwelmverkope te adverteer. 

 

Volgens Van Wyk (2001:14) het sommige bendes in Suid-Afrika hulle eie taal wat “sabela” 

genoem word. Hierdie taal is saamgestel uit Engelse, Zoeloe en Afrikaanse woorde. Bendelede 

is baie opgewonde wanneer hulle met mekaar in die bendetaal – sabela – kommunikeer, want 

dit beklemtoon die solidariteit wat daar tussen lede heers. Die gebruik van hierdie taal onderskei 
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hulle ook van die res van die gemeenskap, aangesien hulle hul eie private manier van 

kommunikasie het. Dit gee hulle die geleentheid om aktiwiteite te beplan sonder dat ander 

persone weet waaroor hulle praat. Die gebruik van hierdie taal maak ook dat bendelede inligting 

van die owerhede en buitestaanders weerhou, aldus Smith (1985:68).  

 

Bogenoemde omskrywings verduidelik dat bendes groepe is wat met misdaad verbind word en 

wat hulle identiteit probeer beklemtoon deur die gebruik van spesiale klere, haarstyle en 

uiterlike tekens op hulleself en op die omgewing, soos tatoeërmerke en graffiti. ’n Bendegroep 

het ’n bepaalde doel voor oë, naamlik om bendebedrywighede te laat floreer en is daarom 

gereeld by onwettige en onaanvaarbare aktiwiteite, soos dwelmsmokkelary, drankverspreiding, 

huisbraak en diefstal betrokke. Hulle optrede en handelinge is vir die gemeenskap 

onaanvaarbaar, omdat dit tot fisiese en emosionele onveiligheid in omgewings waar bendes 

betrokke is, lei. In bendes is daar gewoonlik aanvaarding van en beskerming vir lede. Dit bring 

mee dat lede lojaal voel teenoor die bende en sal saamwerk aan bende-aktiwiteite soos 

dwelmverkope, geweld of skade aan eiendom. 

  

2.3 BENDES AS ’N WËRELDVERSKYNSEL 
 
2.3.1 Bendes in Amerika 
 
Navorsing wat deur Horowitz (1982:4) oor Hispaanse bendes in Chicago, VSA gedoen is, toon 

dat die Hispaanse jeug wat in swak sosio-ekonomiese omstandighede woon, maklik aansluiting 

tot ’n bende oorweeg ten einde in hul materiële behoeftes te voorsien. Hierdie neiging word by 

bendes in ander lande ook gevind. 

 

Hispaanse bendes is veral behep met die beskerming van hul “turf” of gebied, aldus Covey 

(2003:46). Die bendelede maak daarop aanspraak dat hul eerste prioriteit is om hulle 

woongebiede teen aanvallers, opponerende bendes asook die owerhede te beskerm. Moore 

(1993:152) noem dat die bendelede gebiedsgebonde is en dikwels dra die bende dieselfde 

naam as die gebied waarin hulle hul aktiwiteite uitvoer. Hispaanse bendes identifiseer hulle 

gebied deur graffiti daarin aan te bring. Die bendelede bring ook hul handtekeninge – “placas” – 

op strategiese plekke in hul gebied aan. Hierdie “placas” dui die grense van die bende se 

gebied aan en dit dien ook as waarskuwing vir opponerende bendelede om daaruit weg te bly. 
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Harris (1988:84) noem dat Hispaanse bendelede graag dwelms gebruik en dit ook aan ander 

mense verkoop. Harris (1988:84) noem verder dat die bendelede voel dat hulle iewers hoort 

wanneer hulle saam dwelms gebruik. Moore (1993:153) noem dat Hispaanse bendelede lief is 

om te baklei. Alhoewel hulle die meeste van die tyd teen opponerende bendelede baklei, baklei 

hulle ook soms onderling teen mekaar. Onderlinge gevegte tussen bendelede geskied as 

gevolg van een bendelid wat ’n ander lid se meisie afgeneem het of as gevolg van individue wat 

in die bresse tree vir ’n ander bendelid. Hispaanse bendes is ook berug vir hulle 

vyandiggesindheid en wraaksugtigheid. Hulle neem graag wraak wanneer hulle lede deur 

opponerende bendes aangerand of vermoor is. 

 

Harris (1988:86) beklemtoon die rol en belangrikheid wat hipermanlikheid (“machismo”) in die 

bende en die breër gemeenskap speel. As gevolg van die hipermanlikheid waarna elke 

Hispaanse bendelid strewe, kan ’n mens begryp waarom die lede altyd betrokke is by aktiwiteite 

waar hulle manlikheid, aggressie en dapperheid ten toon gestel word.   

 

2.3.2 Bendes in Europa 
 
Mares (2001:174) noem dat, alhoewel daar oor die jare min navorsing oor bendes in Groot 

Brittanje gedoen is omdat bendes se bestaan daar ontken is, vind ’n mens tog bendes daar. 

Bendelede in Groot Brittanje spesialiseer in verskeie misdade soos diefstal en sakkerollery.  

Hierdie bendelede is ook gebiedsgebonde en georganiseerd. Hulle baklei gereeld met 

opponerende bendes oor beheer in sekere gebiede. Die bendelede hou gereeld vergaderings 

om strategieë te beplan (Covey, 2003:62).   

 

Groot Brittanje is veral tydens die 18de en 19de eeu erg deur die bendes geraak. Die 

bendelede het hulle skuldig aan afwykende en uittartende gedrag gemaak soos om betrokke te 

raak in straatgevegte, diefstal en aanrandings wat die sosiale lewe van die mense negatief 

beïnvloed het. Tydens die sewentigerjare was die bendelede in Groot Brittanje veral 

geïnteresserd in musiek, hul voorkoms sowel as in die gebruik van alkohol en dwelms. Hulle 

was ook behep met die dra van leerbaadjies en motorfietse wat ’n nabootsing van die 

Amerikaanse motorfietsbende van die sestigerjare was. Daar is ook vroulike lede van die 

bende, maar soos in ander bendes is vroue se rol meer beperk tot dié van gesellin vir ’n manlike 

bendelid. Hulle betrokkenheid is ook meer ondersteunend, soos om wapens te versteek of 

inligting oor te dra. (Covey, 2003:63). 
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Vercaigne en Goris (1996:165) voer aan dat die Belgiese owerhede ’n bende omskryf as ’n 

groep minderjariges wie se gedrag negatief op die veiligheid van die gemeenskap impakteer. 

Die implikasie van hierdie breë definisie vir ’n bende is dat baie jeugdiges in België as 

bendelede beskou word alhoewel hulle nie by kriminele dade betrokke is nie.   

 

Vercaigne en Goris (1996:165) het wel splinterbendegroepe in België geïdentifiseer. Hierdie 

bendes bestaan uit klein groepies jeugdiges van omliggende gebiede wat bymekaar kom om 

misdaad te pleeg, soos ’n motorkaping, en dan weer as ’n groep verbrokkel wanneer die polisie 

toeslaan. Hierdie jeugdiges kom uit agtergeblewe gemeenskappe en is gewoonlik die kinders 

van minderheidsgroepe in België. Aangesien hierdie jeugdiges ledig is en baie tyd op hande 

het, pleeg hulle kriminele dade om hulle mee besig te hou. Die Belgiese owerhede het van 

dwangtoepassing gebruik gemaak om die bendeprobleem aan te spreek. ’n Spesiale taakmag 

is op die been gebring wat alles in hulle vermoë gedoen het om die bendes te ontbind. So 

byvoorbeeld is bendelede swaar tronkstraf opgelê vir misdade wat hulle gepleeg het of hulle is 

uit die land verban. 

 

Vercaigne en Goris (1996:165) noem ook dat die bendes in België die inwoners van hierdie land 

tweeledig geraak het. Sommige persone het oorreageer wanneer daar nuus oor die bendes in 

die media verskyn het. Hierdie persone was paniekbevange en het alles in hulle vermoë gedoen 

om hulself asook hul eiendom teen die bendes te beskerm. Ander persone het die bestaan van 

bendes ontken en het geglo dat die owerhede die bendeprobleem oordryf het. 

 
Klein (2001:65) het navorsing oor bendes in Nederland gedoen en het die volgende bevind: die 

bendelede kon maklik uitgeken word aan hulle kleredrag; baie van die bendelede se handelinge 

was geskoei op dié van Amerikaanse straatbendes en hulle was gebiedsgebonde. Gruter en 

Versteegh (2001:176) noem dat bendelede in Nederland versot is op Amerikaanse musiek. 

Hulle boots ook die kleredrag, name, bendetaal en gebare van Amerikaanse bendes na. Die 

bendelede neem aan kriminele dade deel om finansiële voordeel daaruit te trek.   

 

Van Gemert (2001:178) ondersteun die siening van Gruter en Versteegh (2001:176) en noem 

dat bendes in Nederland die aktiwiteite van Amerikaanse bendes bewonder. Hierdie bendelede 

leer gewoontes van die Amerikaanse bendelede aan deur middel van die media soos televisie, 

rolprente en musiek. Die bendelede lees ook graag boeke oor Amerikaanse bendes waarin 

hulle verskeie dinge leer soos hoe om gewelddadig, uittartend en gemeen teenoor ander mense 
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op te tree. Die bendelede het ook die Amerikaanse manier van kleredrag nageboots en was ook 

lief vir motorfietse wat harde bromgeluide gemaak het. 

 

Van Gemert (2001:178) voer ook aan dat die meeste bendes in Nederland afstammelinge van 

immigrante is. Hulle kom uit swak sosio-ekonomiese omstandighede en aangesien hulle dit 

moeilik vind om aan te pas by die Hollandse gemeenskap, wend hulle hul tot 

bendebedrywighede. Die bendelede dra ook tatoeërmerke op hul liggame en maak gebruik van 

bendetaal wanneer hulle met mekaar kommunikeer. Die bendes verf ook graffiti op strategiese 

plekke in hul woongebiede. 

 

Die owerhede in Nederland het die bendeprobleem as ernstig gesien. Swaar strawwe is opgelê 

aan bendelede wat hulle aan misdadige gedrag skuldig gemaak het. Hierdie strawwe is as 

afskrikmiddel gebruik om bende-aktiwiteite te ontmoedig asook as ‘n maatreël om 

bendebedrywighede aan te spreek (Covey, 2003:82). 

 

Niksvermoedende en onskuldige mense word ook dikwels op straat deur bendelede beroof, 

aldus Van Gemert (2001:179). Die bendelede teiken vroue wanneer hulle hul rooftogte uitvoer, 

aangesien die meeste vroue maklik oorrompel kan word. Die bendelede steel ook graag van 

groot besighede en gebruik soms gewere tydens hul rooftogte. Nuwe rekrute wat aansluiting tot 

die bende oorweeg moet hulle eers aan gewelddadige optrede skuldig maak alvorens hulle 

lidmaatskap tot die bende kan kry. 

 

2.3.3 Bendes in Duitsland 
 
Levin en McDevitt (1993:162) rapporteer dat daar in die 19de eeu bendes in Duitsland was wat 

veral op buitelanders wraak geneem het. Die bendeprobleem het negatief geïmpakteer op die 

bestuur van die land en het ernstige gevolge vir buitelanders ingehou. Hierdie bendegroepe was 

rassiste wat die huise van buitelanders wat in Duitsland gewerk het, aan die brand gesteek het. 

Hulle het ook gereeld aanvalle op hierdie buitelandse groepe geloods omdat die buitelanders 

gesien was as ’n bedreiging vir die Duitse kultuur en ekonomie. Die bendes het geglo dat 

hierdie immigrante hulle werk kom afneem het. 

 

Kersten (1998:154) noem dat bendes in Duitsland behep was met die tentoonstelling van hulle 

krag en manlikheid. Hulle het teen opponerende bendegroepe baklei, veral om hulle omgewing 
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te beskerm. Die bendelede in Duitsland het hulself as soldate beskou wat geveg het om 

Duitsland “wit” te hou – vry van immigrante – omdat hulle die Duitse volk as ’n suiwer nasie wou 

behou en wou verhoed dat daar ondertrouery tussen Duitsers en ander rasse moes plaasvind. 

As gevolg hiervan het Duitse bendelede dit as hulle plig beskou om tradisionele Duitse 

gemeenskappe en waardes te beskerm. Die bendelede se oormatige alkohol inname het die 

geweld teen buitelanders laat toeneem. Sommige bendelede het hulle ook met sokkerboewe 

vereenselwig om sokkergeesdriftiges by wedstryde te terroriseer. Hulle het ook mense by 

diskoteke aangerand en van hul besittings beroof, aldus Williamson (1996:21). 

 

Uit reaksie teen hierdie optrede het immigrante in Duitsland bendegroepe begin vorm om 

hulleself teen tradisionele Duitse bendelede te beskerm. Hierdie immigrante bendegroepe het in 

lae-inkomste gebiede gewoon en het die tegnieke van Amerikaanse bendegroepe nageboots.  

Hulle het name aangeneem wat hulle herkoms en etnisiteit beklemtoon het, soos “Croatia boys” 

of Turkish Power boys”. Ander bendegroepe het die naam van die gebied waar hulle woon, 

aangeneem (Klein; 2001:84). 

 

Volgens Tertilt (2001:170) het die bendes misdade soos winkeldiefstal, aanrandings, 

dwelmmisbruik en motorkapings gepleeg. Die bendes het veral gewelddadig teenoor wit 

Duitsers opgetree in reaksie op die mishandeling van immigrante deur Duitsers. Die Duitsers se 

sosiale lewe is negatief deur die optredes van die bendes geraak. Hulle was geskok oor die 

optredes van die bendes en het hulle geminag. Hulle was ook met afgryse vervul en het ’n 

gebrek aan begrip vir die bendes se optredes getoon. Inwoners was bang om die misdade van 

die bendes by die owerhede aan te meld uit vrees vir viktimisasie. Die bendes het ook ten doel 

gehad om die Duitsers te verneder. Hulle optredes was geskoei op wraak en haat teenoor 

Duitsers omdat hulle in die verlede onregverdig deur die Duitsers behandel is. Die bendes was 

ook betrokke by handel op die swartmark – veral met dwelms, wapens, diamante en mense. 

 

Tertilt (2001:170) noem ook dat die Duitse regering na die Tweede Wêreldoorlog bendegroepe 

wat verantwoordelik was vir die bevordering van rassehaat en geweld, uit die land verban het. 

Hierdie stap is deur die Duitse owerhede geneem om die bendeprobleem aan te spreek. 
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2.3.4 Bendes in Frankryk 
 

Esterle-Hedibel (2001:205) noem dat bendelede in Frankryk veral uit werklose persone gewerf 

word. Hierdie persone het gewoonlik die skool op ’n vroeë ouderdom verlaat met die gevolg dat 

hulle ’n swak akademiese opvoeding het. Bendelede in Frankryk kommunikeer met mekaar in 

hulle eie bendetaal en dra ‘n spesifieke tipe kleredrag wat hulle van die res van die gemeenskap 

onderskei. Hulle is veral lief daarvoor om swart leerbaadjies te dra – ’n nabootsing van die 

Amerikaanse motorfietsbendes van die laat sestigerjare. 

 

Bendes in Frankryk is gebiedsgebonde, aldus Campbell en Muncer (1989:275). Hulle is ook lief 

daarvoor om byeenkomste in sekere parke in hulle gemeenskappe te hou waar beplanning 

gedoen word oor misdade wat hulle beoog om te pleeg. Die bendes neem ook soms die naam 

van die gebied waar hulle hul wandade pleeg aan – ’n verskynsel wat ook by Amerikaanse 

bendes voorkom, byvoorbeeld Square Hill. Kriminele dade van bendes sluit onder andere 

vandalisme, diefstal, aanrandings en rooftogte in. Die bendelede maak hulle ook skuldig aan 

dwelm- en alkoholmisbruik. Lidmaatskap van die bende is kortstondig omdat bendes gou 

ontbind. Dieselfde verskynsel kom by bendes in België voor. Bendes in Frankryk pleeg oor die 

algemeen nie baie ernstige misdade nie en daarom ontbind hulle ook gou. Die hoofdoel van die 

bende is slegs om ‘n misdaad soos ’n rooftog of motorkaping uit te voer en dan ontbind die 

bende. Dit is anders as in Suid-Afrika waar bendelede vir ’n onbepaalde tydperk met hul 

bendebedrywighede aanhou en selfs hulle lewe vir die bende sal aflê. 

 

Dit blyk dat die hoofoorsake vir bendevorming elders in die wêreld die volgende is: finansiële 

gewin, xenofobie en reaksionêre optrede teen intimidasie, ’n soeke na identiteit en ook om 

manlikheid te bewys. Die mate waartoe mense hulle tot bendes verbind verskil, sommige 

individue kom net saam om misdade te pleeg en beweeg dan weer uitmekaar, terwyl ander 

meer toegewyd aan die groep bly. Bendes in Suid-Afrika sal vervolgens bespreek word. 

 

2.3.5 Bendes in Suid-Afrika  

 

In die sestigerjare was daar bendes in Suid-Afrika wat bekend gestaan het as “tsotsi” of “bo-

tsotsi” (Glaser, 2000:73). Die bo-tsotsi het oorwegend uit manlike lede bestaan wat hul 

manlikheid deur middel van hul bende-aktiwiteite ten toon gestel het. ’n Bo-tsotsi bendelid was 

’n swart persoon wat die Amerikaanse bendes se klerestyl nageboots het. Hulle het 
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slobberbroeke (“baggy pants”), golf t-hemde en pette gedra. ’n Tsotsi het ook ’n mengsel van 

Afrikaans, Engels en swart tale gepraat. Hulle het van handgebare gebruik gemaak om met 

mekaar te kommunikeer. Lede van die bo-tsotsi bendes het oorwegend uit stedelike swartes 

bestaan wat almal uit dieselfde geografiese gebiede gekom het. Alhoewel die bo-tsotsi vroulike 

lede tot die bende toegelaat het, het die vroue slegs ondergeskikte rolle in die bende vertolk. 

 

Kynoch (2000:88) noem dat daar tydens die vyftigerjare bendebedrywighede op die 

goudmynkampe van Suid-Afrika bestaan het. Hierdie bendegroepe is na verwys as “Russe” – ’n 

persepsie van swart Suid-Afrikaners dat Russe sterk en wreedaardig was. Die mynkampe was 

’n baie gevaarlike omgewing waar swart mense deur die hutbelasting gedwing is om hulle 

tradisionele gemeenskappe te verlaat en op die myne te gaan werk. Baie onheile het daar 

uitgebroei en hierdie mense is uiters onregverdig behandel. In daardie konteks kan ’n mens 

verstaan dat hulle bendes sou vorm om mekaar te beskerm. 

 

Die laat tagtiger- en begin negentigerjare is gekenmerk deur ’n tyd van onrus in Suid-Afrika 

omdat die land op die punt van groot politieke veranderinge was. Swart mense het meer openlik 

begin protesteer teen hulle omstandighede, wat die geweld na die strate toe gebring het. Waar 

geweld voorheen beperk was tot sogenaamde swart gemeenskappe, het dit nou oorgespoel na 

sogenaamde blanke gemeenskappe. Hierdie onrus het veroorsaak dat bendes gevorm is wat 

tot meer geweld gelei het.   

 

Die bo-tsotsi bendelede was gebiedsgebonde en het gereeld teen opponerende bendegroepe 

baklei om hulle gebiede te beskerm, aldus Covey (2003:179). Hierdie bendelede het die 

Amerikaanse styl van dinge doen, nageboots. Hulle was veral betrokke by aktiwiteite soos 

sakkerollery, roof, moord, ontvoering en verkragting. Alhoewel die bo-tsotsi bendes middelklas 

waardes soos om hard te werk vir jou besittings, verontagsaam het, het hulle tog geaspireer om 

materiële dinge te versamel.   

 

Tydens die negentigerjare het die media ’n belangrike rol gespeel in die uitbeelding van hoe 

bendegeweld die Suid-Afrikaanse samelewing beïnvloed het. Beeldmateriaal het gereeld in die 

media verskyn van bendelede wat motorbuitebande, gevul met brandstof, om hul teenstanders 

se nekke gesit het en dit aan die brand gesteek het. Hierdie beeldmateriaal het die breër publiek 

laat besef hoe magtig en gewelddadig bendelede was (Covey, 2003:187). Kynoch (2000:89) sê 

dat gemeenskappe se reaksie op bendes gewissel het van verdraagsaamheid en ondersteuning 
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tot onderdrukking. Baie gemeenskappe ondersteun bendes in hul gebiede as gevolg van die 

beskermende en ekonomiese rol wat die bendes in daardie gemeenskappe speel. Bendes 

voorsien arm en werklose mense van kos en geld wat weer op hulle beurt wapens vir die 

bendelede moet versteek. 

 

Covey (2003:188) noem dat die bendeprobleem in sommige Suid-Afrikaanse gemeenskappe só 

groot geraak en ernstige afmetings aangeneem het dat daardie gemeenskappe militante groepe 

begin vorm het om die bendeprobleem in hul gebiede aan te spreek. Verskeie godsdienstige 

groepe het teen-bendegroepe begin vorm om weer beheer oor hul gebiede uit te oefen en om 

hul gebiede te red uit die kloue van dwelmsmouse. Een só ’n teen-bendegroep was PAGAD 

(People Against Gangsterism And Drugs) wat oorlog verklaar het teen misdaadsindikate, 

dwelmsmouse en straatbendes. Die Suid-Afrikaanse owerhede het ook ’n program van stapel 

gestuur om die bendeprobleem te probeer hokslaan, bekend as MADAM (Multi-Agency Delivery 

Action Mechanism). Die MADAM-program het ondersteuning aan gemeenskappe wat 

bendeprobleme ervaar het, gebied. 

 

Kinnes (2000:1) wys op ooreenkomste tussen bendes in Suid-Afrika en bendes in ander dele 

van die wêreld naamlik dat bendes gevorm word as gevolg van emosies soos kwadegevoelens 

en frustrasie onder adolessente. Hierdie emosies gee aanleiding tot gevoelens van 

gekrenktheid wat weer lei tot kriminele gedrag. 

 

In die volgende afdeling word die omskrywing van bendes sowel as die redes vir bendevorming 

en die verskillende soort bendes bespreek. Die samestelling van bendes, die invloed van 

bendebedrywighede op die gemeenskap, leerders by skole sowel as op die onderrig by skole 

word ook van nader bekyk. 

 

Die volgende afdeling werp die soeklig op die soorte bendes wat in die samelewing voorkom. 

 

2.4 SOORTE BENDES 
 

2.4.1 Straatbendes 
 
’n Straatbende is ’n goed georganiseerde groep adolessente met ’n sterk 

samehorigheidsgevoel. Die bendelede vorm eenhede wat geboue beskerm of beheer oor 
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sekere strate uitoefen. Gewoonlik neem hierdie bende die naam van hul onmiddellike gebied 

aan. Die bendelede word gewoonlik ook deur kentekens soos tatoeërmerke geïdentifiseer, hulle 

is goed georganiseerd, en elke lid het ’n bepaalde rol in die groep. Die bendelede is grootliks by 

minder ernstige misdade betrokke, maar word ook soms deur meer geharde bendelede 

gedwing om ernstiger wandade te pleeg. Daar is ook ‘n erkende leierskap in die bende, en die 

lede is volkome lojaal teenoor die groep (Grant, 2009:6). 

 

Johnson (2001:10) noem dat straatbendes in die VSA in stede waar baie jong mense woon, 

ontstaan. Hierdie bendelede is gereeld by misdade soos diefstal en dwelmhandel betrokke. Die 

mense in die gemeenskap is bang om die bende se kriminele dade aan die polisie te rapporteer 

uit vrees dat hulle met hulle lewens sal boet. 

 

Straatbendes is bekend daarvoor dat hulle mense afpers om omkoopgeld aan hulle te betaal in 

ruil vir beskerming deur die bende. Straatbendes het ook ten doel om beheer oor die 

ekonomiese en sosiale aktiwiteite van hul gebied te verkry, aldus Standing (2003:2).  Kinnes 

(2000:3) voer aan dat die bende hierdie doelstelling bereik deur geld in wettige besighede soos 

motorhawens, nagklubs en winkels te belê. Van Wyk (2001:53) noem dat straatbendes ook 

betrokke is by dwelmhandel en hulle eis ook beskermingsgeld van winkeleienaars onder die 

voorwendsel dat hulle hul besighede teen opponerende bendes sal beskerm.  

 

2.4.2 Familie-mafiabendes 
 
Hierdie bendes bestaan uit naaste familielede, soos broers, susters, pa’s, neefs en niggies. Die 

bendelede is gewetenloos en huiwer nie om ernstige misdade te pleeg nie. Familie-

mafiabendelede is gewoonlik in beheer van smokkelkroeë, waar hulle misdaad soos dwelm- en 

dranksmokkelary pleeg. Hulle oefen ook beheer oor die gebiede waar hulle woon uit (Grant, 

2009:6). 

 

2.4.3 Sindikaatbendes 
 

Volgens Grant (2009:7) bestaan hierdie bendes uit wetsgehoorsame burgers sowel as persone 

wat witboordjiemisdade pleeg. ’n Voorbeeld van ’n witboordjiemisdaad is ’n bankklerk wat 

onwettige transaksies aangaan, geldwassery beoefen of geld teen buitensporig hoë rentekoerse 
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aan behoeftige mense uitleen. Hulle is soms ook by misdade soos dwelm- en dranksmokkelary, 

georganiseerde rooftogte en prostitusie betrokke. 

 

Redpath (2001:34) onderskei tussen twee verdere soorte bendes wat veral in die Wes-Kaap 

voorkom, naamlik tronkbendes en voorstedelike bendes. 

 

2.4.4 Tronkbendes 
 

Volgens Jensen (2008:82) is daar die 28’s, die 27’s en die 26’s tronkbendes. Hierdie bendes 

word van mekaar onderskei deur die nommer wat aan hulle toegeken word. Daar is sterk 

mededinging tussen die 26’s en die 28’s. Die nommerbendes word ook van mekaar onderskei 

deur ’n stempel wat hulle op hul liggame aangebring het. Spergel (1990:170) beskryf die 26’s as 

bendelede wat behep is met mag en geld.  Hy beskou die 27’s as sluipmoordenaars, terwyl die 

28’s as ‘voetsoldate’ funksioneer wat veral snags misdaad pleeg. Die vereiste vir lidmaatskap 

van ’n tronkbende is dat die lid al ’n hele paar keer in die hof moes verskyn het vir misdade wat 

hy gepleeg het, en ook al tronkstraf moes uitgedien het. Kinnes (2008:4) noem ook dat nuwe 

lede wat by die tronkbende wil aansluit, ander gevangenes of van die bewaarders moet aanrand 

alvorens hulle as lede aanvaar kan word. Daar word van tronkbendes verwag om te alle tye hul 

manlike krag ten toon te stel ten einde beheer in tronke uit te oefen. Die nuwe rekrute mag geen 

tekens van pyn toon wanneer hulle gestraf word nie.  

 

Jensen (2008:83) en Kinnes (2000:4) voer aan dat die doel van die 28’s bendes is om vir beter 

omstandighede in die tronk te baklei, terwyl die 27’s die taak het om teen opponerende 

bendelede wraak te neem. Die 26’s bende het die taak om rooftogte uit te voer. Die 

nommerbendes het gesamentlik die taak om dissipline in tronke te handhaaf deur middel van ’n 

georganiseerde hiërargie en struktuur wat daar in die bende heers. Die struktuur van die bende 

is op militêre range geskoei. So byvoorbeeld vind ’n mens range soos generaals, soldate en 

magistrate by tronkbendes. 

 

Bendelede wat nog nie skuldig bevind is nie, moet hulle met dwelmsmokkelary buite die tronk 

besig hou. Hulle hou hulself ook besig met die onwettige verkoop en smokkel van vuurwapens. 

Volgens Johnson (2001:12) is tronkbendes ’n georganiseerde groep persone wat lojaliteit van 

hulle lede vereis. Enige persoon wat in opposisie teen ’n tronkbende is, word hardhandig teen 

opgetree. 



38 
 
Spergel (1990:171) noem dat die nommerbendes in tronke gevorm is om tronke te reguleer wat 

voorheen in ’n chaotiese toestand was. Alhoewel die bendes in swak omstandighede in tronke 

gewoon het, het die nommerbendes vir regte geveg wat ’n gevoel van eenheid by hulle 

teweeggebring het. 

 

Volgens die ekologiese model kan tronke as sisteme beskou word waar daar interaksie tussen 

die mikrosisteem, mesosisteem en eksosisteem is, aldus Ward & Bakhuis (2010:55). ’n Persoon 

wat ’n misdaad gepleeg het, kan eerstehands met die tronk kennis maak wanneer hy ‘n 

gevangene daar is. Die persoon kan ook ’n familielid in die tronk gaan besoek en sien hoe die 

omstandighede daar is. Persone kan ook op indireke maniere kennis oor die tronk inwin deur na 

persone wat alreeds in die tronk was, se stories te luister. ‘n Persoon se direkte of indirekte 

kennismaking met die tronk kan bepaal of hy aan bende-aktiwiteite wil deelneem. As iemand 

tronkstraf opgelê word as gevolg van bendebedrywighede, kry hy spesialis-onderrig in die kuns 

van bendes. Wanneer hy vrygelaat word, is hy ’n kenner en kan ’n bende soveel beter bestuur. 

 

2.4.5 Voorstedelike bendes 
 

Die voorstedelike bende kom in die voorstede waar hulle woon, voor en pleeg gewoonlik 

misdrywe soos huisbraak in gegoede gebiede alhoewel hulle eie woongebiede ook geteiken 

word. Voorstedelike bendes intimideer onskuldige mense in hulle gemeenskappe, en is 

betrokke by dwelm- en drankverwante misdade. Hulle is gebiedsgebonde en is gereeld 

betrokke in gevegte om hulle gebied teen vyandige bendes te beskerm. 

 

Voorstedelike bendes pleeg ook soos ander bende tipes misdade soos kinderprostitusie en 

motordiefstal. Hierdie bendes stel hulle visier voorts op huiswinkels wat gereeld 

beskermingsgeld aan die bende moet betaal om hul voortbestaan te verseker (Redpath 

2001:38). 

 

2.4.6 Dwelmbendes 
 
Dwelmbendes is baie meer georganiseerd en is gevaarliker as ander bendes, aldus Stark 

(2000:14). Hierdie bendes is verantwoordelik vir die verkoop en verspreiding van onwettige 

dwelms soos dagga en kokaiene. Hulle is in besit van groot bedrae geld as gevolg van hul 

dwelmverkope en beskerm ook hulle leier teen die polisie of opponerende bende groepe.  
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Die oorgrote meerderheid van die bendelede is nie bewus van die identiteit van die lid wat in 

beheer van die dwelmhandel is nie. Dwelmbendes word gevorm met die uitsluitlike doel om geld 

in te samel. Die risiko’s vir die lede is groot omdat hulle enige tyd gearresteer of vermoor kan 

word. Die bende is slegs geïnteresseerd in die winste wat die lede vir die bende kan maak en 

stel nie belang in hulle veiligheid of geluk nie (Starke, 2000:14). 

 

Feldman, Mandel en Fields (1985:123-132) noem dat daar ’n verband tussen geweld en 

dwelms in Amerika is. Feldman et al (1985:16) onderskei drie tipes bendes wat baie betrokke is 

by dwelmhandel. Eerstens is daar die vegbendes wat geleentheidsdwelmgebruikers is en 

meestal op straatgevegte met opponerende bendegroepe konsentreer. Entrepreneursbendes is 

behep met die verkoop van dwelms ten einde geld te bekom met die doel om hulle status en 

aansien in die gemeenskap te verhoog. Sosiale bendes gebruik dwelms vir 

ontspanningsdoeleindes. Nasir en Rosenthal (2009:207) ondersteun hierdie siening van 

Feldman et al (1985:123-132) en noem verder dat sommige bendelede dwelms gebruik om 

opwinding in hul lewens teweeg te bring, om respek by ander mense af te dwing asook om 

verveeldheid teen te werk. 

 

Fagan (1989:44) argumenteer dat alhoewel die meeste Amerikaanse bendelede dwelms 

gebruik, daar streng reëls in die bende oor die gebruik van verslawende dwelms soos heroïen 

vir sy lede heers. Verslawende dwelms word as ’n bedreiging vir bende stabiliteit en sekuriteit 

beskou. Dit word ook as ’n bedreiging vir ekonomiese voordeel van die bende gesien, asook dat 

dit die bendelede blootstel aan vervolging. Mackenzie et al (2006:126) huldig dieselfde siening 

as Fagan (1989:44) en sê dat bendes in Detroit hul lede verbied om dwelms te gebruik omdat 

hulle glo dat dit die winste op dwelmverkope drasties kan inkort. Die bendelede wil geld maak 

uit die verkoop van dwelms, maar besef dat as hulle eie lede dit gebruik, verloor hulle effektief ’n 

bendelid – iemand wat dwelms kon verkoop het. Die bende is wel ten gunste van 

alkoholverbruik vir sy lede. Katz et al (2005:81) voer aan dat sommige bendegroepe die gebruik 

van dagga deur sy lede goedkeur omdat hulle dagga nie as ’n dwelm beskou nie. Dagga word 

as ’n nie-verslawende kruie beskou. Dit word ook gesien as ’n substans met beperkte 

negatiewe gevolge, met ander woorde, ’n lae risiko substans wat baie min skade aan persone 

kan aanrig. 

 

Hunt en Laidler (2001:68) noem dat bendes in Chicago, VSA dwelms gebruik om hul verbintenis 

tot die bende te toon. Dwelms word ook tydens die inisiasie van nuwe lede gebruik om hulle by 
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die bende welkom te laat voel. Standing (2005:2) is van mening dat bendes die gebruik van 

dwelms sien as ’n manier om status in die gemeenskap te verkry. Dwelms word ook gebruik om 

aansluiting van nuwe lede tot die bende aan te moedig. Nuwe rekrute word deur geharde 

bendelede vir lidmaatskap tot die bende genader en dwelms word dan aan hulle beskikbaar 

gestel. 

 

By sommige bendegroepe is die gebruik van dwelms deur die lede aanvaarbaar, terwyl ander 

bendegroepe dwelmverbruik verbied. Dwelmverbruik onder bendelede kan noodlottige gevolge 

vir die voortbestaan van die bende inhou. Dit kan aanleiding gee tot gedrag wat skade aan 

bende-aktiwiteite kan aanrig. Fagan (1989:44) noem dat sodra bendelede van dwelms afhanklik 

raak, hul lojaliteit by die dwelms lê in plaas van by die bende. As gevolg van bogenoemde redes 

wil dit voorkom asof bendes hul voorkeure het oor watter middels lede mag gebruik en watter 

nie. 

 

Volgens MacMaster (2010:60) het die ekonomiese, sosiale en politieke veranderinge in ons 

land aanleiding gegee tot ’n toename in dwelmverkope. Bendes het al meer bewus geraak van 

die insameling van geld vir hulle voortbestaan deur dwelms te verkoop. Aangesien die meeste 

bendelede nie werk nie,  blyk dwelmverkope ’n winsgewende bedryf vir hulle te wees om hulle 

finansies aan te vul. 

 

Bendegroepe wat in die verkoop van dwelms spesialiseer handel volgens gesofistikeerde en 

georganiseerde metodes, aldus Standing (2005:11). Standing (2005:11) noem dat ’n Suid-

Afrikaanse bende, die Americans, ’n voorbeeld van só ’n bendegroep is wat in die verkoop van 

dwelms spesialiseer. Hierdie bende voorsien en versprei dwelms na verskillende afsetgebiede 

in die land. Hierdie bende word as ’n groothandelaar vir die verkoop van dwelms beskou, 

aangesien hulle baie dwelmsouse van dwelms voorsien. 

 

Mackenzie et al (2006:110) noem dat dwemhandel ’n “wettige” manier van werkverrigting vir 

baie bendelede geraak het, aangesien hulle dit as ’n manier beskou om ’n inkomste te verdien. 

Dwelmverkope bied die geleentheid vir dwelmsmouse om die tipe leefstyl te handhaaf waaroor 

hulle al baie jare aspireer. Die dwelmsmouse glo ook dat die dwelms vir hulle respek en status 

in die gemeenskap verseker. Dwelmverkope gee ook aanleiding tot materiële gewin soos om ’n 

luukse motor te besit, ontwerpersklere te dra en om baie vroulike aanhangers te hê.  
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In die volgende afdeling word die samestelling van bendes bespreek. 

 

2.5 SAMESTELLING VAN EN AKTIWITEITE IN BENDES 
 

Tradisionele bendegroepe word saamgestel met die veronderstelling dat die bende as ’n 

uitgebreide familie funksioneer (Lal et al, 1993:17). Bendelede pleeg gereeld onwettige en 

gewelddadige aktiwiteite in die gebiede wat hulle as hul terrein beskou. Die bende het ’n 

duidelike hiërargie van leierskap, en bendelede is verplig om lojaal teenoor die bende te wees. 

Die lede moet ook hulle steun en volle samewerking aan die bende gee.  

 

Kriel (1996:11) het navorsing oor bendes op die Kaapse Vlakte onderneem. Sy bevindinge sluit 

in dat die bendelede ’n bepaalde taal- en gedragskode het wat die groter samelewing nie 

verstaan nie. Hulle het ook ’n bepaalde kleredrag. Volgens Vigil (1999:279) word bendes in Los 

Angeles in die VSA gekenmerk deur die wit hemde en kakiekleurige broeke wat hulle dra. Elke 

bendelid se kop is ook kaal geskeer. Die lede van die bende kry boonop ’n tatoëermerk op die 

voorarm om aan te dui tot watter bendegroep hulle behoort. 

 

Jackson en McBride (2000:31) meen dat die hoogste gesag van die bende by die leier berus. 

Die junior bendelede moet nuwe bendelede werf, wat dan deur die senior bendelede in die 

misdrywe wat belangrik is vir die bende se voortbestaan, opgelei word. Die nuwe rekrute word 

ook deur die ander bendelede beheer en oorheers. Die bende het ’n veggeneraal, wat die 

algemene strategie van die bende bepaal en met ander bendes onderhandel. Die veggeneraal 

is verantwoordelik om te bepaal wanneer gevegte teen vyandige bendes sal plaasvind. ’n 

Persoon kan alleenlik ’n generaal van ’n bende word wanneer hy homself deur die jare bewys 

het as ’n gedugte bendelid wat ander lede hardhandig kan hanteer en met mag en aggressie 

die leiding in die bende kan neem. 

 

Die tweede rang van leierskap in die bende wat deur Covey (2003:186) onderskei word is die 

dwelmbase en die smokkelkroegeienaars. Daar is lede in die bende wat dwelms aan onskuldige 

mense verkoop. Wanneer hierdie persone nie kan betaal vir die dwelms nie, word daar 

hardhandig met hulle afgereken. Die dwelmbase werf ook jong meisies wat as prostitute vir die 

bende optree om die fondse van die bende aan te vul. Die prostitute word met dwelms vergoed 

vir die dienste wat hulle lewer. Dis die eienaar van die smokkelkroeg se plig om onwettig drank 
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aan inwoners van die gemeenskap te verkoop. Die dwelmbase en eienaars van die 

smokkelkroeë ontmoet op ’n gereelde basis om bende strategieë te bespreek.  

 

Covey (2003:187) onderskei ook ’n ander belangrike posisie in die bendeleierskap, naamlik die 

leermeesters. Die leermeesters het die plig om nuwe rekrute alles oor bendereëls en -

bedrywighede te leer. Daar is ook die moordenaars wat die toestemming van die bende het om 

enige persoon wat die bende teëgaan, dood te maak. 

 

Die jonger bendelede hou gewoonlik wag wanneer die meer ervare lede teen ander bendes 

veg.  Die ervare lede word dan gewaarsku wanneer die polisie toeslaan. Dit is baie belangrik 

dat die bendelede lojaal teenoor die bende moet wees en daarom word daar van lede verwag 

om geen geheime of aktiwiteite van die bende aan die polisie te verklap nie. Die lede boet 

somtyds met hulle lewens wanneer hulle wél bendegeheime aan die polisie verklap. Nuwe 

bendelede word eers deur die groep aanvaar wanneer hulle hulself bewys het deur byvoorbeeld 

geweldsmisdade te pleeg (Jackson & McBride, 2000:33). 

 

Starke (2000:16) voer aan dat ’n uitstaande kenmerk van bendes hul lojaliteit teenoor mekaar 

is.  Hulle heg waarde aan hulle vriendskap met mekaar. ’n Kenmerk van bende lojaliteit is dat 

lede nie vriende buite die bende mag hê nie en daar word van lede verwag om al hul tyd met 

mede bendelede te spandeer. Persone wat by ’n bende aansluit verloor hulle outonomie omdat 

hulle onderdanig aan die leier moet wees en alles doen wat hy vir hulle sê. 

 

Braithwaite (1989:65) het die volgende kenmerke aan ’n bende toegeskryf: die bende bestaan 

hoofsaaklik uit mans wat hulle met misdaad in hul woonbuurte besig hou; die bendelede het 

gewoonlik ’n swak opvoedkundige rekord omdat die meerderheid van die lede die skool op ’n 

vroeë ouderdom verlaat het; die lede kom uit swak sosio-ekonomiese omstandighede en het 

swak verhoudings met hulle familielede. 

 

Sommige bendelede verwag dat ander mense vir hulle moet bang wees, want dit laat hulle voel 

dat hulle oor mag beskik. Die bendelede is van mening dat as hulle mag oor ander mense het, 

sal mense hulle respekteer, aldus Powell (2009:14). Bendelede boesem ’n vrees by ander 

mense in deur op hulle te skree, hulle te vloek of te beledig. Hulle behandel ook ander mense 

hardhandig en maak van wapens gebruik om onskuldige mense mee te beroof of te beseer. 
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Hierdie gedrag kom gewoonlik tot uiting teenoor opponerende bendelede of enigeen in die 

gemeenskap wat hulle irriteer.  

 

2.6 DIE ROL VAN VROUE IN BENDES 
 
Kriel (1996:11) reken dat navorsers mans histories as bona fide-bendelede beskou. Vroue wat 

tot bendes behoort, word as bondgenote of instrumente wat hoofsaaklik ’n seksuele rol het, 

beskou.  

 

Duke en Steyn (2003:417) noem dat daar wél vroue is wat tot bendes behoort, maar dat hulle 

gewoonlik nie mag as lede van die bende het nie. Hulle vervul die rol van spioene en moet ook 

ander bendelede se dwelms versteek. Daar word van hulle verwag om gevegte tussen die 

bendes aan die gang te sit. Daarbenewens word hulle gebruik om wapens vir die mans te 

versteek of rond te dra, en om teen die vrouelede van vyandige bendes te baklei. Hulle pleeg 

diefstal, beskadig eiendom en rand mense aan (Flannery & Huff, 1999:185). 

 

Berger (1996:90) voer aan dat vroue in Amerika wat aan bendes behoort, hulle aan wandade 

soos diefstal, tjekvervalsing en geldverduistering skuldig maak. Hierdie vroue word gedwing om 

in ruil vir dwelms sekswerk op straat te doen. Dit is soms onmoontlik vir hulle om hul 

lidmaatskap van die bende te beëindig uit vrees dat die bende hulle familielede sal skade 

aandoen (Herrendorfer 2004:2).  

 

’n Groep vriendinne wat meestal van dieselfde modes of musiek hou, kan ’n bende vorm. So ‘n 

bende wat hoofsaaklik uit vrouelede bestaan se hoofdoel is om lede se veiligheid te verseker, 

veral saans wanneer hulle op straat is. Sommige vroue misbruik hulle mag as bendelede om 

ander mense af te knou. Sommige bendes verwag van nuwe rekrute wat by die bende wil 

aansluit om deel te neem aan straatgevegte of om ander persone te intimideer (Powell, 

2009:16). 

 

Volgens Capozzoli en McVrey (2000:75) kan vroulike bendelede in Amerika maklik uitgeken 

word aan hulle swart kleredrag en tatoëermerke aan hulle liggame. Hispaanse vroulike 

bendelede word uitgeken aan driehoekige kopdoeke wat hulle dra. Hierdie kopdoeke word 

“bandanas” genoem. Soms dra hulle hierdie “bandanas” om hulle lywe om as lyfband te dien. 

Hulle verkies ook om broeke in plaas van rokke te dra. 
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Capozzoli en McVrey (2000:75) voer ook aan dat vroulike bendelede in Asië daarvan hou om 

kort leerrompe, swart bloese, swart sykouse en hoë hakskoene te dra. Die bendelede dra ook 

graag ’n bepaalde kleur naellak en juweliersware om mekaar te kan identifiseer. Hierdie vroue 

dra ook tatoëermerke op sigbare plekke op hulle liggame. 

 

Covey (2003:178) noem dat vroulike lede wat aan die bo-tsotsi bendes van Suid-Afrika behoort 

het, nie toegelaat was om aan gevegte teen opponerende bendes deel te neem nie. Aangesien 

manlikheid en die tentoonstelling van krag van groot belang was vir die bendelede tydens 

gevegte, is daar nie veel op vroulike deelname staatgemaak nie. Daar is na vroulike lede van 

die bo-tsotsi bendes verwys as “poppies” en is gebruik as spioene, om mee te spog, om 

wapens te versteek en om ’n seksuele rol te vervul. Die manlike bendelede het ook die vroulike 

lede teen seksuele uitbuiting deur ander mans beskerm. Die vroue in die bende is beskou as 

die eiendom van die bende en daar is van hulle verwag om lojaal teenoor die bende te wees. 

 

2.7 VEREISTES VIR AANSLUITING BY ’N BENDE 

 

Volgens Johnson (2001:6) is daar sekere vereistes waaraan nuwe rekrute moet voldoen 

alvorens hulle vir aansluiting tot ’n bende oorweeg kan word. Die aspirante moet ’n inisiasie 

proses deurloop alvorens hulle deur die bende aanvaar word. So byvoorbeeld moet hulle ’n eed 

aan die bende aflê dat hulle lojaal teenoor die bende sal wees. Hierdie lojaliteit moet bewys 

word deur een of ander daad te pleeg soos deur die bende versoek word. 

 

Tydens die inisiasie proses word daar ’n onderhoud met die voornemende lede gevoer waar 

hulle moet spog met kriminele dade wat hulle al gepleeg het. Lede van die bende rand ook die 

voornemende lede aan om te bepaal of hulle hard genoeg is om as lede aanvaar te word. Die 

rede vir die aanranding van die nuwe rekrute is om vas te stel hoeveel pyn die nuwe lede kan 

verduur, aldus Starke (2000:16). 

  

Sommige bendes verwag van nuwe lede om dinge te doen wat gevaarlik, gewelddadig of 

teenstrydig met die land se wette is. So byvoorbeeld kan hulle daarop aandring dat die 

voornemende lid iemand van die opponerende bende moet beseer voordat sy of haar 

aansluiting oorweeg kan word (Powell, 2009:8). Die bende kan ook verwag dat die nuwe rekruut 

verby bendelede wat in ’n ry staan, moet loop en word dan in die verbyloop geslaan. Daar kan 

ook van die persoon verwag word om oor ’n besige straat te hardloop of om ’n artikel by ’n 
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winkel te steel as bewys dat hy of sy ernstig is om by die bende aan te sluit. Hierdie is alles 

maniere wat bepaal hoe lojaal die nuwe rekruut in die toekoms teenoor die bende sal wees 

(Johnson, 2001:7). 

 

Volgens Stafford (1984:121) moet bendes in Amerika sekere funksies uitvoer ten einde in die 

bende te kan oorleef. Die bendelede moet nuwe lede werf en na hulle welsyn omsien. Die 

bendelede neem besluite oor onmiddellike en langtermyndoelstellings van die bende asook 

watter handelinge hulle gaan uitvoer ten einde sekere doelstellings te kan bereik. Die leier van 

die bende het die taak om geskille tussen lede op te los. 

 

Die verskeie redes waarom persone bendes vorm sal vervolgens bespreek word. 

 

2.8  REDES VIR BENDEVORMING 
 

2.8.1 Politieke verlede 
 

Kriel (1996:4) voer aan dat die Groepsgebiedewet en die paswette van die apartheidsera tot 

bendevorming bygedra het. Theron (1977:38) argumenteer dat die toepassing van die 

Groepsgebiedewet ’n verwoestende uitwerking op mense se waardigheid gehad het. Dit het 

aanleiding gegee tot gevoelens van ontmagtiging en vernedering by baie gesinne. Volgens die 

Groepsgebiedewet moes mense van verskillende rasse in vasgestelde gebiede woon. Hierdie 

wet het ook bepaal dat swart mense daagliks teen ’n sekere tyd uit blanke gebiede moes wees, 

anders het hulle die gevaar geloop om gearresteer te word. Ingevolge die paswette moes alle 

swart mense in Suid-Afrika ’n pasboekie dra waarin hul werkgewers gestempel het om aan te 

dui dat die individu werk het. Indien ’n werkgewer se stempel nie in ’n swart persoon se 

pasboekie verskyn het nie, kon so ’n persoon in hegtenis geneem word (Theron 1977:39).   

 

Healey (2000:69) huldig dieselfde siening as Kriel (1996:4) en Theron (1977:39) en noem dat 

swart Suid-Afrikaners buite die stedelike gebiede moes woon as gevolg van die bepalings van 

die apartheidswetgewing. Dit het aanleiding daartoe gegee dat die ekonomiese ontwikkeling 

van swartes gestrem is. Dissel (1997:1) voer verder aan dat die apartheidswette die strukture 

van swart families vernietig het. So byvoorbeeld is kulturele groepe en samelewings verbrokkel 

deur gedwonge verskuiwings wat op sy beurt die gevoel van “behoort aan”, vernietig het.  
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Pinnock (1985:30) voer aan dat die gedwonge verskuiwings van mense na die Kaapse Vlakte 

tot gevolg gehad het dat mense uit alle strata van die samelewing gedwing was om saam in 

dieselfde woongebiede te woon. Hierdie veranderinge het sielkundige probleme vir baie mense 

teweeggebring. Familiebande is verbreek en dit het aanleiding tot die ontstaan van bendes 

gegee, aangesien jeugdiges bendegroepe begin vorm het om hulle teen ander jeugdiges te 

beskerm. Pinnock (1985:30) noem verder dat die ontstaan van jeugbendes op die Kaapse 

Vlakte ’n reaksie op die afwesigheid van gemeenskapsamehorigheid was. Glaser (2000:74) 

ondersteun hierdie siening van Pinnock (1985:30) en noem dat die afname in die 

samehorigheidsgevoel wat voorheen in woongebiede geheers het, bende-aktiwiteite laat 

eskaleer het.  

 

Bogenoemde skrywers voer ook aan dat die gedwonge hervestiging van gesinne op die Kaapse 

Vlakte aanleiding tot die verlies van baie jeugdiges se skakel met famillielede, wie hulle as 

rolmodelle beskou het, gegee het. Aangesien daar ’n behoefte aan rolmodelle vir baie jeugdiges 

was, het hulle hierdie rolmodelle by die bende gaan soek. Die bende kon in hierdie behoefte 

van die jeugdiges voorsien. Diegene wat deur die gedwonge verskuiwings geraak is het 

emosies soos wantroue, bitterheid en vyandiggesindheid getoon. 

 

Kriel (1996:5) en Jensen (2008:45) beweer voorts dat hierdie gedurige verskuiwings van mense 

daartoe aanleiding gegee het dat woongebiede soos Distrik Ses uitmekaar geskeur is en mense 

in verskillende gemeenskappe op die Kaapse Vlakte hervestig is. Mense vanaf die platteland 

het ook na gebiede op die Kaapse Vlakte verhuis. Hierdie persone vanaf die platteland het hulle 

hervestiging op die Kaapse Vlakte as voordelig beskou, aangesien hulle nou toegang tot 

formele behuising en skole gehad het – dienste wat hulle nie voorheen gehad het nie. Kinnes 

(2008:2) is van mening dat die politieke en ekonomiese kultuur wat daar op die Kaapse Vlakte 

geheers het as gevolg van die invloed van die mense van verskillende herkomste wat hulle daar 

kom vestig het, aanleiding tot die ontstaan van bendes gegee het. 

 

Die Kaapse Vlakte was berug vir die bendegroepe wat daar ontstaan het. Die meeste van die 

inwoners op die Kaapse Vlakte het dieselfde ervarings soos onstabiliteit, werkloosheid en 

verwerping gedeel. Kinnes (2008:1) voer aan dat faktore soos ongelykheid en die verspreiding 

van mag, sowel as beperkte geleenthede, benadeelde groepe, voorlopers vir bendevorming 

was. 
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2.8.2 Sosio-ekonomiese faktore 
 

Gaum (2002:15) sê dat faktore soos ’n lae inkomste, werkloosheid en swak huislike 

omstandighede tot lidmaatskap van ’n bende lei, aangesien jeugdiges gevoelens van 

onsekerheid en frustrasie ervaar. Dít blyk duidelik in bendegeteisterde gebiede, wat grootliks 

deur swak sosio-ekonomiese omstandighede gekenmerk word. Omdat gesinne swak en 

gefragmenteerd is weens die ongunstige sosio-ekonomiese omstandighede waarin hulle hul 

bevind, soek jeugdiges na elemente van ’n sterk gesin waar hulle gevoelens van eiewaarde, 

belangrikheid, vertroeteling en samehorigheid kan ervaar, aldus Duke en Steyn (2003:416). 

Duke en Steyn (2003:416) voer ook armoede en sosiale wanorde as van die hoofredes vir 

bendevorming onder jeugdiges aan.   

 

Starke (2000:7) huldig dieselfde siening as Duke en Steyn (2003:416) en noem dat, aangesien 

baie jeugdiges uit arm huise kom, dink hulle dat aansluiting by ’n bende ’n maklike manier is om 

vinnig geld te bekom. Sommige jeugdiges glo ook dat, aangesien hulle werkloos is, hulle besig 

sal bly deur ’n aktiewe bendelid te wees. Faktore soos vroeë skoolverlating veroorsaak dat 

jeugdiges nie werk kan kry nie, en dus wend hulle hul tot bendes wat in hulle materiële 

behoeftes kan voorsien. Stokkiesdraaiery en swak ekonomiese omstandighede in sommige 

gemeenskappe skep ’n teelaarde vir bende-aansluiting (Howell, 2010:8 en Van Breda, 

2006:32).  Vigil (1992:273) noem dat die volgende negatiewe omstandighede in agtergeblewe 

gemeenskappe mag ontstaan naamlik ‘n toename in kriminele aktiwiteite, maklike toegang tot 

wapens, dwelms en drank en daar bestaan ook ’n gevoel by gemeenskapslede dat hulle nêrens 

hoort nie en ook nie waardeer word nie.  

 

Powell (2009:7) sê dat sommige jeugdiges glo dat hulle in die bende aanvaar word en dat hulle 

betrokkenheid in die bende hulle veiligheid verseker. By kinders waar die vader in die ouerhuis 

ontbreek en waar armoede aan die orde van die dag is, word die bende gesien as ’n 

plaasvervanger wat die rolle van die gesin oorneem. Somtyds volg kinders in die voetspore van  

’n pa of ouer broer wat aan ’n bende behoort en sluit dan by die bende aan. Hierdie kinders glo 

dat hulle deur hulle portuurgroep gerespekteer word omdat hulle lede van ’n bende is. 

 

Brandt (2006:39) meen dat kinders in swak sosio-ekonomiese omstandighede oor die algemeen 

makliker aan geweld, gebroke families sowel as verwydering van hul families blootgestel word. 
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Brandt (2006:39) meen dat sulke kinders se ouers neig om strenger dissiplinêre maatreëls op 

hulle toe te pas, en dat die ouers ook minder liefde aan hulle kinders betoon. 

 

Hierdie siening word deur Craig, Vitaro, Gagnon en Tremblay (2002:54) ondersteun. Volgens 

Craig et al ((2002:54) oorweeg jeugdiges uit disfunksionele gesinne in Kanada, lidmaatskap tot 

’n bende. Hierdie jeugdiges raak vervreemd van hul gesinne as gevolg van faktore soos té 

streng dissipline in die huis, swak ekonomiese omstandighede of verwerping deur die gesin as 

gevolg van jeugdiges se afbrekende gedrag. Hierdie jeugdiges sal ’n groep, soos ’n bende, 

soek wat hulle asosiale gedrag sal ondersteun en wat hulle sal aanvaar nes hulle is met 

gebrekkige waardestelsel, gedrag en doelstellings. 

 

Vigil (1992:7) noem dat jeugdiges in Amerika wie se ouers as gevolg van werksgeleenthede 

daarheen moes emigreer, lidmaatskap tot bendes as ’n uitweg gekies het. Hierdie jeugdiges het 

aanpassingsprobleme ervaar met die nuwe kultuur waarin hulle hulself bevind het; die taal, 

kultuur en ekonomiese struikelblokke waarmee hulle gekonfronteer was, het vir hulle min 

moontlikhede gelaat om die kwaliteit van hul lewens te verbeter. Hierdie jeugdiges was op soek 

na ’n plek waar hulle tuis kon voel en bendes was die enigste entiteit wat dit gebied het. 

 

2.8.3 Huislike omstandighede 
 

’n Groot persentasie van die leerders op die Kaapse Vlakte kom uit enkelouergesinne. Baie 

kinders is ná skool sonder ouer toesig omdat albei ouers werk. Dus is kinders dan aan hulle eie 

lot oorgelaat. Die misbruik van alkohol en dwelms deur die naaste familielede het ook ’n 

negatiewe invloed op hierdie kinders. Hulle word oor die algemeen tuis aan swak rolmodelle 

blootgestel, wat dan bendelidmaatskap aanmoedig (Lal et al, 1993:21). ’n Bende vul dus hierdie 

leemtes wat die jeugdige ervaar, aangesien die bende in hierdie ontwikkelende jeugdiges se 

behoeftes voorsien (Vigil, 1992:272). Die jeugdiges glo ook dat hulle behoefte aan beskerming 

en samehorigheid deur ’n bende bevredig kan word.  

 

Die bende verskaf boonop ’n aanloklike leefstyl. Starke (2000:7) voer aan dat die musiek 

waarvan bendes hou maak dat die bendeleefstyl aanloklik vir jeugdiges lyk met die gevolg dat 

hulle glo dat dit hulle meer gewild sal maak as hulle aan ’n bende behoort. Groepdruk van 

vriende om by ’n bende aan te sluit maak dit vir sommige jeugdiges moeilik om bende- 
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aansluiting te weerstaan. Dit is veiliger vir sommige jeugdiges om in bendegeteisterde gebiede 

by ’n bende aan te sluit omdat hulle glo dat hulle deur die bende beskerm sal word.  

 

 Aangesien lidmaatskap van ’n bende finansiële voordele inhou, oorweeg jeugdiges wat in 

armoede gedompel is, dit om by ’n bende aan te sluit, aldus Katz (1996:625). In gevalle waar 

die gesin wanfunksioneer en waardes en norme in die gesin ontbreek, is jeugdiges meer geneig 

om lidmaatskap van ’n bende te oorweeg. In gevalle waar die vaderfiguur ontbreek en daar 

niemand in die gesin is met wie die jeugdige hom kan vereenselwig nie, is bendelidmaatskap 

ook dikwels ’n soort uitweg (Grennan et al, 2000:12). 

 

Volgens Howell (2010:7) is swak gesinstrukture soos enkelouergesinne, kinders wat onder die 

toesig en sorg van verskillende persone geplaas is as gevolg van ’n disfunksionele 

gesinstruktuur, armoede en finansiële probleme, potensiële faktore wat ’n risiko mag inhou dat 

adolessente bende-aansluiting kan oorweeg. Moore (1991:64) noem dat ouers se onvermoë om 

ontwikkeling by hul kinders te laat geskied, swak opvoeding van die ouers, negatiewe houdings 

van ouers wat geweld in die huis bevorder en kindermisbruik en –verwaarlosing, faktore is wat 

kan bydra dat adolessente in hul later jare by ’n bende mag aansluit. Wanneer gesinslede 

betrokke is by bende-aktiwiteite of kriminele dade pleeg, kan dit jeugdiges aanmoedig om by ‘n 

bende aan te sluit met die gevolg dat dit hulle van ’n gesonde gesinslewe ontneem (Vigil, 

1992:273).  

 

Volgens Johnson (2001:19) sien sommige jeugdiges aansluiting by ’n bende as ’n manier om 

teen hulle ouers te rebelleer. Ander jeugdiges sluit by ’n bende aan omdat hulle probleme in 

hulle families ervaar soos byvoorbeeld wanneer die ouers geskei het, wanneer hulle in 

pleegsorg was of wanneer hulle in ’n kinderhuis opgegroei het. Deur by ’n bende aan te sluit glo 

jeugdiges dat dit aan hulle ’n gevoel van sekuriteit verskaf en dat hulle iewers hoort. 

 

2.8.4 Dwelm- en alkoholmisbruik 
 

Studies deur Howard (in Adelman & Taylor, 2007:4) bring aan die lig dat faktore soos die 

geredelike beskikbaarheid van dwelms en drank bende-aansluiting aanmoedig. Sommige vroue 

misbruik dwelms en drank tydens hul swangerskap, en skenk dus dikwels geboorte aan babas 

wat aan fetale alkoholsindroom (FAS) lei. Hierdie kinders ly aan intellektuele gestremdhede wat 

hulle akademies swak op skool laat presteer. Swak prestasie op skool gee weer aanleiding tot 
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swak akademiese strewes. Leerders wat deur onderwysers as swakkelinge gebrandmerk word 

omdat hulle nie hul skoolwerk kan bemeester nie, is geneig om die skool op ’n vroeë ouderdom 

te verlaat en dan by ’n bende aan te sluit wat in hulle materiële behoeftes voorsien. In sommige 

huishoudings is daar jeugdiges met baie vrye tyd tot hul beskikking wat hulle nié produktief 

aanwend nie. Hierdie toedrag van sake skep ’n teelaarde vir eksperimente met dwelms en 

drank.  

 

2.8.5 Persoonlike omstandighede 
 

Volgens Adelman en Taylor (2007:3) sluit jeugdiges ook by bendes aan in navolging van 

vriende en familielede wat reeds tot ’n bende behoort. Sommige jeugdiges is oortuig dat die 

bende veiligheid en beskerming aan hulle kan bied. Hierdie siening word deur Johnson 

(2001:19) ondersteun. Johnson (2001:19) noem dat die Mafia bende in Italië en Amerika uit ’n 

hele paar geslagte familielede bestaan. Soos die jeugdiges opgroei, verwag die familielede dat 

die seuns by die bende moet aansluit. In die bende kry adolessente erkenning en aanvaarding, 

en word daar ook in hulle materiële behoeftes voorsien. Sommige jeugdiges wat ’n gebrekkige 

skoolopvoeding gehad het, is voorts oortuig dat hulle hul in die bende kan laat geld. In die 

bende ervaar jeugdiges ook dat hulle iewers tuis hoort.   

 

Navorsing wat deur Craig et al (2002:54) in Kanada gedoen is, het aan die lig gebring dat 

bendes individue werf wat misdadig is of ’n geneigdheid tot misdadigheid toon. Aangesien 

hierdie individue aggressief is en anti-sosiale gedrag openbaar, word hierdie gedrag in die 

bende bevorder. Crews en Counts (1997:116) huldig dieselfde siening as Craig et al (2002:54) 

en sê dat sodra kinders daarvan oortuig is dat hul gesinne, die skool of gemeenskap hulle nié 

waardeer nie, hulle geneig is om by bendes aan te sluit, omdat hulle glo dat die bendes hulle 

wél sal waardeer. 

 

Decker (1996:65) en Howell (2010:1) voer die volgende redes aan waarom adolessente by 

bendes aansluit: hulle sluit by die bende aan vir beskerming, plesier, respek, geld en omdat van 

hul vriende lede van ’n bende is. Howell (2010:1) is ook van mening dat adolessente aansluiting 

tot ’n bende in die volgende gevalle oorweeg: wanneer hulle hulself op ’n gereelde basis aan 

misdadige of aggressiewe gedrag skuldig maak; wanneer hulle gereeld op skool in die 

moeilikheid beland as gevolg van hulle wandade; wanneer hulle hul assosieer met vriende wat 
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by bende-aktiwiteite betrokke is of wanneer hulle in ’n woonbuurt woon waar 

bendebedrywighede aan die orde van die dag is en hulle onveilig in daardie woonbuurt voel. 

 

2.8.6 Skoolbelewing 
 
Adolessente wat die skool as negatief beleef, loop die risiko om eendag by ’n bende aan te sluit. 

Navorsing wat deur Debarbieux en Baya (2008:214) oor leerders se skoolbelewing in Frankryk 

gedoen is, het getoon dat leerders wat akademies swak presteer negatief teenoor onderwysers 

en ander leerders ingestel was. Dié negatiwiteit het aanleiding gegee tot misdadige gedrag wat 

op sy beurt weer die verhouding tussen die onderpresterende leerders en die onderwysers 

verder laat versleg het. In hierdie navorsing is ook bevind dat swak dissipline, groot getalle 

leerders in ‘n klaskamer, lae akademiese standaarde en hoë vlakke van skorsing van leerders 

tot ’n groter risiko vir aansluiting by bendes lei. 

 

2.8.7  Rol van die media 

 

Volgens Miller (2001:46) speel die media ook ’n belangrike rol in die aansluiting by bendes deur 

adolessente. Dit blyk dat anti-sosiale gedrag en gebruike van sub-kulture deur die media as 

gewild voorgehou kan word. Jong mense assosieer daarmee sonder dat hulle die hele prentjie 

van die implikasies van bendebetrokkenheid sien. Die bendegedrag en anti-sosiale gebruike 

word dan ’n leefwyse en dien as eerste tree tot bendebetrokkenheid. Miller (2001:46) voer aan 

dat die danspassies, genaamd “gangsta rap” wat deur die media blootgestel word, die begeerte 

by adolessente versterk om deel te wees van ’n bende subkultuur. Hierdie “gangsta rap” word 

as glansryk en belowend deur die media geprojekteer en moedig menige jeugdiges aan om dit 

te beoefen. 

 

Die rol wat die media in Amerika speel om bendekultuur aanloklik te laat lyk, is van so ’n aard 

dat die meeste adolessente in Amerika nou soos bendelede wil praat, stap en aantrek, aldus 

Klein (2002:246). Die bekendstelling van bendekultuur in hedendaagse musiek, films asook 

kleredrag, het deel van menige jeugdiges se leefwyse geword.  
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2.8.8 Risiko faktore 
 
Howell (2010:6) het sekere faktore geïdentifiseer wat reeds in ’n adolessent se lewe 

teenwoordig kan wees en as risikofaktore vir bende-aansluiting kan dien. Hierdie faktore is soos 

volg: 

 

� Anti-sosiale gedrag – adolessente wat op ’n gereelde basis anti-sosiale gedrag ten 

toon stel, oorweeg makliker aansluiting by ’n bende as adolessente wat positiewe 

gedrag openbaar. Hierdie anti-sosiale gedrag sluit dinge in soos die betrokkenheid by 

aggressiewe en misdadige gedrag op ’n vroeë ouderdom, die gebruik van alkohol en 

dwelms en die beoefening van seksuele omgang op ’n vroeë ouderdom. 
 

� Alkohol- en dwelmmisbruik – adolessente wat hulle skuldig maak aan alkohol- en 

dwelmmisbruik, sal maklik aansluiting by ’n bende oorweeg. Alkohol- en dwelmmisbruik 

versterk die moontlikheid van bende-betrokkenheid, veral as hierdie middels gereeld 

deur die adolessent gebruik word (Hill, 2002:145). 
 

� Geestesgesondheidsprobleme – sekere geestesgesondheidsprobleme soos 

gedragsversteurings, hiperaktiwiteit en depressie by adolessente vergroot die risiko dat 

hulle in later jare aansluiting by ’n bende mag oorweeg (Davis & Flannary, 2001:37). 

Hierdie skrywers noem dat jeugdiges in tronke in die meeste gevalle ’n geskiedenis het 

van fisiese of seksuele misbruik, dwemmisbruik, post-traumatiese stresversteurings, ’n 

swak selfbeeld of ander sielkundige afwykings. 
 

� Viktimisasie – Miller (2001:47) noem dat kinders wat slagoffers van gereelde misbruik 

of verwaarlosing was, ’n groter kans staan om bendes te bewonder en aansluiting by ’n 

bende te oorweeg. Wanneer sulke kinders byvoorbeeld gereeld mishandel is, begin 

hulle later glo dat die wêreld ’n onveilige plek is en dat aansluiting by ’n bende die 

nodige respek en beskerming aan hulle sal bied. 
 

� Negatiewe gebeure – Howell (2010:6) voer aan dat sommige jeugdiges van stryk  

gebring kan word deur negatiewe gebeurtenisse in hul lewens en dan sodoende 

aansluiting by ’n bende oorweeg. Hierdie negatiewe dinge sluit faktore in soos om 

gereeld op skool te druip, om uit die skool geskors te word, om ’n verhouding met ’n 
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goeie vriend of vriendin te beëindig, om gereeld probleme met ander persone te ervaar 

of met hulle te baklei asook die dood van iemand wat baie na aan die adolessent was.  
 

Uit al bogenoemde redes waarom jeugdiges by bendes aansluit, kan afgelei word dat faktore 

soos erkenning, aansien en finansiële voordeel van die belangrikste oorwegings vir 

bendevorming is. Aangesien jeugdiges soms nie op skool kan presteer nie en soos 

uitgeworpenes voel, lei hulle aansluiting by, en deelname aan, bende-aktiwiteite tot ’n beter 

selfbeeld. In die bende geniet hulle ten minste die aanvaarding en erkenning waarna hulle 

streef. Uit bogenoemde besprekings is dit duidelik dat die Amerikaanse bendekultuur ’n baie 

groot invloed uitoefen op bendes in menige lande, aangesien baie bendes die Amerikaanse 

bendes naboots.  

  

Omdat die meeste adolessente wat by bendes aansluit uit die laer sosio-ekonomiese klasse van 

die samelewing kom en dus in armoede gedompel is, is die finansiële voordeel wat die bende 

vir hulle inhou ’n groot trekpleister. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat faktore soos 

eiewaarde, ’n soeke na identiteit en die gevoel dat hy of sy tot ’n groep behoort, daartoe 

aanleiding kan gee dat die adolessent by ’n bende aansluit. Die maklike toegang tot dwelms en 

drank wat ’n bende bied, oortuig ook sommige jeugdiges om by ’n bende aan te sluit. 

 

Die volgende afdeling stel ondersoek in na die invloed wat bendebedrywighede op ’n 

gemeenskap het. 

 

2.9 DIE INVLOED VAN BENDEBEDRYWIGHEDE OP DIE GEMEENSKAP 

 

Knox (1994:442) meen dat bendegeweld nie in ’n kulturele-, maatskaplike-, politieke- of 

ekonomiese vakuum plaasvind nie, maar in gemeenskapsverband. Bendegeweld het ’n 

nadelige invloed op die gemeenskap omdat dit gemeenskapsverhoudings vernietig. Kinders wat 

grootword in omstandighede waar bendegeweld die norm is, neig om gewelddadig op te tree 

wanneer hulle volwassenes is (Carll, 1999:3). 

 

Bornman, Van Eeden en Wentzel (1998:371) reken weer dat bendegeweld duisende 

adolessente ontneem het van die geleentheid om fisies, geestelik, kognitief en moreel te groei. 

As gevolg van bendegeweld is gesinsbande besig om te disintegreer en word die leerkultuur en 

sosiale norme in skole afgebreek. Dít bring ’n gebrek aan dissipline mee. Hierdie toedrag van 
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sake lei tot ’n toename in verskeie maatskaplike probleme soos geweld, jeugmisdaad, 

alkoholisme en dwelmmisbruik. 

 

Osofsky (1997:19) voer aan dat kinders wat gereeld aan geweld blootgestel word, heel 

waarskynlik aggressiewe gedrag en ’n afname in skoolprestasie sal toon. Hierdie kinders boots 

bendelede na deur nie hul probleme op ’n aanvaarbare wyse op te los nie, maar geskille deur 

mag en geweld te besleg. 

 

Grant (2009:5) meen dat bendelede op gemeenskappe teer omdat die meeste van hulle 

werkloos is. Die bendelede pleeg misdrywe soos verkragting en roof en pers winkeleienaars af 

onder die voorwendsel dat hulle die winkels teen ander bendes beskerm. Aanrandings en 

saakbeskadiging is ook algemeen. 

 

Kinnes (2000:15) noem dat bendes kos en materiële dinge aan behoeftige persone in hul 

gemeenskap voorsien ten einde die guns van die gemeenskap te wen. Ook sal bendelede 

steun aan die familie van ’n afgestorwe persoon in hul gemeenskap verleen deur geld by die 

inwoners te kollekteer en aan die bedroefde familie te gee as ’n vorm van respek. Dit is op 

grond van hierdie dade dat die aansien van bendelede in die oë van arm mense verhoog word 

en dit bied ook aan die bende die geleentheid om beheer oor die gemeenskap te kry. Sodoende 

sal bendelede kriminele dade pleeg sonder om te vrees dat mense in die gemeenskap die 

kriminele dade by die polisie sal aanmeld. 

 

Covey (2003:29) erken dat daar samewerking tussen bendelede en ’n gemeenskap kan wees. 

So byvoorbeeld sal ’n gemeenskap bendelede ondersteun deur dwelms en vuurwapens vir hulle 

te versteek. Die gemeenskap beskerm ook soms bendelede teen die owerhede en versteek 

hulle wanneer die polisie hulle in hegtenis wil neem. Die bende sal op sy beurt 

gemeenskapslede teen opponerende bendes beskerm en finansiële hulp verleen aan arm en 

werklose gesinne. Alhoewel bendes neig om arm gemeenskappe se guns te koop, is Covey 

(2003:28) ook van mening dat gemeenskappe oor die algemeen antagonisties en 

vyandiggesind teenoor bendes is. Gemeenskapslede ignoreer bendelede en is apaties teenoor 

hulle, veral as die bende ‘n bedreiging vir die vrede en veiligheid van die gemeenskap raak. 

Hierdie toedrag van sake kan ook verander. 
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Standing (2005:3) voer aan dat bende-aktiwiteite ’n nadelige uitwerking op gemeenskappe het 

en dat 70% van die misdade wat op die Kaapse Vlakte gepleeg word, bendeverwant is. Hierdie 

misdade sluit die gebruik en verkoop van dwelms wat as meganisme dien om jong persone in 

die versoeking te lei om misdade te pleeg, in. Adolessente word somtyds deur geharde 

bendelede gedwing om dwelms vir hulle te verkoop. Skole word meestal geteiken en kan soms 

’n winsgewende afsetgebied vir dwelmverkope word. 

 

Jensen (2008:60) noem dat bendes vrese by gemeenskappe inboesem deur hulle bloot te stel 

aan geweld wanneer daar gevegte tussen opponerende bendes plaasvind. As gevolg van die 

konflik wat daar tussen opponerende bendegroepe in gemeenskappe heers, word bewegings 

van gemeenskapslede tot sekere gebiede beperk. Inwoners se leefstyl word gedomineer deur 

angstigheid en ongemak as gevolg van gevegte tussen bendes. So byvoorbeeld sal inwoners 

sekere gebiede vermy waar bendes hulle wandade uitvoer en hulle kan selfs gevangenes in 

hulle eie huise raak. Enige persoon wat teen die doen en late van die bende praat, stel homself 

bloot aan viktimisering deur die bende. 

 

Merton (2002:1) noem dat bendegeweld in die verlede sekere gemeenskappe se toegang tot 

gesondheidsdienste beperk het. So byvoorbeeld moes sekere gesondheidsdienste om 

veiligheidsredes gesluit word. Wanneer opponerende bendes met mekaar slaags raak, sal hulle 

die hospitale en klinieke bestorm waar hulle vyande verpleeg word. Hulle sal dan die 

gesondheidspersoneel wat ander bendes se lede versorg, dreig en viktimiseer. Chaos sal dan 

by hierdie instellings uitbreek en personeel en pasiënte kan in die proses beseer word. 

 

Mev Patricia Visagie het op 22 Julie 2012 op die radiostasie - Radio sonder grense (RSG) - 

berig dat bykans 500 mense in ’n reuse veldtog teen misdaad in Mitchell’s Plain op die Kaapse 

Vlakte in hegtenis geneem is. Die polisie sê dat verskeie misdaadbekampingsveldtogte in die 

gebied van stapel gestuur is.  Die radiostasie berig verder dat diegene wat in hegtenis geneem 

is, onder meer verbind word met moord, verkragting, die onwettige besit van vuurwapens, die 

besit van dwelms en huishoudelike geweld. 

 

Adler en Denmark (1995:1) beweer ook dat mense in die gemeenskap simptome van post-

traumatiese stres ontwikkel nadat hulle ’n traumatiese voorval soos bendegeweld ervaar het. 

Hierdie simptome kan wissel van angs tot vermyding van ander persone en afstomping van 

gevoelens. Adolessente wat gereeld aan bendegeweld blootgestel word, blyk gehard te raak 
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omdat hulle bendegeweld kan beskou as die norm waarmee doelwitte bereik word. Gereelde 

blootstelling aan bendegeweld kan maatskaplike probleme soos straatgevegte, diefstal en 

drankmisbruik tot gevolg hê. Hierdie toedrag van sake het weer ’n negatiewe invloed op die 

gemeenskap, wat op sy beurt tot verdere maatskaplike probleme aanleiding gee.  

 

2.10 DIE INVLOED VAN BENDES OP SKOLE 

 

Een van die vele uitdagings van die regering is om die maatskaplike probleme van ons land die 

hoof te bied. Hierdie maatskaplike probleme word deur hoë vlakke van misdaad en geweld 

teweeggebring en deur faktore soos werkloosheid, armoede en sosiale ontbering vererger. 

Gaum (2002:5) reken dat ’n groot deel van Wes-Kaapse gemeenskappe stelselmatig vernietig 

word deur ’n toename in bendegeweld. Daar verskyn daagliks artikels in die media oor die hoë 

vlakke van geweld, fisiese- en seksuele teistering sowel as bendebedrywighede.  

 

Die Wes-Kaapse LUR vir Onderwys, Donald Grant, het hom in ’n plaaslike koerant sterk teen 

geweld in Wes-Kaapse skole uitspreek. Hy is veral bekommerd oor die vrese wat hierdie 

bendegeweld by leerders laat ontstaan. Volgens statistieke wat Grant in die artikel bekend 

maak, hou bendegeweld ’n beduidende veiligheidsrisiko by talle Wes-Kaapse skole in. Die 

statistieke toon dat daar in 2009 minstens 194 voorvalle van seksuele geweld, 141 voorvalle 

van messtekery en 276 voorvalle van aanranding in Wes-Kaapse skole was. “Kinders wat in 

vrees lewe, kan nie hul potensiaal bereik nie en hul vermoë om leerdoelwitte te bereik, word 

geïnhibeer,” sê hy (Die Burger, 2 Maart 2010:1). 

 

Mnr Donald Grant het hom soos volg oor hierdie berig uitgelaat: “Ons is woedend oor die 

huidige stand van misdaad in Wes-Kaapse skole”. Mnr Grant het genoem dat baie van hierdie 

voorvalle met bendegeweld verbind kan word en dit is ’n refleksie van die gemeenskappe 

waarin sommige skole hulle bevind. 

 

In Die Volksblad (21 Januarie 2010:2) word daar berig van ’n hoërskoolleerling wat deur ’n 

skoolmaat voor ander leerders en onderwysers in ’n klaskamer met ’n mes doodgesteek is. Die 

slagoffer en die vermeende messteker het glo tydens pouse ’n uitval op die speelterrein gehad. 

Die vermeende messteker het toe die skoolterrein verlaat om ’n mes by die huis te gaan haal. 

Hy het die slagoffer in die klaskamer twee keer in die bors gesteek. 
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‘n Skoolhoof van ’n laerskool het in ’n plaaslike koerant (Cape Argus, 1 November 2012:2) berig 

dat hulle daagliks geweerskote naby haar skool hoor. Baie leerders moes al vir hul lewens vlug 

of hulle het al gesien hoe iemand geskiet word. Die skoolhoof noem dat sy bekommerd is dat 

die leerders by haar skool al só gewoond is aan die geweerskote dat hulle met gemak kan 

vertel hoe bendelede die vuurwapens oorhaal. Sy noem dat dit kommerwekkend is omdat ’n 

groot persentasie van die leerders die bendelede as rolmodelle sien. Sy sê: “Hulle dink 

abnormaal is normaal.” 

 

Op 13 Junie 2011 het me Patricia Visagie van Radio sonder grense (RSG) ’n onderhoud met 

mnr Donald Grant oor die impak van bendegeweld op sommige skole in die Wes-Kaap gevoer. 

In die onderhoud is berig dat bendes ’n skrikbewind by sommige skole in die provinsie voer.  ’n 

Skoolhoof en sy familie lewe in vrees nadat hulle onder bendedreigemente deurgeloop het. Die 

skoolhoof en sy gesin was in daardie stadium reeds vir twee jaar deur ’n bende gedreig en 

geviktimiseer. Me Visagie voer ook aan dat die bendelede kos, geld en selfone by die leerders 

van hierdie bepaalde skool afneem. Hulle dwing soms die leerders om dwelms by hulle te koop. 

Die skoolhoof was vir ’n tyd lank afwesig van die werk weens die spanning wat hy ondervind 

het. Mnr Grant het ’n beroep op die gemeenskap gedoen om meer betrokke te raak en om 

bendemisdrywe by die polisie aan te meld. Hy het belowe dat sy Departement en die polisie 

veiligheidsmaatreëls in plek sal stel om die situasie te ontlont. 

 

‘n Berig het in Die Burger (16 Mei 2013:2) oor ’n matriekleerder wat geskiet is, verskyn. Dit lyk 

asof die voorval bende-verwant is. Die leerder het in die Groote Schuur hospitaal aan sy wonde 

beswyk nadat hy die oggend by die skool in die kop geskiet is. Die leerder is geskiet toe drie 

mans, wat sweetpakbaadjies van die skool gedra het, hom genader het. Die mans het die 

skooluniform aangetrek om toegang tot die skool te verkry. ’n Medeleerder en ooggetuie het 

genoem dat ’n man die oorledene van agter af genader het en hom in die kop geskiet het. Die 

skietery het onmiddellik massa-histerie by die skool veroorsaak. 

 

Bendegeweld in die Verenigde State van Amerika is ’n ernstige probleem wat veral leerders uit 

die laer sosio-ekonomiese groep raak, aldus Skybo (2005:263). Sy noem dat ongeveer 95%  

van hierdie leerders blootgestel is aan bendeverwante gedrag soos geweerskote, fisiese geweld 

en verkragting. Dit gee aanleiding tot akute stresreaksies by hierdie leerders. Hierdie leerders 

ervaar hul omgewings asook die skole as onveilig en vrees dat hulle enige tyd aangeval kan 

word. Dit impakteer ook negatief op hul konsentrasie in die klaskamer. Pepler (1995:3) 
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ondersteun hierdie siening van Skybo (2005:265) wanneer sy noem dat die skoolsukses van 

kinders uit ’n lae sosio-ekonomiese groep dikwels deur ontoereikende leefomstandighede 

benadeel word. 

 

Vigil (1999:272) het navorsing met Spaanssprekende leerders in die VSA wat by 

bendebedrywighede betrokke was, gedoen. Hy het bevind dat baie van hierdie leerders deur ’n 

ouma grootgemaak is en dat daar ook nie sprake van ’n goeie ondersteuningstelsel in die gesin 

is nie. As gevolg van hierdie beperkinge in dié kinders se lewens, kom hulle skool toe met ander 

probleme soos ’n swak eetskedule, swak selfbeeld en ’n gebrek aan dissipline wat weer 

negatief op die leerproses in skole impakteer. Die volgende beperkinge in kinders se lewens as 

gevolg van bendebetrokkenheid by skole in Tennessee in die VSA is deur Ramsey, Rust en 

Sobel (1991:298) geïdentifiseer, naamlik: leerders voel onveilig om in en rondom die skool te 

beweeg as gevolg van gebiedsgrense wat deur bendes bepaal is en hulle minag ook die gesag 

van die onderwyser in die klaskamer. Leerders reageer op hierdie beperkinge deur die 

skoolgebou te vandaliseer. Adelman en Taylor (2007:1) reken dat misdade soos afknouery, 

dwelmhandel en -misbruik, diefstal en saakbeskadiging heel algemeen by skole voorkom en dat 

vandalisme in skole deesdae van die grootste probleme is waarmee ons opvoedingstelsel mee 

te kampe het. Volgens Bynum en Thompson (2007:278) vind vandalisme by skole plaas as 

gevolg van die frustrasies van leerders wat nie van skoolgaan óf die onderwysers van die skool 

hou nie. Somtyds kan hul aggressie ook op die onderwysowerhede gemik wees. 

 

Skiba en Peterson (1997:259) en Rose en Gullup (2007:34) is van mening dat die ontwrigtende 

gedrag wat leerders in Amerikaanse skole openbaar, van die meer ernstige probleme is 

waarmee onderwysers te kampe het. Lewis, Sugai en Colvin (1998:447) ondersteun hierdie 

siening en noem dat ernstige gedragsprobleme soos aggressie en geweld ernstige afmetings in 

skole aangeneem het. As gevolg van die swak dissipline in die meeste staatskole is 

gewelddadige en bandelose gedrag aan die orde van die dag wat op sy beurt akademiese 

probleme en stokkiesdraaiery tot gevolg het. Minder ernstige gedragsprobleme soos die 

weiering om sekere skooltake te verrig en swak verhoudinge met die portuurgroep is aan die 

toeneem in skole (Lewis et al, 1998:447). Oluwatobi en Babatunde (2010:61) argumenteer dat 

dissiplinêre probleme ook in Nigeriese skole ervaar word. Hierdie skrywers voer aan dat 

bendegeweld by skole in Nigerië ’n negatiewe uitwerking op die akademiese en morele 

ontwikkeling van leerders het. Voorvalle van die gebruik van gevaarlike wapens, aggressiewe 

gedrag en seksuele teistering word gereeld by Nigeriese skole aangemeld. As gevolg van 
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bogenoemde redes beleef leerders die skoolomgewing as onveilig en verkies hulle om liewer 

tuis te bly as om by die skool te wees. Hierdie toedrag van sake impakteer weer negatief op die 

akademiese program van skole. 

 

In die lig van die huidige toename in geweld by skole, word die behoefte aan ordelike en veilige 

skole al hoe groter. Wat groot kommer wek, is dat geweld in baie gemeenskappe en skole so 

algemeen geword het dat dit as die norm eerder as die uitsondering beskou word. Hierdie 

toedrag van sake het ’n negatiewe invloed op opvoeding in die algemeen, sowel as op die 

aktiwiteite in die klaskamer. 

 

Gaum (2002:7) beweer dat die volgende faktore ’n negatiewe uitwerking op skoolonderwys by 

bendegeteisterde skole op die Kaapse Vlakte het:  

 

Vyandige bendes skiet veral op mekaar wanneer die skool verdaag. Hierdie skietery veroorsaak 

vrees by sowel onderwysers as leerders, en kan baie traumaties vir hulle wees. 

 

Die bendebedrywighede lei tot afwesigheid onder sowel onderwysers as leerders, en het ’n 

negatiewe impak op die opvoedingsprogramme in skole. 

 

Onderwysers is afwesig omdat hulle tyd nodig het vir berading. Reckson en Becker (2005:17) 

voer aan dat faktore soos aanvalle op onderwysers, stokkiesdraaiery, dwelmmisbruik en 

dissiplinêre probleme onder leerders ook aanleiding gee tot die afwesigheid van onderwysers 

wat weer op sy beurt negatief impakteer op onderrig in die klaskamer. 

 

Ouer- en beheerliggaamvergaderings kan nie ná skoolure plaasvind nie, omdat die bendes by 

hierdie vergaderings kan toeslaan en die mense van hulle besittings beroof. 

 

Buitemuurse aktiwiteite by sommige skole kan nie plaasvind nie uit vrees dat hierdie aktiwiteite 

deur bendelede ontwrig kan word. 

 

By sommige skole beheer bendes sekere gebiede, soos die snoepwinkel of die toilette, wat die 

vrye beweging van persone op die skoolterrein verhinder. 
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Sommige bendelede dreig soms die onderwysers wat hulle vir die een of ander oortreding in die 

klaskamer gestraf het. Onderwysers word dus getraumatiseer en kan nie hulle volle aandag aan 

die opvoedingsprogram van die skool skenk nie. 

 

Dit is onveilig vir leerders om ná skool huis toe te stap, omdat bendes hulle kan beroof. 

 

Volgens Reid (2010), ’n onderwyser aan ’n skool op die Kaapse Vlakte, is heelwat skole in die 

gebied waar hy onderwys gee in ’n bendekultuur vasgevang. Baie van die onderwysers wat in 

hierdie bendegeteisterde gebiede onderrig gee, se moreel word as gevolg van die 

bendebedrywighede by hulle skole vernietig. Onderwysers en leerders moet soms 

beskermingsgeld aan die bendes betaal.  Indien hulle dit nié doen nie, dreig die bendes hulle 

dat hulle nie die gebied veilig sal verlaat nie. Die onderwysers en leerders is dus genoodsaak 

om hierdie beskermingsgeld te betaal, aangesien hulle lewens immers meer werd is as die geld 

wat hulle moet afstaan. 

 

James (2010), ’n skoolhoof aan ’n laerskool, berig voorts dat gereelde inbrake sowel as die 

bendegevegte en skietvoorvalle wat by sommige skole plaasvind baie druk op onderwysers 

plaas. Sommige onderwysers se klaskamers word oor naweke deur bendelede gevandaliseer. 

“Dit is net so traumaties vir ’n onderwyser wanneer hy of sy persoonlik by ’n bendeverwante 

voorval betrokke was of wanneer daar sprake is van leerders wat hulle skuldig gemaak het aan 

bendeverwante misdade”, beweer mnr James. Hierdie voorvalle kan aanleiding gee tot 

depressie by onderwysers. Onderwysers kla ook dat sommige leerders daagliks deur bendes 

aangeval en dan van hulle besittings beroof word. Onderwysers word ook getraumatiseer deur 

bendelede wat onwettig die skoolgrond betree en hulle eiendom beskadig. Die onderwysers kry 

ook soms doodsdreigemente van die bendelede (Reckson en Becker, 2005:108).   

 

Die bendegeweld by skole blyk ’n groot probleem te wees wat die veiligheid in skole belemmer. 

Bucher en Maning (2005:56) voer aan dat ’n skool ’n veilige plek vir leerders en onderwysers 

moet wees waar opvoeding vry van vrees, intimidasie en geweld moet plaasvind. Stephens 

(2007:2) is van mening dat veilige skole gekenmerk word deur goeie dissipline, ’n kultuur en 

klimaat wat bevorderlik is vir onderrig en leer en ’n afwesigeid of lae vlakke van misdaad en 

geweld. Hierdie eienskappe vir veilige skole ontbreek by die skole waar die navorser sy 

empiriese studie gedoen het, omdat bendes en bendegeweld die skole geïnfiltreer het. 
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Burnett en Waltz (1994:3) voer aan dat die gebruik van dwelms en drank deur leerders wat aan 

bendes behoort, die geweld in skole laat vererger. Dit gee ook aanleiding daartoe dat hierdie 

leerders op ’n gereelde basis lesse ontwrig, teëpraat met onderwysers, opstandig raak en nie 

op hulle skoolwerk konsentreer nie. 

 

Leerders wat aan bendes behoort neig om betrokke te raak by onwettige aktiwiteite omdat hulle 

weet dat hulle die beskerming van die bende sal geniet wanneer hulle in die moeilikheid beland. 

Die bende bied ook sosiale belonings soos die verkryging van materiële dinge en aanvaarding 

aan hierdie leerders. Bendelidmaatskap gee nie net aanleiding tot die jeugdige se 

betrokkenheid by misdaad en geweld nie, maar dit vergroot ook die moontlikheid om ’n slagoffer 

van misdaad te word (Hunt en Joe-Laidler, 2001:365). 

 

Howell (2006:6) vat die gevolge van leerderberokkenheid by bendes saam deur te noem dat 

bendes poog om wanorde in skole teweeg te bring wat op sy beurt aanleiding tot vroeë 

skoolverlating en onstabiele skoolomgewings kan gee. Die gedrag van leerders word negatief 

deur bendebetrokkenheid beïnvloed en dit verhoed leerders om aan normale skoolaktiwiteite 

deel te neem. 

 

Howell (2006:6) en Maree (2000:4) is van mening dat geweld in skole aangevuur word deur 

leerders wat wapens in skole dra. Wanneer hierdie leerders ook dwelms en drank gebruik, gee 

dit aanleiding tot gewelddadige gedrag. Maree (2000:3) noem dat van die wapens wat leerders 

skool toe neem, messe, pangas, kieries, skroewedraaiers en skêre insluit. Hierdie wapens word 

as speelgoed skool toe geneem om af te wys en as selfverdediging teen bendes aan te wend. 

 

In ’n studie wat deur Zulu, Urbani en Van der Merwe (2004:172) oor geweld in skole in 

KwaZulu-Natal gedoen is, is daar bevind dat daar ’n beduidende aantal leerders is wat wapens 

skool toe neem. Die rede hiervoor is om die wapens in aanvalle teen leerders en onderwysers 

te gebruik. 

 

Aangesien skole veronderstel is om ’n omgewing te bied waar onderwysers en leerders teen die 

gevare van binne en buite die skoolomgewing beskerm moet word, sê De Wet (2009:46) dat 

hierdie siening teenstrydig is met die persepsies van skole soos dit tans in die pers voorgestel 

word. Daar verskyn gereeld nuusberigte van geweld in skole wat manifesteer in gewelddadige 

optredes en aanrandings. Hierdie berigte veroorsaak dat onderwysers bekommerd raak oor die 
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leerklimaat wat nie bevorderlik is vir onderrig in skole nie, terwyl ouers twyfel oor die veiligheid 

van hulle kinders, aldus Fredland (2008:33).  

 

Die bendegeweld by skole blyk dus ’n besonder negatiewe impak op die psige van onderwysers 

en leerders te hê. Onderwysers en leerders is radeloos oor die bendeprobleem by skole, en 

weet nie altyd hoe om die probleem te hanteer nie. ’n Mens kry ook die indruk dat onderwysers 

en leerders se lewens as gevolg van die bendeprobleem in gevaar gestel word, en dat die 

onderwysowerheid hulle weinig beskerming bied. Hierdie bendeprobleem kan veroorsaak dat 

onderwysers motivering verloor wat op sy beurt negatief op leerders se vordering op skool kan 

inwerk. Ook die leerprogramme by skole word geraak en die leerklimaat wat veronderstel is om 

by skole te wees, word beskadig. ’n Mens kan ook die afleiding maak dat bendes by skole ’n 

groot vrees vir aanrandings, viktimisasie of afknouery by mede-leerders inboesem. Hierdie 

leerders kan aan ’n hoë graad van angs onderworpe wees. 

 

Die Volksblad (15 Augustus 2013:1) het met die opskrif - “Skole in Manenberg gesluit oor 

bendes”-soos volg berig: die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het 14 skole in Manenberg vir 

twee dae gesluit as gevolg van die bendegeweld in die area. Hierdie besluit is deur die 

onderwysdepartement geneem nadat meer as 300 onderwysers by die streekskantoor 

aangemeld het in plaas van by hulle eie skole omdat hulle nou al keelvol is vir die impak wat 

bendegeweld op hul lewens sowel as op die skoolprogram het. ’n Hele aantal mense, 

insluitende ’n opsigter van ’n skool is die afgelope aantal weke oorlede in bendeverwante 

voorvalle as gevolg van onopgeloste konflik tussen die Americans en Hardliving bendes. Die 

opsigter is doodgeskiet terwyl hy aan diens was. 

 

Mnr Donald Grant, LUR van Onderwys in die Wes-Kaap sê dat die situasie nou besig is om 

handuit te ruk by die skole. Mnr Grant noem dat die Onderwysdepartement na samesprekings 

met die onderwysers van Manenberg, besluit het om die skole in die gebied vir die volgende 

twee dae te sluit, aangesien hy vir die veiligheid van onderwysers en leerders vrees. Daar is 

van die onderwysers wat voel dat hulle menseregte geskend word deur die  bendegeweld. 

 

’n Skoolhoof van ’n laerskool in Manenberg beskryf die toestand by sy skool soos volg: “ koeëls 

vlieg deur die vensters, ouers vrees om hulle kinders skool toe te stuur en klasse is byna leeg 

omdat daar die afgelope paar dae om en by 300 leerders per dag afwesig is.” 
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Die Cape Times (15 Augustus 2013:1) berig dat leerders by ’n laerskool op die Kaapse Vlakte 

woes tekere gegaan het deur klaskamerdeure af te trap, motors met klippe te bestook en 

verbygangers aan te rand. Die rede vir hierdie gedrag is dat die leerders eis dat die 

Onderwysdepartement die skoolhoof uit sy pos moet ontslaan omdat hulle beweer dat hy 

onbeskof met ouers en leerders is. Die skoolhoof word ook daarvan beskuldig dat hy nog 

lyfstraf toedien. ’n Joernalis wat verslag oor die gebeure wou doen, is deur ’n leerder van haar 

kamera beroof nog voordat die polisie opgedaag het. ’n Inwoner het die joernalis se handsak en 

baadjie gegryp en daarmee weggehardloop. Daar is ook berig van leerders wat ruite by die 

skool stukkend gegooi het, drie kantore beskadig het en vullis oral in die gange gestrooi het. Die 

leerders het ook die skool se rekenaars beskadig en die veiligheidshek by die skool se ingang 

gebreek, aldus Bronagh Casey, woordvoerder vir die Onderwysdepartement. 

 

Me Casey het haar soos volg oor die situasie uitgelaat: “Dit is nie duidelik wat die redes vir die 

leerders se gedrag is nie, want die Onderwysdepartement het geen griefskrif van die leerders 

ontvang nie. Die leerders se gedrag is onaanvaarbaar en hulle moet liewer enige griewe aan die 

Onderwysdepartement bekend maak sodat daar ondersoek ingestel kan word en die probleme 

aangespreek kan word. Om jou eie skool só te beskadig is nie die antwoord om probleme aan 

te spreek nie.”  

 

Dit wil ook voorkom dat die Wes-Kaap berug is vir die hoë voorkoms van bendes en 

bendegeweld. Die media word oorheers deur berigte van verhoogde middelmisbruik en moorde 

waarby bendes betrokke is. Onskuldige inwoners word gewoonlik deur bendebedrywighede 

geraak wat op sy beurt ernstige gevolge vir gemeenskapsveiligheid inhou. Hierdie 

bendebedrywighede spoel oor na ons skole wat op sy beurt die leerklimaat en 

opvoedingsprogram in die wiele ry. In sommige gemeenskappe het bende-aktiwiteite die norm 

eerder as die uitsondering geraak. Bendes bied dwelms aan hulle lede asook aan onskuldige 

leerders. Die bende voorsien ook in die veiligheidsbehoeftes van sy lede deur beskerming aan 

hulle te bied. Selfs die status van bendelede word deur die bende verhoog, aangesien lede 

toegang tot materiële dinge het en die indruk word geskep dat hulle iewers hoort. Dwelms word 

gebruik om lede moed te gee om wandade te pleeg en om hulle inhibisies te laat verdwyn. Die 

dwelms word ook as trekpleister gebruik om adolessente as lede van die bende te werf. 
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2.11 KINDERS IN DIE VROEË ADOLESSENTE JARE, EN HOE BENDEGEWELD HULLE 

BEÏNVLOED 
 
2.11.1 Omskrywing van adolessensie 
 

Louw (1991:393) noem dat adolessensie die ontwikkelingstadium tussen die kinderjare en 

volwassenheid is. Die term adolessensie is afgelei van die Latynse werkwoord  “adolescere”, 

wat beteken om “op te groei” of om “te groei tot volwassenheid”. Volgens Papalia et al 

(2006:388) wissel die aanvangsouderdom van adolessensie tussen die ouderdomme 11 en 13 

jaar, terwyl die einde van adolessensie tussen die ouderdomme 17 en 21 jaar val. 

 

Alhoewel daar nie ’n duidelike aanvangsouderdom vir adolessensie is nie, is daar algemene 

konsensus dat adolessensie begin wanneer ’n kind puberteit bereik, dit wil sê die fisiese 

veranderinge wat lei tot seksuele volwassenheid, aldus Papalia et al (2006:412). Beckett 

(2004:113) voer aan dat hierdie biologiese veranderinge egter nie op dieselfde ouderdom vir 

elke kind begin nie. Aangesien adolessensie ’n tydperk is wat oor ’n dekade strek, word hierdie 

fase onderverdeel in drie dele: vroeë adolessensie (12-15 jaar), middel adolessensie (15-17 

jaar) en laat adolessensie (18+ jaar) (Thom, 1994:393; Kaplan, 2000:464). 

 

Die aanvangsouderdom van adolessensie staan bekend as die puberteitstadium. Hierdie 

stadium word gekenmerk deur vinnige liggaamlike groei, die bereiking van geslagsrypheid, die 

begin van die funksionering van die voortplantingsorgane asook die verskyning van die 

sekondêre geslagskenmerke. Adolessensie eindig wanneer die persoon seker is van sy of haar 

identiteit, emosioneel onafhanklik van sy of haar ouers is, ’n eie waardestelsel ontwikkel het en 

in staat is om volwasse liefdesverhoudings aan te knoop, aldus Swartz et al (2007:74). 

 

Louw et al (2002:388) ondersteun hierdie siening van Swartz et al (2007:74) en noem dat 

adolessensie eindig wanneer ’n persoon die ouderdom van 21 jaar bereik het. Dit is dié stadium 

in ’n persoon se lewe wanneer hy of sy vir wetlike kontrakte verantwoordelik gehou kan word. 

Adolessensie eindig ook in sekere westerse samelewings wanneer die individu ekonomies 

onafhanklik en selfonderhoudend is en volwasse rolle begin vervul soos om in die huwelik te 

tree, met ’n gesin te begin of om ’n beroep te beoefen. In tradisionele of landelike samelewings 

waar die belang van die gesin of groep beklemtoon word, bestaan daar dikwels feeste of rituele 

soos inisiasierites wat die oorgang na volwassenheid aandui, aldus Mwamwenda (2005:63). 
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Newman en Newman (2006:302) voer aan dat adolessensie ’n dinamiese fase is waartydens 

vinnige veranderinge deurgaans plaasvind. Hierdie veranderinge sluit in: die bereiking van 

fisiese volwassenheid; beduidende kognitiewe ontwikkeling; emosionele groei; die vestiging van 

’n persoonlike identiteit; die groei na onafhanklikheid en verhoogde sensitiwiteit teenoor 

portuurgroep evaluasie. 

 

Kaplan (2000:464) voer aan dat die algemene bevolking ’n negatiewe indruk van die adolessent 

het. Hierdie siening van Kaplan (2000:464) word deur Newman en Newman (2006:302) 

verduidelik wanneer hulle noem dat die adolessent in die algemeen beskou word as ’n kind met 

innerlike konflik, rebelsheid en impulsiwiteit. Hierdie idee van die adolessent kan grootliks 

toegeskryf word aan Hall (in Thom, 1994:397) se teorie van adolessensie as die storm-en-drang 

jare wat gekenmerk word deur intense gemoedskommelinge en sodoende die adolessente fase 

in ’n negatiewe lig plaas. 

 

Newman en Newman (2006:303) is van mening dat Hall se teorie dat adolessensie as ’n 

“moeilike” tydperk beskryf word, ’n oordrewe weergawe van die werklikheid is. Adolessensie is 

’n uitdagende fase vir beide die adolessent en volwassene, maar dit is ook ’n fase wat aan die 

kind vele nuwe ervarings bring: eerste liefde, nuwe vriendskappe en herinneringe, ’n 

onafhankilie idee van die self en groter onafhanklikheid en volwassenheid. Alhoewel die 

adolessent emosies baie intens ervaar, ervaar hy of sy beide positiewe (liefde, begeerte, 

omgee) en negatiewe emosies (jaloesie, haat, woede). Adolessensie is dus ’n uitdagende en 

dinamiese fase waartydens die individu baie veranderinge binne homself of haarself en in die 

samelewing moet hanteer. 

 

Manaster (1977:3) onderskei tussen vroeë adolessensie (10-15 jaar) en laat adolessensie (16-

22 jaar). Die leerders wat aan die empiriese studie deelgeneem het is almal tussen die 

ouderdomme 11-15 jaar wat hulle in die vroeë adolessente stadium van ontwikkeling plaas.  

 

Volgens Papalia et al (2006:90) vind daar tydens die vroeë adolessente stadium fisieke, 

persoonlikheids, kognitiewe, sosiale en morele ontwikkeling by die adolessent plaas.  

  

Bogenoemde aspekte van ontwikkeling tydens die vroeë adolessente jare word vervolgens 

bespreek. 
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2.11.2 Fisiese ontwikkeling 
 
Tydens die vroeë adolessente stadium vind puberteitsveranderinge plaas wat deur uiterlike 

liggaamlike veranderinge en inwendige fisiologiese veranderinge gekenmerk word, aldus 

Feldman (1998:416). Hierdie puberteitsveranderinge sluit liggaamlike groei, 

hormoonveranderinge, toenemende seksuele behoeftes, die ontwikkeling van primêre- en 

sekondêre geslagskenmerke asook die bereiking van geslagsrypheid in. 

 

Die vinnige liggaamlike groei en seksuele rypwording word deur die afskeiding van die 

groeihormoon, somatotrofien, en die geslagshormoon, gonadotrofien, teweeggebring. 

Somatotrofien veroorsaak liggaamlike groei, terwyl gonadotrofien die geslagskliere (testes by 

die man en ovaria by die vrou) stimuleer om manlike en vroulike geslagshormone af te skei, 

aldus Shaffer en Kipp (2007:214).   

 

Die manlike geslagshormoon staan bekend as androgeen terwyl die vroulike geslagshormoon 

as estrogeen bekend staan. Androgeen en estrogeen is verantwoordelik vir die ontwikkeling van 

primêre en sêkondere geslagskenmerke. Primêre geslagskenmerke verwys na die ontwikkeling 

van die geslagsorgane, terwyl sêkondere geslagskenmerke na manlike en vroulike eienskappe 

soos die ontwikkeling van baard en borste verwys (Louw et al, 2002:393). 

 

Baucum en Smith (2004:416) noem dat hierdie groeiversnelling tydens vroeë adolessensie vir 

seuns tussen die ouderdomme 12 en 13 jaar plaasvind en vir meisies tussen die ouderdomme 

10 en 11 jaar. Seuns groei in totaliteit 13 sentimeter en meisies 8 sentimeter tydens vroeë 

adolessensie. 

 

Volgens Santrock (1992:391) is die groeitempo van die verskillende liggaamsdele oneweredig.  

Hierdie verskynsel staan as asinchroniese groei bekend. As gevolg hiervan lyk dit asof tieners 

dikwels lomp en ongekoördineerd voorkom. Die liggaamsmassa en spierontwikkeling neem ook 

toe tydens die vroeë adolessente jare. Mwamwenda (2005:64) noem dat by meisies word die 

liggaamskontoere meer gerond as gevolg van die verbreding van die heupe en by seuns meer 

hoekig weens die ontwikkeling van die skouers. Die gesigskontoere van die adolessent raak 

ook meer prominent en seuns toon ‘n groter toename in spierweefsel en dogters ’n groter 

toename in vetweefsel. 
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Tydens hierdie ontwikkelingsfase is adolessente baie bewus van fisiese krag. Die adolessent 

bewonder fisiese krag omdat hulle in hierdie stadium fisies met maats meeding.  

Grootspierontwikkeling wat tydens die middelkinderjare ’n aanvang geneem het, is aan die 

toeneem in die adolessente fase. Seuns speel veral speletjies waar daar fisiese kragte met 

maats gemeet word (Stone & Church, 1979:484). 

 

2.11.2.1 Seksuele rypwording 
 
Ausubel (2002:84) noem dat seksuele rypwording by meisies begin wanneer die geslagsorgane 

soos die ovaria, uterus, vagina, labia en klitoris (die primêre geslagskenmerke) begin vergroot. 

Hiermee saam ontwikkel die sêkondere geslagskenmerke, dit wil sê die dogter se borste begin 

ontwikkel, haar heupe raak breër, daar is ’n effense verdieping van die stem en daar is ook ’n 

verandering in die tekstuur van die vel te bespeur, soos die voorkoms van puisies en aknee. 

Liggaamshare in die pubes- en okselholte area begin ook verskyn, aldus Smith en Cowie 

(1991:215). Dogters in die vroeë adolessente jare begin ook vir die eerste keer menstrueer. 

Hierdie verskynsel word die menarg genoem. 

 

Baucum en Smith (2004:417) voer aan dat seksuele rypwording by seuns begin wanneer die 

primêre geslagskenmerke, dit wil sê die voortplantingstelsel, begin ontwikkel. Die testes, 

skrotum en prostaatklier begin vergroot en mettertyd begin die penis ook vergroot. Intussen 

begin die sêkondere geslagskenmerke ook ontwikkel. Pubeshare begin verskyn, die baard 

begin groei en liggaamshare in die oksels, bene, arms en bors begin ook verskyn. Die stem 

verdiep en die skouers raak breër. Die mees simboliese teken van seksuele rypwording by 

seuns in die vroeë adolessente jare is die eerste seminale emisie (saadstorting) wat as 

spermarg of semenarg bekend staan. 

 

In hierdie stadium van fisiese ontwikkeling kan adolessente veral bendelede se krag bewonder, 

bepaald as hul eie lewe fisiese ontberinge soos te veel lyfstraf het, of as ouer persone hulle 

gereeld afknou. Sulke adolessente kan ’n begeerte ontwikkel om eendag so sterk soos 

bendelede te wil wees en dan wraak te neem op diegene wat hulle aan fisiese ontberinge 

blootgestel het. 
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2.11.3 Persoonlikheidsontwikkeling 
 

2.11.3.1 Inleiding 
 
Persoonlikheidsontwikkeling is sinoniem met die werk van Erik Erikson. Hy het sy psigo-sosiale 

fases van ontwikkeling geïdentifiseer en het ook sterk klem gelê op die sosiale konteks waarin 

’n individu leef. Anders as Freud se teorie, word Erikson se psigo-sosiale fases oor die hele 

lewensloop versprei. Sy teorie lê nie klem op seksuele behoeftes nie, maar dit fokus liewer op 

sosiale behoeftes van die mens. Erikson onderskei agt fases van ontwikkeling tydens 

adolessensie en hy noem dat die adolessent verward kan raak of ’n keerpunt tydens hierdie 

ontwikkelingsfases kan bereik ten opsigte van wie of wat hy is (Erikson, 1968:135). 

 

Swartz et al (2007:77) noem dat soos die adolessent vanaf die kinderjare na volwassenheid 

beweeg, ervaar hy of sy ’n identiteitskrisis. Hierdie identiteitskrisis kan alleenlik opgelos word 

wanneer die adolessent ’n stabiele en volwasse identiteit bereik het.  

 

Persoonlikheidsontwikkeling tydens vroeë adolessensie sal vervolgens aan die hand van 

identiteitsvorming, die selfkonsep, emosies en beroepskeuses bespreek word. 

 

2.11.3.2 Identiteitsvorming 
 
Erikson (1968:135) argumenteer dat adolessensie beskou word as die fase wanneer die 

ontwikkelende kind na onafhanklikheid vanaf die ouers en die gesin strewe. Die adolessent 

probeer homself of haarself “losmaak” van die ouers en steun baie meer op die portuurgroep vir 

raad en leiding. Ouer-adolessente konflik ontstaan dan tydens hierdie fase. As gevolg van 

hierdie konflik raak adolessente opstandig teenoor hulle ouers wat wil vasklou aan beheer en 

outoriteit oor hul kinders. 

 

Tieners raak gepreokkupeerd met hulle eie identiteitsvorming. Die portuurgroep speel ’n 

belangrike rol in die lewe van die adolessent tydens hierdie fase omdat hulle leiding verskaf ten 

opsigte van die adolessent se sosio-emosionele, seksuele en fisiese identiteitsvorming. 

Wanneer die adolessent aan die eise en verwagtinge van die portuurgroep toegee, stel dit hom 

of haar in staat om vas te stel watter rolle hy of sy in die vorming van persoonlike identiteit sal 

aanneem (Erikson, 1968:142). 
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Erikson (1968:135) noem dat die identiteitskrisis die belangrikste krisis is wat deur ’n adolessent 

oorkom moet word. Die adolessent moet belangrike besluite tydens hierdie periode neem. Die 

adolessent sien hom of haar as ’n waardige persoon sodra hierdie besluitnemingsproses voltooi 

is. Wanneer die adolessent onsuksesvol in die besluitnemingsproses is en die identiteitskrisis is 

nie opgelos nie, kan dit tot verwarring oor wie en wat die adolessent werklik is, aanleiding gee 

met die gevolg dat hy of sy probleme sal ervaar met die oplossing van krisisse.  

 

James Marcia het op grond van navorsing wat hy gedoen het, Erikson se teorie van identiteit 

verder uitgebou. Hy het verskillende identiteitstatusse, oftewel wyses waarop die identiteitskrisis 

tydens adolessensie opgelos kan word, onderskei, aldus Louw et al (2002:433). 

 

Hierdie wyses waarop die identiteitskrisis tydens adolessensie opgelos kan word, word 

vervolgens bespreek. 

 

Identiteitsverwarring 
 
Hierdie tieners het nog geen verbintenis gemaak ten opsigte van waardes of ’n beroep nie, 

aldus Louw et al (2002:434). Hulle het nog nie verplig gevoel om keuses in die lewe te maak 

nie, met ander woorde, hulle het nog nie ’n identiteitskrisis ervaar nie. Thomas (2005:94) meld 

dat adolessente wat nie daarin slaag om deur die krisis te werk nie (identiteitsverwarring), as 

volwassenes kinderagtige gedrag toon soos onverdraagsaamheid, wrede optrede teenoor 

mense wat anders as hulle is, of blinde identifikasie met iemand wat hulle bewonder. Wanneer 

so ’n persoon met teenstrydige waardestelsels gekonfronteer word, slaag hy nie daarin om met 

selfvertroue besluite te neem nie en dit gee aanleiding tot vyandigheid en opstandigheid, aldus 

Thom (1994:463). Papalia et al (2005:462) meld egter dat die adolessent wat daarin slaag om 

deur sekere vraagstukke in sy of haar lewe te werk, ’n sterk idee ontwikkel  van wie hy of sy is 

en so ’n individu is ook bewus van sy of haar plek in die samelewing.   

 

Voorbesliste identiteit 
 
Heaven (1994:32) voer aan dat adolessente ’n verbintenis tot sekere waardes, gelowe, 

aanvaarbare gedrag asook ’n beroep tydens hierdie fase maak. Hierdie tieners het nog nie ’n 

krisis ervaar nie en hulle ervaar ook nie probleme om verskeie opsies in hul lewens te oorweeg 
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nie. In die meeste gevalle neem hierdie tieners die wense en waardes van hulle ouers aan 

omdat hulle nie genoeg uitgedaag word om hul eie besluite te neem nie. 

 

Identiteitsmoratorium 
 
Smith en Cowie (1991:223) noem dat adolessente tydens hierdie fase ’n krisis ervaar, maar dat 

hulle nog geen keuses gemaak het of hulle persoonlik tot enigiets verbind het nie. Tydens 

hierdie fase is adolessente vasgevang in ’n persoonlike stryd en is hulle aktief besig om 

verskillende alternatiewe te ondersoek. Tieners eksperimenteer met verskillende rolle en gedrag 

tydens hierdie fase. Sodoende sal hulle vir een oomblik aan groepdruk toegee en die volgende 

oomblik daarvan afsien. 

 

Identiteitsbereiking 
 
Volgens Baucum en Smith (2004:423) oorweeg adolessente verskillende waardestelsels tydens 

hierdie fase en verbind hulle dan tot sekere besluite. Hierdie fase is sinoniem met 

volwassenheid – dit is ’n aanduiding dat die adolessente fase voltooi is en dit dui ook aan dat 

die identiteitskrisisse suksesvol opgelos is. Die individu is deur die krisisperiode en het ’n 

relatiewe sterk verbondenheid aan ’n beroep en waardestelsel. Balk (1995:132) is van mening 

dat adolessente wat hulle identiteit bereik het, oortuig is van hulle waardes, hulle leef 

onafhanklike lewens en sluit intieme verhoudings met ander persone. 

 

Elkind (in Papalia et al, 2005:456) waarsku dat die adolessent wat verward is oor sy of haar 

identiteit, die gevaar loop om bloot sy of haar eie kinderlike eienskappe te vervang met ander 

mense se houdings, waardes en verbintenisse sonder om self met alternatiewe te 

eksperimenteer. Die adolessent wat ’n identiteit baseer op geleende idees, waardes en 

behoeftes het dikwels ’n lae selfbeeld en vind dit moeilik om mislukkings, verliese en vryhede te 

hanteer. So ’n persoon is hoogs beïnvloedbaar en weerloos teen stres. 

 

As kinders in hulle jong kinderjare onveilig gevoel het, kan hulle nie vertrou nie. As hulle nie 

toegelaat is om reëls binne die veilige ruimte van hul huise te maak en dit te probeer nie, kan 

hulle nie later reëls maak nie. As hulle nie vertroue gehad het as jong kinders nie, voel hulle 

skaam en onseker, wat gaan maak dat hulle maklik by ’n sterk portuurgroep gaan aansluit sodat 

dié vir hulle kan besluit. 
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2.11.3.3   Die Selfkonsep 
 

Jaffe (1998:184) huldig die standpunt dat die self die diepste struktuur van persoonlikheid is.  

Hy beskou dit selfs dieper as identiteit.  Volgens Shaffer en Kipp (2007:467) verwys die 

selfkonsep na adolessente se siening van hulself. Aangesien adolessente se 

identiteitsontwikkeling ’n invloed op hul selfkonsep uitoefen, verander hulle siening van hulself 

namate hulle identiteite ontwikkel. 

 

Die beeld wat kinders van hulle self het, word gedeeltelik toegeskryf aan die terugvoer oor 

hulself wat hulle van hul ouers kry, met ander woorde, kinders sien hulself hoofsaaklik deur die 

oë van hul ouers. Die selfkonsep begin verander tydens die vroeë adolessente jare wanneer 

abstrakte denke en ’n begeerte vir onafhanklikheid begin ontstaan (Jaffe, 1998:185). 

 

Heaven (1994:39) noem dat selfevalusie ’n belangrike deel van die selfkonsep is. Deur die self 

te evalueer, vorm ’n persoon ’n doelbewuste oordeel oor die belangrikheid van homself. Die 

persoon vorm dus ’n oordeel oor sy gedrag en vermoëns asook oor sy persoonlikheid en fisiese 

eienskappe. 

 

Volgens Louw et al (2002:438) word adolessente se evaluering van hulself in ’n algehele 

selfkonsep gekombineer. Hierdie evaluering van hulself (dit wil sê hul selfagting) sluit die 

adolessente se kognitiewe, fisieke en sosiale vaardighede in. Faktore soos die adolessente se 

veranderende liggaamlike voorkoms, sosiale verhoudings en verhoudings met die 

teenoorgestelde geslag veroorsaak dat hulle selfagting verdere veranderinge ondergaan. 

 

Gedurende vroeë adolessensie ervaar die jeugdige ’n tydelike afname in sy of haar selfagting 

as gevolg van die groeiversnellings, pubertale veranderings en kognitiewe en sosiale 

ontwikkelings wat plaasvind. Faktore soos armoede, swak behuising en oorbewoning, 

gesinsdisorganisasie, ’n gebrek aan ouerlike liefde en ondersteuning asook ’n gebrek aan 

betekenisvolle verhoudings, kan adolessente se selfkonsep negatief beïnvloed, aldus Bauchum 

en Smith (2004:419). 

 

Jaffe (1998:186) noem dat, aangesien adolessente ’n verskeidenheid teenstrydige eienskappe 

van hulself voorhou, het teoretici besluit om onderskeid te tref tussen ’n hele aantal sienings van 

die self. Hy onderskei onder andere: 
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� die ware self – dit is wie ons glo ons werklik diep in ons binneste is. Adolessente beskryf die 

ware self as “die werklike ek”, “my ware gevoelens” en “wat ek werklik dink en ervaar”. Hierdie 

deel van die self word somtyds na verwys as die private self omdat ons nie maklik hierdie deel 

van onsself aan ander persone openbaar nie. 

 

� die vals self – dit is wie ons graag wil hê ander persone moet dink ons is deur hulle te 

beïndruk of tevrede te stel. Baie adolessente wil nie graag hul ware self aan ander persone 

openbaar nie, veral nie hul portuurgroep nie, uit vrees dat hulle gespot of verwerp sal word en 

projekteer dan ’n vals self. 

 

� die ideale self – dit is ons siening van hoe ons graag wil wees. Die ideale self sluit 

gewoonlik eienskappe van mense in wie ons bewonder. Wanneer die adolessent bendelede 

bewonder, kan hy aspireer om eendag soos hulle te wil wees. ’n Adolessent wie in swak sosio-

ekonomiese omstandighede opgroei, kan makliker aansluiting tot ’n bende oorweeg omdat hy 

dink dat hy ook eendag oor materiële dinge sal beskik. Hierdie denkwyse hou geen voordele vir 

die adolessent in nie.  

 

� die publieke self – dit verwys na hoe ander persone ons werklik sien en ervaar. Die wyse 

hoe ons onsself aan ander voordoen, is ’n aanduiding van hoe ons graag deur ander persone 

gesien wil word. 

 

2.11.3.4 Emosies 
 
Die kind ervaar teenstrydige emosies wanneer hy of sy die fase van vroeë adolessensie bereik. 

Alhoewel hy of sy die rol van seun of dogter vertolk, is hy of sy besig om geleidelik weg te 

beweeg vanaf die posisie van ’n afhanklike kind na een van ’n onafhanklike volwasse persoon, 

aldus Moshman (1991:5). 

 

Louw et al (2002:439) voer aan dat die siening van baie ontwikkelingsielkundiges dat 

adolessente dikwels emosionele uitbarstings kry en oorgelewer is aan intense 

gemoedskommelinge – ’n tipe storm-en-drang situasie – ’n oordrewe beskrywing van 

adolessente emosionaliteit is. 
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Heaven (1994:42) sê dat adolessente meer geneig is om emosionele skommelinge as kinders 

of volwassenes te toon, wat die indruk skep dat hulle minder stabiel is. Heaven (1994:42) skryf 

hierdie verskynsel toe aan die feit dat adolessente se gemoedskommelinge verband hou met 

die situasie waarin hulle hul bevind omdat hulle meer dikwels van een situasie na ’n ander 

beweeg. So byvoorbeeld sal adolessente bedruk voorkom wanneer hulle tuis is en wanneer 

hulle tussen hulle vriende is, is hulle weer opgewek.  

 

Die wyse waarop jeugdiges in die vroeë adolessente jare aan hulle emosies uiting gee, word 

deur geslagstereotipering beïnvloed. Wanneer sulke jeugdiges in ’n bendegeteisterde gebied 

groot word, leer hulle dat seuns nie vrese mag toon nie, aangesien bendelede die indruk wek 

dat hulle vir niks en niemand bang is nie terwyl hulle hul bendebedrywighede uitvoer. 

 

Sulke jeugdiges se emosies kan afgestomp raak vir ander mense se emosionele pyn, omdat 

hulle sien dat bendelede geen berou toon wanneer hulle onskuldige mense beroof of aanrand 

nie. Die adolessent kan glo dat dit die norm is om enigiets deur middel van geweld te bekom, en 

dat dit nie regtig saak maak hoe ander mense deur geweld geraak word nie. Seuns in hierdie 

ontwikkelingsfase wat bendelede se leefwyse bewonder, kan hul manlikheid toon deur wandade 

te pleeg om deur die bende aanvaar te word. 

 

Seuns wat boonop sonder ’n vaderfiguur grootword, toon ‘n groter geneigdheid tot aggressiewe 

gedrag, en die moontlikheid dat hulle by dwelmmisbruik betrokke kan raak, is ook sterker. Van 

Breda (2006:32) bevind in sy navorsing wat in Wes-Kaapse skole gedoen is dat 55% van 

kinders wat aangedui het dat hulle stokkiesdraai, net by een ouer groot word. Gewoonlik is dit 

die vaderfiguur wat in die gesin ontbreek. Seuns het dus meestal nie ’n rolmodel tuis met wie 

hulle kan vereenselwig nie. Kinders wat stokkiesdraai is boonop ledig, wat ’n teelaarde vir 

eksperimente met dwelms en drank skep.   

 

2.11.3.5  Beroepskeuse 
 

Dit kan soms ’n moeilike taak vir die adolessent wees om ’n beroepskeuse te maak, aangesien 

daar ’n magdom van beroepe is waaruit die adolessent ’n keuse moet maak. 

Beroepsmoontlikhede verander ook gedurig as gevolg van veranderinge op politieke, sosiale en 

tegnologiese gebied. 
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Gerdes, Moore, Ochse en van Ede (1988:210) voer aan dat die adolessent verskeie aspekte in 

gedagte moet hou by die keuse van ’n beroep, naamlik: kwalifikasies wat vir die beroep vereis 

word; ’n persoon se belangstellings en vermoëns; eienskappe wat ’n persoon moet besit wat die 

beroep vereis. 

 

As ’n adolessent nog besig is om ’n identiteit en waardestelsel te vorm, gaan dit vir hom moeilik 

wees om sekerheid te hê oor ’n beroepsrigting. Ander veranderlikes is ook hier belangrik, soos 

’n swak sosio-ekonomiese agtergrond wat die kind gaan laat strewe na ’n hoë inkomste, na 

onveilige skoolomgewings wat kan veroorsaak dat die akademie nie tot sy reg kom nie en die 

kind wil eerder skool vermy as beroepe navolg. ’n Verdere veranderlike is dat die adolessent nie 

tuis aan professionele beroepsrolle blootgestel word nie, wat daartoe kan lei dat hy nie ervaring 

het van die wêreld van werk nie. 

 

2.11.4 Kognitiewe ontwikkeling 
 
Kognitiewe ontwikkeling verwys na die fases van stabiliteit en verandering in die individu se 

intellektuele vermoëns soos sy vermoë om te leer, te onthou, taal te gebruik, denke, te redeneer 

en waar te neem. Kognitiewe ontwikkeling hou nou verband met ander aspekte van die individu 

soos die fisiese, sosiale en emosionele aspekte. 

 

Piaget (2004:130) onderskei die volgende vier fases van kognitiewe ontwikkeling:   
: 

� Die sensories-motoriese fase, wat strek vanaf geboorte tot twee jarige ouderdom. Tydens 

hierdie fase kry babas ’n begrip van die wêreld deur middel van die sintuie en beweging. 

� Die pre-operasionele fase, wat strek vanaf twee tot ongeveer sewe. Kinders begin om taal 

en logiese denke te gebruik om idees en voorwerpe voor te stel.   

� Die konkreet-operasionele fase, wat strek vanaf sewe tot elf. Logiese denke ontwikkel, 

hoewel slegs in soverre dit op werklike, konkrete voorwerpe toegepas kan word. Abstrakte 

denke is steeds grootliks afwesig. 

� Die formeel-operasionele fase, wat strek vanaf twaalf tot vyftien. Tydens hierdie fase dink 

adolessente abstrak, bespiegel hulle oor hipotetiese situasies, en redeneer deduktief oor 

moontlikhede. 
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Hierdie fases van kognitiewe ontwikkeling verteenwoordig ook verskillende vlakke van 

kognitiewe funksionering. Elke kind gaan in bogenoemde volgorde deur die verskillende 

ontwikkelingsfases sonder om een daarvan oor te slaan. ’n Volgende kognitiewe 

ontwikkelingsfase kan slegs betree word as die vorige fase suksesvol bemeester is (Shaffer, 

1999:233). 

 
Abstrakte denke word in vroeë adolessensie bemeester. Newman en Newman (2006: 310) 

noem dat die adolessent se vermoë om te onderskei tussen realiteit en moontlikheid die 

belangrikste kenmerk van hierdie fase is. Thomas (2005: 208) verduidelik dat in teenstelling met 

kinders wat beperk is tot die hier-en-nou en die inligting wat deur hul sintuie verkry word, 

adolessente oor tyd en ruimte heen behoort te kan redeneer.   

 

Gedurende adolessensie word logiese redenering oor konkrete sowel as abstrakte begrippe 

moontlik. Die adolessent kan hipoteses formuleer en logiese afleidings maak wat hom of haar in 

staat stel om teorieë te verstaan en dit van toepassing te maak op hipotetiese probleme. Die 

adolessent behoort dus in staat te wees om byvoorbeeld die impikasies van ’n besluit te 

voorsien (Smith, 1982:27). 

 

Alhoewel die formeel-operasionele fase volgens Piaget die hoogste vlak van kognitiewe 

ontwikkeling is, beteken dit nie dat daar geen verdere intellektuele ontwikkeling sal plaasvind 

nie. Tydens adolessensie word die raamwerk vir volwasse denke gelê, maar hierdie raamwerk 

word geleidelik gevul soos die individu ouer word en meer ervarings meemaak. Soos die 

adolessent ouer word, bemeester hy of sy komplekser skemas en verwerf sodoende meer 

kennis.  

 

Ten spyte daarvan dat jong adolessente in staat is om die moontlike gevolge en impikasies van 

’n saak te voorsien, is adolessente wat lidmaatskap by bendes oorweeg skynbaar onbewus van 

die gevare wat dit mag inhou. Sulke handelinge weerspreek die vroeë adolessent se vermoë tot 

hipoteties-deduktiewe denke. 

 

Heelwat vrae kan gevra word waarom adolessente onverantwoordelike besluite neem sonder 

om oor die gevolge daarvan te besin, afgesien van die feit dat hulle oor hipoteties-deduktiewe 

denke beskik. Kan dit moontlik wees dat die vroeë adolessent weens sy ouderdom of 

omgewingsfaktore nog nie die fase van formeel-operasionele denke bereik het nie? Kan dit 
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wees dat adolessente egosentries is, en grootliks behep is met hulleself en nie objektief na 

aangeleenthede kyk nie? Kan dit dalk wees dat hulle nooit strategieë by hul ouers aangeleer het 

oor hoe om probleme aan te spreek nie? Boots adolessente nie dalk die gedrag van hulle 

ouers, wat hulle met bendebedrywighede besig hou omdat hulle nie hulle ouerlike rolle kan 

vervul nie, na nie? Gee adolessente nie dalk toe aan groepdruk omdat hulle nie hul persoonlike 

identiteit bereik het nie of is dit dalk die omgewing waar hulle opgroei wat negatief op hulle 

ontwikkeling impakteer? 

 

2.11.4.1 Egosentrisme in adolessensie  
 
Santrock (1992:395) noem dat die vroeë adolessent se denke egosentries is. Swartz (1998:746) 

omskryf egosentrisme as die onvoltooide onderskeid tussen die self en die wêreld, wat ook 

ander persone insluit, en die geneigdheid om die wêreld aan die hand van die self te ervaar, te 

verstaan en te vertolk. Die term “ego” is ’n Griekse en Latynse term wat “ek”, “my” en “self” 

beteken. Swartz (1998:746) voer verder aan dat egosentriese persone nie ten volle empaties is 

nie, met ander woorde, hulle kan hulle nie in ander persone se omstandighede indink nie.  

Sulke persone glo dat almal dinge soos hulle beskou. 

 

Soos kinders tydens adolessensie die vermoë ontwikkel om hipoteties te dink en abstrak te 

redeneer, begin hulle dink oor alles wat hulle ervaar, selfs hul eie denke. Adolessente ontwikkel 

nou die vermoë om oor hul denkprosesse te reflekteer, om hul denke te analiseer en om  

afleidings te maak oor wat ander mense dink. Met hul nuwe vermoë tot hipotesevorming en 

logiese denke verwag adolessente van ander mense om met hul eie logiese hipoteses te 

konformeer. Dikwels besef adolessente nie dat ander nie hul ideale deel nie (Thomas, 

2005:209). 

 

Alhoewel adolessente die denke van ander kan verstaan, slaag hulle nie altyd daarin om te 

onderskei tussen die fokus van hul eie gedagtes en dié van ander nie. Omdat adolessente 

gedurig bewus is van hulself, glo hulle dat hul ook die middelpunt van ander se aandag is 

(Kaplan, 2000:485). 

 

Alhoewel daar altyd geglo is dat die brein teen 13 jarige ouderdom klaar ontwikkel is, wys 

onlangse navorsing deur Giedd (2010:13), ’n neuro-wetenskaplike verbonde aan die Nasionale 

Instituut vir Gedragswetenskappe in Maryland, VSA op die teendeel. Dinge soos ’n persoon se 
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oordeelsvermoë, organisatoriese vermoëns, beplanning en impulsbeheer ontwikkel gedurende 

adolessensie in die frontale lob van die brein en gaan voort deur die adolessente jare. Giedd 

(2010:3) voer aan dat adolessente dit om hierdie rede soms moeilik vind om te alle tye 

volwasse besluite te neem en om die gevolge van hul handelinge te begryp (NIMH, 2011:5 ; 

Giedd, 2010:3). 

 

Faktore soos die sosio-ekonomiese status van die adolessent se ouers kan sy morele en 

kognitiewe ontwikkeling beïnvloed (Kohlberg in Louw & Louw, 2002:471). Alhoewel die 

adolessent bewus is daarvan dat dit nadelig kan wees om by bendebedrywighede betrokke te 

raak, kan faktore soos armoede en werkloosheid van die ouers lei tot die onrealistiese siening 

dat geld die belangrike faktor is en kan maak dat die adolessent op onrealistise wyse die 

bendelewe idealiseer.  

 

2.11.5 Sosiale ontwikkeling  

 

Alle aspekte van adolessente ontwikkeling naamlik liggaamlike, kognitiewe, persoonlikheids, 

sosiale en morele ontwikkeling vind binne ’n sosiale konteks plaas wat ontwikkeling kan strem 

of bevorder. Hierdie sosiale konteks word deur die ouers en portuurgroep gevorm (Ackerman, 

2002:23). 

 

Alhoewel dit blyk dat ouers strenger met hul kinders tydens hul tienerjare raak, het Bandura (in 

Berk, 2003:505) deur middel van navorsing gevind dat ouers hulle beheer oor hulle kinders 

verslap soos die kinders meer onafhankilk raak en verantwoordelik optree. Bandura het ook 

gevind dat die konflik wat daar normaalweg tussen ouers en hul tieners bestaan, grootliks 

afneem tydens die adolessente jare. 

 

Balk (1995:278) is van mening dat ouers besorg is oor die verhoudings wat hulle adolessente 

kinders met hul portuurgroep het, aangesien hulle vrees dat die swak gedrag van ’n twyfelagtige 

portuurgroep negatief op hulle kinders kan impakteer. Hierdie besorgdheid van ouers kan tot 

struwelinge met hulle adolessente kinders lei. Ten spyte van die feit dat die meeste ouers nie 

ten gunste is van hul adolessente kinders se vriende nie, noem Santrock (1992:429) dat die 

portuurgroep in baie opsigte as ’n plaasvervanger vir ouerlike beheer dien. 
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Voor die aanvang van die vroeë adolessente jare sosialiseer jeugdiges gewoonlik met persone 

van dieselfde geslag. So byvoorbeeld sal seuns met ander seuns sosialiseer en meisies met 

meisies. Hierdie situasie verander egter wanneer puberteit bereik word. As gevolg van 

hormoonveranderinge wat die puberteitstadium aandui sowel as gemeenskapsdruk wat aandui 

dat die tyd reg is vir heteroseksuele verhoudinge, raak seuns en dogters meer aangetrokke tot 

mekaar. In plaas daarvan om ’n lid van die teenoorgestelde geslag as vervelig of as ’n pyn in 

die nek te sien, begin seuns en dogters al meer in mekaar belangstel (Keenan, 2002:491). 

 

Feldman (1998:491) voer aan dat sodra hierdie veranderinge in seuns en dogters plaasvind, 

begin seuns en meisiegroepies wat voorheen onafhanklik van mekaar gefunksioneer het, saam 

te smelt. Sodoende sal adolessente begin om partytjies by te woon waar hulle met lede van die 

teenoorgeselde geslag sal praat en dans en tyd met mekaar sal spandeer. 

 

Hall se teorie soos verduidelik in afdeling 2.11.1, beskryf adolessensie as die storm-en-drang 

jare wat gekenmerk word deur emosionele onstabiliteit, konflik tussen die adolessent en sy of 

haar ouers, roekelose gedrag en die verwerping van volwasse waardes. Deesdae is teoretici dit 

eens dat, alhoewel konflik voorkom, die graad en omvang daarvan oordryf word. Newman en 

Newman (2006:323) is van mening dat konflik tydens adolessensie toeneem, maar dat 

emosionele bande met die gesin behou word. Ackerman (2002:24) noem juis dat die 

meerderheid ouer-adolessent verhoudings oorwegend verhoudings is van liefde, ondersteuning 

en respek waar die kinders die waardestelsel van die ouers aanvaar. Goed aangepaste 

adolessente is die kinders wat nog sterk emosionele bande met hul families behou. Gouws, 

Kruger en Burger (2000:68) noem dat adolessente hul ouers vir emosionele en morele 

ondersteuning benodig. Dit beteken egter nie dat konflik glad nie voorkom nie. 

 

Konflik is meestal die gevolg van die adolessent se pogings tot selfhandhawende gedrag.  

Konflik handel dikwels oor alledaagse kwessies soos huishoudelike take, inkomtye, musiek, 

kleredrag en hoe geld spandeer moet word. Nog ‘n oorsaak van konflik is die adolessent se 

toenemende strewe na onafhanklikheid (Newman & Newman, 2006:323). 

 

Volgens Papalia et al (2006:475) verminder die tyd wat die adolessent met die familie spandeer 

drasties soos sy vriende ’n belangrike bron van ondersteuning word. Konflik ontstaan omdat 

adolessente nie genoeg vryheid het om besluite te neem oor aspekte soos byvoorbeeld hul 

kleredrag en haarstyl nie. Kaplan (2000:524) is van mening dat indien die adolessent se 
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pogings tot onafhanklikheid gedurig beperk word, dit tot aggressie en woede aanleiding kan 

gee. 

 

Konflik impliseer nie noodwendig dat die adolessent sy familie verwerp en dat daar 

vervreemding tussen ouer en kind ontstaan nie. Konflik is dikwels onvermydelik en nodig vir die 

adolessent se identiteitsvorming. Indien konflik positief hanteer word, kan dit bespreking 

aanmoedig wat die adolessent sal help om volwasse keuses te maak (Ackermann, 2002:24).  

 

Die vroeë adolessent toon die neiging om toe te gee aan sosiale druk. Gevolglik konformeer 

hulle uit vrees vir verwerping deur die portuurgroep wat die adolessente ’n mate van sekuriteit in 

hul strewe na onafhanklikheid bied. Dit dra nie slegs by tot die bevrediging van die adolessent 

se emosionele behoeftes nie, maar dien ook as ’n belangrike bron van inligting en bied 

geleenthede vir sosialisering (Burns, 1986:228). 

 

Thom (1994:442) voer aan dat vriende dikwels ’n veilige plek vir die adolessent bied om advies 

te vind en om vertroos te word. Die rede hiervoor is dat die adolessent glo sy vriende verstaan 

hom beter. Binne hierdie vriendskappe ontwikkel adolessente se sosiale vaardighede, emosies 

word verken, hul identiteit word vasgestel en nuwe rolle word aangeleer. Selfondersoek vind 

ook plaas, intieme geheime word gedeel en die individu het die vryheid om homself te wees 

binne hierdie warm en lojale vriendskap. 

 

Louw en Louw (2010:247) voer aan dat die jeugdige se huis in die vroeë adolessente jare die 

plek is wat hom of haar die beste veiligheid bied. Nogtans bring adolessente gedurende hierdie 

fase minder tyd saam met hulle ouers deur. Wanneer sulke jeugdiges in ’n swak sosio-

ekonomiese gebied grootword, is daar ’n sterk moontlikheid dat hulle nie genoeg vaardighede 

by hulle ouers aangeleer het nie en dus probleme met sosiale wisselwerking met ander mense 

kan ervaar. Sulke jeugdiges is geneig om te dink dat geld enige probleem kan oplos of enige  

leemtes in hulle lewens kan vul (Brandt, 2006:52). Adolessente wat in ’n wanfunksionele huis 

grootword waar bakleiery gereeld plaasvind, is geneig om te glo dat dit normaal is om in geval 

van ’n geskil te baklei en leer nie dat daar alternatiewe metodes is om probleme te besleg nie. 

Wanneer so ’n jeugdige by die skool óók geweld beleef, sal hy of sy dink dat dit normaal is.  

 

Hormoonverandering tydens die vroeë adolessente jare het tot gevolg dat fisiese veranderinge 

soos die groei van baard en die ontwikkeling van spiere by die adolessente seun voorkom, 
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aldus Keenan (2002:491). Hierdie hormoonverandering veroorsaak verwarring by adolessente 

omdat hulle soos volwassenes wil optree, terwyl hulle sosiaal, kognitief en emosioneel nog in 

wording is. Dit maak dat hulle soms uitdagend optree teenoor die reëls wat hulle ouers en die 

skool aan hulle voorhou.  Die gevolg is dat hierdie reëls gedurig bevraagteken word.  

 

Wanneer jeugdiges liggaamsveranderinge ondergaan as gevolg van hormoonskommelinge, 

mag hulle dink dat hulle groot is en aansluiting by ’n bende oorweeg. Die jong adolessent wil sy 

vlerke sprei en homself tussen sy vriende leer ken, maar hy het sy ouers nog nodig. Jong 

adolessente uit disfunksionele gesinne mag ’n té groot premie op geld plaas. Alhoewel hulle 

nog emosioneel, kognitief en sosiaal ontwikkel mag hulle te gou aandring op onafhanklikheid. 

Die kern is eintlik dat die bende soms soos ’n surrogaatgesin vir die jong adolessent word, waar 

hy aanvaarding vind. As hy reeds aan geweld en dwelms gewoond is, sal die oorgang makliker 

wees. 

 

2.11.6 Morele ontwikkeling 
 

Kinders word gebore met die potensiaal om morele waardes aan te leer. Aanvanklik identifiseer 

hulle met hulle ouers se waardes, maar soos kognitiewe ontwikkeling plaasvind en veral 

gedurende adolessensie, begin hulle meer krities dink en kan hulle hul ouers se waardes 

bevraagteken. Aan die ander kant kan hulle ook deur waarneming en nabootsing hulle ouers se 

waardestelsel navolg, byvoorbeeld wat geweld en die gebruik van dwelms betref. Bandura 

(1977:1) sê dat kinders deur waarneming en nabootsing ongunstige gedrag by hulle ouers kan 

aanleer sonder dat hulle krities daaroor sal dink. As die adolessent in sy portuurgroep ander 

waardes raakloop sal hy makliker sy ouers se ongunstige waardes bevraagteken, maar as hy 

dieselfde gedrag daar aantref, sal dit vir hom normaal wees, want dit is waaraan hy gewoond is. 

Omdat die bende vir hom soos ’n surrogaatgesin word sal hy twyfelagtige gedrag regverdig 

deur daaroor te rasionaliseer, byvoorbeeld deur te redeneer dat geweld aanvaarbaar is omdat 

dit vir hom die rykdom kan bring wat hy altyd moes ontbeer (Bandura, 1977:2). 

 

2.11.6.1 Sosiale leerteoretiese siening van Bandura 
 
Volgens die sosiale leerteoretici word morele waardes en gedrag aangeleer deur ouers of ander 

betekenisvolle persone in ’n kind se lewe na te boots of deur hulle gedrag waar te neem. 

Wanneer die kind adolessensie bereik, word hierdie ouerlike waardes wat deur waarneming en 
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nabootsing aangeleer is nie meer geredelik aanvaar nie omdat die adolessent sy of haar eie 

waardestelsel vorm (Bandura, 1977:1). 

 

Die sosiale kognitiewe teorie lê baie klem op leer wat deur waarneming geskied. Shaffer en 

Kipp (2007:55) noem dat leer deur waarneming geskied wanneer ’n individu die gedrag van 

ander persone dophou. Leer deur waarneming kan slegs geskied wanneer die waarnemer se 

kognitiewe prosesse in werking is. Die persoon wat waargeneem word se gedrag moet 

noukeurig dopgehou word, dit moet geënkodeer word en die inligting moet in die waarnemer se 

geheue geberg word. 

 

Volgens Daehler (2004:444) lê die sosiale kognitiewe teorie klem op die verwerwing van morele 

gedrag deur die kind soos om aanvaarbare gedrag ten toon te stel en om versoekings te 

weerstaan. Die beloning of straf, asook ouers se handelinge óf dit wat hulle aan hulle kinders 

kommunikeer, sal ’n uitwerking op kinders se optrede hê. Moraliteit word as ’n proses van 

deurlopende groei gesien om aanklank te vind by aanvaarbare reëls wat deur ’n gemeenskap 

voorgehou word. 

 

Mense kan baie oor hul omgewing leer deur slegs waar te neem. Volgens die sosiale 

kognitiewe teorie speel die vroeë adolessent ’n belangrike rol in sy of haar omgewing. Daar is 

gedurige wisselwerking tussen adolessente en hulle omgewing. Hierdie interaksie tussen vroeë 

adolessente en hulle omgewing staan as omkeerbare determinisme bekend. Adolessente se 

reaksie op ander persone hang af van die invloed wat daardie persone op hulle uitoefen. Daar 

is ook interaksie tussen die denke, gevoelens en gedrag van adolessente en hulle omgewing. 

Adolessente se gevoelens en denke beïnvloed hulle gedrag en andersom. Adolessente se 

gedrag word ook deur ander persone se optrede en persepsie van hulle beïnvloed. Dit het weer 

’n invloed op die adolessent se gedrag en denke (Bjorklund, 2000:336). 

 

Daar is vier faktore wat deur Grusec (1992:776) as belangrik geag word vir sosiale leer om 

plaas te vind. Hierdie faktore is waarneming, selfregulering, werksaamheid en omkeerbare 

determinisme, en sal vervolgens bespreek word.   

 

� Waarneming – Bjorklund (2000:336) noem dat dit nie vir kinders nodig is om enige 

versterking in hul gedrag te kry om sosiale gedrag aan te leer nie. Inteendeel, hulle leer 
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sosiale gedrag aan deur bloot waar te neem wat ander mense doen. Die waarnemer moet 

aandag skenk aan dit wat hy of sy waarneem en hierdie inhoude in die brein stoor. 
 

� Selfregulering – individue neig om hulleself te evalueer wanneer hulle ’n handeling uitvoer. 

So byvoorbeeld sal hulle handelinge wat aan gemeenskapstandaarde voldoen as positief 

beskou terwyl handelinge wat nie aan gemeenskapstandaarde voldoen nie, as negatief 

evalueer. 
 

� Selfwerksaamheid – persone sal dit moeilik vind om ’n taak uit te voer wanneer hulle glo 

dat hulle nie oor die vermoë daartoe beskik nie. Faktore soos ’n individu se vorige 

mislukkings, sy of haar waarneming oor wat ander persone kan vermag asook sy of haar 

vermoëns of beperkinge om ‘n sekere taak te verrig, sal negatief op daardie persoon se 

selfwerksaamheid impakteer. 
 

� Omkeerbare determinisme – daar bestaan interaksie tussen ’n individu, die omgewing 

asook sy of haar gedrag.  Hierdie faktore beïnvloed mekaar. 
 
Die volgende faktore wat morele ontwikkeling beïnvloed word deur Bandura (1977:160) 

onderskei. 

 

� Kognisie – adolessente kan verskeie waardes ondersoek as gevolg van die feit dat hulle 

oor formeel-operasionele denke beskik. So byvoorbeeld beskik adolessente oor die vermoë 

om hipoteses te vorm en abstrak te dink. 
 

� Ouerlike houdings en optrede – ouers wat ’n goeie verhouding met hulle adolessente 

kinders het sal morele waardes by daardie adolessente inskerp. Liefdevolle ouers wat 

verduidelikings vir sekere waardes aan hulle adolessente kinders verstrek, sal morele 

rypheid by hulle adolessente kinders bevorder. 
 

� Interaksie met portuurgroep – die portuurgroep kan ’n positiewe rol in die bevordering van 

morele ontwikkeling by die adolessent speel. Aangesien adolessente graag deur die 

portuurgroep aanvaar wil word, sal hulle die morele waardes wat die portuurgroep voorhou, 

aanvaar. 
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� Sosio-ekonomiese status – middelklas ouers is geneig om hoër vlakke van morele 

waardes aan hulle adolessente kinders voor te hou omdat hulle die belangrikheid daarvan 

vir hulle kinders besef. Hierdie ouers beskik ook oor die nodige finansies om hulle kinders 

blootstelling aan ’n goeie opvoeding te gee waar morele waardes ingeskerp kan word. 
 
Aangesien morele waardes deur waarneming en nabootsing aangeleer word, kan adolessente 

wie se ouers by bendebedrywighede betrokke is, aanvaar dat die dinge wat hulle ouers doen 

moreel en aanvaarbaar is. Hierdie aktiwiteite van die ouers impakteer dan negatief op die 

morele ontwikkeling van die adolessente.   

 

Die adolessent moet aanvaarbare waardes ontwikkel uit die waardes wat sy of haar ouers en 

ander betekenisvolle persone in die gemeenskap aan hom of haar voorhou. Hierdie waardes 

moet deur die adolessent bevraagteken word ten einde ’n persoonlike waardestelsel te 

ontwikkel (Louw et al, 2002:464). Dit wil voorkom of sekere faktore in ’n bendegeteisterde 

gebied somtyds só negatief impakteer op die morele ontwikkeling van die adolessent dat hierdie 

siening van Louw et al (2002:464) weerspreek word. Faktore soos armoede, werkloosheid en 

groepdruk blyk die oorhand te neem in die besluitneming van morele aangeleenthede by 

sommige adolessente. Alhoewel baie van hierdie jeugdiges weet dat dit moreel verkeerd is om 

byvoorbeeld dwelms van bendes te versteek of om dit vir hulle te verkoop of om omkoopgeld 

van bendes te neem, vind ’n mens dat daar wel adolessente is wat hierdie dinge sal doen ten 

einde materiële voordeel daaruit te trek. 

 

2.12  BRONFENBRENNER SE BIO-EKOSISTEMIESE TEORIE 
 

Urie Bronfenbrenner, ’n Amerikaanse sielkundige, was verantwoordelik vir die nuwe teoretiese 

benadering tot kinderontwikkeling. Sy teorie is aanvanklik die ekologiese teorie genoem.  

Volgens sy ekologiese model van menslike ontwikkeling, ontwikkel mense nie in isolasie nie, 

maar hulle ontwikkel binne ’n gesin, ’n huis, die skool asook die gemeenskap. Elk van hierdie 

veranderende omgewings sowel as die interaksie wat daar tussen hierdie omgewings bestaan 

is noodsaaklik vir menslike ontwikkeling. Hy beskou die kind as ’n persoon wat binne ’n 

komplekse verhoudingstelsel ontwikkel. Hierdie verhoudings word geraak deur veelvuldige 

vlakke van die omgewing wat ten nouste met die kind verband hou. Dít sluit dinge soos die kind 

se gesin en die skool tot groter kulturele waardes en programme in. Volgens Bronfenbrenner is 
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die ontwikkelende kind in ’n verskeidenheid komplekse en interaktiewe stelsels in die omgewing 

veranker (Berk, 1994:25). 

 

Volgens Swart en Pettipher (2005:102) is Bronfenbrenner se ekologiese model verfyn tot ’n bio-

ekologiese model waarin die verskillende omgewings of kontekste waarin leerders hulle bevind, 

saamgevat is. Sentraal tot die bio-ekologiese model is die volgende vier interaktiewe dimensies 

wat nodig is vir ’n beter begrip van die ontwikkeling van leerders, naamlik: 

 

� Persoonsfaktore – dit sluit in die leerder se gedrag as uiting van sy of haar reaksie op die 

insette van ander, sowel as die kenmerke van die leerder wat sy of haar verhouding met 

ander en ook die omgewing beïnvloed. Shaffer (1999:63) voer aan dat die persoonsfaktore 

die proksimale prosesse beïnvloed, met ander woorde die prosesse wat naaste aan ons is. 

Die mens se karaktereienskappe het te make met aanmoedigende of ontmoedigende 

reaksies van die sosiale omgewing wat ’n bydrae of opskudding by menslike ontwikkeling 

veroorsaak. 

 

� Prosesfaktore – dit is die patrone en beïnvloeding van interaksie wat tydens die verloop van 

handelinge en gebeure plaasvind in ’n sisteem. Die prosesfaktore word gesien as die kern 

van die model en fokus op spesifieke vorme van interaksie, genoem die proksimale 

prosesse. Hierdie prosesse, wat oor tyd plaasvind, word gesien as die primêre instrument 

wat verantwoordelik in menslike ontwikkeling is. Verhoudings wat tussen mense en objekte 

in die omgewing ontwikkel, soos ’n ouer-kind verhouding, is ’n voorbeeld hiervan. 

 

� Kontekste – dit sluit in die gesin, familie, skool, klaskamer en gemeenskap. 

 

� Tyd – dit sluit in die tydsraamwerk waarbinne veranderinge plaasvind. Ook veranderinge in 

die omgewing word hierby ingesluit. 

    

Bronfenbrenner het van die veronderstelling uitgegaan dat die omgewing ’n baie groot rol in 

persone se ontwikkeling speel. Hy verdeel dus die omgewing in vyf vlakke, naamlik die 

mikrosisteem, die mesosisteem, die eksosisteem, die makrosisteem en die chronosisteem. Die 

mikrosisteem verwys na verhoudings tussen kinders en hul onmiddellike omgewing. Die 

mesosisteem verwys na kinders en hul verband met die omgewing. Die eksosisteem verwys na 

kinders se sosiale omgewing; die makrosisteem na die waardes, wette en gebruike van die kind 
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se kultuur, en die chronosisteem na die uitwerking wat tyd op kinders se ontwikkeling het 

(Berk,1994:27).    

 

Elk van Bronfenbrenner se sisteme sal vervolgens van nader beskou word. 

 

2.12.1 Die mikrosisteem 
 

Die mikrosisteem bestaan uit die mense en voorwerpe in die persoon se onmiddellike 

omgewing, met ander woorde die mense naaste aan ’n kind, soos ouers, broers en susters. Vir 

die meeste kinders kan die mikrosisteem tot hul gesin beperk wees, hoewel hierdie sisteem 

komplekser kan raak wanneer kinders byvoorbeeld aan ’n dag-moeder, kleuterskool of maats in 

die omgewing blootgestel word. Die kind word deur sy onmiddellike omgewing beïnvloed, maar 

oefen op sy beurt ’n invloed op sy onmiddellike omgewing uit. Daar is ’n wisselwerking en 

wedersydse beïnvloeding (Bronfenbrenner, 1994:39). 

 

Dit is binne die mikrosisteem waar die meeste direkte sosiale interaksie van die individu 

plaasvind – met byvoorbeeld sy ouers, die portuurgroep of onderwysers. Die individu is nie 

slegs ’n passiewe ontvanger van ondervindinge tydens hierdie sosiale interaksie nie, in 

teendeel, hy lewer ’n bydrae daartoe (Swart & Phasha, 2005:11).   

 

Volgens Bronfenbrenner (1994:39) is daar ’n gedurige wisselwerking tussen die individu en die 

mikrosisteme wat mekaar beïnvloed. Muuss (2006:302) noem dat die verhouding tussen die 

individu en mikrosisteme oor die jare verander soos ontwikkeling by die individu plaasvind. So 

byvoorbeeld kan ’n persoon se vriendekring verander soos hy ouer raak en die verhouding wat 

daar tussen die skool en die individu bestaan het, word nou vervang met die werkplek. 

 

Die belangrikste mikrosisteme wat ’n invloed op die ontwikkeling van die individu uitoefen, 

naamlik die gesin, portuurgroep en die skool, sal vervolgens bespreek word. 

 

2.12.1.1 Die gesin 
 

Craig et al (2002:54) voer aan dat in gevalle waar adolessente vervreem is van hulle families en 

waar ouerbetrokkenheid ontbreek, sulke adolessente makliker sal neig om by ’n bende aan te 

sluit omdat die bende in hul materiële behoeftes kan voorsien. Die teendeel is ook waar. 
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Volgens Swick & Williams (2006:372) vind gesonde ontwikkeling en interaksie by individue 

plaas wat deur hul familielede ondersteun word. ’n Adolessent se ontwikkeling kan nadelig 

beïnvloed word in gevalle waar dwelm- en alkoholmisbruik asook gesinsgeweld in die gesin 

aanwesig is. 

 

Swick en Williams (2006:373) voer verder aan dat dwelm- en alkoholmisbruik in die gesin 

aanleiding kan gee tot ’n onderbreking in die wisselwerking tussen die gesin en ander sisteme. 

So byvoorbeeld kan die gesin weier om in interaksie met mikrosisteme soos die kerk en die 

adolessent se skool te tree omdat die gesin samewerking met hierdie sisteme weerhou. Dit kan 

aanleiding gee tot gevoelens van minderwaardigheid en vernedering wat op sy beurt die 

selfbeeld en sin van behoort aan van die adolessent aantas. 

 

Gereelde blootstelling aan geweld kan negatief op die ontwikkeling van die adolessent 

impakteer, aangesien verhoudings gebaseer word op ’n magstryd om oorlewing, aldus Swick & 

Williams (2006:374). Die gevolg is dat aggressiewe gedrag versterk word en metodes om 

konflik te hanteer word nie aangeleer nie. Adolessente wat gereelde blootstelling aan sulke 

omstandighede ervaar, sal makliker aansluiting by ’n bende oorweeg aangesien mag en geweld 

sinoniem met bendebedrywighede is.  

 

Muuss (2006:302) is van mening dat kommunikasie tussen die individu en die gesin van groot 

belang is om goeie verhoudinge te bewerkstellig. Optimale ontwikkeling in gesinne vind plaas 

waar daar ondersteuning vir mekaar is. ’n Gebrek aan kommunikasie en samehorigheid 

vergroot die risiko vir die adolessent om by ’n bende aan te sluit. Adolessente se gedrag kan 

ook hul ouers nadelig beïnvloed.  Hill (2002:149) het deur navorsing bevind dat ouers wie se 

adolessente kinders anti-sosiale gedrag tentoonstel, inkonsekwente dissipline tuis toepas omdat 

die vaardighede daarvoor ontbreek. Sulke ouers is ook negatief en vyandiggesind teenoor hulle 

kinders. 

 

Hill, Bromel, Tyson en Flint (2007:372) noem dat die ouerskapstyl wat in die huis toegepas 

word, bepalend is van hoe ontwikkeling by die individu beïnvloed word. Hierdie skrywers noem 

dat middelklas ouers gewoonlik hul kinders ondersteun deur tyd en geld te belê in hul kinders se 

opvoeding, vaardighede en talente. Werkersklas of arm gesinne beskou hul kinders se 

ontwikkeling as ’n normale proses en belê nie in die ontwikkeling en stimulering van hul kinders 

nie. Hierdie ouers kan in die meeste gevalle slegs in die basiese materiële behoeftes soos kos, 
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klere en ’n woonplek vir hulle kinders voorsien. Die gevolg is dat kinders van lae-inkomste 

gesinne die risiko loop om by ’n bende aan te sluit omdat hulle sosiale vaardighede nie 

ontwikkel is nie. Daar ontbreek ook gewoonlik ’n ondersteuningstelsel, rolmodelle en 

hulpbronne by hierdie individue om ’n gesonde selfbeeld by hulle te laat ontwikkel. 

 

2.12.1.2 Die portuurgroep 
 
Die portuurgroep is ’n mikrosisteem wat ’n belangrike invloed op die ontwikkeling van die 

individu uitoefen. Muuss (2006:311) noem dat die individu die waardes, norme en houdings van 

die portuurgroep aanneem met wie hy homself assosieer. ’n Indidividu uit ’n swak sosio-

ekonomiese agtergrond wat boonop bevriend is met ’n portuurgroep wat by bende-aktiwiteite 

betrokke is, sal neig om dinge soos aanvaarding, status en gewildheid onder die groep na te 

streef. Ten einde hierdie dinge te bekom, verwag die portuurgroep van die individu dat hy by 

wandade betrokke moet wees. Dit kan lei tot die verwerping van ander mikrosisteme deur die 

individu soos die ouers, familiewaardes, die kerk asook die skool ten einde aanvaar te word 

deur die portuurgroep. 

 

2.12.1.3 Die skool 
 
Die skool as mikrosisteem beïnvloed ook die individu. Fraser (1996:352) noem dat leerders wat 

swak op skool presteer, vyandiggesind teenoor die skool raak omdat hulle onvermoëns op 

akademiese gebied deur die skool ten toon gestel word. Craig et al (2002:55) stem saam met 

Fraser (1996:352) en voeg by dat adolessente wat nie na wense op skool presteer nie, hulle tot 

bendes wend, want in die bende sal hulle die erkenning en aansien ontvang en die bende bied 

hulle ook die geleentheid om hulself te laat geld. 

 

Adolessente wat skole in swak sosio-ekonomiese gebiede bywoon en waar 

bendebedrywighede aan die orde van die dag is, ervaar in baie gevalle teenstrydighede tussen 

hulle aspirasies en verwagtinge, aldus Dudley & Gerdes (2005:84). Die meeste van hierdie 

leerders het swak aspirasies en verwagtinge oor hulle toekoms en aspireer liewer om eendag 

by ’n bende aan te sluit omdat hulle bendelede as rolmodelle sien. Die valse beeld wat bendes 

projekteer dat hulle oor mag en status beskik, maak dat adolessente aansluiting by bendes 

oorweeg.  
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Kinders se behoefte met betrekking tot die mense naaste aan hulle is liefde en aandag. Die kind 

het ook ’n behoefte aan geborgenheid, sowel as aan emosionele en fisiese veiligheid. Dit kan ’n 

groot skok wees vir die kinders indien die mense naaste aan hulle nie in hierdie behoeftes van 

hulle kan voorsien nie. Die skok is nóg groter indien hulle by die skool of op pad daarheen deur 

bendes bedreig word. Sulke kinders kan glo dat die wêreld ’n onveilige plek is, wat hulle 

vertroue in mense kan skok. As hierdie kinders boonop gereeld by die skool gestraf word of die 

onderwysers hulle as hopeloos beskou, kan hulle die wêreld as ’n liefdelose plek beleef.  

 

Brandt (2006:4) voer aan dat die omgewing ’n direkte invloed op kinders kan hê, soos met die 

wisselwerking tussen moeder en kind óf indirekte invloed, soos die woonbuurt waar kinders 

woon of die sosio-ekonomiese omstandighede wat hulle ervaar. Die omgewing wat nié daarin 

slaag om in die veranderende behoeftes van ontwikkelende kinders te voorsien nie, veroorsaak 

probleme in sulke kinders se ontwikkeling. 

 

2.12.2 Die mesosisteem 

 

Die tweede vlak van Bronfenbrenner se bio-ekologiese model is die mesosisteem. Dít sluit 

verhoudings tussen mikrosisteme, soos die huis, skool, omgewing en kleuterskool in. Van 

belang is dat die onderskeie mikrosisteme in ’n holistiese ondersteuningsnetwerk sal saamwerk 

om optimale ondersteuning aan die leerder te bied. Volgens Keenan (2002:30) kan die 

mesosisteem beskou word as die skakel wat die verskillende kontekste van ’n kind se 

ontwikkeling saambind.   

 

In die mikrosisteem het kinders in hul ouerhuise geleer om verhoudings met die mense naaste 

aan hulle te smee. Die soort verhoudings wat kinders met hul ouers gesmee het, sal bepalend 

wees vir die soort verhoudings wat hulle ook met ander mense smee en sal dus ook nuwe 

verhoudings in die mesosisteem beïnvloed. As die kinders byvoorbeeld nie hulle ouers vertrou 

nie omdat hulle inkonsekwente dissipline toepas of die kinders vanweë konflik en ander 

probleme onveilig laat voel, sal kinders ook nie ander verhoudings vertrou nie. As hulle dan 

boonop bendegeweld by die skool ervaar, sal dit hulle vertroue in die onmiddellike omgewing 

skaad, wat hul toekomsbeskouing en algemene lewensekerheid kan benadeel. Kinders wat 

deur hul ouers verwaarloos is, sal dit moeilik vind om positiewe verhoudings met vriende of die 

portuurgroep te hê, aldus Bronfenbrenner (1994:40).  
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Volgens Muuss (2006:304) word ’n swak mesosisteem gekenmerk deur swak interaksie tussen 

mikrosisteme. As daar byvoorbeeld ’n swak verhouding tussen ’n leerder se ouers en sy skool 

is, is die moontlikheid sterk dat dit die leerder se skoolprestasie negatief kan beïnvloed. ’n Ouer 

wat gereeld oueraande bywoon bou ’n verhouding tussen die huis en die skool en is bewus van 

wat in die klaskamer aangaan. Wanneer ’n ouer nooit oueraande bywoon nie, kan dit die kind 

laat dink dat die ouer nie in sy of haar vordering op skool belang stel nie, wat die kind se 

skoolprestasie kan benadeel. 

 

Verhoudinge tussen mikrosisteme kan uiteenlopend of passend van aard wees. ’n Passende 

verhouding gee aanleiding tot konsekwente en positiewe gedrag. Wanneer interaksie tussen 

mikrosisteme uiteenlopend van aard is, word gedrag negatief beïnvloed. Wanneer adolessente 

se ouers hul ondersteun en nie voorstanders van afbrekende gedrag is nie, terwyl die 

portuurgroep afbrekende gedrag aanhang, sal die adolessente minder geneig wees om die 

waardes van die portuurgroep aan te hang. Wanneer die adolessente se ouers betrokke is by 

wandade soos dwelmverkope en die portuurgroep toon ook afwykende gedrag, sal dit makliker 

vir die adolessente wees om hul aan afbrekende gedrag skuldig te maak (Muuss, 2006:305). 

 

’n Swak verhouding tussen die gesin en portuurgroep kan negatief op die ontwikkeling van die 

adolessent impakteer. Wanneer die ouers nie bewus is van die aktiwiteite waarmee die 

adolessent en die portuurgroep hulle mee besig hou nie, kan dit geleenthede vir die adolessent 

skep om hom of haar met wandade besig te hou sonder dat die ouers daarvan bewus is (Muuss 

2006:304). Ouers wat nie weet wie hulle kinders se vriende is en wat in die vriendekring 

aangaan nie, skep geleenthede vir die portuurgroep om invloed oor hul adolessente kinders uit 

te oefen asook om ondersteuning en leiding te bied – leiding wat in die meeste gevalle nie 

ideaal is vir die positiewe ontwikkeling van adolessente nie. 

 

Ward (2006:50) noem dat wanneer daar swak verhoudinge binne ’n gesin is, kan dit die 

adolessent se skoolprestasie negatief beïnvloed. Selfs ’n swak verhouding tussen die skool en 

gesin kan negatief op die adolessent se skoolprestasie impakteer. Die adolessent kan glo dat 

hy of sy deur die gesin verwerp word en dat hulle hom of haar geen ondersteuning bied nie met 

die gevolg dat hy of sy ongemotiveerd is om suksesvol op skool te wees. Die adolessent kan 

ook gereeld afwesig van die skool wees sonder die toestemming of wete van die ouers en 

betrokke by bende-aktiwiteite wees.    
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Daar behoort ’n goeie wisselwerking tussen ’n adolessent se mikrosisteem en sy of haar 

mesosisteem te wees. Wanneer die adolessent se mikrosisteem disfunksioneel is as gevolg van 

swak sosiale verhoudings met die ouers, portuurgroep of ander belange groepe, kan dit negatief 

impakteer op sy of haar mesosisteem. Wanneer dinge soos liefde, aandag, geborgenheid en 

veiligheid in die adolessent se ouerhuis (mikrosisteem) ontbreek, sal hy of sy hierdie dinge by ’n 

bende soek. Dit sal op sy beurt weer negatief op verhoudings tussen die huis, skool en 

omgewing van die adolessent impakteer. 

  

2.12.3 Die eksosisteem 
 

Die eksosisteem verwys na sosiale omgewings wat ’n persoon nie noodwendig eerstehands sal 

ondervind nie, maar wat steeds ontwikkeling beïnvloed. Dít kan organisasies soos ouers se 

werkplekke óf welsynsorganisasies in die gemeenskap wees. Die werksomgewing is deel van 

die gesin se eksosisteem, omdat ouers meer aandag aan die gesin sal skenk as dit goed gaan 

by die werk, en minder aandag as omstandighede by die werk stresvol is. So ook kan ’n vrou of 

haar kind se ondervinding tuis beïnvloed word deur die man se ondervinding by sy werk. 

Wanneer die man byvoorbeeld bevordering by sy werk kry wat vereis dat hy meer moet reis en 

minder by die huis is, mag dit tot konflik met sy vrou lei wat op sy beurt interaksiepatrone met 

die kind kan affekteer (Santrock, 2008:70). 

 

Die huis en die skool is die sosiale omgewings wat ’n invloed op die jeugdige se ontwikkeling in 

die vroeë adolessente jare uitoefen. By die huis verkeer die adolessent op sosiale vlak met sy of 

haar ouers, broers en susters. By die skool is dit die adolessent se maats met wie hy of sy 

sosiaal verkeer. Wanneer adolessente gedurig konflik tuis ervaar en hulle maats op skool ook 

anti-sosiale gedrag toon deur gedurig met hulle te baklei, kan dit hulle vertroue in ander sosiale 

verhoudings skaad. Die adolessent wat gedurig bendegeweld ervaar, sien dat bendelede nie 

sosiaal met inwoners van die omgewing verkeer nie. Dít kan die adolessent laat dink dat goeie 

interpersoonlike verhoudings met ander op een of ander wyse onaanvaarbaar is. 

 

Emery en Laumann-Billings (1998:121) voer aan dat die eksosisteem afgebreek word wanneer 

ontwikkeling benadeel word. So sal gesinne wat deur werkloosheid geraak word byvoorbeeld 

geneig wees om hul kinders te verwaarloos, omdat hulle dalk nie in hulle kinders se behoeftes 

kan voorsien nie. Hierdie stand van sake kan bendelidmaatskap aanmoedig, omdat sulke 

kinders glo dat die bendes kan voorsien in die behoeftes waarin die ouers nié kan nie. Omdat 
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adolessente in hierdie fase egosentries is, kan hulle ook glo dat dit húlle skuld is dat die ouers 

werkloos is. 

 

2.12.4 Die makrosisteem 
 

Die heel buitenste vlak van Bronfenbrenner se bio-ekosistemiese model, die makrosisteem, 

bestaan uit die ideologieë, waardes, wette, reëls en bronne van ’n kulturele groep (Keenan, 

2002:31). 

 

Die makrosisteem is die oorkoepelende sisteem wat die mikrosisteem, die mesosisteem en die 

eksosisteem insluit. Dit sluit die waardes en kultuur van ’n gemeenskap in. Die makrosisteem 

bevat die sosiale, kulturele, godsdienstige, ekonomiese en opvoedkundige waardes van ’n 

persoon. Hierdie sisteem stel waardes voor en bepaal wat aanvaarbaar is, aldus Muuss 

(2006:307). Dukes et al (1997:142) noem dat aangesien bendes asosiale gedrag ten toon stel 

wat teenstrydig met gemeenskapsnorme en –waardes is, is baie gemeenskapslede 

vyandiggesind teenoor bendes en voel die bendelede uit die gemeenskap uitgesluit. Kinnes 

(2000:3) noem dat individue wat uitgesluit voel deur hul gemeenskap, neig om misdadige 

gedrag te openbaar. 

 

Dudley en Gerdes (2005:84) voer aan dat bende-aktiwiteite in gemeenskappe waar persone 

maklik toegang tot dwelms en onwettige aktiwiteite het, seëvier. Wandade wat gereeld gepleeg 

word, laat gemeenskappe onveilig voel. Bendes bied ’n mate van sekuriteit aan adolessente en 

vervang sisteme soos disfunksionele gesinne wat nie in die behoeftes van die individu voorsien 

nie.   

 

Santrock (2008:71) noem dat die makrosisteem die kultuur van individue insluit.  Kultuur verwys 

na gedragspatrone, oortuigings en alle ander aspekte van mense, en word van een geslag na ’n 

ander oorgedra. ’n Kulturele groep se identiteit, manier van dinge doen en sosiale gedrag word 

deur sy kultuurgroep, ongeag die grootte daarvan, beïnvloed. ’n Ma, haar werkplek, haar kind 

én die kind se skool is deel van ’n groter kulturele omgewing. Lede van hierdie kulturele groep 

deel ’n identiteit, erfenis en waardes (Louw & Louw, 2007:27). 

 

Die bendekultuur het die norm eerder as die uitsondering vir baie persone op die Kaapse Vlakte 

geword. Vir sommige gesinne is dit normaal om betrokke te wees by ’n kultuur van onwettige 
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aktiwiteite. Kinnes (2000:1) noem dat afbrekende gedrag ’n normale verskynsel in baie 

gemeenskappe geword het. So byvoorbeeld sal onwettige aktiwiteite soos dwelm- en 

drankverkope, roof en inbrake as normaal deur sommige persone in swak sosio-ekonomiese 

gebiede beskou word. Die morele waardes van die inwoners kan ook verlaag en inwoners kan 

wetend gesteelde goedere by bendes koop omdat die pryse daarvoor billik is. Ferguson en 

Wormith (2005:5) noem ook dat individue of gesinne wat aan bendes behoort, voortgaan met 

hul bendebedrywighede, aangesien hulle bende-aktiwiteite as ’n kultuur sien wat moet 

voortbestaan. Dit laat persone patrioties voel teenoor die bendes. 

 

Skole in bendegeteistede gemeenskappe in die Wes-Kaap word oor die algemeen gekenmerk 

deur ’n kultuur van swak en gebrekkige venootskappe tussen onderwysers en ouers. Die ouers 

en die skool blameer mekaar vir alles wat met leerders se gedrag en akademiese vordering 

verkeerd gaan. ’n Wesenlike probleem is die hoë voorkoms van enkelouer gesinne waarin 

kinders sonder ’n vaderfiguur grootword. Baie moeders is werkloos en afhanklik van ’n karige 

staatstoelaag of van ’n grootouer se maandelikse ouderdomspensioen wat die enigste vorm van 

inkomste in sekere huishoudings is. Dit is in sulke gevalle waar veral jou tienerseun maklik die 

idee in sy kop kry dat sy ouers nie in sy behoeftes kan voorsien nie en hy gevolglik uitgestoot en 

afgeskeep begin voel. In die proses raak hy intens gefrustreerd en kan ’n gevoel van verwerping 

maklik intree. Sy gedrag begin al hoe meer uitdagend en moeilik hanteerbaar raak by die huis 

en uiteraard by die skool ook en gevolglik vind hy sy heenkome by bendes waar hy tuis en 

aanvaar voel. Voorts dra die afwesigheid van gemeenskapsgeriewe en –strukture waaraan 

jongmense kan behoort en hulself kan uitleef, in my opinie ook by tot ’n gebrek aan ’n gevoel 

van “behoort aan” in hulle gemeenskappe. Hierdie gemeenskappe raak gevolglik by wyse van 

spreke “broeiplekke” vir bendebedrywighede en allerlei sosiale euwels wat daarmee gepaard 

gaan. 

 

Die bendebedrywighede in die Wes-Kaap skep die illusie by sommige leerders dat hulle iewers 

hoort wanneer hulle lede van ’n bende is – ’n idee wat heel teenstrydig is met die kultuur van 

geborgenheid (makrosisteem) wat deur baie gemeenskapslede nagestreef word. Die gevolg is 

dat die ouers wat deel is van die mikrosisteem negatief hierdeur geraak word.   

 

Wanneer ’n bendegeteisterde gemeenskap nié die reëls en wette van die gemeenskap 

gehoorsaam nie, kan die jeugdige in die vroeë adolessente jare glo dat dit rég is om ’n 

wettelose bestaan te voer. Dit impakteer dan weer negatief op die adolessent se mikrosisteem 
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wat dinge soos geborgenheid, fisiese en emosionele veiligheid voorhou. Dít kan afstomping by 

die adolessent teweeg bring, en gevolglik gee hy of sy nie vir ander mense se pyn en lyding om 

nie. Wanneer daar by die skool ’n skietery tussen bendes plaasvind, kan die adolessent 

opgewonde daaroor raak in plaas daarvan om bekommerd te wees oor die persone wat 

moontlik in die skietery kan seerkry. Die adolessent besef dus nie watter gevaar die situasie 

inhou nie. 

 

Die mikrosisteem en die makrosisteem moet mekaar komplimenteer om te verseker dat die 

adolessent reëls en wette wat deur die ouer en die skool voorgehou word, sal gehoorsaam. 

Faktore soos hormoonskommelinge by die adolessent asook wanneer hy of sy nie ten volle sy 

of haar identiteit ontwikkel het nie, kan verwarring veroorsaak en aanleiding gee tot bende-

aansluiting omdat die adolessent homself of haarself wil losmaak van ouer oorheersing en 

onafhanklik besluite wil neem. Die adolessent mag dink dat hy of sy ’n volwasse persoon is, 

alhoewel hy of sy nog sosiaal, kognitief en emosioneel in wording is. 

 

2.12.5 Die chronosisteem 
 

Die chronosisteem verwys na die chronologiese verloop van tyd wat ten aansien van 

ontwikkeling binne elke sisteem plaasvind. Elemente binne hierdie sisteem kan ekstern wees, 

soos byvoorbeeld die dood van ’n ouer, of dit kan intern wees soos die fisiologiese veranderinge 

naamlik die groei van baard of menstruasie wat tydens vroeë adolessensie plaasvind. Kinders 

reageer verskillend op omgewingsveranderinge soos hulle opgroei, aldus Bronfenbrenner 

(1994:40). 

 

Volgens Bronfenbrenner (in Berk, 1994:27) is die omgewing nie ’n statiese krag wat kinders op 

’n eenvormige manier beïnvloed nie. Inteendeel, die omgewing is dinamies en verander 

voortdurend. Elke keer wanneer daar ’n nuwe verandering in ’n adolessent se lewe plaasvind, 

soos die geboorte van ’n broer of suster, egskeiding of verhuising, verander bestaande 

verhoudings tussen adolessente en hulle omgewing. Daar ontstaan nuwe omstandighede wat ’n 

invloed op die adolessent se ontwikkeling uitoefen. Die tyd wanneer die verandering in die 

adolessent se lewe plaasvind, raak ook sy of haar ontwikkeling. So kan adolessente se 

gedurige blootstelling aan bendegeweld byvoorbeeld ’n impak op hul emosionele en sosiale 

ontwikkeling hê. Dit kan veroorsaak dat die jeugdige vertroue in hulle verhoudings met ander 

mense verloor, onseker begin voel oor die toekoms en emosioneel afgestomp raak vir ander se 
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pyn. Die jeugdige kan homself of haarself ook die skuld gee as dinge in sy of haar lewe begin 

skeef loop. Adolessente kan boonop emosionele pyn onderdruk en voorgee asof ’n traumatiese 

gebeurtenis nooit plaasgevind het nie. 

 

Keenan (2002:31) voer aan dat adolessente meestal nie beheer het oor veranderinge wat in hul 

lewens plaasvind nie. Soms kan veranderinge egter ook deur die adolessente self teweeg 

gebring word. Namate adolessente ouer raak, kan hulle vir hulle eie ondervindings 

verantwoordelik wees, kies aan watter ondervindings hulle blootgestel wil word, of selfs 

ondervindings skep. 

 

Uit bogenoemde bespreking van Bronfenbrenner se bio-ekosistemiese teorie is dit duidelik dat 

omgewingsinvloede wél ’n belangrike rol in ’n adolessent se ontwikkeling speel. Daar is ’n 

interafhanklike verband tussen die verskillende sisteme. Indien een sisteem beïnvloed word, sal 

die gevolg ook uitkring na die ander sisteme. Wanneer gesinsomstandighede swak is, kan 

jeugdiges bendelidmaatskap oorweeg, omdat die jeugdiges in die bendes gevoelens van eie 

waarde en samehorigheid ervaar. Die bendes kan ook in die jeugdiges se materiële behoeftes 

voorsien.  Jeugdiges wat swak op skool presteer, kan besluit om by  bendes aan te sluit indien 

hulle nie genoeg ondersteuning van die skool kry nie. Omdat hulle opvoeding op skool 

gebrekkig is, sluit hulle by bendes aan, want hulle glo dat hulle hul in die bendes kan laat geld.  

 

 Uit die bespreking is dit ook duidelik dat verandering in ’n adolessent se lewe ’n impak op sy of 

haar ontwikkeling kan hê. So byvoorbeeld kan die werkverlies van ’n ouer, wat tot swak sosio-

ekonomiese omstandighede lei, die adolessent genoeg rede gee om by ’n bende aan te sluit, 

omdat hy of sy glo dat die bende in sy of haar materiële sowel as finansiële behoeftes kan 

voorsien. Adolessente in enkelouer gesinne het boonop meer huislike en ander 

verantwoordelikhede, waarskynlik om te vergoed vir die take wat die tweede ouer sou verrig. 

 

2.13 SAMEVATTING 
 

In hierdie hoofstuk is verskillende omskrywings van bendes, die verskillende soorte bendes en 

die samestelling van bendes bespreek. Die redes vir bendevorming is ook van nader bekyk.  

Die invloed van bendegeweld op die gemeenskap sowel as op skole is ondersoek. Daarna is na 

die jeugdige in die vroeë adolessente jare en die invloed van bendegeweld op hierdie jeugdige 

gekyk. Daarbenewens is Bronfenbrenner se bio-ekosistemiese teorie bespreek en ook die 
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invloed wat bendegeweld op die ontwikkeling van die adolessent in elke sisteem van die 

Bronfenbrenner-teorie het. 

 

Die volgende hoofstuk bevat ’n literatuurondersoek oor krisisse en trauma, en die invloed wat dit 

op adolessente het. Dit behels onder meer ’n studie van die verskillende omskrywings van krisis 

en trauma, en die verskillende fases van trauma. Die verskillende gevolge van voortdurende 

trauma sal ook van nader bekyk word. Die jeugdige in die vroeë adolessente jare se reaksie op 

krisisse word ook bespreek. Drie bekende modelle vir traumaberading word uiteengesit, waaruit 

maatstawwe vir ’n moontlike traumaberadingsmodel vir adolessente in bendegeweldgeteisterde 

skole saamgestel sal word. 
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HOOFSTUK 3 
 

KRISISSE EN TRAUMA, EN DIE INVLOED DAARVAN OP ADOLESSENTE 
 

3.1 INLEIDING 
 
Hoofstuk 2 het ’n literatuurstudie oor verskeie aspekte van bendegeweld bevat, waaronder die 

omskrywing van bendes, die verskillende soorte bendes sowel as die samestelling van bendes. 

Daar is ook ondersoek ingestel na die redes waarom bendes gevorm word, sowel as die invloed 

wat bendes op die gemeenskap en skole het. Jeugdiges in die vroeë adolessente jare en die 

invloed van bendegeweld op hulle is ook van nader bekyk. Bronfenbrenner se bio-

ekosistemiese teorie, wat as teoretiese grondslag vir die studie dien, is ook bespreek. 

 

In hierdie hoofstuk sal daar vanuit die literatuur ’n oorsig van trauma en krisisse gebied word, 

met ’n bepaalde klem op die invloed wat dit op adolessente het. Omskrywings van trauma en 

krisisse, die verskillende fases van trauma sowel as die verskillende gevolge van voortdurende 

trauma sal bespreek word. Drie bekende modelle vir traumaberading sal ook bespreek word. 

 

Die volgende afdeling omskryf krisis en trauma en bespreek watter uitwerking krisisse op 

mense het. Die verskillende soorte trauma sowel as die elemente van ’n krisis word ook van 

nader beskou.  

 

3.2 OMSKRYWING VAN ’N KRISIS 
 
Die woord “krisis” is afgelei van die Griekse woord krinen wat beteken “om te besluit” (Slaikeu, 

1984:14). Tydens ’n krisissituasie ervaar die persoon ’n tydelike toestand van disorganisasie en 

vind dit moeilik om sy of haar normale probleemoplossingsvaardighede te gebruik. Aguilera en 

Messick (1978:7) noem dat daar volgens die Chinese vertaling twee eienskappe vervat is in die 

woord “krisis”, naamlik “gevaar” en “geleentheid”. 

 

Plug, Meyer, Louw en Gouws (1979:193) definieer ’n krisis as ’n keerpunt in ’n persoon se lewe 

wat gekenmerk word deur betekenisvolle vordering of agteruitgang. Die krisis is gewoonlik ’n 

konfliksituasie wat ontstaan tussen ’n individu en sy leefwêreld. Sodra die konfliksituasie intens 

begin raak, ontwikkel daar ’n krisistoestand (Crow, 1977:10). 
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Volgens Gilliland en James (1993:16) is ’n krisis ’n situasie wat só intens deur die betrokke 

persoon ervaar word dat dit vir die persoon moeilik is om sy of haar hanteringsmeganismes te 

gebruik. Die gebeurtenis vind onverwags plaas en die persoon se roetine word erg daardeur 

ontwrig (Brammer, 1991:10). Die emosionele toestand of sielkundige verwarring wat die 

persoon in krisis ervaar maak dit vir hom of haar moeilik om in beheer van die situasie te wees. 

Persoonlike hulpbronne wat gewoonlik in ’n krisis gebruik word, word oorskadu, en die 

gepaardgaande gevoelens van hulpeloosheid gee aanleiding tot verwarring, wanhoop, 

angstigheid en paniek (Gillis ,1994:157). 

 

’n Krisis gee aanleiding tot ’n onstabiele situasie in ’n persoon se lewe. Hierdie gebeurtenis kan 

gevare inhou vir die persoon wat die krisis ervaar, vir ’n groep persone of vir ’n hele 

gemeenskap. Die term “krisis” verwys daarna dat die individu ’n keerpunt in sy of haar lewe 

bereik het. Aangesien ’n krisis ’n gevaar vir ’n persoon inhou, ontwrig dit die persoon se lewe en 

het dit die neiging om die persoon te oorweldig (Louw en Louw, 2011:8). 

 

Hansel (1997:17) sê persone in krisis ervaar ’n skielike verlies aan ondersteuning. Hulle 

ondersteuningsnetwerk en gemaksone verdwyn sonder enige waarskuwing. Gillard en James 

(in Webb ,1991:5) ondersteun hierdie siening van Hansel (1997:17) en voer aan dat ’n krisis ’n 

ondraaglike gebeurtenis vir die betrokke persoon is en sy of haar hulpbronne en vermoë om in 

beheer van ’n situasie te wees, oorskadu. Indien die persoon nie ná die krisis hulp kry nie, kan 

wanfunksionering van die emosionele, kognitiewe en gedragsprosesse voorkom.   

 

’n Krisis het ’n emosionele impak op ’n persoon se lewe. Die intensiteit en uitwerking van die 

vreesgevoelens wat met die krisis gepaard gaan, sal afhang van hoe die individu die 

gebeurtenis ervaar asook of die persoon oor die vermoë beskik om die gebeurtenis te kan 

hanteer al dan nie ( Doctor, Khan en Adamec, 2008:161). 

 

Uit bogenoemde beskrywings van ’n krisis is dit duidelik dat ’n krisis negatief op persone 

impakteer. ’n Krisis kan gesien word as ’n gebeurtenis wat onrustigheid op emosionele vlak by 

’n individu veroorsaak. Omdat die krisis soms skielik en onverwags plaasvind, word die persoon 

se hanteringsmeganismes buite werking gestel. Dit voel vir die persoon asof hy of sy nie weet 

hoe om in die bepaalde situasie op te tree nie en sy of haar vermoë om in beheer van die 

situasie te wees, word oorskadu. Tydens ’n krisis is gevoelens van wanhoop, paniek en 

verwarring teenwoordig. Die persoon kan nie op sy of haar eie die krisissituasie hanteer nie en 
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het hulp nodig om suksesvol deur die gebeurtenis te werk. Die persoon in krisis moet ná die tyd 

terapie ontvang om hom of haarself in staat te stel om emosioneel te herstel. 

 

In die volgende afdeling word die effek van krisisse op mense bestudeer. 

 

3.3 DIE EFFEK VAN KRISISSE OP MENSE 
 

Krisisse word deur sekere gebeurtenisse, soos die dood van ’n geliefde, ’n motorkaping, vloede 

of ’n motorongeluk veroorsaak. Krisisse as gevolg van egskeidings, familietwis of mishandeling 

is weer meer persoonlik. ’n Krisis ontwrig ’n persoon se roetine, en veroorsaak dat hy of sy 

beheer oor die situasie verloor. Vrees vir die onbekende ontstaan, wat dan tot angstigheid kan 

lei (Gillis,1994:156). Louw en Louw (2011:8) noem dat faktore soos uiters swak 

weersomstandighede, ’n nood mediese situasie of langtermyn siekte ook ’n krisis tot gevolg kan 

hê. ’n Krisis kan ook ontstaan wanneer persone se lewenswyses geaffekteer word deur faktore 

soos werksverlies, finansiële probleme, alkoholisme of dwelmverslawing. 

 

Volgens Pitcher en Poland (1992:10) word die persoon wat in ’n krisis verkeer, deur emosies en 

paniek beheer. Die persoon se rasionele denkprosesse word in ’n krisis tydelik buite werking 

gestel. Pitcher en Poland (1992:10) reken dat dit normaal is vir ’n persoon om geskok en 

ontsteld te wees nadat hy of sy byvoorbeeld ’n motorkaping oorleef het, en daarom beskou hulle 

’n krisis as ’n normale reaksie op ’n abnormale stressor. ’n Persoon se opvatting en vertolking 

van ’n gebeurtenis bepaal of hy of sy ’n krisis sal kan verwerk en oorkom. So sal ’n situasie wat 

een persoon byvoorbeeld as normaal beskou, ’n ander persoon angstig en wanhopig maak. 

 

’n Persoon hoef nie noodwendig ’n krisis negatief en nadelig te ervaar nie. Dit kan ook vir 

daardie persoon ’n keerpunt wees en ’n geleentheid om te groei. So sal die persoon wat dit 

aanvanklik as ’n krisis beleef het om van werk te verander, byvoorbeeld geleenthede vir groei 

en ontwikkeling in ’n nuwe werksituasie ervaar. ’n Krisis hoef ook nie noodwendig as gevolg van 

’n eksterne gebeurtenis te ontstaan nie. Om adolessensie te bereik kan ook vir sommige 

jeugdiges ’n krisis wees. Wanneer ’n krisis konstruktief deur middel van terapie opgelos word, 

kan dit ’n geleentheid vir persoonlike groei word (Louw en Louw, 2011:8). 

 

’n Gebeurtenis word as ’n krisis beskou wanneer dit ’n mate van ontwrigting in die persoon se 

lewe teweeggebring het en sy of haar hanteringsmeganismes (“coping skills”) in só ’n mate 
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geraak het dat dit moeilik is vir die persoon om die situasie te hanteer. Tydens die krisis word 

die persoon se normale funksionering geaffekteer. So byvoorbeeld kan die persoon dit moeilik 

vind om te konsentreer, hy of sy kan nie meer so makilik dinge onthou nie en die persoon se 

slaappatroon kan ontwrig word. Saam met die krisis gaan daar ook ’n hele paar emosies 

gepaard. Daar is altyd ’n gevoel van dringendheid en ongemak teenwoordig. Die persoon mag 

ook gevoelens van verwarring, wanhoop en hulpeloosheid ervaar (Gillis, 1994:157). 

 

Die verskillende tipes krisisse sal vervolgens van nader beskou word. 

 

3.4 TIPES KRISISSE 
 
Slaikeu (1984:14) onderskei twee tipes krisisse, naamlik: 

 

� Ontwikkelingskrisis – dit verwys na veranderinge wat ’n persoon tydens sy of haar 

ontwikkelingsfases ondergaan. Voorbeelde hiervan is ouerskap en aftrede. Elke 

ontwikkelingstaak word gekenmerk deur sekere sielkundige take wat die individu moet 

bemeester. ’n Krisis ontstaan wanneer hierdie take nie bemeester kan word nie. 

 

� Situasionele krisis – dit verwys na eenmalige, onverwagse gebeure soos die skielike dood 

van ’n geliefde as gevolg van ’n traumatiese gebeurtenis of wanneer ’n persoon byvoorbeeld 

’n slagoffer is van verkragting of geweld.  

 

Hafen (1982:12) onderskei die volgende twee krisisse: 

 

� Voorspelbare krisis – dit verwys na gebeure wat daagliks in ons lewens plaasvind. 

Alhoewel hierdie gebeure tot ’n krisissituasie kan lei, kan individue hulle fisies en geestelik 

daarvoor voorberei. Voorbeelde van sulke gebeure is die huwelik, swangerskap en aftrede. 
 

� Onvoorspelbare krisis – dit verwys na onvoorsiene gebeure wat gewoonlik katastrofiese 

gevolge het. Voorbeelde hiervan is geweld, natuurrampe en selfmoordpogings. 
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3.4.1 Krisisintervensie 
 
Krisisintervensie is nodig om onmiddellike hulp, advies of terapie aan individue te verskaf wat 

aan akute stres, sielkundige- of mediese probleme na ’n krisissituasie ly, aldus Doctor, Khan en 

Ademec (2008:161). Die doel van krisisintervensie is om die individu se ekwilibrium ná die krisis 

te herstel. Dit is belangrik om te besef dat krisisintervensie nie ’n plaasvervanger vir langtermyn 

terapie is nie. Die individu moet sekere omgewingsfaktore sowel as interpersoonlike aspekte 

van die situasie wat die krisis veroorsaak het, hersien. Klem moet gelê word op die 

vermindering van angs en vrese, die persoon moet op sy of haar sterkpunte konsentreer en hy 

of sy moet ook leer om op die hier en nou te fokus. Gedurende krisisintervensie word daar ook 

gefokus om die individu te beveilig en te stabiliseer, indien nodig. 

 

Willows (2003:25) beskou die proses van krisisintervensie as ’n vertrekpunt na die proses van 

herstel. Krisisintervensie alleen is nie genoegsaam vir volledige herstel van die slagoffer van die 

krisis nie. Verdere terapie sessies is nodig om die slagoffer se vordering te monitor en om 

probleme wat mag opduik aan te spreek. Aangesien elke persoon ’n krisis verskillend ervaar en 

beleef, is individuele terapie nodig om elke individu se persoonlike ervarings aan te spreek 

 

3.5 ELEMENTE VAN ’N KRISIS 
 

Weaver (1995:1) onderskei tussen vier integrale elemente waaruit ’n krisis bestaan: 

 

� ’n Oorsaaklike gebeurtenis – die gebeurtenis wat tot die krisis aanleiding gee 

� Ervaring van die gebeurtenis – hoe die persoon die krisis ervaar, sal bepaal hoe hy of sy die 

krisis sal benader  

� Reaksietydperk – word gekenmerk deur probeer-en-tref handelinge om die situasie te 

probeer stabiliseer tot hoe dit voor die krisis was  

� Oplossingstydperk – wanneer die persoon wat die krisis beleef het, strategieë ontwikkel en 

beheer oor die situasie neem.  

 

In die volgende afdeling word omskrywings van trauma, die verskillende soorte trauma en fases 

van trauma bespreek. 
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3.6 OMSKRYWING VAN TRAUMA 
 

Die woord “trauma” is afgelei van die Griekse woord trô’ma wat “wond” of “beskadig” beteken 

(Retief, 2004:13). Garland (2007:9) huldig dieselfde siening as Retief (2004:13) en noem verder 

dat trauma verwys na “die vel wat deurboor is, met ander woorde, menslike weefsel wat 

stukkend of beskadig is.” Sy noem dat die persoon se psige gewond of deurboor kan word deur 

die traumatiese gebeure. Die normale emosionele reaksie op hierdie verwonding is emosionele 

pyn en lyding en dus word die persoon se emosionele pyn en lyding as onderwerp deur hom- of 

haarself en ander vermy. Retief (2004:14) noem voorts dat tyd wel nodig is om die 

getraumatiseerde persoon se emosionele wonde te genees, maar dat die persoon in die proses 

tog erge letsels mag oorhou as sielkundige ingryping nie plaasgevind het nie. 

 

Van Wijk (2010:17) voer aan dat dit belangrik is om te verstaan dat die verwonding en 

beskadiging op emosionele vlak geskied, afgesien van die feit dat ’n traumatiese insident ook 

op ’n fisiese vlak skade kan berokken.  

  

Trauma is ’n skrikwekkende gebeurtenis wat skielik en onverwags plaasvind. Gedurende die 

traumatiese gebeurtenis is die persoon oortuig dat hy of sy sowel as ander persone ernstig 

beseer sal word of moontlik sal sterf. Die persoon kan die traumatiese ervaring só intens ervaar 

dat dit sy of haar vermoë om in beheer van die situasie te wees, kan beïnvloed (Lewis, 1999:6). 

Dit is ’n integrale en gewoonlik permanente verandering wat iemand kan laat voel dat hy of sy 

beheer verloor, soos die dood van ’n geliefde. Volgens Allen (2005:79) word die traumatiese 

gebeurtenis as uiters stresvol deur die persoon ervaar. Dit kan maak dat die persoon die dood, 

vernietiging of skending van sy of haar liggaam vrees. 

 

Die persoon wat ’n traumatiese ervaring beleef het se gewone hanteringsmeganisme word 

lamgelê, daar is ’n element van gelatenheid en daar is ook ’n diep, amper onomkeerbare 

verandering in ’n basiese lewensiening of oortuiging (Herman, 2001:34). Hoewel die 

traumatiese gebeurtenis soms maande vantevore reeds plaasgevind het, kan die slagoffer 

daarvan die trauma opnuut beleef wanneer hy of sy aan die gebeure dink. Die herinnering aan 

die traumatiese gebeurtenis gaan soms met pynlike emosies en ’n gevoel van hulpeloosheid 

gepaard. Hierdie gevoelens van hulpeloosheid word teweeggebring deur die betekenis wat die 

persoon aan die traumatiese gebeurtenis gee asook deur die intensiteit van die gevoelens wat 

hy of sy ervaar (Willows, 2003:9). 
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’n Traumatiese ervaring word as negatief beleef en kan skade aan die geestestoestand van die 

persoon wat dit ervaar aanrig. Die slagoffer van die traumatiese voorval kan met vrees en 

afgryse vervul wees (emosies), hulpeloosheid (gedrag) of hy of sy kan ’n toestand van 

ontkenning (verdedigingsmeganisme) beleef, aldus Wilson en Keane (2004:8). Willows 

(2003:13) huldig dieselfde siening as Wilson en Keane (2004:8) en voer aan dat ’n slagoffer van 

trauma só oorweldig kan word deur die skok wat deur die trauma veroorsaak is, dat die persoon 

se gedagtes oorweldig kan word deur beelde, denke en gevoelens. Dit kan aanleiding gee tot 

gevoelens van afstomping. Dit kan ook voel asof die persoon losstaande van die gebeurtenis is.  

Die toestand kan van korte duur wees. Die liggaam mag ’n toestand van skok beleef. Hierdie is 

’n toestand van onwerklikheid, want dit voel asof die gebeurtenis nie werklik plaasgevind het 

nie. Dit mag ook vir die slagoffer voel asof hy of sy buite sy of haar liggaam is en dat hy of sy 

die gebeurtenis vanaf ’n afstand aanskou – asof dit met iemand anders gebeur. Soos die 

slagoffer se gedagtes inneem wat besig is om te gebeur en die werklikheid van die gebeure 

aanvaar, beweeg die persoon na ’n toestand van werklikheid. Die slagoffer reageer dan op die 

traumatiese gebeurtenis en die gevoelens van angs en hulpeloosheid raak dan meer duidelik en 

’n werklikheid vir die persoon (Van Wijk, 2010:19). 

   

‘n Gebeurtenis word as traumaties beskou wanneer dit veroorsaak dat die persoon wat by die 

traumatiese gebeurtenis betrokke is, emosionele en sielkundige skade of pyn ervaar. Die 

trauma kan deur die slagoffer ervaar word of dit kan ervaar word deur iemand wat dit sien 

gebeur het (Willows, 2003:8). 

 

Van Wijk (2010:19) noem dat trauma ’n persoonlike ervaring is, en om trauma te diagnoseer, 

kyk sy of die insident aan die volgende kriteria voldoen, naamlik: 

 

� Eerstens - was die persoon onvoorbereid op die insident, met ander woorde, het die 

insident die persoon onkant betrap? Selfs wanneer die persoon die traumatiese gebeurtenis 

sien kom het, byvoorbeeld ’n egskeiding, kan hy of sy steeds onvoorbereid wees op die 

emosionele impak van die skeiding. 

� Tweedens – het die persoon se normale hanteringsmeganismes hom of haar in die steek 

gelaat? So kan die soldaat byvoorbeeld alles wat hy in die oorlog geleer het, in die hitte van 

die oomblik vergeet wanneer hy trauma ervaar. 

� Derdens – is daar verlies betrokke?  Tydens terapie kan die traumaslagoffer aan die 

terapeut sê dat “sy menswees” of “sy vryheid” van hom gesteel is. Die verlies hoef nie 
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noodwendig op ’n psigiese vlak te wees nie. Die verlies wat die slagoffer ervaar kan ook sy 

motor of horlosie wees. 

� Vierdens – het die insident ’n onherroeplike verandering in die persoon se lewe 

meegebring? Alhoewel die traumaslagoffer graag sou wou hê dat sy of haar lewe moet 

wees soos voor die insident, veroorsaak die pyn wat met die traumatiese gebeurtenis 

gepaard gaan dat ’n persoon se uitkyk op sy of haar lewe en karakter verander. 

 

Wanneer persone gekonfronteer word met ’n traumatiese gebeurtenis of enige insident wat 

hulle lewe bedreig, sal hulle fokus op strategieë om die traumatiese ervaring te oorleef óf om 

hulle teen die dood of besering te beskerm. Sommige mense neem aksie tydens ’n insident, 

terwyl ander hulle van die gebeurtenis sal distansieer om hulleself te beskerm (Solomon & 

Siegel, 2003:170). Skade in die geestestoestand kan nog maande en selfs jare later na vore 

kom in die vorm van post-traumatiese stresversteuring. 

.  

3.7 SOORTE TRAUMA 
 

Lewis (1999:6) onderskei tussen die volgende drie soorte rampe (trauma): 

 

� Rampe wat deur mense veroorsaak is, soos vliegtuigongelukke, burgerlike oproer en 

terreurdade  

� Natuurrampe soos vloede, veldbrande en aardbewings 

� Moedswillige rampe soos rooftogte, motorkapings en seksuele teistering 

 

Willows (2003:8) voer verskeie redes vir die oorsaak van trauma aan, naamlik misdaad soos 

roof of aanranding; ‘n ongeluk soos byvoorbeeld ‘n motorongeluk of iemand wat byna verdrink 

het; natuurlike oorsake soos ’n brand of vloede en huislike omstandighede soos gesinsgeweld. 

 

Die jeugdiges wat aan hierdie studie deelgeneem het, woon in swak sosio-ekonomiese gebiede, 

waar armoede, misdaad en bendegeweld aan die orde van die dag is. Baie van hierdie 

adolessente woon ook in huise waar gesinsgeweld gereeld plaasvind. Die jeugdige wat hierdie 

herhaalde trauma ervaar, dink dat die hele wêreld so onveilig is, aangesien sy of haar veiligheid 

by die huis sowel as by die skool bedreig word. Die kinders in hierdie studie gaan gebuk onder 

moedswillige trauma. Hulle woon in gebiede waar bendes burgerlike oproer veroorsaak. Die 

bendes teiken ook die skole waaraan hierdie kinders verbonde is. 
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Wanneer bendes die dag by die skool toeslaan en op mekaar skiet, sal die adolessent geneig 

wees om dieselfde vermydingstrategieë te gebruik wat hy of sy by die huis aanwend om sy of 

haar trauma te verwerk. So ’n adolessent kan byvoorbeeld die emosionele pyn wat die 

traumatiese voorval by die skool veroorsaak, onderdruk. Die adolessent sal nie by die skool 

hulp soek nie, want niemand by die huis help ooit as daar trauma is nie. Die adolessent kan ook 

gereeld stokkiesdraai om só toekomstige traumatiese voorvalle by die skool te vermy. Omdat 

sulke adolessente nog in ’n fase van egosentrisme verkeer, kan hulle hulself die skuld vir al die 

traumatiese voorvalle gee.   

 

Volgens Warren (2006:6) is daar traumatiese gebeurtenisse wat eenmalig plaasvind, soos die 

dood van ’n geliefde, misdaad of ’n natuurramp, maar dan ook traumatiese gebeurtenisse wat 

herhaaldelik plaasvind, soos kindermishandeling, verwaarlosing en huweliksverhoudings met 

gereelde mishandeling. Adolessente wat aan herhaalde traumatiese gebeure blootgestel word 

sal geneig wees om telkens dieselfde strategieë te gebruik om hulself tydens trauma te 

beskerm. 

 

Lewis (1999:8) sê dat adolessente makliker traumatiese gebeure verwerk wat eenmalig 

plaasvind, soos vloedskade of veldbrande, en dat hulle ook gouer van hulle vrese ná die 

gebeurtenis ontslae raak. Wanneer traumatiese gebeure egter herhaaldelik plaasvind, raak dit 

die adolessente erger. So sal geweld by die huis sowel as geweld by die skool byvoorbeeld ’n 

nadeliger effek op die adolessente hê. Wanneer adolessente oor en oor skokkende dinge sien 

gebeur, kan hulle so afgestomp raak dat hulle later nie meer daarop reageer nie. Die 

adolessente kom dalk kalm voor, maar kan in ’n toestand van algehele hopeloosheid en 

hulpeloosheid verkeer. Die hulpbronne wat sulke adolessente gewoonlik in ’n krisis gebruik, kan 

heeltemal oorskadu word, wat die adolessente in ’n algehele toestand van verwarring dompel.  

Kinders wat in ’n omgewing van armoede, konflik, dwelms en alkohol grootword, se leefwêreld 

is onvoorspelbaar.  Hulle is altyd op hulle hoede. So ’n tipe leefwêreld word nou by die skool 

voortgesit. Al wat hulle kan doen is om dit te probeer vermy, verder is hulle magteloos. 

 

Slagoffers van trauma is nie in alle gevalle noodwendig net die persone wat by die traumatiese 

gebeure betrokke was nie. Die traumatiese gebeurtenis kan ook ooggetuies of ander persone 

wat met die slagoffer in aanraking was, raak. Slegs om van die traumatiese gebeurtenis te hoor 

of ’n ooggetuie daarvan te wees kan verreikende gevolge vir sekere persone inhou. Leerders 

word soms nie direk deur ’n aanval op skool geraak nie. Hulle was dalk dié dag afwesig toe die 
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bendes toegeslaan het óf die gebeurtenis het by ’n naburige skool plaasgevind. Deur slegs van 

’n bendevoorval te hoor, kan leerders op indirekte wyse daardeur beïnvloed word en dit kan 

trauma veroorsaak. Willows (2003:9) noem dat persone wat betrokke is by beskermings- of 

reddingswerke soos die polisie, ambulans en sekerheidspersoneel, onderwerp is aan die 

emosionele gevolge van trauma. Hierdie verskynsel word sekondêre trauma genoem en die 

persone wat daardeur geraak word, is sogenaamde indirekte slagoffers van trauma. 

 

Nie álle persone het professionele hulp nodig nadat hulle ’n traumatiese gebeurtenis ervaar het 

nie. Sommige persone herstel van die gebeurtenis met die hulp van familielede, vriende of die 

gemeenskap. Die simptome verdwyn gewoonlik binne ses weke tot drie maande indien die 

traumatiese gebeurtenis geen ernstige besering of die dood van ’n geliefde tot gevolg gehad het 

nie. In gevalle van ernstige besering, ongeskiktheid of die dood van ’n geliefde kan trauma-

slagoffers egter die simptome vir nog maande of selfs jare ervaar, veral as dit met leerders 

gebeur wat nie ’n goeie ondersteuningstruktuur en fisiese en emosionele veiligheid by die huis 

het nie. 

  

In die volgende afdeling word die fases van trauma bespreek. 

 

3.8  FASES VAN TRAUMA 
 

Lewis (1999:15) en Retief (2004:31) onderskei tussen vier fases van trauma. 

 

3.8.1 Impakfase 
 

Die impakfase ontstaan onmiddellik ná die traumatiese gebeurtenis, en kan van ’n paar 

sekondes tot ’n paar dae duur. Die slagoffer reageer na die gebeurtenis asof hy of sy tot 

stilstand geruk is en die persoon kan nie glo wat hy of sy sien of hoor gebeur. Dit lyk vir die 

slagoffer asof hy of sy die situasie vanaf ’n afstand waarneem en dat die situasie wat 

waargeneem word teen ’n baie stadiger spoed plaasvind. Die slagoffer raak dan koud en sy of 

haar gesig raak wit soos die bloed na die spiere vloei. Die slagoffer voel dan verlam van die 

gebeure. Tydens hierdie fase is die getraumatiseerde persoon emosioneel afgestomp, 

gedisoriënteerd, verward en irrasioneel in sy of haar denke. Die persoon voel hulpeloos en kan 

’n emosionele uitbarsting ervaar en begin skree of huil. Sommige persone tree weer baie kalm 

op asof niks met hulle gebeur het nie. 
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In die impakfase kan die persoon se gedagteprosesse, soos konsentrasie, geheue en 

probleemoplossingsvaardighede, abnormaal funksioneer. Dit veroorsaak dat die persoon 

onrealisties kalm voorkom of emosioneel afgestomp is. Hierdie kalmte of afstomping verhoed 

dat die trauma die persoon oorweldig. Fisiese reaksies wat in hierdie fase kan ontstaan, sluit in 

’n vinniger hartklop, die liggaam sweet, ’n droë mond en asemhalingsprobleme. Die persoon 

kan ook beheer oor sy of haar blaasfunksie verloor. 

 

Retief (2004:31) voer aan dat daar spesifieke veranderinge in die mens se brein plaasvind 

tydens die impakfase. Die normale aard van breingolwe verander vanaf beta- na thethagolwe. 

Wanneer ’n mens se brein in die thetha toestand funksioneer, is dit asof dinge stadiger gebeur. 

’n Ander kenmerk is dat die vermoë van die brein om ervarings en waarnemings logies te 

kategoriseer, beïnvloed word. Dit is waarom dit soms vir iemand moeilik is om al die 

besonderhede van die voorval kort na ’n traumatiese gebeurtenis te onthou of om die gebeure 

in logiese volgorde te plaas. 

 

3.8.2 Terugslagfase of vermydingsfase 
 
In die terugslagfase begin die persoon werklik besef wat gebeur het en kan gevoelens soos 

woede, hartseer of skuld ervaar word. Die meeste van die post-traumatiese stressimptome 

begin in hierdie fase ontwikkel. 

 

Tydens hierdie fase word die streshormoon, kortisol, saam met die adrenalien deur die byniere 

afgeskei. Die persoon probeer dan om plekke, mense en situasies wat hom of haar aan die 

insident herinner, te vermy. So byvoorbeeld wil die persoon nie in die straat ry waar die 

motorkaping plaasgevind het nie of ’n ander persoon wil nie naby die straathoek kom waar hy 

beroof is nie. Hierdie insidente kan hulself binne die slagoffer se gedagtes indring, want so kan 

elke tweede persoon vir die slagoffer lyk soos die persoon wat sy motor gekaap het of wat hom 

beroof het. Die gevolg is dat die insident weer wakker word in die slagoffer se bewussyn en hy 

kan dit só intens beleef asof dit nou weer aan die gebeur is. Die persoon kan ook droom oor die 

traumatiese gebeurtenis (Retief, 2004:35). 

 

Volgens Retief (2004:33) stuur die amigdala boodskappe van die waargenome traumatiese 

gebeurtenis aan die res van die brein tydens die terugslagfase. Daar word ook groot 

hoeveelhede streshormone deur die byniere tydens hierdie fase afgeskei. Hierdie streshormone 
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oorspoel die brein. Op die hippokampus, wat met die geheue te make het, is daar reseptore vir 

die streshormone wat die geheue funksie van die hippokampus belemmer en dus die slagoffer 

se vermoë om te onthou, kortwiek.  

 

Williams en Poijula (2002:4) voer verder aan dat, kenmerkend van hierdie fase is dat die 

slagoffer van trauma permanent op sy of haar hoede is, hiperbedag is op ’n moontlike herhaling 

van die gebeurtenis en permanent oor sy of haar skouer loer – gereed om te reageer. 

Aangesien die slagoffer se liggaam gedurig in ’n toestand van gereedheid gehou word deur die 

afskeiding van die streshormone, kan dit tot erge fisiese uitputting lei. Die gevolg is dat 

slagoffers dit dikwels vermy om hulp te soek omdat hulle die pyn van herhaling tydens die 

vertelling van die insident wil vermy. Mense wend hulle dan dikwels tot alkohol of dwelms om 

verligting van hierdie toestand te kry. Die gevolge hiervan kan katastrofies vir die persoon wees. 

  

3.8.3 Reaksie fase 
 
Tydens hierdie fase begin die byniere groot hoeveelhede adrenalien uitskei en die slagoffer 

begin om ’n veg-, vlug- of vriesreaksie te toon. Die persoon kan ook somtyds dinge doen wat 

normaalweg nie fisies moontlik is nie soos om byvoorbeeld oor ’n baie hoë muur te spring, aldus 

Lewis (1999:16). Somtyds kan dit gebeur dat daar sekere aspekte van die traumatiese 

gebeurtenis is wat die slagoffer nie kan onthou nie. 

 

3.8.4 Herstelfase 
 
In hierdie fase begin die persoon besef dat die traumatiese gebeurtenis nié allesoorweldigend is 

nie en hy of sy begin weer met ander persone oor die gebeurtenis praat. Die persoon se 

vertroue in ander mense word nou herstel en verhoudings met ander word weer soos voor die 

traumatiese gebeurtenis. Hierdie proses begin gewoonlik eers maande ná die traumatiese 

gebeurtenis. Hoewel die persoon nooit die traumatiese gebeurtenis sal vergeet nie, sal die 

gedagtes oor die gebeurtenis minder pynlik word en sal dit makliker word om daarmee saam te 

leef (Lewis, 1999:17). 

 

Tydens die herstelfase vervaag hierdie oor-aktiewe reaksies en intense betrokkenheid by die 

traumatiese insident, aldus Retief (2004:40). Die persoon keer geleidelik terug na normale 

funksionering en sy of haar streshormoonvlakke, liggaams- en breinfunksie keer ook terug na 
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normaal. Die ervaring vervaag en raak een van baie dinge wat al met die persoon in sy of haar 

lewe gebeur het. Die persoon kan nou met gemak oor die insident gesels, dit oorheers nie meer 

sy of haar gedagtewêreld nie en dit lok ook nie meer onbeheersde reaksies uit nie. Somtyds 

leer persone om sin te maak uit die ervaring en dan hoor ‘n mens hulle dinge sê soos: “Ek besef 

hoe kosbaar my lewe vir my is en daarom gaan ek in die toekoms met meer vreugde en 

dankbaarheid lewe.” 

 

Die fases wat hier genoem is dui normale reaksies of trauma aan. ’n Persoon in die vroeë fase 

van adolessensie kan nog nie situasies vooruitskat soos ’n volwassene nie. Al is die aanval op 

die skool in die verlede, kan hulle bang wees om skool toe te kom, die trauma kan vir ’n langer 

tyd as by volwassenes allesoorweldigend wees en sal hulle dalk baie langer neem om weer die 

situasie te vertrou. Dit vertraag die herstelperiode. As so ’n jongmens boonop ’n onveiige lewe 

tuis het word die geweld by die skool net ’n voortsetting van die trauma by die huis wat sy of 

haar hele lewensomgewing onvoorspelbaar en gevaarlik maak. 

 

3.9 GEVOELENS NA ’N TRAUMATIESE GEBEURTENIS  

 

Baie slagoffers van trauma ervaar gevoelens van ongemak soos hulle probeer om die 

gebeurtenis te verwerk, aldus Kaminer en Eagle (2010:29). Allen (2005:83) noem dat 

adolessente wat ’n traumatiese ervaring beleef het, soms vind dat hulle tydig en ontydig aan die 

gebeurtenis dink. Herinneringe aan die traumatiese gebeurtenis doem sonder enige 

waarskuwing in die geheue van die persoon op.  

 

 Soms kan die persoon ’n terugflits van die traumatiese ervaring beleef, wat gekenmerk word 

deur sulke sterk en oorweldigende denke dat dit voel asof die persoon die traumatiese ervaring 

herleef. Die persoon kan só erg op hierdie terugflits reageer dat dit lyk asof hy of sy weer in 

daardie traumatiese omstandighede is. Hierdie gevoelens sluit angstigheid, vrees en 

ontstellende gedagtes en herinneringe van die traumatiese gebeurtenis in.  

 

Die slagoffer ervaar ook probleme om saans aan die slaap te raak asook ’n hiperbewustheid vir 

enige gevaartekens. Die persoon kan saans nagmerries kry wanneer hy of sy slaap. Hierdie 

gevoelens kan vir weke of soms vir maande na die traumatiese gebeurtenis voortduur en staan 

bekend as Post Traumatiese Stressimptome. Sodanige post traumatiese stresreaksie kan ook 

as ’n verskeidenheid pynlike gevoelens, soos hartseer, hulpeloosheid en kwadegevoelens 
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manifesteer. Die liggaam se reaksie op die traumatiese gebeurtenis is ’n normale respons op ’n 

abnormale situasie.  Dit is belangrik om te onthou dat dit die situasie is wat abnormaal is en nie 

die traumaslagoffer nie. 

 

Die simptome van die traumatiese gebeurtenis word deur Kaminer en Eagle (2010:31), Willows 

(2003:18) en Solomon en Siegel (2003:171) in drie kategorieë geplaas, naamlik: 

 

� Herbelewing van die traumatiese gebeurtenis – Die slagoffer ervaar herhalende en 

indringende herinneringe van gebeure, gedagtes en beelde wat aan die traumatiese voorval 

gekoppel kan word. Dinge soos kleure, objekte, gesigte of mense kan hierdie gebeure by die 

slagoffer laat herleef en ontstellende gevoelens laat ontstaan. Selfs drome kan 

verantwoordelik wees vir die herlewing van die gebeurtenis.  
 

Die herlewing van die traumatiese gebeurtenis veroorsaak gevoelens van hulpeloosheid by 

die slagoffer. Sodra enigiets die slagoffer aan die trauma herinner (“trigger”), ervaar hy of sy 

’n gevoel van intense vrees en angstigheid. Die persoon ervaar ook fisiese simptome wat 

gewoonlik ontstaan wanneer die liggaam ’n noodsituasie beleef (bekend as veg-, vlug- of 

vriesrespons). Die persoon se hart kan onreëlmatig begin klop, sy of haar spiere trek saam 

en hy of sy begin sweet. Enigiets wat die persoon aan die trauma herinner, dien as ’n sneller 

en die persoon kan oorspoel word met die angs wat hy of sy tydens die gebeurtenis ervaar 

het. 

 

� Vermyding van die gebeurtenis – Die herlewing van die traumatiese gebeurtenis is soms 

só stresvol vir die slagoffer dat hy of sy alles in sy of haar vermoë sal doen om enigiets wat 

hom of haar aan die gebeurtenis sal herinner, vermy. So byvoorbeeld sal die slagoffer enige 

plekke of situasies wat met die traumatiese gebeurtenis verbind word, vermy. Sulke persone 

probeer dan enigiets vermy wat hulle aan die gebeurtenis herinner om sodoende die pyn en 

broosheid wat met die traumatiese gebeurtenis gepaard gegaan het, te verhoed.   
 

Hierdie vermyding hoef nie net beperk te word tot die trauma-situasie nie, maar die 

slagoffer kan weier om die huis te verlaat, want die huis bied ’n veilige hawe. Die persoon 

beperk hom of haar tot ander belangrike aktiwiteite wat nodig is. Die trauma slagoffer mag 

gesprekke met ander mense vermy om sodoende te verhoed om oor die gebeurtenis te 

praat omdat dit hom of haar depressief laat voel en veroorsaak dat hy of sy weer die 
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gebeurtenis kan herleef. Die traumaslagoffer kan hom of haar ook emosioneel van 

familielede afsonder. As die traumaslagoffer nie veiligheid by die huis ervaar nie, kan hy of 

sy homo of haar ook emosioneel van familielede afsonder. Wanneer dit onveilig tuis en by 

die skool is kan dit die kind die strate indryf en hom of haar by ’n portuursgroep laat aansluit 

waar almal in die groep beskerming vind. 

 

Sodra ’n traumaslagoffer enige kommunikasie met sy of haar familie of vriende vermy, sal 

dit ’n nadelige invloed uitoefen op die wisselwerking wat daar veronderstel is om tussen die 

makrosisteem en die mikrosisteem te wees. Die verhouding wat adolessente met hul 

omgewing veronderstel is om te hê asook die verband wat daar tussen die adolessent en 

sy of haar omgewing moet wees, word aan bande gelê. Daar word ook negatief op die 

eksosisteem van die adolessent geïmpakteer omdat die adolessent sosiale verhoudinge 

tydens hierdie stadium met die portuurgroep sal vermy. 
 

� Fisiese opwekking – Fisiese opwekking sluit die liggaam se veg-, vlug- of vriesrespons in. 

Dit veroorsaak probleme vir die slagoffer om saans aan die slaap te raak of om op aktiwiteite 

te konsentreer. Enige harde geluid of skielike beweging kan vrees by die slagoffer laat 

ontstaan of hy of sy kan daardeur geïrriteer word. Dit kan hom of haar laat bang voel, sy of 

haar handpalms laat sweet en ’n onreëlmatige hartklop veroorsaak. So kan hy of sy 

byvoorbeeld vreesbevange raak wanneer die terugplof van ’n motor of ’n skielike harde 

geluid gehoor word. Die slagoffer kan ook vir nietighede kwaad raak of vyandiggesind optree 

teenoor onskuldige mense. 

 

Dit is ideaal vir ’n persoon wat ’n traumatiese ervaring beleef het om ná behandeling na sy of 

haar vorige vlak van funksionering terug te keer. Dit is egter nie altyd moontlik nie, aangesien 

die persoon wéér ’n terugslag kan ervaar nadat daar al vordering gemaak is. Hoewel ’n 

traumatiese gebeurtenis emosionele letsels by ’n persoon kan laat, kan die persoon steeds 

leer om funksioneel met die gebeurtenis saam te leef. Sommige persone skep nuwe moed 

ná ’n traumatiese gebeurtenis en leer ook nuwe oorlewingstrategieë aan. 

 

Vervolgens word die gevolge van voortdurende trauma bestudeer. 
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3.10 GEVOLGE VAN VOORTDURENDE TRAUMA 
 

3.10.1 Ontwikkelingsprobleme 
 

Stresvolle situasies kan veroorsaak dat jeugdiges na ’n vorige ontwikkelingsfase terugval, aldus 

Lewis (1999:30). Die adolessent tree dan soos ’n jonger kind op en verloor dalk vaardighede 

wat hy of sy ontwikkel het. So kan kinders wat alreeds goeie beheer oor hulle toiletgewoontes 

het, byvoorbeeld weer snags die bed natmaak. Hulle kan ook weer begin duim suig of huil 

wanneer hulle ouers soggens moet werk toe gaan. 

 

Enurese (verlies aan blaasbeheer) is ’n algemene verskynsel ná ‘n traumatiese gebeurtenis wat 

by jonger kinders waargeneem kan word. Kinders kan ook daarop aandring om weer saans 

bottel te drink al het hulle dit reeds maande lank nie meer gedoen nie. Hulle kan ook hulle ouers 

vra om hulle soos ’n jonger kind te voer en aan te trek. 

 

Saigh en Bremner (1999:8) noem dat adolessente van hul taalvaardighede kan verloor. Hulle 

kan ook lae toleransievlakke vir frustrasie toon en maklik ontsteld of gefrustreerd raak. Boonop 

kan hulle oor nietige dinge kwaad raak of huil, soos wanneer hulle sukkel om ’n moeilike taak te 

voltooi. 

 

3.10.2 Algemene lewensgevaar 
 

Adolessente kan herhaalde gedagtes oor traumatiese gebeure ervaar, wat tot vrees en angs 

kan lei. Hulle kan ook die storie van die trauma oor en oor vertel, omdat die gebeurtenis by hulle 

bly spook en hulle nie maklik daarvan kan vergeet nie. Adolessente ontwikkel soms 

skuldgevoelens oor dinge wat hulle dalk nagelaat het om tydens die traumatiese gebeurtenis te 

doen. Daarbenewens kan jeugdiges ’n vrees ontwikkel vir enigiets wat hulle aan die traumatiese 

gebeure herinner. Hulle kan ook bekommerd wees dat die traumatiese gebeure herhaal sal 

word, wat tot voortdurende vrees lei (Saigh & Bremner,1999:9). 

 

Lewis (1999:61) meen dat adolessente geneig is om na ’n traumatiese gebeurtenis kwade 

gevoelens te openbaar as gevolg van ’n verlies aan selfbeheersing, hulpeloosheid en 

emosionele pyn. Hulle verplaas dalk die kwade gevoelens wat hulle koester teen die persoon 

wat die trauma veroorsaak het, na vriende of familielede. Adolessente kan ook kwade 
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gevoelens openbaar teenoor hulle versorgers, omdat die jeugdiges glo dat die versorgers hulle 

nie goed genoeg teen die traumatiese gebeurtenis beskerm het nie. Hierdie gevoelens kan 

uiteraard ook ongegrond wees. Dit is moeilik vir kinders in die vroeë adolessente stadium van 

ontwikkeling om te verstaan dat hulle versorgers hulle nie altyd teen alle gevare kan beskerm 

nie en dat persone na aan hulle ook kwesbaar is. 

 

Getraumatiseerde jeugdiges kan ook hulle kwade gevoelens openbaar deur aggressief of 

geïrriteerd te wees teenoor hul ouers of ander kinders. Soms openbaar jeugdiges hulle 

aggressie op ’n indirekte manier deur middel van lydelik aggressiewe gedrag. So verontagsaam 

hulle dalk bevele, trek stadiger as gewoonlik aan of luister nie wanneer hulle ouers praat nie 

(Lewis, 1999:62). 

 

3.10.3 Gemoedsversteurings 
 

3.10.3.1 Woede uitbarstings 
 

Woede uitbarstings kan soms by trauma-slagoffers voorkom, selfs sonder rede. Hierdie woede 

uitbarstings kan die gevolg wees van emosionele pyn wat met die traumatiese gebeurtenis 

ervaar is. Die uitbarstings kan op maklike teikens soos ouers, familie of vriende gemik wees. 

Trauma-slagoffers kan ook probleme ervaar om te konsentreer of sekere gebeure te onthou. 

Sulke persone kan ook aan slapeloosheid ly. Hoofpyne en maagkrampe is ander simptome wat 

onverwags kan voorkom. Persone kan ook abnormaal baie begin eet of hul eetlus heeltemal 

verloor. Party voel ook gereeld moeg (Warren 2006:110). 

 

3.10.3.2 Afstomping 
 

Volgens Bussey en Wise (2007:6) is adolessente wat herhaaldelik trauma beleef, geneig om 

afgestomp te raak of van die traumatiese gebeurtenis te probeer vergeet om hulle sodoende 

teen vrees en angstigheid te beskerm.  

 

Hulle probeer oorleef deur hulle denke en gevoelens te onderdruk en die gebeurtenis uit hulle 

geheue te verban. Lewis (1999:16) meen dat hierdie manier van oorlewing adolessente se 

gewaarwording van tyd, hul geheue sowel as hul konsentrasievermoë kan benadeel. Sy reken 
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verder dat mishandelde jeugdiges ’n sterk onderskeid in hul denke ervaar, naamlik dat die ouer 

wat hulle mishandel nie dieselfde ouer is wat vir hulle omgee en goed vir hulle is nie. 

 

3.10.3.3 Dissosiasie 
 

Adolessente wat hulle in situasies van herhaalde trauma bevind, steun swaar op ontkenning en 

afstomping as verdedigingsmeganismes, in so ’n mate dat dit ander aspekte van hul lewens 

raak. Sulke adolessente is teruggetrokke hoewel hulle tuis en by die skool so normaal moontlik 

funksioneer. Hulle ontken dalk selfs dat hulle enige trauma beleef. Daar kan ook 

gedragsveranderinge voorkom. So kan ’n mens byvoorbeeld vind dat jeugdiges wat voorheen 

goed gemanierd was nou maklik teëpraat en geïrriteerd en onbeskof is, wat natuurlik goeie 

verhoudings kan verongeluk. Adolessente wat gewoonlik sosiaal verkeer, kan ook nou passief 

en teruggetrokke wees.  

 

 Die wisselwerking tussen die mikrosisteem, wat verwys na die verhoudings van adolessente en 

hul omgewing, en die eksosisteem, wat na jeugdiges se sosiale omgewing verwys, word aan 

bande gelê. Aggressie en uitbarstings oor nietighede is ook algemeen (Lewis 1999:17). 

 

Saigh en Bremner (1999:10) noem dat adolessente wat herhaaldelik trauma beleef, hulle van 

die gebeurtenis distansieer om hulself te beskerm. Hierdie optrede dien as ’n 

ontvlugtingsmeganisme. Sulke adolessente kan ook gevoelloosheid ontwikkel wat liggaamlike 

pyn betref, en verhoudings met ander persone vermy. Die gevolg is dat die adolessente kan 

vergeet van die traumatiese gebeure wat hulle so gereeld teister. Herhaalde mishandeling kan 

ook daartoe lei dat jeugdiges nie meer kwade gevoelens teenoor die oortreder wys nie uit vrees 

vir verdere viktimisasie. 

 

3.10.3.4 Skuld en selfkastyding 
 

Gevoelens van skuld en selfkastyding is normale reaksies op traumatiese gebeure, aldus 

Warren (2006:111). Sommige persone gee hulself die skuld omdat hulle glo dat hulle nie 

genoeg gedoen het om te verhoed dat die traumatiese gebeure plaasvind nie. Hulle kan hulself 

ook as die oorsaak van die gebeurtenis beskou.  
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Die skuld en selfkastyding kom voor omdat kinders in die vroeë adolessente fase nog 

egosentries is. Hulle kan dink dat hierdie traumatiese dinge met hulle gebeur omdat daar met 

hulle self fout is.  

 

Slagoffers van trauma kan hulle selfvertroue verloor en ’n swak selfbeeld ontwikkel omdat hulle 

die skuld vir die gebeurtenis op hul skouers wil neem. Hulle kan ook die pyn van die traumatiese 

gebeurtenis deur die misbruik van alkohol, sigarette of dwelms probeer ontduik. Hierdie toedrag 

van sake kan natuurlik tot middelafhanklikheid lei (Webb 1991:72). 

 

3.10.3.5 Hopeloosheid en geen toekomsverwagting 
 

Lewis (1999:14) reken dat persone wat herhaalde trauma beleef belangstelling kan verloor in 

aktiwiteite waarvoor hulle voorheen baie lief was. Gevoelens van wanhoop oor die toekoms kan 

ook ontstaan. Sulke persone mag glo dat negatiewe dinge met hulle sál gebeur en dat hulle ’n 

droewige toekoms het. Hulle koester ook geen drome of toekomsverwagtinge nie. 

 

3.10.3.6 Effek op skoolprestasie 
 

Ná ’n traumatiese gebeurtenis word adolessente gewoonlik verteer deur gevoelens van vrees, 

hartseer, angstigheid sowel as gedagtes oor die traumatiese gebeurtenis, aldus Lewis (1999:6).  

Hierdie toedrag van sake raak hul denkvermoëns, en maak dit vir hulle moeilik om te 

konsentreer. Gevolglik is adolessente vergeetagtig en sukkel om instruksies uit te voer.  

Konsentrasieprobleme veroorsaak ook gewoonlik swak(ker) prestasie op skool. Gedagtes oor 

die traumatiese voorval maak dit dikwels vir hierdie jeugdiges moeilik of onmoontlik om na die 

onderwyser te luister en te leer. Hulle probeer dalk om die voorval uit hul geheue te verban, wat 

op sy beurt hul denkprosesse benadeel en hul skoolprestasie laat verswak.  

 

Lewis (1999:30) noem ook dat adolessente wat slagoffers van trauma was, ontwrigtende 

gedrag in die klaskamer en hul vriendekring kan openbaar, wat ook hul vriendskappe raak.  

 

3.10.3.7 Uiteindelike vereenselwiging met oortreder 
 

Volgens Lewis (1999:10) kan jeugdiges hulle met die oortreder vereenselwig indien hulle 

herhaaldelik deur daardie oortreder se toedoen traumatiese gebeure beleef. Omdat die 
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jeugdiges onder die oortreder se beheer is en nie uit hul omstandighede kan ontsnap nie, begin 

hulle die mishandeling aanvaar. Osofsky (1997:19) voer aan dat adolessente wat gereeld aan 

traumatiese gebeure blootgestel word nie leer hoe om probleme op ’n aanvaarbare manier op te 

los nie. Aangesien bendes vir baie traumatiese voorvalle in hul onderskeie gemeenskappe 

verantwoordelik is en dinge met mag en geweld regkry, beskou sommige adolessente hulle 

gedrag as aanvaarbaar en as die norm. Sulke persone weier om geskille ordelik op te los en is 

geneig om hul doelstellings deur middel van geweld te bereik. 

 

3.10.3.8 Fisiese aspekte 
 

Volgens Lewis (1999:14) gee sommige slagoffers van trauma nie meer om vir hulself óf vir 

ander nie. Sulke persone kan hul voorkoms afskeep en onnet raak.  Hulle kan ook weier om te 

was. Kinders in die vroeë adolessente jare wat gereeld trauma beleef, ontwikkel ook soms 

fisiese probleme soos hoofpyn en maagpyn. 

 

3.11 MENSLIKE REAKSIE OP ’N TRAUMATIESE GEBEURTENIS 
 
Wanneer ’n individu deur gevaar gedreig word, sal sy/ of haar liggaam op daardie gevaar 

reageer deur ’n toename in hartkloppings, onreëlmatige asemhaling en die afskeiding van 

adrenalien (Catherall, 2004:18). 

 

Carll (2007:1) is van mening dat kultuur ’n baie groot rol speel in die manier hoe mense ’n 

traumatiese gebeurtenis ervaar. Kultuur speel ook ’n rol in hoe hulle sal reageer op die 

angstigheid wat met die traumatiese gebeure gepaard gaan. So byvoorbeeld sal persone wat in 

oorloggeteisterde gebiede woon, ’n traumatiese gebeurtenis nie só erg beleef soos persone wat 

in vredeliewende gebiede woon nie omdat hulle al “gewoond” geraak het aan terreurdade.  

Intervensiemetodes om trauma aan te spreek moet ook pas by die verskillende kulture, want 

metodes wat deur een kultuur as belangrik beskou word, pas dalk nie by die waardes van die 

volgende kultuur nie. 

 

Kultuur speel ook ’n rol in die manier hoe ’n sekere groep trauma verwerk – daarom is dit 

belangrik dat die intervensietegnieke wat aangewend word, die rituele en sterkpunte van ’n 

gemeenskap moet komplementeer. Carll (2007:2) noem dat daar deur middel van navorsing 

wat tydens die tsunami-vloede gedoen is, bevind is dat intervensietegnieke wat in Westerse 
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kulture gedoen is, nie van toepassing was op Oosterse kulture nie. Dit is daarom belangrik dat 

intervensietegnieke aangepas moet word by die kultuur en konteks waarin die traumatiese 

gebeurtenis plaasgevind het. 

 

Die makrostruktuur verteenwoordig ’n spesifieke kultuur binne ’n gemeenskap. Die 

wisselwerkende impak van die verskillende sisteme oefen ’n invloed uit op die makrosisteem. 

Daar is ’n soeke na ’n eie identiteit en ’n gevoel van behoort aan by die Wes-Kaapse 

adolessent. Die waardes wat die ouer aan die adolessent voorhou word eers geëvaluuer 

voordat die adolesent sy eie waardestelsel vorm. Die portuurgroep speel ‘n belangrike rol in die 

vorming van die adolessent se identiteit. ‘n Goeie verhouding tussen die adolessent en sy of 

haar ouers (mikrosisteem) kan positief op sy of haar ontwikkeling impakteer en die gevoel van 

behoort aan verstewig. Hierdie gevoel van behoort aan kan nog verder verstewig wanneer die 

adolessent die skool ook as positief beleef. Sodra ‘n adolessent oortuig is dat hy of sy iewers 

hoort sal hy of sy die wette en reëls van sy of haar gemeenskap gehoorsaam. ’n Adolessent 

met ’n goeie ondersteuningstelsel in sy of haar makrosisteem sal ’n afkeer in bende-aktiwiteite 

toon omdat dit strydig is met sy of haar waardestelsel. 

 

In die volgende afdeling word traumaberading van nader bekyk. Onder meer word omskrywings 

van traumaberading gebied en word drie modelle vir traumaberading bespreek. 

 

3.12 TRAUMABERADING 
  
3.12.1 Inleiding 
 

Crompton (1992:69) meen dat mense wat  traumatiese ervarings beleef het, so spoedig 

moontlik ná die traumatiese voorvalle berading moet ontvang ten einde weer sin en rigting in hul 

lewens te kry. Dít voorkom dat mense met die ontstellende herinneringe van die traumatiese 

voorval moet saamleef.  

 

Die doel van berading ná ’n traumatiese gebeurtenis is om die herinneringe wat aan die trauma 

gekoppel word te verminder, om te verhoed dat die persone post traumatiese stresversteuring 

ontwikkel, en om die impak van die traumatiese gebeure op die persone te verminder 

(Crompton, 1992:74). 
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Joseph, Williams en Yule (1997:116) sluit by bogenoemde siening aan en noem dat 

traumaberading daarop uit is om gemoedsrus aan die getraumatiseerde persoon te verskaf, om 

die spanningsvolle situasie wat deur die traumatiese gebeure teweeggebring is te ontlont, om 

die persoon aan sy of haar vrese te laat uiting gee, en om reaksies te probeer normaliseer. 

 

Volgens Van Wyk (2003:5) het traumaberading ’n tweeledige doel. Eerstens word daarna 

gestreef om die nadelige langtermyn effek van trauma te beperk. Tweedens word daarna 

gestreef om die traumaslagoffers so spoedig moontlik na ’n produktiewe lewenstyl te laat 

terugkeer en sodoende die genesingsproses by die individue, wat bloot normale stresreaksies 

op ’n abnormale situasie ervaar, te versnel. 

 

3.12.2 Omskrywings van traumaberading 
 

Meichenbaum (1994:514) beskryf traumaberading as ’n intervensieproses wat deur ’n 

fasiliteerder gelei word en waarin traumaslagoffers elemente van die traumatiese voorval 

bespreek kort nadat die voorval plaasgevind het of wanneer die slagoffers buite gevaar is. Die 

klem in sulke traumaberadingsessies is meestal op die individue en hul reaksies tydens die 

voorval, en nie op die groep as sulks nie. Traumaberading bied geleentheid om die ervarings 

van die traumaslagoffers op ’n gestruktureerde manier te bespreek. Williams (1993:930) voer 

aan dat die traumaberadingsessies die vorm moet aanneem van ’n stapsgewyse bespreking 

van die traumatiese gebeurtenis sowel as van die emosionele reaksies wat by elke stap ervaar 

is. 

 

Klingman (1993:198) beskryf traumaberading as ’n intervensieproses wat die traumaslagoffers 

geleentheid bied om aan hul emosies uiting te gee. Hulle word toegelaat om te vertel wat tydens 

die traumatiese voorval gebeur het en watter effek dit op hulle gehad het. 

 

Fullerton, Ursano, Vance en Wang (2000:260) bied op hulle beurt die volgende omskrywing van 

traumaberading: 

 

“It is a systematic process of education, emotional expression and cognitive reorganization 

accomplished through the provision of information and fostering meaningful integration and 

group support through identifying shared common experience.” 
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Een van die bevorderlikste aspekte van traumaberading is dat dit ’n veilige plek bied waar 

traumaslagoffers vry kan voel om van hul opgekropte traumatiese ervarings ontslae te raak en 

geleentheid ontvang om die traumatiese gebeurtenis helder te beskou. Traumaberading bied 

ondersteuning en laat traumaslagoffers hul vreesaanjaende, wanordelike traumatiese ervarings 

op ’n ordelike wyse verwerk. Dit help die traumaslagoffers om hul ervarings op ’n meer 

chronologiese manier te orden, sowel as om hul emosies tydens die traumatiese gebeurtenis te 

eien (Mitchel & Everly, 1995:270). 

 

Goenjian (1993:236) meen dat wanneer adolessente wat ’n traumatiese ervaring beleef het, nié 

traumaberading ontvang nie, dit nadelige gevolge vir hulle kan inhou. Dit vertraag die proses om 

hul hartseer wat met die traumatiese voorval gepaard gaan, te verwerk. Dit skep ook valse hoop 

by die adolessente, en veroorsaak dat hulle hul vertroue in ander mense verloor. 

 

Adolessente móét die geleentheid gebied word om hul traumatiese pyn te konfronteer en te 

herleef om hulle sodoende in staat te stel om met hul lewens aan te gaan en nie by die 

traumatiese gebeurtenis vas te haak nie. Deur die traumatiese gebeure deur middel van 

traumaberading te herleef, sal die adolessente gehelp word om die gebeure in die regte 

volgorde te plaas, om ontbrekende inligting in te win, en om onduidelike aspekte op te klaar, 

aldus Goenjian (1993:237). 

 

Die doel van traumaberading sal vervolgens van nader bekyk word. 

 

3.13 DIE DOEL VAN TRAUMABERADING 
 
Traumaberading het ten doel om die duur en intensiteit van die nagevolge van die traumatiese 

gebeure te verkort. Die tegnieke wat aangewend gaan word moet verband hou en beperk wees 

tot die gebeurtenis. Die aanvanklike doelstellings van traumaberading is om onmiddellike vrese 

by die slagoffers te herstel en om te probeer om die slagoffers se gemoedstoestand te bring op 

die vlak soos dit voor die gebeurtenis was. Die berading bied ook ’n geleentheid om ervaringe 

en emosies met ander persone wat ook die traumatiese ervaring meegemaak het, te  deel. Op 

só ’n wyse word slagoffers die geleentheid gebied om hulle gevoelens op ’n informele, 

gestruktureerde wyse te bespreek (Hittner, 2006:153). 
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Traumaberading dien as ’n buffer vir die impak wat die traumatiese gebeurtenis op die slagoffer 

gehad het deur emosionele hulp eerstehands aan die slagoffer te bied. Die slagoffer verstaan 

sy of haar eie ondervinding van die traumatiese voorval deur ondervindinge en indrukke in 

groepsverband te deel. Dit verminder ook spanning en negatiewe gevoelens by die slagoffer.  

 

Die traumaberading motiveer persone om van hulle eie hanteringsmeganismes sowel as van 

dié van ander gebruik te maak. Die berading het ten doel om ‘n groeiproses te wees wat die 

slagoffers beter toerus om toekomstige probleme te hanteer. Tydens traumaberading sal die 

slagoffers ontdek dat ander persone dieselfde gevoelens as hulle ervaar het. Die slagoffers het 

ook die voordeel dat ander persone die ontbrekende dele van die “raaisel” invul (Willows, 

2003:23). 

 

Willows (2003:25) voer aan dat die fasiliteerder van traumaberading drie belangrike take tydens 

berading het, naamlik: 

 

� Om ’n geskikte tyd en veilige plek te bied waar die slagoffer aan sy of haar gevoelens uiting 

kan gee 

� Om aan die slagoffers die geleentheid te bied om hul ervaring van die trauma oor te vertel 

� Om die slagoffers te help om hulle gevoelens te “herstel” soos dit was voor die traumatiese 

voorval  

 

Een van die belangrikste en effektiefste metodes wat die fasiliteerder by traumaberading 

gebruik om die trauma makliker te verwerk, is om die slagoffer te help om die traumatiese 

voorval te onthou. 

 

Williams en Poijula (2002:14) voer die volgende redes aan waarom hulle dink dat dit belangrik 

vir die slagoffer is om die trauma te onthou: die slagoffer se vrese wat met die traumatiese 

voorval geassosieer word, word verminder wanneer hy of sy probeer onthou wat tydens die 

trauma gebeur het; wanneer herinneringe van die traumatiese voorval in ’n veilige plek 

gekonfronteer word – deur daaroor te skryf, dit hardop te beskryf, dit te teken of maniere gevind 

word om dit te verwerk – sal dit die slagoffer help om die traumatiese gebeure te verwerk of te 

prosesseer; wanneer herinneringe geprosesseer is, help dit die slagoffer om dit in sy of haar 

verlede te integreer. 
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Willows (2003:26) ondersteun die siening van Williams en Poijula (2002:14) en voer verder aan 

dat wanneer ’n slagoffer gedurig herinneringe van die traumatiese gebeure vermy, sal daardie 

herinneringe nie verwerk word nie en sal dit altyd vars in die geheue van die slagoffer bly. 

Daardie herinneringe met hulle elemente van pyn, vrees, woede, depressie, skaamte en 

selfblaam is dan altyd teenwoordig in die slagoffer se gedagtes. Wanneer die slagoffer aan die 

traumatiese gebeure in ’n terapeutiese omgewing herinner word, help dit die persoon om te 

verstaan wat met hom of haar gebeur het tydens die voorval. Dit help ook die persoon om uiting 

te gee aan sy of haar emosies en om te verstaan hoe sy of haar privaatheid geskend is.   

 

3.14 MODELLE VIR TRAUMABERADING 
 

Vervolgens word die soeklig op drie modelle vir traumaberading gewerp. Die doel hiermee is om 

die uitgangspunte, klem en riglyne van bestaande, erkende traumamodelle te ondersoek met 

die oog op ’n moontlike traumaberadingsmodel vir alle leerders by bendegeteisterde skole.  

 

3.14.1 Model 1: Van der Merwe se model vir traumaberading 
 
Inleiding 
 
Die traumaberadingsmodel wat Van der Merwe (1999:354) voorhou, bied aan adolessente wat 

slagoffers van trauma was ’n gestruktureerde manier om die traumatiese gebeure te herleef. 

Van der Merwe het van semi-gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak in haar 

traumaberadingsmodel, wat op die kritiesevoorval-stresontlading (CISD)-model van Mitchel 

geskoei is. In haar model konsentreer Van der Merwe op die hersiening en verwerking van erge 

voorvalle. Hierdie traumaberadingsmodel bestaan uit drie fases, wat ’n 90 minute lange 

onderhoud insluit om vir deeglike verkenning, ondersteuning en afsluiting van die traumatiese 

gebeure voorsiening te maak. Die semi-gestruktureerde onderhoude dien as raamwerk om 

adolessente te help om die voorval te onthou en te verwerk.  

 

Van der Merwe (1999:355) meen dat adolessente wat slagoffers van trauma was, ernstige 

probleme die hoof moet bied. Terapeute moet jeugdiges help om hierdie probleme aan te pak 

deur aan hulle ’n veilige hawe en ondersteuning te bied. Slegs wanneer hierdie jeugdiges 

oorwinning ervaar, sal hulle die traumatiese gebeure by hulle lewens kan integreer. 
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Die semi-gestruktureerde onderhoud kan in drie fases verdeel word, naamlik ’n beginfase, ’n 

verkennings- en rekonstruksiefase, en ‘n slotfase. 

 

I.   Beginfase 
 

In die beginfase van die semi-gestruktureerde onderhoud maak die terapeut van tegnieke soos 

tekeninge, spel, metafore en storievertelling gebruik wat as raamwerk vir die traumatiese 

vertelling kan dien. 

 

Om die onderhoud te begin, praat die terapeut in die algemeen met die adolessente. Die 

terapeut kan vir die adolessente sê dat hy of sy ook al met ánder jeugdiges gepraat het wat 

dieselfde of ’n soortgelyke ervaring as hulle beleef het en dat hy of sy verstaan hoe die 

gebeurtenis hulle geraak het. Hierdie bespreking bied die adolessente die versekering dat hulle 

nie ál is wat hierdie traumatiese ervaring beleef het nie, maar dat daar wél ander mense is wat 

hulle ervaring met hulle deel. Dít kan kinders in die vroeë adolessente jare wat ’n traumatiese 

voorval ervaar het, laat besef dat hulle ervarings nie uniek is nie, en dat daar baie ander mense 

in die wêreld is wat soortgelyke probleme ervaar. Allen (2005:266) noem hierdie verskynsel 

universalisering, aangesien ander persone met dieselfde probleme te kampe het as waarmee 

die traumaslagoffers tans te doen het. Universalisering is ’n bekende tegniek in traumaberading.   

 

Van der Merwe (1999:385) meen dat die terapeut van projeksie-tegnieke soos spel, tekeninge, 

storievertelling en metafore kan gebruik maak wanneer adolessente ’n traumatiese ervaring 

gehad het om hulle hul trauma te help verwerk. Die adolessente word ook gehelp om by hulle 

omgewing  aansluiting te vind en hulle lewe én die traumatiese gebeure te aanvaar. 

 

Die tipe spel wat Van der Merwe (1999:396) vir getraumatiseerde kinders aanbeveel, is 

gestruktureerde spelterapie. Spelterapie word as gepas beskou om kinders opnuut met hul 

omgewing te help kontak maak. Alhoewel sy spelterapie vir kinders voorstel sal dit waarskynlik 

nie heeltemal op adolessente van toepassing wees nie.  

 

Jonger kinders vind dit maklik om deur middel van lyntekeninge aan hul gevoelens uiting te gee, 

terwyl tekeninge by adolessente gebruik word om ’n verhouding met die terapeut te bou, aldus 

Van der Merwe (1999:396). Tekeninge help die getraumatiseerde persoon om die rouproses 



122 
 
wat deur die traumatiese gebeurtenis veroorsaak is te hanteer en om sy of haar probleme die 

hoof te bied.   

 

Storievertelling is verhale wat terapeute as ’n projeksiemedium gebruik wanneer kinders nie aan 

hulle gevoelens kan uiting gee nie. Wanneer kinders oor hul tekeninge praat, kry hulle die 

geleentheid om ook oor hulself sowel as oor die gepaardgaande emosies van die traumatiese 

gebeure te praat (Pynoos & Eth, 1986:307). 

 

Pynoos en Eth (1986:307) beskryf metafore as objekte wat gebruik word om sekere dinge uit te 

beeld.  So word ‘n kameelperd met sy boggelrug byvoorbeeld as metafoor gebruik om ongerief 

en pyn by jeugdiges te simboliseer. Vulkane word as metafoor gebruik om gevoelsuitinge voor 

te stel.  

 

Hierdie tegnieke van tekeninge, storievertelling en metafore in die beginfase help om 

adolessente te motiveer om by die verkenning van erge gebeure betrokke te raak. Dit help ook 

om ’n terapeutiese verhouding te bou en deur sommige hindernisse soos moontlike post 

traumatiese simptome te breek, reken Van der Merwe (1999:380). So kan hierdie 

projeksietegnieke byvoorbeeld die getraumatiseerde adolessent die geleentheid bied om te 

praat oor dinge wat hom of haar al lank hinder en wat hy of sy nie die vrymoedigheid het om 

met ander mense te bespreek nie. Die positiewe terapeutiese klimaat wat in hierdie fase geskep 

word, kan die adolessent se vertroue in mense herstel, veral wanneer hy of sy op skool én tuis 

wantroue ervaar. 

 

Die bespreking en aktiwiteite waarby die kinders in hierdie fase betrokke is, boesem ook 

vertroue by hulle in, omdat hulle besef dat daar mense is wat by hulle probleme betrokke is en 

hulle wil help om dit te oorkom. Die terapeut moet ook in hierdie fase reëls neerlê. Hy of sy moet 

aan die jeugdiges verduidelik wat tydens die onderhoud van hulle verwag word.  

 

Getraumatiseerde jeugdiges wil egter nie in nuwe omstandighede eers na reëls sit en luister nie 

omdat hulle tuis én by die skool gedurig reëls moet gehoorsaam. Soms wil dit vir hulle voorkom 

of niemand werklik omgee nie, veral as hulle herhaalde trauma beleef. ’n Mens kan dus aan die 

adolessente verduidelik hoekom hulle bymekaar kom en wat die sessie min of meer sal behels, 

eerder as om rigiede reëls neer te lê. Adolessente moet aangemoedig word om te sê wanneer 

hulle moeg of honger is, of wanneer hulle in die loop van hierdie fase ’n ruskans wil hê. 
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Van der Merwe (1999:381) voer aan dat tekeninge en storievertelling as projeksietegnieke van 

groot terapeutiese waarde in hierdie fase is. Aangesien gewelddadige en erge gebeure vars in 

die adolessente se geheue is, sal hulle dit by hul tekeninge insluit. Dinge soos skietery by die 

skool en swak verhoudings met ouers kan byvoorbeeld deel uitmaak van die tekeninge van 

adolessente wat gereeld aan trauma blootgestel word, wat dit moontlik maak om hierdie 

aspekte verder te verken. Dit sal ook van opgekropte emosies waarmee die adolessente 

worstel, help ontslae raak.  

 

Jeugdiges vind dit ook makliker om oor hulle tekeninge te praat, en sodoende raak hulle ontslae 

van die emosies wat hulle tydens die traumatiese gebeure ervaar het. Sodra die terapeut sien 

dat die adolessente op hulle gemak is in die terapeutiese omgewing, kan hulle gevra word om 

op hulle tekeninge te wys of om te vertel wat tydens die traumatiese ervaring gebeur het. 

Sodoende beweeg die terapeut na verkenning en rekonstruksie van trauma. Met 

traumaverkenning probeer die terapeut vasstel hoe die traumatiese gebeure verloop het en 

watter invloed dit op die traumaslagoffers gehad het. Wanneer die terapeut die traumatiese 

gebeure rekonstrueer, probeer hy of sy die wanordelike verloop van die kind se verduideliking 

van die traumatiese gebeure in volgorde plaas.  

 

II. Verkennings- en rekonstruksie fase 
 

In hierdie fase van die onderhoud word die feite, gevoel en opvattings van die traumatiese 

gebeure verken. 

 

Feite fase 
 

In die feite fase beskryf adolessente die traumatiese gebeure soos hulle dit kan onthou om 

sodoende die storie te rekonstrueer. In haar traumaberadingsmodel gebruik Van der Merwe 

elemente uit Meichenbaum (1994) se werk. Meichenbaum (1994:534) stel voor dat adolessente 

tydens hierdie fase gevra word om prentjies van die gebeurtenis te teken en te sê hoe die 

gebeurtenis hulle laat voel het. Sodoende ontwikkel hulle ’n beter begrip van die traumatiese 

gebeure, omdat hulle nou hul ervaringe herleef. 

 

Meichenbaum (1994:521) stel voor dat ’n feitelike bespreking gehou word van aspekte van die 

trauma wat die minste bedreiging vir die adolessent inhou. Emosies wat met die feite 
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gepaardgaan moet ook bespreek word, sodat die traumaslagoffers die feite én die emosies van 

die gebeurtenis beter kan verstaan. 

 

Kognisie/bewuswordingsfase 
 
In hierdie fase beskryf adolessente hulle gedagtes en indrukke van die gebeurtenis, wat soms 

gefragmenteerd en verward kan wees. Die rede vir dié fragmentasie en verwarring is dat 

jeugdiges nie altyd weet hoe die traumatiese gebeure ontvou het nie, aldus Gillis (1994:171). 

Hierdie kognitiewe verwringing kan uit die weg geruim word deur die adolessente se denke 

tydens die traumatiese gebeure te bespreek. Terapeute moet ook adolessente tussen feite en 

fantasie help onderskei deur hulle te vra om oor hul belangrikste gedagtes tydens die 

gebeurtenis te praat. 

 

Hierdie fase kan ook ’n belangrike rol speel deurdat dit die traumaslagoffers kan help om nie die 

traumatiese gebeurtenis te ‘sensasionaliseer’ nie. Die adolessente leer om by die feite te bly en 

nie daaroor te fantaseer of die gebeure aan te dik nie. Kinders in die vroeë adolessente jare kan 

nog nie hipoteties deduktief dink nie. Hulle kan dus sukkel om die logiese volgorde van die 

traumatiese gebeure te eien. Adolessente kan ook nog nie hulle gevoelens van trauma ten volle 

verwoord nie, met die gevolg dat sommige aspekte van die gebeurtenis weggelaat word, en die 

gebeure dan baie verwarrend en gefragmenteerd weergegee word. 

 

Emosionele fase 
 

Herman (1992:177) meen dat blote feite van die traumatiese gebeure, sonder enige 

gepaardgaande emosies, geen terapeutiese waarde inhou nie. Terapeute kan van 

emosieprente gebruik maak om adolessente se emosies te help bepaal. Emosieprente beeld 

verskillende emosies uit en word aan die adolessente gewys om te probeer vasstel watter 

gevoelens hulle tydens die trauma ervaar het.  

 

Meichenbaum (1994:522) reken dat tekeninge help om emosies na vore te bring. Wanneer 

jeugdiges sukkel om dit wat hulle ervaar het in woorde uit te druk, sal hulle die onderwerp 

vermy. In só ’n geval sal dit help om te teken. 
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Perseptuele/waarnemingsfase 
 

Tydens hierdie fase kan hinderlike sintuiglike aspekte van die traumatiese voorval, naamlik 

dinge wat die adolessente toe gesien, gevoel, geruik, geproe en gehoor het, bespreek word. 

Herman (1992:177) voer aan dat dit noodsaaklik is om perseptuele ervarings te gebruik om ’n 

geheelbeeld van die traumatiese voorval te kry. 

 

Simptoom fase 
 

In hierdie fase word fisiese simptome tydens die traumatiese voorval bespreek, soos ’n keel wat 

toegetrek het of ’n maag wat omgekrap geraak het, aldus Meichenbaum (1994:523). 

 

Aanspreeklikheidsfase 
 
Tydens hierdie fase gee die adolessente betekenis aan die gebeure. Pynoos en Eth (1986:309) 

noem dat dit belangrik is om tydens die onderhoud te bespreek wie die jeugdiges dink vir die 

traumatiese gebeure verantwoordelik was en wat die beweegrede daarvoor was. Die jeugdiges 

se idees oor wat húlle dink gedoen kon gewees het om die gebeure te verhoed, moet ook 

bespreek word. Indien die regte persoon nie vir die traumatiese voorval aanspreeklik gehou 

word nie, kan adolessente immers hulself die skuld vir die gebeurtenis gee. 

 

Aangesien kinders in die vroeë adolessente jare nog ’n fase van egosentrisme beleef, is hulle 

geneig om hulself die skuld te gee wanneer dinge skeef loop. Hierdie stap is besonder belangrik 

in hierdie traumaberadingsmodel, want dit help adolessente bepaal wie vir die trauma 

verantwoordelik is en keer dat hulle hulself sonder meer die sondebok te maak. 

 

Kinders in die vroeë adolessente jare is ook soms geneig om hul ouers te verkwalik wanneer ’n 

traumatiese voorval plaasvind, omdat hulle glo dat die ouers te min of selfs niks gedoen het om 

die voorval te verhoed het. Adolessente kan tydens hierdie stap leer dat hulle ouers tydens die 

gebeure nét so weerloos soos hulle was en dat die gebeure ook vir die ouers onverwags was. 
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Aksieplanne 
 

Gillis (1994:181) voer aan dat dit belangrik is vir die terapeut om die adolessente se 

aksieplanne ná die gebeure te verken. Soms kan hierdie aksieplanne onrealisties wees en moet 

die terapeut die adolessente dan probeer help om realisties te wees in wat hulle beplan om te 

doen. 

 

III. Slotfase 
 

In hierdie fase verskuif die klem van die onderhoud van intense emosionele aangeleenthede na 

’n psigo-opvoedkundige benadering. Die afsluiting van die semi-gestruktureerde onderhoud is ’n 

sensitiewe proses, en daarom moet die terapeut seker maak dat die adolessente nie die sessie 

verlaat terwyl daar nog aspekte is wat hanteer moes word nie. Hierdie fase konsentreer op die 

toekoms en beskikbare ondersteuningsbronne. Dit is ook nodig om inligting te verskaf oor waar 

bykomende hulp verkry kan word, indien nodig. Die moontlikheid van nasorgsessies moet ook 

bespreek word (Pynoos & Eth, 1986:307). 

 

Samevatting 
 

Die traumaberadingsmodel van Van der Merwe is geskik vir individuele krisisintervensie.  

Aangesien onderwysers egter die fasilitering by skole sal doen, moet die onderwyser die 

getraumatiseerde kinders in ’n groep spreek eerder as individueel, want tyd sal ’n faktor wees. 

Die onderwysers moet ook net krisisintervensie doen en nie diepgaande psigoterapie nie.  

 

3.14.2 Model 2: Drotskie se model vir traumaberading 
 
Inleiding 
 

Drotskie (2005:66) het ’n praktiese model vir traumaberading in die vroeë adolessente jare 

voorgestel wat die jeugdige in staat stel om sy of haar volle potensiaal te bereik. Haar 

traumaberadingsmodel konsentreer daarop om kliënte te help om hul trauma só te verwerk dat 

dit ’n positiewe invloed op hul lewensgehalte het. Die doelwitte van hierdie 

traumaberadingsmodel is tweeledig: 
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� Om die ontwikkelingskenmerke eie aan die vroeë adolessente jare, sowel as die algemene 

reaksies op ’n traumasituasie in hierdie lewensfase, te verken 

� Om ’n praktiese beradingsmodel vir traumaberading in die vroeë adolessente jare daar te 

stel. 

 

Die voorgestelde model is volgens die behoeftes van die kind in die vroeë adolessente jare 

opgestel en kan ’n bydrae tot die verligting en verwerking van trauma lewer, meen Drotskie 

(2005:67). 

 

Die model bestaan uit die volgende sewe stappe: 

 

Stap 1 : Verkry agtergrondinligting 
 

Dit is verkieslik dat die terapeut die adolessente leer ken sodat hy agtergrondinligting het wat 

sal help om ’n terapeutiese klimaat te skep. Die doel met die verkryging van inligting is slegs om 

as uitgangspunt vir die terapie sessies te dien. Dit is belangrik vir die terapeut om te weet wat 

die aard van die trauma is wat die adolessente ervaar het, in watter graad die jeugdiges is, wat 

die geslag van die jeugdiges is en hoe oud hulle is. Hierdie inligting stel die terapeut in staat om 

moontlike vrae voor te berei wat in die tweede stap van die model aan die jeugdiges gestel kan 

word.  

 

Stap 2 : Leer die adolessent ken 
 

Drotskie het elemente van Freeman, Epston en Lobovits (1997) se werk in haar 

traumaberadingsmodel gebruik. Freeman en kollegas (1997:34) meen dat die terapeut eers die 

adolessent moet leer ken en sodoende so veel moontlik inligting oor hom of haar moet bekom. 

Vrae soos ‘‘Wie is jou rolmodel?’’ of ‘‘Van watter skoolvak hou jy die minste?’’, kan gevra word 

om adolessente op hul gemak te stel. Die terapeut moet hom of haar deur die antwoorde op die 

vrae laat lei en dit dan verder verken. Indien die terapeut ’n stel rigiede vrae aan die adolessent 

stel, kan die poging om die adolessent te leer ken misluk.  

 

Die terapeut moet dan ’n tweede stel vrae aan die adolessent stel om sy of haar unieke 

eienskappe te verken. Vrae soos ‘‘Vertel my van jouself?’’ of ‘‘Hoe hanteer jy konflik?’’, kan hier 

gevra word.  Weer eens moet die terapeut hom of haar deur die jeugdige se antwoorde laat lei 
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en behoort dit nie ’n stel uitgewerkte vrae te wees nie. Freeman et al (1997:8) voer aan dat dit 

belangrik is om inligting oor die adolessent se belangstellings en persoonlikheid te bekom deur 

die regte vrae te vra, omdat dit die keuse van ’n intervensietegniek in stap 6 sal beïnvloed. 

 

Herhaalde trauma tuis én by die skool kan ’n nadelige invloed hê op die adolessent se vertroue 

in sy of haar onmiddellike omgewing. Die terapeut moet vasstel watter metodes hierdie jeugdige 

gebruik om sy of haar trauma te verwerk. Deur dit te verken, kan die terapeut gepaste 

intervensietegnieke toepas vir die betrokke saak. 

 

Ná hierdie stap behoort daar ’n goeie vertrouensverhouding tussen die terapeut en die 

adolessent te wees, en moet hy of sy gemaklik voel in die terapeut se teenwoordigheid. 

 

Stap 3 : Gesels oor die trauma 
 
Tydens hierdie stap moet die terapeut inligting oor die traumatiese gebeurtenis bekom. Die 

terapeut moet die adolessent oor die gebeurtenis laat gesels. Die terapeut moet ook vasstel 

watter emosies met die gebeurtenis gepaard gegaan het. Jonger kinders wat skaam is om oor 

die gebeurtenis te praat, kan indirek daaroor uitgevra word, byvoorbeeld: “Iemand het in my oor 

kom fluister dat iets vreesliks met jou gebeur het. Vertel my asseblief daarvan? ’’ 

 

Kinders wat in swak sosio-ekonomiese omstandighede woon en wat gereeld gesinsgeweld en 

nou ook bendegeweld by die skool ervaar, kan glo dat die hele wêreld onveilig is. Hulle dink 

dalk dat dit beter is om nié oor hierdie herhaalde trauma te praat nie, want niemand doen in elk 

geval iets aan die situasie nie. ’n Terapeut wat ’n positiewe terapeutiese klimaat skep en 

vertroue by die adolessente inboesem, kan hulle lei om openlik oor hulle situasie te praat wat 

dan ook kan help om na oplossings vir die probleme te soek. 

 

Die doel met hierdie stap is eerstens om uit te vind of die jeugdige sy of haar gevoelens kan 

verwoord. Indien die jeugdige sukkel om oor die trauma te praat kan emosieprente gebruik word 

(sien stap 4 vir verdere verduideliking). ’n Ander doel met hierdie stap is om vas te stel of die 

adolessent enige skuld- of skaamtegevoelens oor die traumatiese gebeurtenis het sodat dit in 

stap 6 hanteer kan word. In stap 6 word intervensietegnieke ondersoek wat die 

getraumatiseerde adolessent se probleem sal hanteer. Die terapeut kan ook vasstel of die 

adolessent enige wanopvattings oor die traumatiese gebeurtenis het. 
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Stap 4 : Leer woordeskat aan 
 

Die terapeut wys die prente een vir een vir die adolessent. Die adolessent moet na die prent kyk 

en dan besluit hoe die karakter voel. Indien die adolessent sukkel om ’n spesifieke karakter se 

emosie te eien, kan die terapeut die jeugdige lei deur vrae te vra soos ‘Sien jy ook dat sy 

hartseer is?’ Sodoende help die terapeut die emosie eien sonder dat die adolessent voel hy of 

sy het misluk. 

 

Die emosieprente kan ook gebruik word om die adolessent oor die trauma te laat gesels. Vrae 

soos ‘‘Hoekom dink jy huil die dogter?’’ kan gebruik word om die adolessent te lei om oor sy of 

haar eie hartseer te praat. Indien die emosieprente reg gebruik word, skep die terapeut ’n 

omgewing waar die adolessent vry voel om sy of haar emosies te toon. Dit maak dit ook 

makliker vir adolessente om oor die trauma te gesels as hulle weet hulle hoef nie gevoelens 

terug te hou of dat die terapeut hulle nie sal veroordeel nie. Die emosieprente help ook om 

jeugdiges tydens gesprekke oor die traumatiese gebeurtenis meer op hul gemak te stel. 

 

Stap 5 : Eksternaliseer en verken die probleem 
 

In hierdie stap word daar aandag geskenk aan die adolessent se reaksie op die trauma. Indien 

die jeugdige as gevolg van die trauma byvoorbeeld woedeuitbarstings kry, moet die woede 

uitbarstings in dié stadium hanteer word. Dít geskied deur die probleem (gedrag) en die 

adolessent (persoonlikheid) van mekaar te skei. Die skeiding behels dat die probleem of 

negatiewe gedrag geëksternaliseer word. 

 

Volgens Morgan (2000:18) kan eksternalisasie op twee maniere geskied. Eerstens deur ’n ‘die’ 

vooraan die probleem te sit, en tweedens deur die probleem ’n naam te gee. Dit laat die 

jeugdige besef dat die probleem losstaande is en dat dít negatief of sleg is, en nie die jeugdige 

self nie. 

 

Nadat die probleem geëksternaliseer is, moet die terapeut en die adolessent die probleem 

verken. Aspekte soos snellers vir die probleem, faktore wat die probleem vererger en die 

emosies wat tydens die probleem ervaar word, word nou verken. Dit kan ook getraumatiseerde 

adolessente help verstaan waarom hulle geen hoop vir die toekoms het nie of waarom hulle 

algehele lewensonsekerheid ervaar wanneer hulle met herhaalde trauma te doen kry. Sodra die 
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adolessent sy of haar probleem verken het, kan intervensietegnieke ingestel word om die 

probleem te hanteer. Die doel met hierdie stap is om so veel moontlik oor die probleem uit te 

vind. Hoe meer die terapeut en die adolessent van die probleem weet, hoe makliker is dit om ’n 

oplossing te vind.  

 

Stap 6 : Probleemoplossing 
 

Tydens hierdie stap word daar op ’n intervensietegniek besluit om na ’n oplossing vir die 

probleem te soek. ’n Adolessent met ’n sterk verbeelding sal dalk by die verbeeldingsreis as 

intervensietegniek baat vind, terwyl ‘n jeugdige wat graag teken weer daarby sal baat vind om 

as intervensietegniek prentjies te teken. 

  

Indien die gekose intervensietegniek nié werk nie, moet die terapeut saam met die adolessent 

vasstel waarom die tegniek nie gewerk het nie. Hulle moet bepaal of die intervensietegniek 

aangepas moet word, en of daar op ’n algeheel nuwe tegniek besluit moet word.   

 

Stap 7: Afsluiting 
 

Tydens hierdie stap moet die berader die adolessent oor sy of haar sukses en oorwinning oor 

die probleem prys. Die terapeut moet ruimte vir nasorg sessies skep. Die adolessent moet ook 

ingelig word waar hy of sy vir toekomstige hulp en ondersteuning kan aanklop, indien nodig. Die 

terapeut kan boonop gereeld met die adolessent in aanraking kom om te hoor hoe dit met hom 

of haar gaan. 

 

Samevatting 
 

Drotskie se model vir traumaberading help kinders wat in die vroeë adolessente jare trauma 

beleef het, om hul volle potensiaal te verwesenlik. Wanneer hierdie traumaberadingsmodel by 

die skool toegepas word, sal die onderwyser nie diepgaande psigoterapie kan doen nie, omdat 

hy of sy nie genoeg tyd sal hê nie. Krisisintervensie behoort voldoende te wees. Die onderwyser 

moet ook die kinders eerder in groepsverband spreek, omdat daar nie sal tyd wees om kinders 

individueel te behandel nie. Hierdie traumaberadingsmodel is meer geskik vir individuele 

traumaberading. 
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3.14.3  Model 3: Otani se model vir traumaberading 
 
Inleiding 
 

Volgens Otani (1989:203) het Milton Erickson se benadering tot kliniese hipnose baie terapeute 

se aandag getrek. Hoewel daar in hipnoterapie van hipnose tegnieke gebruik gemaak word, 

gebruik terapeute sommige van Erickson se hipnoterapeutiese beginsels in beradingsessies. 

Erickson was veral bekend vir sy kreatiewe benaderings om probleme in die onbewuste van die 

mens op te los. Hy het geglo dat die mens se onbewuste kreatief en positief is en oplossings vir 

probleme kan skep. 

 

Erickson het terapeutiese strategieë sonder hipnose vir individue, gesinne en getroude paartjies 

ontwerp. Carden (1981:34) het Erickson as die beskermheilige (“patron saint”) van die 

Geestesnavorsingsinstituut in Palo Alto beskou waar klem gelê is op ongewone terapeutiese 

metodes en hipnoterapeutiese benaderings om terapie te verkort en dit meer impak te gee. 

 

Volgens Otani (1989:204) toon Rogers se persoonsgerigte terapie en Erickson se strategiese 

terapie bepaalde ooreenkomste. In albei benaderings staan die terapeut empaties teenoor die 

adolessent se probleem, wat dus ’n belangrike rol speel ten opsigte van gedragsverandering. 

Erickson het geglo dat behandeling bepaald vir elke kliënt saamgestel moes word, aangesien 

elke kliënt uniek is. Hy het ’n praktiese benadering tot sy terapie sessies gehad en van 

storievertelling, metafore en ’n hele aantal ongewone terapeutiese metodes gebruik gemaak. 

Erickson kon enigiets van ’n kliënt gebruik om hom of haar te help verander – onder meer dinge 

soos die kliënt se persoonlike agtergrond, oortuigings, geliefkoosde woorde en selfs neurotiese 

gewoontes. 

 

Otani se model vir traumaberading, wat op Erickson se model vir hipnose geskoei is, bestaan 

uit die volgende vier stappe:   

 

Stap 1 – Smee van ’n verhouding met die kliënt 
 

Twee soorte verhoudings kan met kliënte gesmee word, naamlik ’n bewuste en ‘n onbewuste 

verhouding. Die bewuste verhouding word deur ’n gevoel van wedersydse respek en begrip 
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tussen terapeut en kliënt gekenmerk. ’n Onbewuste verhouding verwys weer na waar die kliënt 

se aandag op die terapeut toegespits is en op niks of niemand anders nie. 

 

Otani (1989:204) reken dat die bewuste verhouding sinvoller vir terapeute is. Dit is baie 

belangrik vir die terapeut om ’n verhouding met herhaaldelik getraumatiseerde adolessente te 

smee, omdat dit help om weer sin aan hulle lewens te gee. Hierdie adolessente kan ook besef 

dat daar wél mense is wat vir hulle omgee, en dat die wêreld nie net ’n koue, gevoellose plek is 

nie. Otani het die volgende maniere voorgehou om ’n bewuste verhouding in ’n nie-hipnotiese 

terapie-sessie te smee. 

 

Gee om vir die kliënt – Een van die eenvoudigste metodes vir ’n terapeut om ’n bewuste 

verhouding met ’n kliënt te smee, is om te wys dat jy vir die kliënt omgee. Laat kliënte voel dat jy 

vir hulle as mense en hulle probleme omgee. Dít kan gedoen word deur eienskappe soos 

warmte, respek en begrip vir kliënte se probleme te toon. Deur hierdie eienskappe te openbaar, 

sal adolessente besef dat daar tóg mense is wat vir ander omgee, ondanks die negatiwiteit wat 

hulle daagliks in hul swak sosio-ekonomiese omstandighede beleef. 

 

Ontwikkel ’n samehorigheidsgevoel – ’n Nuttige tegniek om samehorigheid tussen terapeut 

en kliënt te bewerkstellig, is om te sorg dat die kliënt te alle tye sal saamstem met dit wat die 

terapeut sê of voornemens is om te doen. Tydens hierdie stap kan ’n verskeidenheid stellings 

waarmee die kliënt sal saamstem, aan hom of haar voorgehou word. Hierdie stellings moet op 

die kliënt se gedragspatroon berus.  

 

Tydens ’n terapie-sessie kan terapeute samehorigheid tussen hulle en hul kliënte bewerkstellig 

deur die sessie met relevante vrae te begin waarop die kliënt sal antwoord, soos ‘ Dit is jou 

eerste afspraak, nie waar nie?’ of ‘Is ek reg dat jy bekommerd is oor jou broer?’ Die terapeut 

moet daarteen waak om te veel van hierdie geslote vrae te vra, aangesien dit die kliënt se 

deelname aan die terapeutiese sessie kan belemmer. Terapeute kan deur hul kommunikasie 

met kliënte toon dat hulle die kliënte se probleme verstaan deur van tegnieke soos refleksie, 

herbewoording en opsomming gebruik te maak. Hoe meer empaties terapeute in hul reaksies 

is, hoe meer suksesvol sal hulle verhoudings met hul kliënte smee. 
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Stap 2 – Assessering van die probleem 
 
Die terapeut kan die volgende tegnieke toepas om die kliënt se probleem te assesseer: 

 

� Waarneming – Dit is belangrik dat die terapeut fyn waarneem wat kliënte doen en sê. Die 

terapeut moet bewus raak van die kliënt se doen en late, en sy of haar gedrag erken. Deur 

goeie waarnemingsvaardighede aan die dag te lê, kan ’n terapeut se 

probleemoplossingsvaardighede verskerp word. Magakis en Chamblis (1997:20) noem dat 

die terapeut faktore soos die handelinge wat kliënte uitvoer, die aannames wat hulle maak 

en hulle ervaring van sekere situasies moet raaksien. Dit is ook belangrik vir die terapeut om 

van tyd tot tyd vas te stel of die kliënt gemotiveerd is om sy of haar omstandighede te 

verander en of die terapie-sessies die kliënt in ’n rigting stuur om wél verandering in sy of 

haar omstandighede te laat plaasvind. Dít kan gedoen word deur te bepaal of die 

terapeutiese riglyne nog gevolg word. 

 

� Luister na implisiete én eksplisiete boodskappe – Benewens goeie waarneming deur die 

terapeut, beklemtoon Otani dat dit belangrik is om die kliënt se boodskap te verstaan 

wanneer sy of haar probleem verken word. Ondanks hul eerstehandse ervaring van ’n 

gebeurtenis, lewer kliënte in die meeste gevalle ondergeskikte en onvolledige verslag van 

hul simptome en die probleem. Die terapeut moet bewus wees van hierdie beperkinge, en 

moet dus die implisiete én eksplisiete boodskap van die kliënt ondersoek. Kinders in die 

vroeë adolessente jare vergeet soms die chronologiese verloop van traumatiese gebeure en 

gee soms ’n onvolledige weergawe daarvan. Dit is dus noodsaaklik dat die terapeut die 

kliënt se vertelling van die gebeure ondersoek. Otani verduidelik die begrip van implisiete en 

eksplisiete boodskappe aan die hand van die volgende voorbeeld: 

 

’n Kliënt het aan sy terapeut gesê dat hy aan vliegtuigfobie ly. Hy voel gemaklik om te vlieg, 

maar sodra die vliegtuig opstyg, begin hy bewe. By nadere ondersoek het die terapeut besef 

dat die kliënt nie aan ’n fobie vir vliegtuie ly nie, maar wel vir klein en beperkte ruimtes. Die 

kliënt het hierdie bevinding van die terapeut bevestig. 

 

Ten einde die implisiete én eksplisiete boodskap van die kliënt te verstaan, is daar drie 

faktore wat die terapeut moet ondersoek, naamlik die inhoud van die probleem, die manier 

van uitdrukking en hoe die kliënt aan die probleem betekenis gee. 
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- Inhoud verwys na wat die kliënt sê. Hierdie komponent hou verband met die eksplisiete 

boodskap. 

- Die manier van uiting hou verband met hoe die kliënt die inhoud weergee. Nie-verbale 

elemente soos lyftaal, houding en stemtoon is deel hiervan. 

- Betekenis hou verband met wat die boodskap vir die kliënt inhou. 

 

Dit is ook belangrik om na kliënte se woordkeuses te luister (byvoorbeeld duidelik teenoor 

vaag, formeel teenoor informeel, feitelik teenoor simbolies) om hulle eintlike boodskap te 

bepaal. Al drie hierdie komponente, naamlik inhoud, manier van uiting én betekenisgewing, 

maak ’n belangrike deel uit van die kliënt se kommunikasie. Die terapeut moet dít saam met 

die kliënt se probleem evalueer. 

 

Stap 3 – Weerstandsbestuur (resistance management) 
 
Tydens hierdie stap word verskeie benaderings gevolg om weerstand by die kliënt te 

bestuur waaronder die volgende:  

 

� Aanmoediging van weerstand – Ten einde die kliënt se weerstand suksesvol te bestuur, 

moet die terapeut die kliënt se onwilligheid om tydens die terapie-sessies saam te werk, 

aanvaar en aanmoedig. Wanneer die terapeut nie ’n kliënt se weerstand betwis nie, maar dit 

wel aanvaar, sal dit uiteindelik ophou bestaan, aangesien die kliënt nie alleen kan voortgaan 

om weerstand te bied sonder enige terugvoering van die terapeut nie. 

 

Adolessente is daarvoor bekend dat hulle weerstand kan bied teen byvoorbeeld terapie-

sessies. In die lig van weerstand sal die prognose vir verandering swak bly en die 

adolessent loop die gevaar om terapie vroegtydig te staak. Daarom stel Lynn en Hallquist 

(2004:71) voor dat weerstand deur die terapeut bestuur word deurdat die terapeut glad nie 

die weerstand betwis nie en die terapeut nie daarop aandring om byvoorbeeld alles wat hy 

voel te verbaliseer nie. 

 

Tydens ’n terapeutiese sessie moet die terapeut dus die kliënt se weerstand erken en hom 

of haar aanmoedig om daarmee voort te gaan. Die kliënt sal dan geneig wees om sy of haar 

weerstand te laat vaar indien die terapeut dit aanvaar en selfs aanmoedig, meen Lynn en 

Hallquist (2004:63).  Hierdie tegniek kan deur die onderstaande voorbeeld toegelig word: 
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Wanneer ’n kliënt die terapeut meedeel dat hy of sy nie seker is of dit veilig sal wees om 

sekere inligting met die terapeut te deel nie, kan die terapeut die kliënt aanmoedig om die 

inligting eerder te weerhou. Die terapeut kan hierop reageer deur te sê: ‘‘Ek besef dat dit vir 

jou moeilik is om sekere dinge met my te bespreek. Dit is in die haak met my as jy nie nou 

alles vir my vertel nie. Moet asseblief nie dinge met my deel waaroor jy nog nie gereed is om 

te praat nie. Dit is belangrik om sekere dinge vir jouself te hou.’’ Aangesien die kliënt nou die 

terapeut se ‘toestemming’ gekry het om inligting te weerhou, sal hy of sy nie meer teen die 

terapeut weerstand bied nie, maar geleidelik daardie inligting wat hy of sy wóú weerhou, met 

die terapeut deel. 

 

� Herstruktureer weerstand - Benewens die feit dat ’n terapeut die kliënt se onwilligheid om 

saam te werk, kan aanvaar en aanmoedig, kan die terapeut ook die kliënt se weerstand 

herstruktureer. Herstrukturering kan beskou word as ’n tegniek waardeur die kliënt se 

verwysingsraamwerk aangepas word deur van sy gedrag te manipuleer. Magakis en 

Chamblis (1997:38) wat ook elemente van Otani se traumaberadingsmodel bespreek, meen 

dat die terapeut enigiets wat die kliënt in die terapie sessie opper of doen, op ’n wenslike 

manier kan aanwend om gedragsverandering teweeg te bring. Enige gedrag, hoe onvanpas 

of vernietigend ook al, kan die gewenste uitwerking vir verandering hê as dit in die regte 

konteks gebruik word. 

 

Herstrukturering van gedrag stel die kliënt in staat om sy gedrag in ’n nuwe konteks in 

oënskou te neem. Wanneer herstrukturering op weerstandige gedrag toegepas word, sal dit 

byvoorbeeld die positiewe kenmerke van sodanige gedrag uitbeeld waarvan die kliënt nóg 

nie bewus is nie, aldus Otani (1989:204). 

 

In bogenoemde voorbeeld waar die kliënt weier om sekere inligting met die terapeut te deel, 

kan die terapeut aan die kliënt noem dat sy of haar weiering om bepaalde inligting bekend te 

maak, aandui dat hy of sy dinge eers goed deurdink voordat hy of sy daaroor praat. Met 

herstrukturering van weerstand moet die kliënt dus sy of haar opvatting van problematiese 

dinge verander, aangesien sy of haar weerstand nou met positiewe eienskappe verbind 

word. Sodoende dien herstrukturering van weerstand as ’n doeltreffende strategie om 

gedrag te verander. 
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� Verplasing en dissosiasie van weerstand – Met verplasing word die kliënt se weerstand 

na ’n ander voorwerp of situasie soos ’n stoel of ’n ander omgewing oorgedra. Die item wat 

met die weerstand verbind word, word verwyder. So kan ’n terapeut byvoorbeeld aan ’n 

kliënt sê dat dit duidelik is dat dit vir die kliënt moeilik is om sy of haar probleme te bespreek 

terwyl hy of sy op ’n sekere stoel sit. Die terapeut moedig dan die kliënt aan om op ’n ander 

stoel te sit om die situasie sodoende uit ’n ander, beter oogpunt te beskou. 

 

Met dissosiasie kan die terapeut weerstand by die kliënt verminder deur sy of haar vyandige 

denke van sy of haar gedrag te skei. Die kliënt mag dus vyandige gedagtes dink solank hy 

of sy dit nie uitvoer nie. Die terapeut kan ook die kliënt toelaat om aan enigiets te dink, 

solank hy of sy dit met niemand bespreek nie. Hierdie tegniek kan die kliënt se weerstand 

verminder, omdat hy of sy aan negatiewe dinge mag dink, maar dit net nie mag bespreek of 

uitvoer nie. 

 

Stap 4 – Gedragsverandering 
 
Terapeutiese implikasie is ’n tegniek wat toegepas kan word om kliënte se gedrag te 

verander. Implikasie kan beskou word as ’n meganisme waardeur idees en riglyne aan die 

kliënt oorgedra word sonder dat hy of sy daarvan bewus is. Die volgende metodes van 

implikasie kan toegepas word: 

 

� Die dubbele binding – Dít is ‘n manier van implikasie waar verskeie keuses aan kliënte 

voorgehou word, waarná hulle ’n besluit ten opsigte daarvan moet neem. Kliënte se besluit 

is bindend en hulle mag nie iets kies wat nie aan hulle voorgehou is nie.  

 

 So kan die terapeut byvoorbeeld die kliënt wat wil ophou misdade pleeg, vra: ‘Gaan jy 

onmiddellik ophou misdade pleeg of gaan jy geleidelik daarvan afsien?’ Die moontlikheid om 

met sy of haar negatiewe gedrag voort te gaan, word dus nie aan die kliënt voorgehou nie. 

Daar is bevind dat die ‘dubbele binding’ implikasie-tegniek ’n kragtige wapen in 

gedragsverandering is, aangesien dit nie die kliënt voor veelvuldige keuses stel om sy of 

haar gedrag te verander nie. Met dubbele binding het Erickson sy kliënte se gedrag beheer, 

aldus Carden (1981:34). 
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� Toevallige voorstelling – Terapeutiese verandering kan ook toevallig plaasvind met 

betrekking tot gedrag wat die kliënt openbaar. So kan ’n kliënt byvoorbeeld angstig in die 

spreekkamer op die terapeut sit en wag voordat die sessie begin. Die terapeut kan die 

sessie begin deur te sê: ‘Dit wil vir my voorkom of, hoewel jy stil sit en vir my wag om met 

die sessie te begin, jy tog ‘n bietjie gespanne is. Sodra jy oor jou probleem begin praat, sal jy 

meer ontspanne begin voel.’ Met hierdie woorde erken die terapeut die kliënt se 

gespannendheid en dat dít die rede kan wees waarom hy of sy so stil sit. Die erkenning van 

die spanning word gevolg deur ’n voorstel van die terapeut dat die kliënt sal ontspan 

wanneer hy of sy begin praat. Albei stellings maak gebruik van toevallige voorstelling om die 

kliënt se angstigheid te verminder. 

 

� Truïsmes - Truïsmes is feitelike stellings vol waarhede wat nie betwis kan word nie.  

Ondanks die feitelike inligting wat dit wél oordra, word daar in truïsmes gekyk na die feite 

wat weggelaat word. Truïsmes kan aan die hand van die volgende voorbeeld 

gedemonstreer word: 

 

’n Kliënt wat ’n kettingroker is, wil ophou rook en kom praat met die terapeut daaroor. Die 

terapeut kan die volgende vir die kliënt sê: ‘Jy wil seker nie skielik ophou rook nie?’. Hierdie 

opmerking is wel waar in die sin dat dit moeilik is vir ’n roker om skielik op te hou rook. Die roker 

moet liewer aangemoedig word om die rookgewoonte geleidelik te staak. Die stelling impliseer 

ook dat daar ’n begeerte by die kliënt kan wees om geleidelik sy of haar rookgewoonte te staak. 

 

Truïsmes help ook dat kliënte met die terapeut saamstem en kan ook die terapeut se 

waarneming van die kliënt se gevoelens doeltreffend aan die kliënt oordra, veral as die terapeut 

dit met empatiese reaksies kombineer. 

 

Samevatting 
 

Otani se traumaberadingsmodel is geskoei op Milton Erickson se hipnoterapeutiese beginsels. 

Soos die vorige twee, is hierdie model ook geskik vir individuele traumaberading. Wanneer dit in 

’n skool gebruik word, hoef die onderwysers nie ’n verhouding met die leerders te smee nie, 

aangesien daar reeds lank ’n verhouding tussen onderwysers en leerders bestaan. Dit is 

belangrik dat die onderwysers stap 2 van hierdie model goed toepas ten einde hul intervensie 

tegnieke te verskerp. Wanneer onderwysers die leerders se gedrag goed waarneem en luister 
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wat die leerders vir hulle wil sê, kan hulle die gewenste intervensie-tegnieke toepas om die 

leerders se probleem te hanteer. Sodra die onderwysers die leerders se weerstand goed 

hanteer, sal dit die leerders laat besef dat die onderwysers hulle probleme verstaan, wat die 

leerders van hulle weerstand sal laat afsien. Onderwysers sal die leerders in groepsverband 

moet spreek, aangesien tyd ’n faktor is. 
     

3.15 MAATSTAWWE VIR ’N MODEL VIR TRAUMABERADING 
 

Die volgende maatstawwe vir ’n traumaberadingsmodel vir kinders in bendegeteisterde skole is 

uit die literatuur en bogenoemde drie modelle vir traumaberading afgelei. 

� Die terapeut moet die kliënt onvoorwaardelik aanvaar soos hy of sy is. Aangesien die 

adolessente slagoffers van trauma is en moontlik al meer as een keer trauma ervaar het, 

kan hulle in die beradingsessies weerstand toon en post traumatiese simptome openbaar. 

Die terapeut moet die kliënt mét sy of haar vrese en tekortkominge aanvaar en so optree dat 

die kliënt sien dat die terapeut werklik omgee.  

 

� Die beradingsessies moet ’n veilige en beskermende omgewing bied waar kliënte vry kan 

voel om die traumatiese gebeure te verken en te oorwin. Aangesien die skool as gevolg van 

die bendegeweld in die omgewing nie altyd ’n veilige plek is om die traumatiese gebeure te 

verken nie - veral ná skoolure - kan hierdie beradingsessies by een van die ouers se huise 

plaasvind. 

 

� Aangesien die onderwysers vir die beradingsessies verantwoordelik sal wees, sal hulle nie 

diepgaande psigoterapie kan doen nie, maar net krisisintervensie. Die leerders kan nie 

individueel tydens hierdie fasiliteringsessies behandel word nie, maar wel in groepsverband, 

omdat die tydsfaktor in ag geneem moet word. Die professionele faktor moet ook in ag 

geneem word, aangesien onderwysers nie opgeleide terapeute is nie. 

 

� Die onderwyser sal tydens die fasiliteringsessies die rol van terapeut moet vertolk. 

Aangesien die onderwyser nie ’n opgeleide terapeut is nie, mag hy of sy nie voorskriftelik 

wees nie, maar moet die onderwyser slegs die rol van fasiliteerder vertolk. 

 

� Die onderwysers wat die fasiliteringsessies sal behartig, moenie veroordelend wees nie, 

maar moet eienskappe soos warmte, deernis en empatie ten toon stel ten einde sukses met 
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die fasiliteringsessies te behaal. Die leerder moet aangemoedig word om sy of haar ervaring 

weer te gee soos hy of sy wil. Die onderwyser moet bereid wees om enigiets wat die leerder 

doen en sê te aanvaar. 

 

� Die onderwyser moet die getraumatiseerde leerders aanmoedig om so veel moontlik oor die 

traumatiese gebeure te praat om sodoende van emosies soos woede, aggressie en kwade 

gevoelens ontslae te raak. Vriende of famlielede moet aangemoedig word om as 

ondersteuningstelsel vir die traumaslagoffers te dien om sodoende genesing te bespoedig. 

 

� Nadat die fasiliteringsessies afgesluit is, moet die onderwysers ’n ope-deur-beleid volg 

ingevolge waarvan die leerders om hulp kan kom aanklop indien hulle enige verdere hulp 

benodig. Daar moet ook nasorgsessies wees om seker te maak dat die leerders hul 

probleem oorkom en oorwin het. 

 

3.16 SAMEVATTING 
 

Hierdie hoofstuk het bestaan uit die omskrywing van ’n krisis, die effek van krisisse op mense, 

sowel as die elemente van ’n krisis. Daar is ook ondersoek ingestel na die omskrywing van 

trauma, die verskillende soorte trauma en die fases van trauma. Die gevoelens wat 

traumaslagoffers na ’n traumatiese gebeurtenis ervaar asook die gevolge van voortdurende 

trauma is ook bespreek. Daar is ook lig gewerp op die emosionele simptome na ‘n traumatiese 

voorval. Die konsep van traumaberading en drie bestaande traumaberadingsmodelle is 

bespreek, waaruit maatstawwe vir ’n traumaberadingsmodel met die oog op bendegeteisterde 

adolessente afgelei is. Die traumaberadingsmodelle se uitgangspunte, klem en riglyne vir 

traumaberading is boonop ondersoek.  

 

In die volgende hoofstuk sal die navorsingsontwerp bespreek word. 
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HOOFSTUK 4 
 

NAVORSINGSONTWERP 
 

4.1 INLEIDING 
 
In hoofstuk 3 is daar ’n literatuurstudie oor krisisse en trauma gedoen. Verskeie omskrywings 

van krisisse en trauma sowel as die drie fases van trauma is bespreek. Die effek van krisisse op 

mense, tipes krisisse, krisisintervensie en elemente van ’n krisis is ook van nader bekyk.  

 

Daar is ’n literatuurstudie oor die soorte trauma, fases van trauma en gevoelens na ’n 

traumatiese gebeurtenis gedoen. Die gevolge van voortdurende trauma, emosionele simptome 

na ’n traumatiese voorval asook menslike reaksie op ’n traumatiese gebeurtenis is deur middel 

van die literatuurstudie ondersoek. Die uitgangspunte, klem en riglyne van drie bestaande 

traumaberadingsmodelle is ondersoek en maatstawwe vir ’n model vir traumaberading is 

geformuleer. 

 

In hierdie hoofstuk word die navorsingsontwerp wat vir hierdie studie gegeld het, uiteengesit. 

Cresswell (2008:59) beskryf die navorsingsontwerp as spesifieke navorsingsprosedures wat in 

kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing gevolg word. Hierdie navorsingsprosedures sluit data-

insameling, data-ontleding en verslagdoening in. Die gehalte van enige empiriese studie en die 

betekenis van die studiebevindinge lê opgesluit in die navorsingsontwerp wat vir die studie 

gebruik is. 

 

In die vorige twee literatuurhoofstukke is daarop gewys dat bendegeweld ’n ingewikkelde 

probleem is wat ons gemeenskappe en veral skoolgaande kinders benadeel. Deeglike 

beplanning is nodig om hierdie probleem en die uitwerking wat dit op kinders het, te hanteer.  

Die ingewikkeldheid van die bendeprobleem lê daarin dat dit al oor eeue heen voorkom en nie 

lyk of dit ooit met wortel en tak uitgeroei sal word nie.  

 

Die doel van hierdie studie is om terapeutiese riglyne op te stel vir leerders wat deur 

bendegeweld geteister word. Die beweegrede vir die empiriese studie was dat onderwysers 

hierdie intervensieprogram in werking sal kan stel indien voorvalle van bendegeweld by die 

skole voorkom. 
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Die navorsingsvraag wat met betrekking tot die invloed van bendegeweld in ons skole gevra 

kan word, is soos volg: 

 

Wat is die riglyne vir ’n intervensieprogram vir leerders wat deur bendegeweld geteister word? 

 

Die empiriese navorsing het ook die volgende sub-probleme ondersoek: 

 

� Watter aspekte van traumaberading moet aandag ontvang met die oog op kinders wat aan 

bendegeweld blootgestel word? 

 

� Hoe beleef graad 6 leerders bendegeweld in hul skoolomgewing? 

 

� Hoe beleef onderwysers bendegeweld in hul skoolomgewing? 

 

� Watter rol speel die kenners van bendegeweld om die verskynsel beter te begryp? 

 

4.2 NAVORSINGSONTWERP 
 
Navorsing kan op twee maniere gedoen word, na gelang van die aard van die data wat 

ingesamel en die soort probleem wat ondersoek word, naamlik deur ’n kwalitatiewe of ’n 

kwantitatiewe studie (Cresswell 2008:3). Alle data, inligting en kennis moet die navorser by 

wyse van hetsy woorde óf syfers bereik, aldus Leedy (1993:139). Volgens Leedy (1993:141) het 

kwalitatiewe navorsing te doen met data wat verbaal voorgestel word, terwyl kwantitatiewe 

navorsing te doen het met data wat numeries voorgestel word. 

 

Hierdie empiriese ondersoek maak gebruik van sowel ’n kwalitatiewe as ’n kwantitatiewe 

navorsingsmetode, en wel soos volg:   

 

Daar is van vraelyste gebruik gemaak om ’n wetenskaplike en objektiewe weergawe te kry van 

’n groep leerders en onderwysers se ervarings in ’n bendegeteisterde gebied. ’n 

Fokusgroeponderhoud is gevoer om die leerders se belewing van bendegeweld op die 

skoolterrein vas te stel. Onderhoude is gevoer om insae te kry in die leefwêreld van die 

onderwyser wat deur bendegeweld geteister word. Benewens die onderhoude met onderwysers 
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is twee in-diepte onderhoude met persone wat kenners op die gebied van bendes en 

bendegeweld is gevoer. Die transkripsies van hierdie onderhoude is as bylae J aangeheg. 

 

Die gemengde navorsingsontwerp, waarin sowel kwalitatiewe as kwantitatiewe 

navorsingsmetodes in dieselfde studie gebruik word, hou verskeie voordele vir navorsing in. 

Deur albei navorsingsmetodes saam te gebruik, kry die navorser die geleentheid om uit die 

sterk punte van elke metode voordeel te trek. Dit verskaf ook ’n beter geheelbeeld van die 

verskynsel wat bestudeer word. Die verskynsel word uit verskillende hoeke ondersoek en die 

inligting wat uit dié verskillende hoeke verkry word, word bymekaar gebring. Die gevolg hiervan 

is dat die resultate meer geloofwaardig is, aldus McMillan (2004:288). 

 

Die navorsingsmetodes wat in hierdie ondersoek gebruik is, word vervolgens bespreek. 

 

4.2.1 Kwantitatiewe navorsing 
 
Kwantitatiewe navorsing is die studie van ’n steekproef van ’n populasie wat van numeriese 

data en statistiese ontledingsmetodes gebruik maak (Gall, Gall & Borg, 2005:13). Dié navorsers 

voer aan dat die meeste kwantitatiewe navorsers aanhangers is van die positivistiese leerteorie. 

Volgens Buckingham en Saunders (2004:294) verwys positivisme na die gebruik van 

wetenskaplike metodes om sowel fisiese as menslike gebeure te verstaan. Wetenskaplike 

kennis kan slegs verkry word deur mense of dinge in hul natuurlike omgewing waar te neem. 

Die positiviste voeg teorie by hul wetenskaplike siening om feite meer verstaanbaar te maak. 

Die positivistiese sosiale wetenskap is op sig self slegs met feite gemoeid en nie met opinies of 

veronderstellings nie. 

 

Positiviste bestudeer hul proefpersone se gedrag wat aan die hand van spesifieke handelinge 

van die proefpersone gemeet word. Kwantitatiewe navorsers glo dat die resultate van hulle 

navorsing wat uit die steekproef verkry is, van toepassing gemaak kan word op die groter 

populasie waaruit die steekproef getrek is. 

 

Cresswell (2008:46) beskou kwantitatiewe navorsing as ’n navorsingsmetode waardeur die 

navorser self besluit oor die probleem wat ondersoek moet word. Die navorser stel spesifieke 

vrae oor die probleem wat ondersoek moet word, samel kwantifiseerbare data by die 

proefpersone in, ontleed die getalle statisties, en stel objektief en onpartydig ondersoek in. 
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Cresswell (2008:48) hou die volgende kenmerke van kwantitatiewe navorsing voor:  

 

Dit lê klem op die insameling en ontleding van inligting op grond van getalle. Dit beklemtoon ook 

die insameling van tellings wat spesifieke eienskappe van individue meet. Kwantitatiewe 

navorsing behels laastens ook prosedures waardeur groepe persone in verskillende studies en 

eksperimente vergelyk word. 

 

4.2.2 Kwalitatiewe navorsing 
 

Cresswell (2008:46) beskryf kwalitatiewe navorsing as ’n navorsingsmetode waarvolgens die 

navorser op proefpersone se siening staatmaak. Die navorser stel algemene vrae aan die 

proefpersone, en samel data in wat grootliks uit die proefpersone se antwoorde bestaan. 

Hierdie antwoorde word volgens temas ontleed en ondersoek. 

 

Berg (2009:8) meen dat kwalitatiewe navorsing op soek is na antwoorde op vrae deur verskeie 

sosiale omgewings te verken sowel as deur ondersoek in te stel na die individue wat in hierdie 

sosiale omgewings woon. Kwalitatiewe navorsers stel belang in hoe mense hulself en hul 

omgewing organiseer en deur middel van simbole, sosiale strukture en sosiale rolle van hul 

omgewings sin maak. In hierdie soort navorsing word daar weinig van syfers en statistiese 

navorsingsmetodes gebruik gemaak, maar wel van verbale data en subjektiewe 

ontledingsmetodes (Gall et al, 2005:13). 

 

McMillan (2004:257) meen dat die term ‘kwalitatief’ na ’n verskeidenheid benaderinge met min 

of meer dieselfde eienskappe verwys.  Hierdie eienskappe word vervolgens bespreek. 

 

Kwalitatiewe navorsing bestudeer gedrag soos dit natuurlik voorkom. Die natuurlike omgewing 

kan ’n klaskamer, skool, speelgrond of woonbuurt wees. In kwalitatiewe navorsingstudies tree 

die navorser gewoonlik op as ’n waarnemer in die gebied waar die navorsing plaasvind. Die 

navorsers wil inligting direk van die bron wat ondersoek word bekom. Die uitgangspunt is dat 

niks wat bestudeer word onbelangrik of onbeduidend is nie, en dat elke besonderheid van die 

navorsingsprobleem wat ingesamel word ’n bydrae tot beter begrip van die verskynsel lewer. 

Kwalitatiewe navorsers wil weet hóé en wáárom gedrag voorkom. Die klem is dus ewe sterk op 

die proses as die uitkoms. 

 



144 
 
Kwalitatiewe navorsers benader die ondersoek asof hulle baie min weet van die mense of 

omgewing wat bestudeer moet word. Namate die navorsers meer oor die mense en 

inligtingsbronne te wete kom, ontdek hulle wat gedoen moet word om die bestudeerde 

verskynsel te verstaan. 

 

4.3 NAVORSINGSMETODES 
 

As deel van die kwantitatiewe navorsingsmetode wat in hierdie ondersoek gebruik is, is twee 

vraelyste ontwerp om data by leerders en onderwysers in te samel. 

 

4.3.1 Keuse van proefpersone vir die vraelyste 
 
In die literatuurstudie is bevind dat bendegeweld veral in die Wes-Kaap ’n groot probleem is wat 

baie mense se lewens negatief raak. Hierdie bendegeweld het na skole oorgespoel en vind 

gereeld op baie skoolterreine plaas. 

 

Leerders, onderwysers en skoolhoofde wat persoonlike ervarings van bendegeweld 

deurgemaak het, is gekies om die vraelyste in te vul. Die maatstawwe vir leerders om aan die 

fokusgroep te kon deelneem en die vraelys in te vul, was dat hulle in graad 6 moes wees en ten 

minste vyf voorvalle van bendegeweld op die skoolterrein moes ervaar het. Leerders van albei 

geslagte is vir die studie gebruik. Daar was 174 seuns en 186 dogters wat aan die studie 

deelgeneem het. ‘n Totaal van 360 leerders het die vraelyste voltooi. Vier skoolhoofde en 11 

onderwysers van albei geslagte is vir die studie gekies, ook op grond van hul vorige blootstelling 

aan bendegeweld op die skoolterrein.  

 

Die vier skole wat vir die studie gekies is, het min of meer dieselfde omstandighede. Die skole is 

in swak sosio-ekonomiese gebiede met volop werkloosheid en bendegeweld, geleë. Howell 

(2010:8) noem dat die swak sosio-ekonomiese omstandighede waarin sommige leerders hulle 

bevind, teelaarde vir bende-aansluiting skep. Hierdie siening word deur Gaum (2002:15) 

bevestig. Hy noem dat faktore soos werkloosheid en swak huislike omstandighede veroorsaak 

dat jeugdiges dit oorweeg om by bendes aan te sluit. Daar word veral oor naweke en tydens 

skoolvakansies by hierdie skole ingebreek. Vandale beskadig gereeld die skoolgeboue en gooi 

die ruite van die klaskamers stukkend.  

 



145 
 
Die meeste van dié skole se heinings is platgetrap of vol gate geknip om vrye toegang tot die 

skoolgrond te bekom. Van hierdie skole het ook vrywillige Bambanani werkers wat leerders 

bedags teen bendes probeer beskerm. Hierdie werkers het nie wapens nie, maar hulle bel die 

polisie sodra gevaar dreig. Die leerdertal van die onderskeie skole wat aan die studie 

deelgeneem het was soos volg: skool 1 – 64; skool 2 – 64; skool 3 – 43 en skool 4 – 189.   

 

4.3.2 Data-insameling: Vraelyste  
 

McMillan (2004:157) omskryf ’n vraelys as ’n geskrewe dokument met vrae of stellings om 

inligting oor ’n verskeidenheid sake soos opvattings oor sekere dinge, houdings, waardes en 

karaktertrekke, in te samel. Dit kan verskillende vorms aanneem. Dilman (2007:150), 

Buckingham en Saunders (2004:69) en Allan en Skinner (1991:227) onderskei verskillende 

soorte vraelyste.   

 

� Persoonlike vraelyste:  Die navorser stel die vrae aan die respondent soos dit op die vraelys 

verskyn, en die respondent se antwoorde word op die vraelys ingevul. Die vraelys kan ook 

aan die respondent oorhandig word, wat dit dan op sy of haar eie moet invul.  
 

� Telefoniese vraelyste: Hoewel die navorser en die respondent fisies van mekaar verwyder 

is, kommunikeer hulle telefonies oor die inhoud van die vraelys. ’n Nadeel verbonde aan 

hierdie metode van data-insameling is dat die navorser nie die nie-verbale kommunikasie 

van die respondent kan sien terwyl die vraelys ingevul word nie. 

 

� Posvraelyste:  Die navorser pos vraelyste aan respondente in die hoop dat hulle dit sal 

voltooi en aan hom of haar sal terugpos. Die vraelys word vergesel van ’n dekbrief wat die 

doel van die beoogde navorsing verduidelik. 
 

� Vraelyste wat per hand afgelewer word: Hierdie vraelyste word per hand by respondente 

afgelewer. Die respondente voltooi die vraelyste op ’n tyd wat hulle pas, en die navorser 

kom haal dit weer af.  

 

� Groepvraelyste: Elke respondent ontvang ’n vraelys wat dieselfde navorsingsdoel het en 

voltooi dit op hul eie sonder om die vraelys met ander groeplede te bespreek. ’n Voordeel 
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van hierdie data-insamelingsmetode is dat ’n groot aantal respondente die vraelys gelyktydig 

voltooi, wat tyd én geld spaar.  
 

Aangesien die respondente wat in hierdie studie gebruik is, uit groot groepe leerders bestaan 

wat verskillende skole bywoon, het die navorser besluit om data met behulp van groepvraelyste 

in te samel. 

 

4.3.2.1   Beweegrede vir die gebruik van vraelyste 
 
Die hoofdoel van hierdie studie was om riglyne op te stel vir ’n intervensieprogram met die oog 

op leerders wat deur bendegeweld geteister word. Die beweegrede vir die gebruik van vraelyste 

is om ’n blik te kry op die leefwêreld en veral die behoeftes van leerders sowel as onderwysers 

en skoolhoofde in ’n bendegeteisterde gebied.  

 

Die doel van die vraelyste is om vas te stel wat kinders van ’n trauma-intervensieprogram sou 

benodig. 

 

In die literatuurhoofstukke het aan die lig gekom presies watter negatiewe impak bendegeweld 

op sommige leerders en onderwysers het. Teen die agtergrond van hierdie inligting het die 

navorser besluit om vraelyste te ontwerp om die probleem verder te verken. 

     

4.3.2.2   Die ontwerp van die vraelyste 
 
Die vraelyste bestaan uit verskillende afdelings wat elk ’n spesifieke aspek van die uitwerking 

van bendegeweld op leerders en onderwysers verteenwoordig. Die vraelys vir die leerders sien 

soos volg daar uit: 

 

� Afdeling A bevat die biografiese gegewens van die respondent, sowel as hul persoonlike- en 

gesinsagtergrond. 

 

� In afdeling B val die klem op die invloed van bendegeweld op die respondent se 

akademiese prestasie.   
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� Afdeling C konsentreer op die invloed van bendegeweld op die respondent se siening van 

sy of haar toekoms. 

 

� Afdeling D beklemtoon die invloed van bendegeweld op die respondent se sosiale 

verhoudings.   

 

� In afdeling E word die fisiese- en emosionele veiligheid van die respondente ondersoek. Die 

respondent se belewing van veiligheid in sy of haar woonbuurt en die sielkundige impak van 

bendegeweld in sy of haar tuisomgewing word verken. 

 

� Afdeling F konsentreer op die respondent se behoeftes tydens en ná voorvalle van 

bendegeweld by die skool.  

 

Die vraelys vir die onderwysers en skoolhoofde bestaan uit die volgende afdelings: 

 

� Afdeling A konsentreer op die invloed van bendegeweld op die emosionele belewing van die 

respondent.  

 

� Afdeling B beklemtoon die invloed van bendegeweld op die respondent se werksvermoë.  

 

� In afdeling C val die klem op hoe die onderwysers die leerders tydens bendegeweld by die 

skool hanteer.  Hier word daar ondersoek ingestel na die strategieë wat die onderwysers 

toepas om die leerders ná ’n voorval van bendegeweld te kalmeer en emosioneel te 

ondersteun. 

 

� Afdeling D konsentreer op die behoeftes wat onderwysers in verband met bendegeweld 

ervaar, die ondersteuning wat hulle van die onderwysowerhede benodig, beskikbare tyd om 

leerders in tye van bendegeweld by te staan, sowel as die inwerkingstelling van ’n 

intervensieprogram om getraumatiseerde leerders in krisistye te ondersteun. 

 

Die vrae wat in die onderskeie afdelings van die vraelys gevra is, het ontstaan op grond van die 

fokusgroeponderhoud wat gevoer is, die literatuurstudie wat onderneem is en die navorser se 

persoonlike ervaring as onderwyser en opvoedkundige sielkundige. 
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Voordat die onderskeie vraelyste aan die leerders, onderwysers en skoolhoofde oorhandig is 

om in te vul, het die navorser dit aan dr Maynard van Breda, senior sielkundige in diens van die 

Wes-Kaapse Onderwysdepartement, vir evaluering voorgelê. Aangesien dr Van Breda ’n 

kenner van bendegeweld is omdat hy reeds jare lank in bendegeteisterde skole in die Wes-

Kaap diens lewer, kon hy aanbevelings maak oor die vrae wat in die onderskeie vraelyste gestel 

word om sodoende tot die geldigheid van die vraelyste by te dra.  

 

4.3.2.3   Itemontleding 
 
Itemontleding stel die navorser in staat om items wat te eenvoudig of te moeilik is, uit te wys en 

weg te laat. ’n Vraelys kan daarná verder deur die keuring, vervanging of hersiening van items 

verbeter word. Volgens Ary, Jacobs, Razavieh en Sorenson (2010:211) moet items met ’n 

korrelasie van minder as 0,3 of meer as 0,8 weggelaat word.  Items met ’n negatiewe korrelasie 

meet nie dieselfde konstruk as die totale telling nie, en dra dus nie tot die meting van die 

konstruk by nie. Items met ’n korrelasie van minder as 0,3 dui daarop dat die item nie dieselfde 

konsep as die totale telling meet nie. ’n Item met ’n korrelasie telling van meer as 0,8 dui daarop 

dat daar ’n herhaling is van dit wat ander items meet. 

 

 Hoewel itemontleding die meetinstrument verkort, verhoog dit geldigheid en betroubaarheid, en 

verseker terselfdertyd konsekwentheid (Taljaard & Prinlsoo 1995:32). 

 
’n Itemontleding is derhalwe gedoen om vas te stel watter bydrae elke item in die vraelys tot die 

geldigheid van die meetinstrument lewer, en of die items in die vraelys gelyksoortig is.   

 

4.3.2.4   Verloop van data-insameling deur middel van vraelyste 
 

Weens die verskillende skole se uiteenlopende programme is die vraelyste nie op een dag 

ingevul nie. Dit is op verskillende dae, maar wel telkens in die Lewensoriënteringperiode voltooi. 

Die onderwysers het toesig gehou en saam met die leerders deur elke vraag gewerk. Sodoende 

het die leerders elke vraag op die vraelys gelyktydig beantwoord. Die onderwysers het vrae wat 

leerders nie verstaan het nie aan hulle verduidelik, wat leerders waarskynlik oor hulle antwoorde 

laat dink het eerder as om net voor die voet kruisies te trek. Die navorser het die onderskeie 

skole besoek en vir die duur van die invul van die vraelyste daar gebly om seker te maak dat dit 

vlot verloop sowel as om enige onduidelikhede uit die weg te ruim. Die navorser het die leerders 
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aangemoedig om alle vrae op die vraelys in te vul en om geen inligting te weerhou nie. Leerders 

is verseker dat alle inligting wat hulle op die vraelys invul ’n groot bydrae sal lewer tot die riglyne 

wat vir die voorgestelde intervensieprogram opgestel sou word. Leerders se identiteit is 

beskerm deur ’n nommer aan elke vraelys toe te ken, wat op ’n klaslys langs die leerder se 

naam aangebring is. 
 

Voordat die vraelyste ingevul is, is die volgende instruksies aan die respondente voorgelees: 

� “Aangesien julle nie jul name op die vraelys hoef te skryf nie, word julle versoek om die 

vraelys so volledig en eerlik moontlik te voltooi. 

� Daar is geen regte of verkeerde antwoorde nie. Beantwoord dus die vrae op die vraelys so 

eerlik moontlik. 

� By die meeste vrae word daar van jou verwag om net ’n sirkel om die regte antwoord te trek 

of ’n kruisie in die blokkie te maak. 

� By ander vrae moet jy ’n sinnetjie skryf of ’n nommer in die korrekte blokkie invul. 

� Moenie meer as een antwoord by ’n vraag omkring nie. 

� Handig asseblief die vraelys terug aan die opsiener wanneer jy klaar is.” 

 

4.3.3 Data-ontleding van die vraelys 
 
Die vraelyste is op ’n Likertskaal van 1 tot 3 opgestel ten einde elke respondent se opinie te 

meet. Die tellings en vertolking van die data is as metodes gebruik om die ingesamelde data te 

ontleed. 

 

Die vraelys vir die leerders is in agt konstrukte verdeel. Daar is ’n tabel vir elke konstruk getrek 

met die onderskeie persentasies daarin, sowel as ’n aanduiding van die aantal persone wat elke 

vraag beantwoord het. Aan die hand van die statistiese uitkoms by elke konstruk is dit ook 

kwalitatief bespreek. Die biografiese gegewens (afdeling A) is in die vorm van ’n 

segmentdiagram opgestel, terwyl die res van die vrae waar die leerders hul eie antwoorde moes 

inskryf, volgens temas vertolk is.  

 

Creswell (2007:75) verwys na hierdie verskynsel waar oop vrae in vraelyste gebruik word as 

insluitende navorsingsontwerp (“embedded design”). Data is deur middel van semi-

gestruktureerde onderhoude en ’n fokusgroeponderhoud ingesamel. Volgens die insluitende 
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navorsingsontwerp soek die navorser na temas wat uit die respondente se antwoorde spruit. ’n 

Gemiddelde is vir elke konstruk bereken. 

 

Om die betroubaarheid van elke konstruk te meet, is die volgende gedoen: 

� Die waardes van negatiewe items is omgedraai. 

� ’n Itemontleding is vir elke konstruk onderneem en die Cronbach-alpha is bereken.  

� Items met negatiewe korrelasies is uit die vraelyste verwyder. 

 

Die aangewese konstrukte vir die leerders se vraelys was soos volg: 

� Gevoelens van onveiligheid by die skool 

� Die invloed van bendegeweld op die leerders se akademiese prestasie 

� Aantal dae afwesig in 2011 as gevolg van bendegeweld 

� Leerders se toekomsbeskouing in die lig van bendegeweld 

� Vereenselwiging met die idee van bendes 

� Algemene gevoelens van onveiligheid 

� Gereeldheid van misdaad waar die leerders woon. 

 

Vir die vraelys van die onderwysers en skoolhoofde is ses konstrukte bepaal. Aangesien die 

steekproef vir die onderwysers en skoolhoofde te klein was (15 proefpersone), kon die 

betroubaarheid van die konstrukte nie gemeet word nie, en daarom sal die onderskeie 

konstrukte slegs kwalitatief vertolk word. 

 

Die konstrukte vir die vraelys van die onderwysers en skoolhoofde was soos volg: 

 

� Belewing van fisiese onveiligheid by die skool 

� Die sielkundige impak van bendegeweld op onderwysers en skoolhoofde 

� Die invloed van bendegeweld op hul werksprestasie en –tevredenheid 

� Die verloop van gebeure onmiddellik ná ’n voorval van bendegeweld by die skool 

� Onderwysers en skoolhoofde se mening oor wat leerders ná bendegeweld benodig 

� Bestaande intervensie- en traumaprogramme by skole. 

 

Die fokusgroeponderhoud as metode van data-insameling sal vervolgens bespreek word. 
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4.3.4 Keuse van proefpersone vir die fokusgroeponderhoud 
 
Die fokusgroeponderhoud vir hierdie studie het by een van die vier deelnemende skole 

plaasgevind. Agt leerders – twee van elke skool – het aan die onderhoud deelgeneem. Hierdie 

leerders is op grond van die volgende maatstawwe gekies: 

� Hulle moes ten minste vyf voorvalle van bendegeweld tydens hul skoolloopbaan ervaar het. 

� Hulle moes tussen 12 en 15 jaar oud wees. 

 

Die onderwysers van die vier deelnemende skole het die leerders wat aan die kriteria voldoen 

het geïdentifiseer en hulle name aan die navorser deurgegee. Aangesien die onderwysers die 

leerders persoonlik ken en hulle die leerders op ’n gereelde basis moet vertroos na ’n voorval 

van bendegeweld by die skool, kon hulle maklik die leerders wat gereeld aan die trauma van 

bendegeweld blootgestel is, identifiseer. Alhoewel daar meer as twee leerders per skool is wat 

deurlopend aan trauma blootgestel is, is slegs twee leerders per skool gekies om te voorkom 

dat die fokusgroep te groot raak. Die fokusgroeponderhoud het diepgaande kwalitatiewe 

inligting oor die leefwêreld van hierdie leerders en hulle ervaring van bendegeweld op die 

skoolterrein ingesamel, sowel as oor hoe die leerders gehelp kan word om probleme wat 

bendeverwant is, te hanteer.  

 

Die ervarings wat hierdie leerders deurgemaak het om as leerders wat ervarings van 

bendegeweld gehad het, geïdentifiseer te kon word, sluit onder meer in: persoonlike ervaring 

van strydende bendegroepe wat soggens op mekaar skiet terwyl die leerders oppad skool toe is 

of smiddae wanneer die skool verdaag; bendelede wat leerders wat aan opponerende bendes 

behoort by die skool kom soek en dan met hulle baklei; bendelede wat deure van klaskamers 

oop trap en onderwysers dreig en vloek omdat die onderwyser ’n leerder wat ’n familielid van ’n 

bendelid is, aangespreek het vir ’n oortreding asook bendelede wat gedurende skoolure op die 

skoolterrein kom en leerders by die toilette afknou en hulle van hul besittings beroof of die 

onderwysers se motors beskadig. 

 

4.3.5 Data-insameling: Fokusgroeponderhoud 
 
’n Fokusgroeponderhoud is ’n data-insamelingstegniek waardeur ’n klein groepie persone wat 

nié verwant is nie bymekaar kom om ’n spesifieke onderwerp te bespreek. ’n Fokusgroep 

bestaan uit agt tot tien persone. Die doel van die fokusgroep is om wisselwerking tussen 
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individue te bewerkstellig ten einde ’n beter begrip van die onderwerp onder bespreking te 

verkry. Die navorser is die fasiliteerder van die fokusgroeponderhoud. Hy of sy gee rigting en 

struktuur aan die gesprek, stel vrae aan die groeplede, en moedig hulle aan om aan die 

bespreking deel te neem (Berg, 2009:158).  

 

’n Fokusgroeponderhoud is nie ’n ongestruktureerde gesprek tussen groeplede nie, inteendeel, 

die groep streef ’n duidelike, identifiseerbare doelstelling na. Die term ‘fokus’ in ‘fokusgroep’ 

impliseer dat die onderhoud tot ’n klein aantal knelpunte beperk is, terwyl die term ‘groep’ weer 

na ’n aantal individue verwys wat bepaalde belange deel en met mekaar omgaan (Johnson & 

Christensen, 2004:209).  

 

Die voordeel van fokusgroeponderhoude is dat groeplede op medelede se reaksie kan reageer 

of kommentaar lewer. Die gevolg is dat ander inligting onthul word wat nie in individuele 

onderhoude bekend sou word nie (Stewart & Shamdasani, 1990:16). 

 

De Vos, Strydom, Fouché, Poggenpoel, Schurink en Schurink (1998:325) noem die volgende 

nadele van fokusgroepe: 

 

Die bevindinge wat in fokusgroeponderhoude verkry word, kan nie vir die groter populasie 

veralgemeen word nie, omdat ’n fokusgroep uit ’n klein aantal respondente bestaan. 

Fokusgroeplede gaan gedurig met mekaar om en beïnvloed mekaar dus. Die gevolg is dat die 

navorser minder beheer oor die fokusgroep het as ’n navorser wat individuele onderhoude lei.  

 

4.3.5.1 Beweegrede vir die gebruik van ’n fokusgroep 
 

Fokusgroeponderhoude het ten doel om op ’n spesifieke onderwerp wat die navorser bepaal 

het, te konsentreer. Omdat die navorser gedurende die fokusgroeponderhoud struktuur en 

leiding aan die bespreking bied, kan die navorsingsprobleem wat die respondent ervaar, op ’n 

logiese manier verken word. 

 

In hierdie studie word daar van ’n fokusgroeponderhoud gebruik gemaak om diepgaande 

inligting oor deelnemers se belewing van bendegeweld op die skoolterrein te verkry. Die doel 

van die fokusgroeponderhoud is om te verken watter aspekte van hierdie studie vir die 
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deelnemers problematies is, sodat terapeutiese riglyne opgestel kan word vir ’n 

intervensieprogram vir leerders wat deur bendegeweld geteister word.   

 

4.3.5.2 Verloop van data-insameling deur middel van fokusgroeponderhoud 
 
Die lokaal is so ver moontlik vry van steurnisse gehou en die stoele is so gerangskik dat die 

respondente mekaar kon sien. Die navorser het die respondente aangemoedig om aan die 

besprekings deel te neem en het individuele gesprekke met die deelnemers vermy. Lede het 

ook plakkers met hul name sigbaar op hul skooldrag gedra. Die doel hiervan was dat die ander 

respondente kon sien wie iets sê sowel as om verhoudings tussen groeplede te probeer smee. 

 

Die gesprek is op band opgeneem om dit later in verskeie temas te rangskik en te ontleed. Die 

respondente is aan die begin ingelig dat die gesprek op band opgeneem sou word. 

 

Die leerders het om ’n tafel in die biblioteek van die gekose skool gesit. Die navorser het aan 

die punt van die tafel gesit en het die gesprek met die volgende stelling aangevoor:  

 

“Soos julle weet word baie mense se lewens in julle woonbuurt op een of ander manier geraak 

deur die bendegeweld wat gereeld daar plaasvind. Die bendegeweld vind nou selfs op baie 

skoolterreine plaas. Deel asseblief met my jou opinie oor hierdie ernstige aangeleentheid en as 

jy enige persoonlike ervarings van bendegeweld gehad het, sal ek graag daarvan wil hoor.” 

 

4.3.6 Data-ontleding: Fokusgroep 
 

Smith (2011:1) beskryf data as inligting wat die navorser ingesamel het.  Inligting kan in die 

vorm van waarnemings, aantekeninge, onderhoude, stories of dagboekinskrywings wees. 

Wanneer hierdie data op ’n sekere manier gerangskik en vertolk word om die verskynsel wat 

bestudeer word te beskryf, vind data-ontleding plaas. 

 

Volgens Bryne (2001:1) bestaan kwalitatiewe data-ontleding uit die eiening, kodering en 

kategorisering van patrone wat in die data gevind word. Die navorser moet probeer sin gee aan 

die inligting wat hy of sy sien, hoor of lees ten einde dinge te verduidelik, teorieë te ontwikkel of 

nuwe vrae te vra, aldus Ary en kollegas (2010:490). 
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Data-ontleding vind volgens Smith (2011:2) op die volgende vier maniere plaas: 

 

� Teksontleding – Dit geskied wanneer die teks nog rou is, met ander woorde die teks is nog 

nie gerangskik, verander of verwerk nie. Teksontleding geskied deur verskeie temas en 

kategorieë in die data uit te wys. Die navorser lees die teks met die spesifieke 

navorsingsvraag in gedagte om verskeie temas, kategorieë en subtemas uit die inligting af 

te lei. 

 

� Inhoudsontleding – Dit geskied wanneer ’n dokument reeds bestaan en gepubliseer is, of 

wanneer die dokument reeds ’n struktuur en temas het. In inhoudsontleding is die teks reeds 

in temas en subtemas verdeel. Die konteks waarin die inligting geplaas moet word, word 

ondersoek. Deduktiewe redenering vind hier plaas, aangesien die navorser van ’n algemene 

onderwerp of tema na ’n spesifieke tema, naamlik die navorsingstema, werk. Antwoorde op 

navorsingsvrae word in die dokument gesoek. Inhoudsontleding soek na antwoorde oor hoe 

dinge moet plaasvind. 

 

� Gespreksontleding – Met hierdie manier van data-ontleding word argumente op die realiteit 

gegrond. Gespreksontleding vind plaas deur die onderliggende werklikheid van die teks in 

ag te neem. Gespreksontleding beantwoord die ‘waarom’ vraag.  

 

� Tema-ontleding – Met tematiese ontleding word temas in die data uitgewys wat dan in 

kategorieë of kodes gerangskik word. Die kategorieë of kodes word gebruik om data wat 

herhaaldelik voorkom te beskryf. Die data wat herhaaldelik voorkom, kan byvoorbeeld 

gekategoriseer word aan die hand van data met dieselfde denkpatrone of betekenis. 

 

In hierdie studie het die navorser gebruik gemaak van tema-ontleding, en wel in die vorm van 

tema kodering soos wat Terre Blanche, Durrheim en Painter (2006:322) voorstel. Hierdie 

metode behels die volgende vyf stappe: 

 

Stap 1: Inboeseming van vertroue – Die navorser moet vertroud raak met die ingesamelde 

data deur dit herhaaldelik deur te lees en aantekeninge te maak oor die verskillende temas en 

onderwerpe wat in die data opgesluit lê. Teen die tyd dat die navorser met die data vertroud is, 

behoort hy of sy min of meer te weet watter vertolking uit die data sal spruit. 
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Stap 2: Uitwys van temas – Namate die navorser deur die data lees, moet hy of sy 

aantekeninge maak van die temas wat herhaaldelik in die data voorkom. Dít kan gedoen word 

deur te kyk na watter beginsels aan die data onderliggend is aan die hand van die 

navorsingsvraag. Die temas moet in hoof- en subtemas herrangskik word. 

 

Stap 3: Kodering – Namate die navorser temas in die data uitwys, moet hy of sy die data 

kodeer. Dít kan gedoen word deur die data aan die hand van konsepte met dieselfde betekenis, 

gereelde denkpatrone, gedragspatrone of selfs gebeurtenisse te organiseer. Kodering van 

temas geskied om verskille en ooreenkomste in die data uit te wys. Nadat al die data gekodeer 

is, moet die navorser alle eenhede met dieselfde kodering saam groepeer. 

 

Stap 4: Kategorisering – Kategorisering moet plaasvind deur die fyner ooreenkomste of 

verskille tussen temas wat nié deur kodering vasgestel is nie, te bepaal. Kategorisering kan 

beskou word as ’n manier om die kodering van temas te hersien. Die doel hiervan is om data so 

te herstruktureer dat die navorser presies weet wat in die data vervat is. 

 

Stap 5: Vertolking – Die vertolking van data moet in ’n geskrewe verslag oor die bestudeerde 

verskynsel saamgevat wees. Die navorser moet sy of haar vertolking fynkam deur enige foute 

wat dalk in sy of haar data-ontleding kon insluip, te probeer regstel. Die vertolking van data 

moenie net op die navorser se persoonlike gevoelens berus nie, maar moet deur die data 

ondersteun word.  
 
Alles wat die leerders gesê het is getranskribeer om die leerders se antwoorde en uitdrukkings 

te ontleed. Leerders se nie-verbale gedrag tydens die onderhoud is ook neergeskryf. Die data-

ontleding is ongestruktureerd gedoen om spesifieke herhalende temas uit te wys.  

 

’n Konteksontleding is gedoen om die leerders se konteks én die diskoers wat na vore gekom 

het, saam met die data en in pas met die probleemstelling van die studie te vertolk. 

 

Die temas wat herhaaldelik voorgekom het, is gebruik om vrae vir die vraelys en die semi-

gestruktureerde onderhoud op te stel. Daar is ook gelet op aspekte van die onderwerp wat meer 

as ander beklemtoon is. Hierdie aspekte het aan die navorser ’n aanduiding gebied van watter 

riglyne meer aandag in ’n moontlike intervensieprogram sou moes ontvang. 
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Die tweede kwalitatiewe navorsingsmetode wat gebruik is, was onderhoude. 

 

4.3.7 Keuse van proefpersone vir onderhoude 
 

Onderhoude is met onderwysers, skoolhoofde en twee spesialiste in die veld van 

gedragsprobleme en bendegeweld gevoer. Onderwysers en skoolhoofde verbonde aan skole 

waar bendebedrywighede gereeld plaasvind, is as deelnemers gebruik. Die skole is in 

bendegeteisterde gebiede geleë. Die navorser het vrywilligers genooi om aan die studie deel te 

neem.  

 

Die onderwysers wat in bendegeteisterde gebiede onderrig het baie probleme wat hulle in die 

gesig staar. Leerders wat aan bendes behoort raak somtyds onbeskof met onderwysers en 

weier om enige skooltake te doen. Leerders kan somtyds ontwrigtende gedrag openbaar wat 

weer dissiplinêre probleme in die klaskamer veroorsaak. Baie onderwysers voel somtyds 

moedeloos en magteloos teen die bendegeweld wat hulle by hul werksplekke moet trotseer en 

glo dat daar weinig of min deur die onderwysowerhede gedoen word om hulle teen 

bendegeweld te beskerm. Die blote feit dat onderwysers die getraumatiseerde leerders moet 

kalmeer na ’n bende-aanval by die skool, maak hulle wanhopig omdat hulle nie altyd weet hoe 

om trauma aan te spreek nie. Aangsien skole nie oor ’n traumaberadingsplan beskik nie, glo 

baie onderwysers dat ’n intervensieprogram baie welkom in skole sal wees om onderwysers te 

help om getraumatiseerde leerders na ’n bende-aanval op skool te hanteer. 

 

Twee in-diepte onderhoude is met persone gevoer wat kenners op die gebied van bendes en 

bendegeweld is. Hierdie persone is dr Maynard van Breda en mnr Quinton Adams. 

 

Dr van Breda was onderwyser in Athlone – ’n bendegeteisterde omgewing - en skoolvoorligter 

vir 17 jaar. Hy het ook vir 11 jaar as opvoedkundige sielkundige  vir die Wes-Kaapse 

Onderwysdepartement gewerk. Sy pligte het onder andere die volgende ingesluit: 

krisisintervensie; traumaberading; in-diepte sielkundige intervensie; identifisering van 

ondersteuningsbronne vir adolessente in plaaslike gemeenskappe deur die SNOCS (Schools as 

Node of Care and Support) program. Vir sy doktorsgraad het dr van Breda ’n studie gedoen oor 

riglyne vir die bemagtiging van sekondêreskool opvoeders in die hantering van stokkiesdraai 

onder vroeë adolessente leerders. Hierdie leerders woon in bendegeteisterde gebiede in die 

Wes-Kaap. Hy was ook betrokke by die opleiding van onderwysers en ouers in die hantering 
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van gedragsprobleme by kinders en adolessente, veral ten opsigte van stokkiesdraai en skole 

geweld. Dr van Breda is tans werksaam by die Universiteit van Suid-Afrika as senior lektor in 

die Departement Sielkundige Opvoedkunde waar hy betrokke is by navorsing oor gedrags- en 

dissiplineprobleme by kinders en adolessente asook geweld in skole. 

 

Mnr Adams was voorheen ’n onderwyser en het later by die Universiteit van Stellenbosch 

gewerk waar hy vir sewe jaar die direkteur vir die Sentrum vir Kinder- en Jeugontwikkeling was.  

Mnr Adams praktiseer tans as sielkundige in ’n privaatpraktyk en sy hoofspesialiteitsarea is 

geweld in skole en gemeenskappe wat bendegeweld ook insluit. Mnr Adams het by meer as 

450 skole in die Wes-Kaap onderwysers opgelei in die hantering van leerders met 

gedragsprobleme. Hy is tans betrokke by projekte in die gemeenskap waar hy die ministers van 

Gemeenskapveiligheid, mnr Dan Plato en die minister van Maatskaplike Ontwikkeling, mnr 

Albert Fritz in die Wes-Kaapse raadgewer, adviseer oor hoe om die probleme oor jeugbendes 

aan te spreek. Hy is ook tans betrokke by ’n projek waar die provinsiale strategie oor 

jeugbendes in die Wes-Kaap hersien word. Met die hersiening van die provinsiale strategie oor 

jeugbendes word daar beoog om ’n gemeenskapsintervensiemodel vir landelike en stedelike 

jeugbendes te ontwikkel. 

 

Mnr Adams is mede skrywer van ’n artkel getiteld “Breaking with Township Gangsterism: The 

Struggle for Place and Voice. Hierdie artikel is in African Studies Quartely, Volume 11(4), 

Summer 2010 gepubliseer. Hy het al by verskeie geleenthede, plaaslik en internasionaal, 

referate oor bendegeweld gelewer.  

 

4.3.8 Data-insameling: Onderhoude  
 

Berg (2009:101) omskryf ’n onderhoud as ’n gesprek tussen die navorser en die respondent wat 

met ’n spesifieke doel voor oë gevoer word, naamlik om inligting in te win.   
 

Daar is ’n direkte, verbale interaksie tussen die onderhoudvoerder en die respondent, wat 

sekere voordele vir die navorsing inhou. Wanneer die onderhoudvoerder ’n goeie verhouding 

met die respondent smee, kan dit die respondent dermate motiveer om oor die onderwerp te 

praat sodat die navorser waardevolle inligting kan bekom wat hy of sy nooit andersins sou 

bekom het nie. Die onderhoudvoerder kan ook meer akkurate antwoorde van die respondent 

verkry en sodoende onsekerhede wat by die respondent kan bestaan uit die weg ruim. Aspekte 
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wat vir die onderhoudvoerder onduidelik is, kan ook opgeklaar word. Die onderhoudvoerder kan 

die nie-verbale reaksies van die respondent waarneem en dan verdere vrae aan hom of haar 

stel, wat oplossings vir onduidelikhede kan bied (McMillan, 2004:167). 

 

Die onderhoud as data-insamelingstegniek hou ook die voordeel in dat dit met enige persoon 

gevoer kan word, soos met minder geskoolde persone, of selfs kinders wat te jonk is om te lees 

en te skryf, aldus McMillan (2004:168). Die blote teenwoordigheid van die onderhoudvoerder 

tydens die onderhoud help om die aantal ‘nee’ of ‘ek weet nie’ antwoorde te verminder, en die 

onderhoudvoerder kan ook op vollediger antwoorde aandring indien die respondent sommige 

vrae onbevredigend beantwoord. ’n Nadeel van onderhoudvoering is dat dit duur en tydrowend 

is. 

 

4.3.8.1 Soorte onderhoude 
 

Berg (2009:104) wys drie kategorieë onderhoude uit, naamlik die gestruktureerde onderhoud, 

die ongestruktureerde onderhoud en die semi-gestruktureerde onderhoud. Die belangrikste 

verskil tussen hierdie onderhoudsoorte lê in die (on) buigsaamheid van die onderhoud-struktuur.  

Hierdie onderhoudsoorte word vervolgens bespreek. 

 

� Die gestruktureerde onderhoud: Die struktuur van die vrae in hierdie soort onderhoud is 

formeel: voorafopgestelde vrae word op ’n vasgestelde manier gevra en daar word nooit 

daarvan afgewyk nie. Daar word van vasgestelde metodes gebruik gemaak om na sekere 

antwoorde ondersoek in te stel, en die vlak van taalgebruik vir die vrae mag ook nie 

aangepas word indien die respondent nie sekere vrae verstaan nie.  

 

� Die ongestruktureerde onderhoud: Vir die ongestruktureerde onderhoud maak navorsers nie 

van voorafbepaalde vrae gebruik nie. Die navorser gebruik algemene gesprekvoering, en 

stel dan vrae aan die respondent namate die gesprek vorder. Die navorser verken ook 

aspekte wat gedurende die gesprekvoering onduidelik blyk te wees.  

 

� Die semi-gestruktureerde onderhoud: Soos die naam aandui is hierdie soort onderhoud nóg 

ten volle gestruktureerd nóg ongestruktureerd. Die onderhoudvoerder begin die onderhoud 

met vasgestelde vrae om die respondent se spesifieke inligting, houdings en opinies oor ’n 
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spesifieke bepaalde onderwerp te bekom. Algemene gesprekvoering vind plaas en vrae 

word gevra én beantwoord namate die gesprekvoering ontvou.  

 

Die soort vrae wat in bogenoemde onderhoude voorkom, sal nou verken word. 

 

4.3.8.2 Soort vrae in ’n onderhoud 
 

McMillan (2004:168) onderskei tussen drie soorte vrae wat in onderhoude gevra kan word, 

naamlik gestruktureerde, semi-gestruktureerde en ongestruktureerde vrae. 

 

Gestruktureerde vrae bied aan die respondent verskillende antwoorde waarvan hy of sy een 

moet kies. Semi-gestruktureerde vrae bied nie voorafopgestelde, gestruktureerde antwoorde nie 

en is oop ten einde ’n respons van die individu te kry. Ongestruktureerde vrae is oop en baie 

wyd.  

 

In hierdie studie is daar van die semi-gestruktureerde onderhoud met hoofsaaklik semi-

gestruktureerde vrae as data-insamelingstegniek gebruik gemaak. 

 

4.3.8.3 Beweegrede vir die gebruik van semi-gestruktureerde onderhoude 
 

Die semi-gestruktureerde onderhoud het die navorser die geleentheid gebied om feite, opinies, 

idees, emosies en lewenservarings van onderwysers en skoolhoofde wat aan bendegeweld 

blootgestel is, in ’n warm en empatiese atmosfeer te bespreek. Die navorser het ook die 

respondente se nie-verbale kommunikasie tydens die onderhoud waargeneem. Die twee in-

diepte onderhoude het ook lig gewerp op die aard en omvang van bendes en bendegeweld in 

die Wes-Kaap. 

 

4.3.8.4 Verloop van data-insameling deur middel van die onderhoud  
 

Die onderhoude wat met die onderwysers en die skoolhoofde gevoer is, is op band opgeneem.  

Die onderhoude is smiddae na skool by die onderskeie skole gevoer. Waar groepsinvloed in die 

fokusgroepe tot groepreaksies gelei het, is daar in die individuele onderhoude na individuele 

reaksies gesoek. Die in-diepte onderhoude met die twee kenners van bendegeweld is ook op 

band opgeneem. 
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4.3.9 Data-ontleding: Onderhoude 
 
Al die data wat tydens die onderhoude ingesamel is, is getranskribeer en in betekenisvolle 

kategorieë herstuktureer. Hierdie kategorieë voorsien temas wat vir die intervensieprogram 

gebruik kan word.  

 

Soos met die ontleding van die data uit die fokusgroep, het die navorser weer eens Terre 

Blanche, Durrheim en Painter (2006:322) se vyf stappe vir data-ontleding gevolg.  

 
4.4 ETIESE OORWEGINGS 
 
Sekere stappe is gevolg om te verseker dat die studie aan alle etiese standaarde voldoen.  Die 

Wes-Kaapse Onderwysdepartement se toestemming is verkry om die navorsing by die 

onderskeie skole te doen. Die skoolhoofde van al vier deelnemende skole is om toestemming 

genader. Die navorsingsdoelstellings was deursigtig, en die onderskeie betrokkenes is in kennis 

gestel wat met die navorsingsresultate gedoen sou word, naamlik, dat riglyne opgestel sou word 

vir ’n voorgestelde intervensieprogram vir leerders wat deur bendegeweld geteister word. Alle 

toestemmingsbriewe is by hierdie tesis aangeheg. Die ouers is by oueraande in kennis gestel 

van die pogings (onder meer die navorsing) om teistering deur bendes te probeer hokslaan.  

 

Toestemming van die Navorsingsetiekkomitee van die Kollege vir Opvoedkunde aan UNISA is 

verkry onder klaringsnommer 2012/0595-686-2/…011, van 30/05/2012. Die etiese 

klaringsertifikaat is hierby aangeheg as Addendum I. 

 

Geen respondente is op enige manier uitgebuit nie en die respondente se privaatheid is so ver 

moontlik beskerm. Respondente is verseker dat hulle anoniem sou bly en dat hulle veiligheid 

nie in gedrang sou kom nie. 

 

4.5 SAMEVATTING 
 
Hierdie hoofstuk het ’n uitvoerige beskrywing gebied van die empiriese ondersoek wat in hierdie 

studie onderneem is. 
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Die navorsingsontwerp en –metodes is volledig bespreek, soos ook die data-insameling en –

ontleding.  In die volgende hoofstuk kom die resultate van die empiriese ondersoek aan die bod. 
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HOOFSTUK 5 
 

RESULTAATVERTOLKING EN STUDIEBEVINDINGE 
 

5.1 INLEIDING 
 
In die vorige hoofstuk is die navorsingsontwerp en -metodes wat in hierdie studie gebruik is, 

bespreek. In hierdie hoofstuk word die data uit die empiriese ondersoek vertolk. Die 

gevolgtrekkings en aanbevelings op grond van die resultate word in hoofstuk 6 bespreek. 

 

5.2 BEWEEGREDE VIR EMPIRIESE ONDERSOEK 
 
In hierdie studie is daar van sowel kwalitatiewe- as kwantitatiewe navorsingsmetodes gebruik 

gemaak. 

 

Vir die kwalitatiewe navorsingsmetode het die navorser volgens die verklarende of vertolkende 

paradigma te werk gegaan. ’n Fokusgroeponderhoud sowel as onderhoude met onderwysers 

en skoolhoofde is gevoer. Daar is ook twee in-diepte onderhoude met kenners op die gebied 

van bendes en bendegeweld gevoer. Hierdie data is ontleed deur dit volgens temas te rangskik. 

  

Vir die kwantitatiewe navorsing het die navorser die positivistiese paradigma gevolg deur 

numeriese data en statistiese ontledingsmetodes te gebruik om spesifieke handelinge van 

proefpersone te meet. Twee vraelyste is ontwerp om data by leerders en onderwysers in te 

samel. Daar is van groepvraelyste gebruik gemaak om data by die leerders in te samel. 

Altesaam 360 leerders en 15 onderwysers en skoolhoofde van vier verskillende skole het die 

vraelyste voltooi.  

 

Die doel met die gebruik van die vraelyste was om vas te stel wat leerders, onderwysers en 

skoolhoofde van ’n trauma-intervensieprogram sou vereis. Uit die vraelysdata het die navorser 

inligting verkry oor die leefwêreld en veral die behoeftes van leerders sowel as onderwysers en 

skoolhoofde in ’n bendegeteisterde gebied.  

 

Die vraelyste bestaan uit verskillende afdelings wat elk ’n spesifieke aspek van die uitwerking 

van bendegeweld op leerders, onderwysers en skoolhoofde verteenwoordig. 
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5.3 VERTOLKING VAN DIE KWANTITATIEWE NAVORSING 
 

Afdeling A van die vraelys vir die leerders het uit hul biografiese gegewens bestaan. Die 

resultate is soos volg: 

 

5.3.1 Biografiese gegewens van leerders  

� Aantal respondente van elke skool 
Skool 1   64 

Skool 2   64 

Skool 3   43 

Skool 4          189 

 

� Geslag 
Manlik    174 

Vroulik    186 

 

� Ouderdom 
11 jaar    112 

12 jaar    141 

13 jaar    71 

14 jaar    32 

15 jaar    4 

 

� Huistaal 
Afrikaans   238 

Engels    102 

Xhosa    18 

Zoeloe    1 

 

� Gesinsamestelling 
Pa, ma, broer(s), suster(s) 239 

Slegs ’n pa    7 

Slegs ’n ma   47 

Slegs ’n stiefpa  3 
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Slegs ’n stiefma  0 

Ander    63 – Sommige leerders woon by grootouers of ander 

                familielede. Ander woon by hul ouers se vriende. 

               

 

� Aantal vertrekke in huis 
Een    31 

Twee    70 

Drie    58 

Vier en meer   200 

 

Daar is ’n verband tussen swak sosio-ekonomiese omstandighede en lidmaatskap tot ’n bende. 

Pepler (1995:3) noem dat die skoolsukses van leerders dikwels deur swak sosio-ekonomiese 

omstandighede benadeel word. Hierdie siening van Pepler (1995:3) word deur Gaum (2002:15) 

ondersteun wanneer hy noem dat faktore soos ’n lae inkomste, werkloosheid en swak huislike 

omstandighede tot lidmaatskap van ’n bende lei. Aangesien bendes in die materiële behoeftes 

van arm leerders kan voorsien, sal sulke leerders maklik bende-aansluiting oorweeg. 

 

Bepaalde konstrukte is vir al die stellings in die vraelyste uitgewys. Die konstrukte vir die vraelys 

van die leerders word in die volgende afdeling in tabelvorm voorgestel. 

 

5.3.2  Aangewese konstrukte vir die vraelys vir leerders 
 
Konstruk 1 
Die invloed van bendegeweld op leerders se akademiese prestasie: Afd B 
stellings 1, 2 en 3 

N Stelling Stem 
saam 

Onseker Stem nie 
saam nie 

360 1.  Bendegeweld beïnvloed  
     my skoolwerk  negatief. 

138 (38%) 81 (23%) 141 (39%) 

360 2. As ek aan die bendegeweld  
    dink, kan ek nie op my 
    skoolwerk konsentreer nie. 

217 (60%) 71 (20%) 72 (20%) 

360 3. Wanneer die bendes die 
    dag by ons skool toeslaan 
    voel ek so angstig dat ek  
    nie my skoolwerk kan doen 
    nie. 

208 (58%) 61 (17%) 90 (25%) 

 Gemiddelde % 52% 20% 28% 
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Die meeste van die leerders, naamlik 52%, stem saam dat die bendegeweld so ’n groot invloed 

op hulle het dat dit hul funksionering by die skool belemmer. Een leerder het in sy vraelys die 

volgende stelling gemaak: “Die bendegeweld neem my konsentrasie van my skoolwerk weg en 

dít maak dat ek nie reg kan dink nie.”  

 

’n Paar het in hul vraelyste genoem dat baie leerders in die toilette en klaskamers wegkruip 

wanneer daar bendegeweld by die skool uitbreek. 

 
Konstruk 2 

Onveiligheid om ekstra-kurrikulêre hulp ná skool te ontvang Afd B stellings 4, 
5, 6, 7 en 8.           Afd E stelling 1 

N Afd. B - Stelling Stem saam Onseker Stem nie 
saam nie 

360 4. As gevolg van die 
bendegeweld  in  ons 
omgewing is dit nie veilig 
om smiddae biblioteek toe 
te gaan om daar 
naslaanwerk te doen nie. 

237 (66%) 48 (13%) 75 (21%) 

360 5. Ek bly soms weg van die 
skool  oor die bendegeweld. 

127 (35%) 41 (11%) 192 

(53%) 

360 6. As gevolg van die 
bendegeweld in ons 
omgewing kan my ouers nie  
oueraande by die skool 
bywoon om my vordering 
met my onderwysers te 
bespreek nie. 

180 (50%) 70 (19%) 110 

(31%) 

360 7. Dit is onveilig om vir ekstra 
kurrikulêre hulp, soos  
ekstra Wiskunde klasse, ná 
skool te bly omdat die 
omgewing gevaarlik is. 

186 (52%) 52 (14%) 122 

(34%) 

360 8. Ná ’n bende voorval by ons 
skool gaan daar baie tyd 
verlore voordat lesse weer 
’n aanvang neem. 

135 (38%) 80 (22%) 145 

(40%) 

N Afd E - Stelling    

 

360 

1. Die bendes in ons 
omgewing maak dat baie 
van die inwoners onveilig 
voel om saans in die gebied 

291 (81%) 23 (6%) 46 (13%) 
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te loop. 
 Gemiddelde % 53,7% 14,2% 32% 

 
Op grond van die persentasieverspreiding in hierdie konstruk stem die meeste van die leerders 

saam dat dit onveilig is om smiddae ná skool ekstra-kurrikulêre hulp soos ekstra Wiskunde-

klasse te ontvang, aangesien die bendebedrywighede in die gebied dit onveilig maak om in die 

strate rond te beweeg.   

 

Sommige leerders is bang om smiddae biblioteek toe te gaan om inligting vir hul skooltake te 

kry. Hulle vrees konfrontrasie met bendelede. Een respondent het die volgende in sy vraelys 

genoem: “My selfoon is afgeneem deur ’n bendelid toe ek van die biblioteek op pad huis toe 

was.” 

 

’n Redelike aantal leerders rapporteer dat hulle wel skool toe kan gaan en in die middae kan 

rondbeweeg wat daarop aandui dat die gevaarlike omgewing nie vrees by hulle inboesem nie. 

Die antwoord lê waarskynlik daarin dat die leerders gewoond aan bendes is en daarom nie ’n 

poging aanwend om bende-aktiwiteit te vermy nie. Dit blyk dat die leerders dit as gevaarliker 

beskou om saans rond te beweeg, aangesien 81% voel dat hulle hele omgewing saans onveilig 

is. 

 
Konstruk 3 

Aantal dae afwesig in 2011 as gevolg van bendegeweld Afd B stelling 10 

N Stelling Geen 
dae 

1 tot 2 
dae 

3 tot 4 
dae 

5 tot 10 
dae 

Meer 
as 10 
dae 

360 10. Hoeveel dae was jy 
tot dusver vanjaar 
van die skool afwesig 
as gevolg van die 
bendebedrywighede 
in jul omgewing? 

255 
(71%) 

59 (16%) 17 (5%) 11 (3%) 18 
(5%) 

 
Dit blyk dat ongeveer ’n derde van die leerders se skoolbywoning deur bendegeweld beïnvloed 

word. Altesaam 29% van die leerders was vanaf Januarie tot September 2011, dit wil sê uit ’n 

totaal van 166 skooldae, tussen een en 10 dae afwesig. 
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Sommige leerders meen dat dit veiliger is om by die huis te bly as om skool toe te gaan weens 

die bendegeweld in hulle omgewing. ’n Leerder het in sy vraelys genoem: “Ek is bang vir die 

bendes en daarom bly ek liewer by die huis.” 

 

Konstruk 4 

Leerders se toekomsbeskouing in die lig van bendegeweld Afd C stellings 1, 2, 
3 en 4 

N Stelling Stem saam Onseker Stem nie saam 
nie 

360 1. Vir my lyk die 
toekoms onseker. 

122 (34%) 98 (27%) 140 (39%) 

360 2. As ek aan die 
toekoms dink, word 
ek soms bang. 

189 (53%) 79 (22%) 92 (26%) 

360 3. As ek aan die 
toekoms dink, dink 
ek daar kan 
probleme wees. 

204 (57%) 77 (21%) 79 (22%) 

360 4. Ek sien nie uit na 
die toekoms nie. 

74 (21%) 61 (17%) 225 (63%) 

 Gemiddelde % 41,3% 21,8% 37,5% 

 
Op grond van die resultate in hierdie konstruk blyk dit dat die meeste van die leerders 

bedenkinge oor die toekoms het. 

 

Alhoewel aanvaar moet word dat ’n negatiewe toekomsperspektief ander redes as bendes en 

geweld kan insluit, bevestig die antwoorde op oop vrae dat bende-aktiwiteit in hulle omgewing ’n 

belangrike oorsaak van die leerders se negatiewe toekomsvisie is. ’n Hele aantal leerders meen 

dat die bende-aktiwiteite in hul omgewing sommige van hul maats so nadelig raak dat hulle vir 

hul lewens vrees en op ’n vroeë ouderdom reeds die skool verlaat. Die gevolg is dat daardie 

leerders die geleentheid ontneem word om hul skoolloopbane te voltooi en verder te gaan 

studeer.  ’n Dogter het in haar vraelys die volgende stelling gemaak: “Ek vrees dat ek met ’n 

mes gesteek kan word of dat ek verkrag kan word wanneer ek hoërskool toe moet gaan. Ek wil 

liewer gaan werk nadat ek my laerskoolloopbaan voltooi het.” 
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Konstruk 5 

Leerders wat hulle wél met die idee van bendes vereenselwig Afd D stellings 1, 
2, 3, 6 en 7 

N Stelling Stem 
saam 

Onseker Stem nie saam nie 

360 1. By ons skool is daar 
kinders wat dink dit is 
“cool” om tot ’n 
bendegroep te 
behoort 

261 (73%) 38 (11%) 61 (17%) 

360 2. Onder my groepie 
maats is daar kinders 
wat van bendes hou. 

167 (46%) 47 (13%) 146 (41%) 

360 3. As ek groot is,  wil ek 
by ’n bende aansluit. 

31 (9%) 41 (11%) 288 (80%) 

359 6.   Bendelidmaatskap 
      laat my voel dat ek 
      tot ’n groep 
      behoort.  

89 (25%) 71 (20%) 199 (55%) 

360 7.   Ek wil by ’n bende 
      aansluit omdat ek  
      soms alleen voel. 

42 (12%) 55 (15%) 263 (73%) 

 Gemiddelde % 33% 14% 53,2% 

 
Dit is opvallend dat 73% van die leerders sê dat dit gewild is onder kinders om tot ’n bende te 

behoort. Dit is ook beduidend dat ongeveer 11% van die kinders beplan om eendag by bendes 

aan te sluit. Die feit dat hulle eensaamheid as rede aanvoer en dat 25% van die kinders die 

stelling maak dat bendelidmaatskap hulle die gevoel gee dat hulle iewers tuis hoort, is ’n 

verdere bevestiging van die kinders se algemene gevoel van lewens-onveiligheid. Op ’n 

positiewer noot is die teendeel van hierdie terugvoer dat 80% van die kinders nié van plan is om 

by bendes aan te sluit nie.  

 

Konstruk 6 

Algemene gevoelens van onveiligheid Afd E stellings 2 en 3 

N Stelling Stem saam Onseker Stem nie saam nie 
360 1. As die bendes by 

ons skool is, is ek 
bang ek kry seer.  

287 (80%) 35 (10%) 38 (11%) 

360 2. As die bendes by 
ons skool is, is ek 
bang my maats of 
onderwysers word 
geskiet. 

296 (82%) 26 (7%) 38 (11%) 

 Gemiddelde % 81% 8,5% 11% 
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Altesaam 81% van die leerders stem saam dat hulle as gevolg van die bendegeweld gevoelens 

van fisiese onveiligheid by die skool ervaar. Dit wil voorkom of die bendes die gemeenskap se 

veiligheid bedreig en dat baie mense verkies om liewer by die huis te bly as om in die gebied 

rond te beweeg.  

 

Een van die leerders noem in sy vraelys: “Ek voel ongelukkig oor die bendes in ons gebied.  

Ons kan nie smiddae in die straat speel nie, want ons is bang hulle kan ons raak skiet.” ’n Ander 

leerder het die volgende stelling in sy vraelys gemaak: “Daar is bendes wat my broer, wat ook 

aan ’n bende behoort, by die huis kom soek het en my ma met die dood gedreig het as hulle 

hom nie kry nie.”  

 

Konstruk 7 

Gereeldheid van misdaad waar die leerders woon Afd E stelling 6 

N Stelling Elke dag Gereeld Een keer 
per 

week 

Een 
keer per 
maand 

Meer 
kere 

359 6. Hoe gereeld 
vind 
misdade in 
jou 
woongebied 
plaas?  

76 (21%) 151 

(42%) 

40 (11%) 43 

(12%) 

49 (14%) 

 
Die resultate van hierdie konstruk doen aan die hand dat die meeste van die leerders, naamlik 

63%, reken dat bendegeweld elke dag of gereeld in hul gebied plaasvind. Altesaam 23% van 

die leerders meen dat misdaad een keer per week of een keer per maand in hul woongebied 

plaasvind. 

 

Een leerder het sy behoefte aan fisiese beskerming uitgespreek deur te wens dat daar nóg 

Bambanani werkers en veiligheidswagte by hul skool aangestel moet word om hulle te beskerm 

teen die bendes wat so gereeld by die skool toeslaan. 

 

5.3.3 Summatiewe vertolking van die vraelys vir leerders 
 

Op grond van die resultate wat uit die vraelys vir leerders verkry is, is dit duidelik dat 

bendegeweld die leerders se akademiese prestasie benadeel, aangesien die akademiese 
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program ontwrig word wanneer bendes by die skool toeslaan. Die leerders wat tot bendes 

behoort, dra tot die onveiligheid van opvoeders en leerders by skole by, omdat vyandige 

bendelede hulle gereeld by die skool kom soek. Hierdie bendelede baklei dan met die leerders. 

Dit het ook aan die lig gekom dat dit onveilig is vir leerders om in hul woongebied rond te 

beweeg.Die oorgrote meerderheid van die leerders vereenselwig hulle nié met die idee van 

bendes nie. 

 

‘n Herhalende tema is gevoelens van basiese lewens-onveiligheid onder leerders, sowel as die 

behoefte aan beter beskerming. In die lig van die gevoelens van onveiligheid, lyk dit of sommige 

leerders hulle na bendes wil wend vir beskerming en omdat hulle graag iewers wil tuishoort. Dit 

lyk of daar ’n gebrek is aan lewensvaardighede, soos hoop vir die toekoms en ’n bewustheid 

van ander dinge buiten bendes wat jou ook kan laat veilig voel. 

 

Die konstrukte vir onderwysers en skoolhoofde word vervolgens bespreek. Omdat die vraelyste 

deur slegs 15 onderwysers en skoolhoofde ingevul is, word daar nie van persentasies gebruik 

gemaak nie, maar word die data kwalitatief vertolk. 

 

5.3.4 Aangewese konstrukte vir die vraelys vir onderwysers en skoolhoofde 
 
Konstruk 1 
Belewing van fisiese onveiligheid by die skool 
Afd A stellings 1, 2, 3 en 4 
Wat fisiese onveiligheid betref, meld die onderwysers en skoolhoofde dat die teenwoordigheid 

van bendes hulle onveilig laat voel by die skool, tydens buitemuurse aktiwiteite en in die groter 

omgewing van die skool. Hulle maak ook melding van voortdurende gevoelens van angs en die 

gevoel dat hulle in gevaar is. 

 

Een onderwyser het in sy vraelys die volgende stelling gemaak: “Ek ervaar emosies van angs 

en vrees by die skool as gevolg van die bendegeweld. Ek vrees dat ek leed deur die bendes 

aangedoen kan word.” ’n Ander opvoeder skryf: “Ek voel magteloos oor die bendegeweld omdat 

die situasie buite my beheer is.” 
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As gevolg daarvan dat onderwysers gevoelens van angs en vrees ervaar, word buitemuurse 

aktiwiteite by hierdie skole afgeskeep, wat op sy beurt ’n negatiewe invloed op leerders se 

holistiese ontwikkeling het. 

 

Konstruk 2 
Sielkundige impak van bendegeweld 
Afd B stellings 1 en 2 
Die respondente noem dat die bendegeweld ’n sielkundige impak op hul werksvermoë het. Dit 

lyk of hulle tydens bendebedrywighede by die skool gevoelens van angs en vrees ervaar. Baie 

onderwysers gaan met stresverlof omdat die situasie vir hulle onhoudbaar raak. 

 

Een opvoeder maak die volgende stelling ten opsigte van bendegeweld: “Die bendegeweld laat 

’n lae moreel by onderwysers ontstaan. Werk wat ek graag wou afhandel, moet nou agterweë 

gelaat word totdat dinge rustiger by die skool gaan.” 

 

 ’n Ander opvoeder het in sy vraelys genoem: “Baie leerders is afwesig tydens bendegeweld, en 

lesse moet dan herhaal word. Ek kan nie altyd my werk doen soos wat beplan is nie.” 

 

Die afleiding kan dus gemaak word dat bendegeweld die werksvermoë en -prestasie van baie 

onderwysers benadeel en dat dit hulle van hul motivering ontneem om hulle werk met 

entoesiasme aan te pak. Daar is ’n ondertoon van passiwiteit en magteloosheid onder die 

onderwysers te bespeur. 

 

Konstruk 3 
Onmiddellike gevolg van ’n voorval van bendegeweld by die skool  
Afd C stelling 1 
Die meeste onderwysers wat aan die studie deelgeneem het, is dit eens dat dit moeilik is om 

leerders ná ’n voorval van bendegeweld by die skool te kalmeer, omdat daar dan chaos en 

wanorde by die skool heers.  

 

’n Onderwyseres noem in haar vraelys dat hulle ná ’n voorval van bendegeweld min 

ondersteuning aan leerders kan bied, want hulle beskik nie oor die nodige vaardighede om 

trauma te hanteer nie. ’n Ander onderwyser ondersteun dié siening: “Ek gesels liewer met die 
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getraumatiseerde leerders om die aard van hulle probleme vas te stel, en dan praat ek hulle 

maar moed in, omdat ek nie regtig weet wat om te doen nie.” 

 

Die afleiding kan hier gemaak word dat die bendegeweld gevoelens van magteloosheid by 

onderwysers teweegbring, en dat hulle nie altyd weet hoe om die situasie ná ‘n voorval van 

bendegeweld te hanteer nie. 

 

Konstruk 4 
Menings oor wat leerders ná bendegeweld benodig 
 Afd C stellings 2, 3 en 4 
Afd D stellings 1 en 2 
By hierdie konstruk is dit opvallend dat die oorgrote meerderheid van die respondente 

saamstem dat leerders ondersteuning nodig het nadat bendegeweld by die skool plaasgevind 

het. Hierdie onderwysers en skoolhoofde glo dat ’n intervensieprogram noodsaaklik is om 

getraumatiseerde leerders in krisistye te help.   

 

“Die onderwysowerhede kan ons ondersteun om getraumatiseerde leerders in skole te help 

deur professionele persone by skole aan te stel wat oor die nodige kennis en vaardighede 

beskik om trauma te hanteer” het ’n opvoeder in sy vraelys geskryf. Hierdie onderwyser glo dat 

hulle meer tyd sal hê om op die onderrig van leerders te konsentreer as hulle skool oor ’n 

intervensieprogram beskik. 

 

’n Ander onderwyser skryf: “Daar is ’n behoefte aan sekuriteit en veiligheid by die skole waar 

ons werk om die onderrigprogram met die minimum onderbrekings voort te sit.” 

 

Nog ’n onderwyser het die volgende stelling in sy vraelys gemaak: “Die onderwysowerhede kan 

die kurrikulum aanpas om voorsiening te maak vir ’n vak soos Voorligting op die skoolrooster, 

om byvoorbeeld besprekings te kan hou oor hoe om probleme wat op skool ervaar word te 

hanteer.” Hierdie onderwyser bedoel dat die kurrikulum van die verpligte skoolvak 

Lewensoriëntering so aangepas moet word dat dit krisisintervensie insluit. 

 

Die afleiding kan gemaak word dat ’n intervensieprogram ’n groot aanwins vir die 

bendegeteisterde skole sal wees. Die tema van veiligheid wat in die konstrukte van die leerders 

voorgekom het, word ook in die konstrukte van die opvoeders en skoolhoofde herhaal. 



173 
 
Konstruk 5 
Bestaande intervensie- en traumaprogramme by skole 
 Afd C stellings 5 en 6  
Die meeste onderwysers en skoolhoofde het aangedui dat daar nié bestaande intervensie- en 

traumaprogramme by hul skole is nie.   

 

’n Onderwyser het in sy vraelys genoem: “Ons skool sal definitief baat vind by ’n 

intervensieprogram, aangesien so ’n program die probleme wat ons tans by ons skool ervaar, 

sal hanteer.” Die afleiding kan gemaak word dat ’n intervensieprogram baie van die probleme 

wat bendes by skole veroorsaak, die hoof sal bied. 

 

5.3.5 Summatiewe vertolking van die vraelys vir opvoeders en skoolhoofde 
 

Die bendegeweld by skole veroorsaak vrees en angs by onderwysers en skoolhoofde, omdat dit 

paniek en chaos by skole saai en die onderrigprogram negatief beïnvloed. Die onderwysers 

spreek gevoelens van magteloosheid uit om die situasie te hanteer. Hulle vrees soms vir hulle 

lewens sowel as dié van die leerders. Onderwysers en skoolhoofde het ’n behoefte aan 

beskerming teen bendegeweld by die skole. Onderwysers meld dat hulle nie ná ’n bende-aanval 

met skoolwerk kan aangaan nie. Hulle noem dat die leerders ná ’n bende-aanval by die skool 

krisisintervensie nodig het. Onderwysers sal ook graag kort kursusse wil bywoon waar hulle kan 

leer hoe om trauma te hanteer, sodat hulle weet wat om te doen wanneer leerders trauma 

ervaar. Die bendegeweld benadeel die moreel van onderwysers wat ’n demper op hul 

werksvermoë plaas. 

 

Die afleiding kan gemaak word dat baie onderwysers ’n behoefte het aan die inwerkingstelling 

van ’n intervensieprogram by skole wat hulle sal help om trauma te hanteer. Onderwysers voel 

net so onveilig soos die leerders en net soos die leerders voel hulle ook magteloos en 

onbeskerm. Dit lyk asof die onderwysers deel van die probleem, naamlik die onbeskermde 

groep, is. Die passiwiteit wat onder die onderwysers bestaan lei waarskynlik daartoe dat 

leerders nog meer blootgestel voel by die skool omdat die onderwysers hulle nie fisies kan 

beskerm nie, maar om verstaanbare redes self beskerming nodig het. 
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5.4 VERTOLKING VAN KWALITATIEWE NAVORSING 
 
Die navorser het van ’n fokusgroeponderhoud sowel as van semi-gestruktureerde onderhoude 

met onderwysers en skoolhoofde gebruik gemaak om data kwalitatief in te samel.  Twee in-

diepte onderhoude is ook met kenners van bendes en bendegeweld gevoer. 

 

5.4.1 Fokusgroeponderhoud 
 
’n Fokusgroeponderhoud is by een van die vier deelnemer skole gehou. Agt leerders, twee van 

elke skool, het deelgeneem. Die hoofdoel met die fokusgroeponderhoud was om ’n blik te kry 

op die leefwêreld van leerders wat by die skool deur bendegeweld geteister word. ’n Volledige 

transkripsie van die fokusgroeponderhoud is hierby aangeheg as bylae B. 

 

Die volgende temas het herhaaldelik in die fokusgroeponderhoud voorgekom: 

� Bendegeweld het ’n negatiewe invloed op leerders se skoolwerk. Wanneer bendes die dag 

by die skool toeslaan, word die akademiese program ontwrig. Skoolwerk wat die leerders 

moes doen, moet oorstaan tot wanneer dinge weer normaal by die skool verloop. Baie 

leerders is getraumatiseer ná ’n bendevoorval by die skool, met die gevolg dat hulle geen 

skoolwerk kan doen nie. Die afleiding kan gemaak word dat die grootste behoefte aan 

krisisintervensie direk ná ‘n bende-aanval is. 

 

� As gevolg van die bendegeweld in die omgewing is daar deurlopende gevoelens van angs.  

Al is die skooldag rustig, is daar gevoelens van bedreiging en naderende onheil. Die angs 

oor die onvoorspelbaarheid van elke dag word deurlopend aangetref. Dít beteken dat, 

benewens die behoefte aan krisisintervensie direk ná ’n bende-aanval, daar ook 

deurlopende gevoelens van onveiligheid is wat hanteer moet word. Onderwysers moet 

leerders eers kalmeer en moed inpraat ná ’n bende voorval voordat die akademiese 

program weer aandag kan ontvang. 

 

� Leerders voel bang om smiddae ná skool biblioteek toe te gaan of vir ekstra kurrikulêre hulp 

soos ekstra Wiskunde-klasse by die skool te bly uit vrees dat bendelede hulle sal seer 

maak. Sodra leerders in areas buite hul onmiddellike buurt beweeg, stel hulle hulself bloot 

aan bendes, wat hulle kan seermaak of van hul besittings beroof. 
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� Daar is leerders op skool wat aan bendes behoort en by bende aktiwiteite betrokke is. 

Vyandige bendelede kom soek soms hierdie leerders by die skool, met die gevolg dat ander 

leerders sowel as die onderwysers se lewens in gevaar gestel word. Die fokusgroep het 

gevoel dat hierdie leerders geskors moet word, omdat hulle ander leerders en onderwysers 

se veiligheid in gedrang bring.   
 

� Leerders wie se familielede aan ’n bende behoort raak soms onbeskof met onderwysers.   

Hulle knou ook ander leerders af, omdat hulle weet hulle familie sal vir hulle intree as daar 

probleme ontstaan. Die fokusgroep het gevoel dat hierdie leerders konflik deur middel van 

geweld probeer oplos, omdat hulle staatmaak op die steun van hul familielede wat aan 

bendes behoort. 
 

� Bendes en bendebetrokkenheid word nie deur al die deelnemers aan die fokusgroep as 

negatief beskou nie. Baie leerders streef nie daarna om hul skoolloopbaan te voltooi nie, 

want dit lyk vir hulle “cool” om tot ’n bende te behoort weens die öenskynlike mag en geld 

waaroor bendelede beskik. Die fokusgroep glo dat die bende in hulle materiële behoeftes 

kan voorsien. Hulle glo ook dat bendelede hulle sal beskerm as hulle in gevegte met ander 

mense betrokke raak. 
 

� Die gereelde voorkoms van bendegeweld maak dit onveilig om saans rond te loop of in ’n 

ander gebied te beweeg weens die gevaar van roof. Leerders wil ook nie aan buitemuurse 

aktiwiteite deelneem nie uit vrees dat hulle op pad huis toe deur bendes beroof of 

seergemaak kan word. Van die leerders het tydens die fokusgroeponderhoud genoem dat 

dit soms vir hulle ouers onveilig is om oueraande by die skool by te woon om hulle vordering 

met hulle opvoeders te bespreek. 
 

� Daar is ’n gevoel van basiese lewensonveiligheid onder leerders, sowel as ’n behoefte aan 

beskerming teen bendes by skole. Van die leerders in die fokusgroep het genoem dat hulle 

hul na bendes wend vir beskerming, omdat hulle glo dat jy minstens iewers tuishoort as jy 

aan ’n bende behoort.  
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5.4.2 Semi-gestruktureerde onderhoude 
 

Die navorser het semi-gestruktureerde onderhoude met onderwysers en skoolhoofde van die 

vier deelnemerskole gevoer. Die doel met die semi-gestruktureerde onderhoude was om die 

navorser ’n aanduiding te bied van hoe bendegeweld die onderwysers raak, sowel as om vas te 

stel watter behoeftes die opvoeders ten opsigte van ’n beradingsprogram het. 

 

Die volgende temas het in die semi-gestruktureerde onderhoude na vore getree: 

 

� Aangesien opvoeders as gevolg van die bendegeweld in die omgewing dikwels vir hul 

lewens vrees, laat dit ’n lae moreel by hulle ontstaan. Onderwysers moet soms hul 

klaskamers se deure gesluit hou uit vrees dat bendelede op enige tydstip kan instorm op 

soek na leerders wat aan vyandige bendes behoort. Die passiwiteit en magteloosheid wat 

onderliggend by die opvoeders teenwoordig is skep waarskynlik ’n omgewing waar kinders 

selfs meer onveilig voel omdat niemand daadwerklik en sterk optree om hulle te beskerm 

nie. 
 

� By sommige skole is opvoeders se werksomstandighede nie na wense nie. Onderwysers 

glo dat hulle nie die nodige veiligheidsondersteuning van die Onderwysdepartement ontvang 

nie, met die gevolg dat hulle baie gedemotiveerd is. Die bendegeweld veroorsaak dat 

sommige onderwysers nie altyd hulle werk kan doen soos wat beplan is nie. Hierdie stand 

van sake benadeel onderwysers se werksvermoë, aangesien onderbrekings in die 

onderrigprogram veroorsaak dat werk herhaal moet word. 
 

� Die onderwysers en skoolhoofde opper óók die tema van veiligheid ná skoolure wat uit die 

vraelyste en fokusgroep na vore gekom het. Hulle voel dat sportvelde en ander fasiliteite 

gevaarliker is buite skoolure, omdat die omgewing dan meer verlate is. 
 

� Sommige leerders wie se familielede aan bendes behoort, is soms uittartend, omdat daardie 

leerders glo dat hulle onaantasbaar is. Sodra die onderwyser hulle vir hul swak gedrag straf, 

sal die leerder se familielede op die onderwyser toeslaan. Die gevolg is dat baie 

onderwysers dissiplinêre probleme in hul klasse gelate aanvaar, omdat hierdie uittartende 

leerders in die meeste gevalle die onderrigprogram moedswillig ontwrig en weet dat daar nie 

teen hulle opgetree sal word nie. 
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� Bendegeweld benadeel opvoeders se werk. Die onderwysowerhede toon geen simpatie 

teenoor onderwysers wat weens bende-aktiwiteite by die skool nié hulle leerplan kon voltooi 

nie. Die bende-aktiwiteite veroorsaak ook dat baie leerders wegbly van die skool uit vrees vir 

hulle veiligheid.   
 

� Sommige onderwysers bly tuis uit vrees vir hul lewens. Die leerders van die onderwyser wat 

afwesig is, word dan tussen die ander onderwysers verdeel. Sulke groot klasse maak dit 

moeilik om dissipline te handhaaf en dus moet werk in baie gevalle herhaal word.   
 

� Die skole van die onderwysers met wie onderhoude gevoer is, bied geen bystand aan 

leerders wat weens bendegeweld getraumatiseer is nie. Aangesien baie onderwysers nie 

opgelei is om trauma te hanteer nie, meen hulle dat ’n beradingsprogram groot verligting by 

bendegeteisterde skole sal bring. Hulle reken dat ‘n beradingsprogram in hul behoeftes sal 

voorsien om getraumatiseerde leerders tydens bendegeweld-episodes by die skool te help. 
 
Op grond van temas wat uit die semi-gestruktureerde onderhoude met die onderwysers en 

skoolhoofde spruit, kan daar afgelei word dat bendegeweld die skoolgemeenskap op verskeie 

vlakke benadeel. 

 

5.4.3 In-diepte onderhoude met kenners van bendegeweld 
 
Twee in-diepte onderhoude is met kenners van bendes en bendegeweld gevoer. Die doel van 

die in-diepte onderhoude is om die aard en omvang van bendegeweld te bepaal en om vas te 

stel hoe dit skole, in veral die Wes-Kaap, impakteer. Daar is ook gepoog om oplossings vir die 

bendeprobleem te soek asook vir moontlike riglyne wat in ’n intervensieprogram gebruik kan 

word. 

 

Die volgende inligting het uit die in-diepte onderhoude na vore gekom: 

 

Die twee respondente het albei hulle kommer uitgespreek oor faktore soos werkloosheid, die 

swak sosio-ekonomiese omstandighede waarin baie mense hulle bevind asook die wedywering 

in die handel van dwelms wat tot die ontstaan van bendes en bendegeweld bydra. Die probleem 

word vererger deur bendes se beheer van sekere gebiede en die feit dat hulle gebruik maak 

van werklose mense om dwelms vir hulle te verkoop en te versprei.  
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Dr van Breda het die probleem dat die vaderfiguur in baie ouerhuise ontbreek, genoem en is 

van mening dat baie tienerseuns sonder ’n manlike rolmodel opgroei. Aangesien die seun in die 

vroeë adolessente fase van ontwikkeling in sy identiteitsvormingsfase is, is hy soekend na ’n 

rolmodel met wie hy kan identifiseer. Die adolessent sal hierdie leemte in sy lewe probeer vul 

deur by ’n bende aan te sluit. Die prominente bendeleier raak dan sy rolmodel en vaderfiguur 

wie hy nastreef en op wie se optrede en lewensuitkyk hy sy eie identiteitsvorming skoei. 

 

Beide die deelnemers aan die diepte onderhoude redeneer dat bendes tradisie geword het en 

dat mense oor geslagte heen daaraan gewoond geraak het. Bronfenbrenner se chronosisteem 

is hier van toepassing omdat bendebetrokkenheid en geweld oor die verloop van dekades al 

plaasvind en so ’n leefwyse geword het. Dit veroorsaak dat bendes vir jongmense nie ’n 

vreemde verskynsel is nie en dat hulle nie van geweld wat deel van bendes se algemene doen 

en late is, sal wegskram nie. Omdat kinders die mag sien wat bendes het, en omdat bendes 

deel van die gemeenskap is, sal kinders hulle op familielede wat bendelede is, beroep vir 

beskerming indien ’n opvoeder hulle op skool sou straf. Dit is ’n verswarende aspek in die 

klaskamer wat dissipline betref en lei waarskynlik tot meer magteloosheid onder opvoeders.  ’n 

Ander oorsaak van die feit dat kinders van kleins af gewoond raak aan geweld in hulle 

onmiddellike omgewing is die feit dat hulle afgestomp raak en nie leer om empatie te ervaar nie. 

Dit maak dat hulle makliker by ’n bendekultuur waar geweld die oplossing vir alles is, sal 

inskakel. 

 

Aangesien bendes deel van die gemeenskap is verskaf hulle kos en ander materiële dinge aan 

behoeftige mense ten einde ’n houvas op daardie mense te kry en om beheer oor hulle uit te 

oefen. Bendes sal arm mense se huurgeld betaal of finansiële bystand aan hulle verleen in tye 

van begrafnisse. As gevolg hiervan versteek hierdie mense die bendelede wanneer die polisie 

hulle in hegtenis wil neem of hulle sal selfs dwelms vir bendelede versteek. 

 

Ons land se politieke verlede word deur die deelnemers aan die in diepte-onderhoude as nog ’n 

oorsaak van bendegeweld in swak sosio-ekonomiese gebiede gesien. Tans is daar ’n groot 

persentasie nie-blankes wat ongeletterd is en oor lae opvoedkundige vlakke beskik. Dit het 

aanleiding tot vroeë skoolverlating gegee en bendes en bendegeweld het ’n aantrekkingskrag 

vir hierdie persone geword. In die bende raak hierdie vroeë skoolverlaters deel van ’n onwettige 

ekonomie waar hulle ’n inkomste kan genereer. Hierdie onwettige ekonomie het te make met 

die verkoop van dwelms vir die bendelede. Selfs die gedwonge verskuiwings van mense as 
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gevolg van die Groepsgebiede wet het baie jeugdiges gedwing om bendegroepe te vorm ten 

einde te kan oorleef. Mense is ontwortel uit gebiede waar hulle vir jare lank gewoon het. Hulle is 

gedwing om met mense van verskillende sosio-ekonomiese omstandighede en morele waardes 

saam te leef. Die deelnemers aan die onderhoude het die mening uitgespreek dat menige 

adolessent tydens die apartheidsjare in die “struggle” betrokke geraak omdat dit vir hulle ’n 

beter lewe en blinker toekoms ingehou het. Hierdie beter lewe het vir baie mense nog nie 

aangebreek nie met die gevolg dat hulle hul tot bendebedrywighede gewend het omdat hulle glo 

dat hulle betrokkenheid by bende-aktiwiteite hulle gouer op die pad van ekonomiese voorspoed 

sal plaas. Die deelnemers aan die onderhoude was dit eens dat die aansluiting by bendes as ’n 

maklike roete na voorspoed en status gesien word, aangesien die bende ’n skynbaar ideale 

uitkoms bied tot ’n statige en suksesvolle lewenstyl. Alhoewel ons land nou ’n demokratiese 

regering het is baie mense nog steeds vasgevang in ’n swak sosio-ekonomiese kultuur.   

 

’n Volgende besprekingspunt was die invloed van bendegeweld op die skolastiese vordering 

van leerders. Intimidasie van leerders vind plaas deur ander leerders wat aan strydende 

bendegroepe behoort. Dit impakteer negatief op die dissipline en as gevolg van die ontwrigting 

van klasse wat hand aan hand met swak dissipline gaan, vind onderrig en leer nie effektief 

plaas nie. Dit gee aanleiding dat menige vroeë adolessente, veral in bendegeteisterde gebiede, 

die skool op ’n vroeë ouderdom verlaat omdat hulle vrees vir hulle veiligheid.   

   

Beide deelnemers is van mening dat, ten einde trauma aan te spreek, daar hulpspanne by 

bendegeteisterde skole moet wees om trauma-ontlonting en traumaberading te doen. 

Onderwysers kan ook opgelei word om doeltreffend op bendegeweld te reageer. Daar is ook ’n 

behoefte om ouerprogramme by skole te inisieer waarby ouers basiese ouerskapvaardighede 

kan aanleer in die hantering van hul kinders. Hulle meen dat skole ook 

bewusmakingsprogramme aan leerders kan bied waarin die ontwrigtende en negatiewe 

uitwerking van bendelidmaatskap aan hulle uitgewys word. Voorts is die deelnemers aan die 

onderhoude van mening dat maatskaplike werkers ook ingeroep kan word om te help met die 

traumaberading. Leerders wat in-diepte sielkundige hulp nodig het kan deur die sielkundiges en 

maatskaplike werkers behandel word of hulle kan na ander spesialiste verwys word.  
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5.5 VERTOLKING VOLGENS DIE NAVORSINGSTEMAS 
 
Op grond van inligting wat uit die vraelyste, fokusgroeponderhoud, semi-gestruktureerde 

onderhoude en in-diepte onderhoude na vore gekom het, blyk die bendeprobleem diep gewortel 

te wees in baie gemeenskappe. Dit blyk dat die bendeprobleem oral in die wêreld voorkom en 

vererger word deur faktore soos handel in dwelms, swak sosio-ekonomiese omstandighede 

asook werkloosheid. Dit het selfs in die literatuur voorgekom dat daar in baie Europese lande 

soos Frankryk, Duitsland en Holland, bendelede gewerf word uit werklose mense wat ’n swak 

opvoeding het omdat hulle die skool op ’n vroeë ouderdom verlaat het. Die bendes verkoop en 

versprei dwelms oral in gemeenskappe om sodoende hulle aansien en status in die 

gemeenskap te verhoog met die geld wat hulle uit die dwelmverkope maak. Hierdie vroeë 

skoolverlaters het oor die algemeen swak aspirasies en verwagtinge. Hulle sien bendelede as 

rolmodelle wat aansluiting by die bende sal vergemaklik. 

 
Twee temas uit die navorsing sal vervolgens bespreek word: 

 

� Navorsingstema 1 – Graad 6 leerders se belewing van bendegeweld in hul 
skoolomgewing 

 

Die bendegeweld het ’n negatiewe invloed op leerders se akademiese prestasie. Dit veroorsaak 

vrees en angs by leerders, en verhoed dat hulle op hul skoolwerk konsentreer. Dit blyk ook dat 

bendegeweld by skole leerders se skoolbywoning benadeel. Die bendegeweld verhoed dat 

hulle vryelik in die omgewing kan rondbeweeg uit vrees dat hulle beroof kan word. 

Bendegeweld veroorsaak ’n konstante gevoel van onveiligheid by baie leerders. 

 

Leerders is bang om smiddae biblioteek toe te gaan of om aan enige sportsoort deel te neem uit 

vrees dat hulle deur bendelede aangerand kan word. Tog is die idee van bendes gewild by baie 

leerders.  Die rede is waarskynlik dat hulle bendes beskou as persone wat mag en status in hul 

gemeenskap geniet. Sommige leerders beskou bendelede ook as rolmodelle, omdat hulle altyd 

oor geld, juweliersware en duur motors beskik. 

 

As gevolg van die bendegeweld verlaat menige vroeë adolessente die skool op ’n vroeë 

ouderdom omdat hulle vrees vir hulle veiligheid. Dit laat hulle met geen toekomsvisie nie en die 

enigste manier om te kan oorleef is om by ’n bende aan te sluit sodat daar in hulle materiële 
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behoeftes voorsien kan word. Leerders wat nie akademies op skool presteer nie, verlaat soms 

die skool op ’n vroeë ouderdom. Hulle neig om by ’n bende aan te sluit waar hulle die nodige 

erkenning sal geniet. Bronfenbrenner se mikrosisteem wat verhoudings uit die persoon se 

onmiddellike omgewing insluit, is hier van toepassing. Die skool maak deel uit van die 

mikrosisteem. Swak prestasie gee aanleiding tot vyandskap  teenoor die skool omdat die vroeë 

adolessent se onvermoëns op akademiese vlak deur die skool ten toon gestel word. 

 

� Navorsingstema 2 – Opvoeders se belewing van bendegeweld in die skoolomgewing 

 

Bendegeweld het oor die algemeen ’n negatiewe invloed op opvoeders. Onderwysers voel 

gedemoraliseer omdat hulle nie die nodige ondersteuning en bystand van die 

onderwysowerhede ontvang nie. Hulle is ook nie altyd daartoe in staat om die werk wat hulle 

voornemens was om in die klaskamer te behandel, te voltooi nie, omdat bendegeweld die 

onderrigprogram ontwrig. Baie onderwysers beskik nie oor die nodige vaardighede om trauma 

te hanteer nie, en dus het hulle ’n behoefte aan ondersteuning in dié verband van die 

Onderwysdepartement. Onderwysers kan vaardighede ontwikkel om trauma te hanteer as die 

onderwysowerhede tyd kan afstaan om kort kursusse aan te bied wat hulle sal bemagtig om 

getraumatiseerde leerders tydens bendegeweld by die skool te hanteer. Die onderwysers en 

skoolhoofde is merendeels ten gunste van die inwerkingstelling van ’n beradingsprogram by 

hulle skole om hulle in staat te stel om trauma die hoof te bied. 

 

Dit is vir onderwysers net so traumaties as vir leerders wanneer bendegeweld by die skool 

opvlam. Dit veroorsaak gevoelens van magteloosheid by onderwysers en in sommige gevalle 

moet hulle vir lang tye van die skool afwesig bly weens stresverlof wat hulle moes neem. 

Leerders verloor somtyds respek en vertroue in onderwysers, aangesien hulle voel dat hulle nie 

deur die onderwysers beskerm word wanneer bendegeweld by die skole uitbreek nie. 

Bendegeweld kan ook veroorsaak dat onderwysers aan verhoogde stresvlakke, lae selfwaarde 

en depressie lei. 

 

Die bendegeweld laat emosies soos vrees, woede en onsekerheid by opvoeders ontstaan. 

Onderwysers raak somtyds kwaad vir die bendes wat die leerprogramme op skool onderbreek, 

maar besef dat hulle eintlik magteloos teen die bendes is en niks aan die saak kan doen nie. 

Sommige onderwysers ervaar ook gevoelens van onsekerheid omdat hulle nie altyd weet wat 

die toekoms in hulle werkplek vir hulle inhou nie.  
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5.6 SUMMATIEWE VERTOLKING 
 
’n Mens kan aflei dat onderwysers en skoolhoofde sowel as leerders bendegeweld by hul 

onderskeie skole negatief beleef. Nie alleen word die onderrigprogram onderbreek nie, maar die 

bendegeweld het ook ’n nadelige invloed op sowel leerders as onderwysers se skoolbywoning. 

Bendegeweld kan aanleiding gee tot konsentrasieprobleme en aandagafleibaarheid by baie 

adolessente. Daar heers ook groot onsekerheid by hulle. Al die betrokkenes ervaar ’n gevoel 

van onveiligheid. Die bendegeweld plaas ook ’n demper op die moreel en werksvermoë van 

onderwysers. 

 

Die beeld wat bendes uitdra, naamlik dat hulle mag en geld het, veroorsaak dat baie leerders 

hulle idealiseer. Hierdie neiging om bendelidmaatskap te idealiseer, het waarskynlik sy ontstaan 

in die algemene gevoel van lewensgevaar wat vroeër by die leerders opgemerk is. Aangesien 

bendes die indruk skep dat hulle oor mag en geld beskik, glo sommige leerders dat as hulle 

lede van ’n bende is, hulle oor dieselfde mag sal beskik en in staat sal wees om oor materiële 

dinge te beskik. Die leerders glo ook dat hulle aansien in die gemeenskap verhoog sal word 

omdat ander persone bang vir hulle sal wees omdat hulle bendelede vrees.  

 

5.7 GEVOLGTREKKINGS MET DIE OOG OP DIE BEPALING VAN RIGLYNE  
        VIR KRISISINTERVENSIE 
 
Die volgende maatstawwe met die oog op aanbevelings vir krisisintervensie in die volgende 

hoofstuk kan uit die literatuurstudie en empiriese navorsing afgelei word: 

 

Jong adolessente bevind hulle in ’n tyd van vatbaarheid vir invloede en het die behoefte om 

aanvaar te word in die portuurgroep en in die wyer gemeenskap. Die betrokke leerders wat deel 

van die ondersoek gevorm het woon in ’n problematiese omgewing wat deur moeilike sosio-

ekonomiese omstandighede en geweld gekenmerk word. Derhalwe mag sulke leerders se 

reaksie op bendegeweld by die skool verskil van dié van leerders wat nie daaraan gewoond is 

nie. Die moontlikheid bestaan dat bendegeweld by die skool nie ’n eerste ervaring van die 

trauma is wat met geweld gepaard gaan nie, maar slegs ’n voortsetting is van dit waaraan die 

kinders reeds gewoond is. Herhaalde vorige trauma kan tot emosionele afstomping lei wat die 

indruk kan skep dat kinders onaangeraak deur trauma is. 
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Die feit dat jong adolessente hulle nog in die proses van kognitiewe ontwikkeling bevind wat 

kognitiewe beplanning en hipoteties deduktiewe denke betref, kan verhoed dat hulle die 

uiteindelike gevaar insien wat identifisering met bendes inhou deur net te fokus op die vertoon 

van fisiese krag en materiële welvaart wat bendes uitstraal. 

 

 Uit beide die literatuur en empiriese navorsing blyk dit dat onderwysers ook slagoffers van 

bende-aktiwiteit by die skool is. Die geweld wat met bende-aktiwiteit gepaard gaan, die 

onvoorspelbaarheid van die skooldag en die vrees vir vergelding deur bendes wanneer ’n kind 

wat deur hulle beskerm is deur die onderwyser terreggewys word, ontmoedig onderwysers om 

leerders teen bendegeweld te beskerm en outonoom in die klaskamer op te tree. Daarby is 

onderwysers nie opgelei om traumaberading aan te bied nie en bestaan daar nie in die gewone 

skoolprogram ekstra tyd vir intervensieprogramme nie. 

 

5.8 SAMEVATTING 
 

In hierdie hoofstuk is die aanbieding van die empiriese ondersoek sowel as die ontleding en 

vertolking van die data daaruit uiteengesit. 

 

In hoofstuk 6 word die gevolgtrekkings en die data-ontleding bespreek, met bepaalde klem op 

aanbevelings vir die ontwerp en inwerkingstelling van riglyne vir ’n intervensieprogram met die 

oog op leerders wat deur bendegeweld geteister word. 
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HOOFSTUK 6 
 

OORSIG VAN DIE STUDIE, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
 

6.1 INLEIDING 
 

In die vorige hoofstuk is die aanbieding van die empiriese ondersoek en die ontleding en 

vertolking van die data daaruit bespreek. Die doel van hierdie hoofstuk is om opnuut op die doel 

van die studie te konsentreer en aanbevelings te doen na aanleiding van die bevindinge in die 

literatuurstudie en empiriese navorsing. Die aanbevelings sal gekategoriseer word volgens 

riglyne vir terapeutiese intervensie en aanbevelings oor verdere navorsing. 

 

6.2 ’N HERBESINNING OOR DIE DOEL VAN DIE STUDIE 
 
Die hoofdoel van hierdie studie was om riglyne op te stel vir ’n voorgestelde intervensieprogram 

vir leerders wat deur bendegeweld geteister word. 

 

Die sub-probleme wat ondersoek is, is soos volg: 

� Wat is die aard van die bendegeweldverskynsel, veral in Wes-Kaapse skole?    

 

� Wat is die algemene invloed van bendegeweld op skole? 

 

� In watter opsig maak die ontwikkelingsvlak van kinders in die vroeë adolessente jare 

hulle meer kwesbaar vir bendegeweld? 

 

� Hoe kan Bronfenbrenner se bio-ekosistemiese teorie as teoretiese grondslag vir ’n 

bespreking van die invloed van bendegeweld op skoolkinders dien? 

 

� Watter aspekte van traumaberading moet aandag ontvang met die oog op kinders wat 

aan bendegeweld blootgestel word? 

 

� Hoe beleef graad 6 leerders bendegeweld in hul skoolomgewing? 

 

� Hoe beleef onderwysers bendegeweld in hul skoolomgewing? 
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� Wat is die terapeutiese riglyne vir onderwysers wat die impak van bendegeweld op 

leerders moet hanteer? 

 

� Watter rol speel die kenners van bendegeweld om die verskynsel beter te verstaan? 

 

Die bendegeweld by baie Wes-Kaapse skole skep ’n kultuur van geweld en misdaad, wat 

bepaalde implikasies vir leerders en opvoeders se fisiese veiligheid inhou. Dit het ook ’n 

negatiewe effek op die akademiese program by skole. Daar is nie tans ’n hulpprogram vir 

traumaberading by skole om die bendeprobleem die hoof te bied nie, en opvoeders beskik ook 

nie oor die nodige kennis om trauma behoorlik te hanteer nie. Dit het as beweegrede gedien 

om hierdie studie te onderneem om riglyne te formuleer vir ’n voorgestelde intervensieprogram 

vir leerders in bendegeteisterde gebiede. 

 

Namate die navorsingsvrae beantwoord word, sal die bevindinge ook bespreek word. 

 

6.2.1 Navorsingsvrae en –doelstellings 
 
Die doelstellings van die studie is soos volg: 

 

� Om die verskynsel van bendegeweld, in die besonder in Wes-Kaapse skole, te ondersoek 

 

� Om die algemene invloed van bendegeweld op skole te ondersoek 

 

� Om die relevansie van die ontwikkelingsvlak van kinders in die vroeë adolessente jare in hul 

belewing van bendegeweld te bespreek 

 

� Om Bronfenbrenner se bio-ekosistemiese teorie as teoretiese grondslag vir ’n bespreking 

van die invloed van bendegeweld op skoolkinders te gebruik 

 

� Om ondersoek in te stel na die elemente van traumaberading aan kinders wat aan 

bendegeweld blootgestel word  

 

� Om graad 6 leerders se belewing van bendegeweld in hul skoolomgewing te ondersoek 
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� Om onderwysers se belewing van bendegeweld in die skoolomgewing te ondersoek 

 

� Om die verskynsel van bendegeweld beter te verstaan uit die oogpunt van kenners op die 

gebied van bendegeweld. 

 

In hoofstuk 1 is agt doelstellings bepaal. Doelstellings 1 tot 5 is in die literatuurstudie 

ondersoek, terwyl doelstelling 6 tot 8 met behulp van empiriese navorsing nagevors is. 

 

6.2.2 Doelstellings wat in die literatuurstudie ondersoek is 
 

Die eerste vyf doelstellings waarop die literatuurstudie gekonsentreer het, was soos volg: 

 

1. Om die verskynsel van bendegeweld, in die besonder in Wes-Kaapse skole, te ondersoek 

2. Om die invloed van bendegeweld op skole te ondersoek 

3. Om die relevansie van die ontwikkelingsvlak van kinders in die vroeë adolessente jare in hul 

belewing van bendegeweld te bespreek 

4. Om die teoretiese grondslag van bendegeweld te bespreek 

5. Om ondersoek in te stel na die elemente van traumaberading aan leerders wat aan 

bendegeweld blootgestel word 

 

In die bespreking van die aard en samestelling van bendes, is bendes omskryf as ’n groep 

persone wat hulle gereeld aan onwettige en onaanvaarbare dade, soos dwelmsmokkelary en 

drankverspreiding, boewery en die ontvangs en verkoop van gesteelde goedere, skuldig maak. 

Die bendes maak aanspraak op ’n sekere gebied waar hulle absolute beheer uitoefen. Hulle 

aktiwiteite kan misdaad insluit wat teen gemeenskapsnorme indruis. Elke bende kies sy eie 

soort aktiwiteit, sommige s’n is dwelmsmokkelary, ander s’n diefstal of smokkel met gesteelde 

goedere. Die onderskeie aktiwiteite wat bendelede in die bende uitvoer gee struktuur aan die 

bendebedrywighede, hou moontlikhede vir ‘bevordering’ in die bende in, en dra daartoe by dat 

bendelede hulle identiteit binne die bende ontwikkel. 

 

Bendegeweld en bendes is ’n verskynsel wat regoor die wêreld al vir eeue voorkom. Dit wil 

voorkom asof die owerhede sukkel om hierdie probleem met wortel en tak uit te roei. Persone 

in swak sosio-ekonomiese gebiede sluit makliker by bendes aan omdat hulle hulself in die 

bende kan laat geld, die bende voorsien in hulle materiële behoeftes en hulle kry die nodige 
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respek en agting in die bende wat hulle graag wil hê. Die verband tussen ’n agtergrond wat 

deur swak sosio-ekonomiese omstandighede gekenmerk word en ’n groter bereidheid tot 

aansluiting by bendes kom in ander lande ook voor. Bendes is veral behep met hulle ‘turf’ of 

gebied wat hulle as afsetgebied vir hul dwelmverkope en –verspreiding gebruik. Bendes maak 

ook graag gebruik van graffiti om hulle gebied mee af te baken, om boodskappe aan 

opponerende bendes oor te dra asook om hulle dwelmverkope te adverteer. 

 

Die meeste bendes regoor die wêreld boots die musiek, kleredrag en gebare van Amerikaanse 

bendes na. Hierdie gewoontes van die Amerikaanse bendes word deur middel van die media 

soos musiek, rolprente en televisie aangeleer. Die meeste bendelede dra ook tatoeërmerke op 

hulle liggame en maak van bendetaal en –gebare gebruik wanneer hulle met mekaar 

kommunikeer. Bendelede is oor die algemeen getrou aan die bende en sal alles in hulle 

vermoë doen om bendebedrywighede te bevorder. Die meeste bendelede regoor die wêreld het 

vroue as lede van die bende wie se rolle meer beperk is tot dié van gesellin vir ’n manlike 

bendelid. Vroue speel ook ondersteunende rolle in die bende soos om inligting oor te dra of om 

wapens te versteek. Hulle vervul ook die rol van spioene en om gevegte tussen bendes aan die 

gang te sit. 

 

Dit blyk dat faktore soos geld, erkenning, status en intimidasie van die hoofredes is waarom 

sommige jeugdiges by bendes aansluit terwyl die maklike toegang tot dwelms ook ’n 

beweegrede is. Bendes word met misdaad verbind en is gereeld by onwettige aktiwiteite soos 

dwelmsmokkelary en diefstal betrokke. Bendebedrywighede gee aanleiding tot fisiese en 

emosionele onveiligheid in gemeenskappe waar hulle hul dade uitvoer. Dit blyk dat bendes so 

diep gewortel geraak het in sommige samelewings dat hulle handelinge al normaal vir baie 

mense geraak het. Die swak omstandighede waarin baie mense gedompel is verstewig hulle 

afhanklikheid van bendes. Aangesien so baie mense werkloos is trek hulle finansiële voordeel 

daaruit om dwelms vir bendelede te verkoop. Baie mense vrees ook vir hulle lewens en dié van 

hulle gesinne en gee dan toe aan die druk wat bendelede op hulle uitoefen. Die bende-

blootstelling oor geslagte heen maak dit moeilik om die gevare en nadele wat bendes inhou, 

raak te sien. Dinge wat as abnormaal beskou word het vir hierdie mense normaal geraak.  

 

Berigte van bendebedrywighede haal ook gereeld die nuusblaaie. Daarin kan ’n mens lees oor 

die impak wat bendegeweld op gemeenskappe en skole het en hoe dit negatief op baie mense 

se lewens impakteer. Daar word gereeld in nuusblaaie berig van leerders of ander persone wat 
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ernstig gewond is omdat hulle in die kruisvuur van strydende bendes beland het. Mense sterf 

daagliks as gevolg van bendegeweld in hul omgewing. Buurtwagte en polisiepatrollies word 

gebruik om bendebedrywighede teen te werk, maar selfs skole word nie onaangeraak gelaat 

nie. Strydende bendegroepe gebruik soms die skoolterreine om op mekaar te skiet. By sekere 

skole voel leerders onveilig as gevolg van die bendegeweld wat ’n kultuur van geweld en 

misdaad by skole skep. Daar is ook in nuusblaaie berig van voorvalle van seksuele geweld, 

messtekery en aanrandings op skoolterreine. In ’n plaaslike koerant is daar berig van leerders 

by ’n sekere skool wat al só gewoond is aan geweerskote dat dit vir hulle ’n normale verskynsel 

is.  

 

Uit die literatuur het dit ook aan die lig gekom dat adolessente om verskeie redes by bendes 

aansluit. Hierdie redes kan ekonomies, sosiaal of finansieël van aard wees. Faktore soos swak 

sosio-ekonomiese omstandighede, groepdruk, afbrekende gedrag, opstandigheid en 

verwerping van gesag gee aanleiding tot bendebetrokkenheid. Die probleme wat adolessente 

as gevolg van bogenoemde redes ervaar, impakteer negatief op ander leerders in die skool en 

verhinder dat hulle hul volle potensiaal verwesenlik. Bendes verskaf ook geld en ander 

materiële dinge wat in hul ouerhuise ontbreek, aan adolessente. Dinge soos emosionele 

ondersteuning, vriendskap, ’n gevoel van behoort aan asook beskerming word deur bendelede 

aan onskuldige adolessente gebied wat dit aanloklik vir hulle maak om aansluiting by ’n bende 

te oorweeg.   

 

Die apartheidswette wat voor 1994 van krag was het tot bendevorming onder jeugdiges 

aanleiding gegee. Tydens die apartheidsjare is gesinne ontwortel as gevolg van gedwonge 

verskuiwings. Swart mense moes ’n pasboekie dra waarin ’n werkgewer ’n stempel geplaas het 

om aan te dui dat die persoon oor ’n werk beskik. Persone wie nie ’n stempel in hulle pasboekie 

gehad het nie, is in hegtenis geneem. Swart mense moes ook daagliks teen ’n sekere tyd uit 

blanke gebiede wees anders loop hulle die gevaar om in hegtenis geneem te word. Hierdie 

stand van sake het veroorsaak dat jeugdiges bendegroepe gevorm het as versetreaksie teen 

die apartheidswette asook om hul voortbestaan te verseker. Die nalatenskap van die 

apartheidswette het veroorsaak dat groot getalle mense op ’n vroeë ouderdom die skool verlaat 

het met die gevolg dat baie mense oor ’n lae opvoedkundige vlak beskik het. Hierdie lae 

opvoedkundige vlak het veroorsaak dat baie persone in swak sosio-ekonomiese 

omstandighede gedompel is wat op sy beurt swak gesinstrukture tot gevolg gehad het en dus 

teelaarde was vir bendevorming. 
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Die verskillende soorte bendes is ook in die literatuur uitgewys naamlik straatbendes, familie-

mafia bendes, sindikaatbendes, tronkbendes en dwelmbendes. Alhoewel daar baie in die 

literatuur oor die rol van vroue as bendelede geskryf is, het hulle ’n ondergeskikte rol in die 

bendes. Vroue as bendelede het ten doel om as spioene op te tree, om wapens te versteek of 

rond te dra, om gevegte teen opponerende bendelede te begin asook om as gesellin vir ’n 

manlike bendelid op te tree. Daar word ook sekere vereistes aan nuwe rekrute gestel wat 

aansluiting by die bende oorweeg. Hulle moet ander bendelede beseer, diefstal pleeg of selfs 

aangerand word om te bepaal of hulle hard genoeg is om as lid aanvaar te word. 

 

Sekere gedrag is kenmerkend by bendelede. Bendes is lief daarvoor om dwelms en alkohol te 

gebruik wat hulle moed en durf gee om geweldsdade uit te voer. Lede wat geheime van die 

bendes aan die owerhede bekend maak, word as dislojaal beskou en boet soms met hulle 

lewens. Bendes maak van graffiti gebruik om dreigemente teen opponerende bendegroepe te 

maak of om hulle gebied af te baken. Hulle gebruik ook graffiti om boodskappe oor te dra.   

 

Die literatuur het ook getoon hoe bendes en bendegeweld negatief op ons skole impakteer. 

Werk wat veronderstel was om afgehandel te word moet op ’n ander geleentheid gedoen word 

wanneer daar bendegeweld op skool uitbreek. Bendelede kom soek leerders by die skool wat 

aan opponerende bendes behoort en baklei dan met hulle. Die gevolg is dat vrees en paniek 

gesaai word en die skooldag dan ontwrig word. Die bendegeweld raak ook die moreel van 

opvoeders. Opvoeders moet somtyds met stresverlof gaan omdat hulle nie meer die 

bendegeweld kan hanteer nie. Leerders bly soms vir ’n hele paar dae afwesig van die skool 

omdat hulle vir hul lewens vrees. Die LUR vir Onderwys in die Wes-Kaap, Donald Grant, het by 

verskeie geleenthede sy kommer uitgespreek oor die negatiewe impak wat bendegeweld op 

skole het. Hy is bekommerd oor die veiligheidsrisiko wat bendegeweld by talle Wes-Kaapse 

skole inhou, die vele aanrandings en geweld by skole sowel as hoe leerders se potensiaal deur 

gereelde bendegeweld op die skoolterrein aan bande gelê word. 

 

Gemeenskapslede is apaties teenoor bendelede omdat die bende die vrede en veiligheid van 

die gemeenskap bedreig. Die bendes versprei dwelms, beoefen geweld en stel mense in 

gevaar. Omdat een enkele individu nie teen ’n bende opgewasse is nie, onderwerp mense hulle 

aan bendes deur byvoorbeeld wapens vir hulle te versteek. Bendes leen geld aan mense wat 

maak dat iemand wat vir ’n bende geld skuld, heeltemal in die mag van die bende is. Dit 

veroorsaak dat mense bendelede dan sal beskerm in plaas daarvan om hulle aan die owerhede 
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uit te lewer. Dit lyk asof mense in dié gevaarlike samelewing vir hulle ’n posisie van 

sogenaamde veiligheid en beskerming onderhandel. Dit veroorsaak dat bendes floreer wat die 

kringloop van dwelms en geweld vererger.  

 

Bendegeweld het ook ’n negatiewe invloed op die verskillende ontwikkelingsvlakke van die kind 

in die vroeë adolessente jare. Die vinnige liggaamlike en fisiese verandering wat tydens 

adolessensie by die jeugdige plaasvind, is ook in die literatuur getoon. Seksuele ontwikkeling 

nader voltooiing in die vroeë adolessente jare. Dit veroorsaak dat adolessente hulle van hul 

ouerhuise begin losmaak en in groepe tuis voel. Jeugdiges ontwikkel op sosiale en emosionele 

gebied, wat ’n invloed op selfbegripsvorming het. Verhoudings met lede van die 

teenoorgestelde geslag word gevorm. Die adolessent is ook baie afhanklik van die 

portuurgroep vir raad en leiding. Daar is ’n behoefte by die adolessent om deur die 

portuurgroep aanvaar te word en daarom sal hulle alles in hul vermoë doen om die erkenning 

van die portuurgroep te geniet. ’n Adolessent wat nie dinge soos geborgenheid, ondersteuning 

en liefde in sy of haar ouerhuis ervaar nie, sal geneig wees om hierdie dinge by die bende te 

soek indien hy of sy in ’n bendegeteisterde gebied grootword.  

 

Op persoonlikheidsvlak ervaar die adolessent ’n identiteitskrisis soos hy of sy vanaf die 

kinderjare na volwassenheid beweeg. Hierdie identiteitskrisis kan alleenlik opgelos word 

wanneer die adolessent ’n stabiele en volwasse identiteit bereik het. Die adolessent steun baie 

op die portuurgroep vir raad en leiding tydens die vorming van die identiteit. Die adolessent 

bereik ook ’n fase bekend as identiteitsverwarring waar hy of sy probeer sin maak van wie hy of 

sy werklik is. Adolessente ontwikkel ook ’n selfkonsep wat ’n verskeidenheid teenstrydige 

eienskappe van hulself voorhou. Gedurende die vroeë adolessente jare is daar ’n toename in 

spierbeheer, koördinasie en krag, wat tot die ontwikkeling van verskeie motoriese vaardighede 

bydra. Die adolessent bewonder fisiese krag, en kan dus ook die krag van bendelede aantreklik 

vind, wat daartoe kan aanleiding gee dat hy of sy kan begeer om eendag so sterk soos 

bendelede te wees.  

 

Met betrekking tot kognitiewe ontwikkeling beskik adolessente oor hipoteties-deduktiewe 

denke, wat beteken dat hulle die gevolge van mense se optredes kan vooruitskat. Wanneer die 

adolessent nog nie die fase van formeel-operasionele denke bereik het nie, is sy of haar kanse 

goed om bende-aansluiting te oorweeg. ’n Moontlike rede hiervoor mag wees dat die 

adolessent egosentries is en homself of haarself blameer vir alles wat verkeerd in sy of haar  
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lewe gaan. Daarom kan hulle die bendelewe bewonder sonder om te besef dat dit nie vir hulle 

enige voordele inhou nie. Hulle besef ook nie dat dié soort leefwyse strydig is met die norme 

van die samelewing en nêrens heen lei nie. Adolessente kan ook maklik die taal en simbole 

aanleer wat bendelede gebruik, en hulself met sogenaamde sterk en magtige persone 

vereenselwig. 

 

Die literatuurstudie het ook getoon dat kinders in die vroeë adolessente jare wat in ’n 

bendegeteisterde gebied grootword, afgestomp kan raak vir ander mense se emosionele pyn, 

en geen berou toon nie. ’n Rede hiervoor mag wees dat hulle nie pro-sosiale gedrag soos 

empatie en jammer wees in hulle omgewing aangeleer het nie. Hierdie toestand maak dat hulle 

makliker met die bende-omgewing waar daar nie jammerte of berou is nie, sal vereenselwig. 

Adolessente verkeer ook onder die indruk dat bendelede geen vrees tydens die uitvoering van 

hul bende-aktiwiteite toon nie, en daarom glo hulle dat seuns nie vrees mág toon nie. 

 

Adolessente se morele ontwikkeling word beïnvloed deur hul verhouding met hul ouers asook 

deur die mate waartoe hulle met die portuurgroep konformeer. Met betrekking tot morele 

ontwikkeling sal adolessente die morele waardes wat hulle ouers aan hulle voorhou, aanneem. 

Wanneer adolessente se ouers by bendebedrywighede betrokke is, sal hulle hulself ook met 

bendebedrywighede vereenselwig omdat hulle glo dat dit moreel reg is om dit te doen omdat 

hul ouers dit ook doen.  

 

Navorsing in Wes-Kaapse skole het aan die lig gebring dat kinders by wie die vaderfiguur in die 

ouerhuis ontbreek, ’n groter geneigdheid tot stokkiesdraai, bendelidmaatskap, aggressiewe 

gedrag en dwemmisbruik toon. Die oorsaak hiervan is waarskynlik dat daar nie ’n rolmodel tuis 

is met wie die kind hom of haar kan vereenselwig nie. ’n Ontoereikende omgewing kan 

veroorsaak dat kinders nie die nodige vaardighede aanleer om die aanpassings en uitdagings 

wat vir hulle voorlê, die hoof te bied nie. Bendelidmaatskap kan hierdie leemte vul, omdat 

bendeleiers na sterk en suksesvolle rolmodelle lyk. 

 

Die bio-ekologiese teorie van Urie Bronfenbrenner is as teorietiese grondslag vir die studie 

gebruik. Dié teorie beskryf die wedersydse invloed wat persone en hul omgewing op mekaar 

het. Bronfenbrenner verdeel die omgewing waarin individue hul bevind in vyf vlakke naamlik die 

mikrosisteem, die mesosisteem, die eksosisteem, die makrosisteem en die chronosisteem.  
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Die mikrosisteem verwys na verhoudings tussen kinders en hul onmiddellike omgewing. 

Bronfenbrenner noem dat die mense naaste aan die kind soos sy ouers, broers en susters deel 

uitmaak van sy mikrosisteem. Sosiale interaksie tussen die individu en byvoorbeeld sy ouers, 

portuurgroep of onderwysers vind binne die mikrosisteem plaas. Daar is ’n gedurige 

wisselwerking tussen die individu, die gesin, skool en die kerk – mikrosisteme wat vir die 

individu belangrik is. 

 

Leerders wat uit enkel-ouer gesinne kom kan maklik aansluiting by ’n bende oorweeg omdat ’n 

belangrike aspek in die mikrosisteem, naamlik die vader ontbreek. Selfs in gevalle waar ouers 

nie beheer oor hulle kinders het nie of dissipline ontbreek in die ouerhuis, kan individue bende-

aansluiting oorweeg omdat daar nie ’n gesonde wisselwerking tussen die individu en sy ouers 

(mikrosisteem) is nie. Ouers wat by bende-aktiwiteite betrokke is kan ’n onderbreking met ander 

mikrosisteme soos die kerk en skool bewerkstellig omdat die ouers weet dat hierdie 

mikrosisteme nie hul handelinge sal goedkeur nie en dus interaksie met hierdie mikrosisteme 

vermy. Dit kan aanleiding gee tot gevoelens van minderwaardigheid en ’n swak selfbeeld by die 

kind wat op sy beurt die kind kan dwing om dinge soos geborgenheid en ’n gevoel van behoort 

aan by die bende te soek. Die portuurgroep is ook ’n belangrike mikrosisteem in die 

ontwikkeling van die individu. Aangesien kinders in die vroeë adolessente jare baie afhanklik is 

van die portuurgroep vir raad, leiding en aanvaarding, sal individue in hierdie ontwikkelingsfase 

alles doen wat die portuurgroep doen ten einde deel te wees van die groep. Wanneer die 

portuurgroep betrokke is by bende-aktiwiteite, sal die individu hom ook daaraan skuldig maak 

om deur die portuurgroep aanvaar te word. So ’n situasie kan aanleiding gee tot ’n swak skakel 

tussen die individu en ’n ander belangrike mikrosisteem in sy lewe, naamlik sy ouers, omdat die 

ouers heel waarskynlik nie tevrede sal wees met die bende-aktiwiteite waarmee hul kind hom 

vereenselwig nie. 

 

Leerders wat akademies swak op skool presteer, sal vyandiggesind teenoor die skool wees 

omdat die skool hul swak prestasies ten toon stel. Dit kan weer swak interaksie tussen die 

individu en die skool (mikrosisteem) teweegbring. Sulke leerders kan bendelidmaatskap 

oorweeg omdat hulle erkenning en aanvaarding in die bende sal kry. As kinders in ’n swak 

sosio-ekonomiese omgewing woon, is hulle omgewing en verhoudings onvoorspelbaar.  

Wanneer daar nie in kinders se behoefte aan liefde, aandag en geborgenheid voorsien word 

nie, kan dit hulle vertroue in mense skok, omdat hulle glo dat die wêreld ’n liefdelose en 

onveilige plek is. Die gevolg is dat hulle nie die vermoë tot empatie aanleer nie en ook nie hul 
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omgewing vertrou nie. Dít hou negatiewe implikasies vir toekomstige verhoudings in. As sulke 

kinders boonop bendegeweld by die skool ervaar, is dit ’n blote voortsetting van hul bestaande 

fisiese onveiligheid, wantroue in mense en onvoorspelbaarheid, wat kinders ’n swak 

toekomsbeskouing gee en in algemene lewensonsekerheid laat leef. 

 

Die mesosisteem verwys na kinders en hul band met die omgewing, en sluit verhoudings 

tussen mikrosisteme soos die skool, huis en omgewing in. Wanneer maatskaplike probleme 

soos geweld na die skoolomgewing oorspoel, sluit dit die mikro- en mesosisteem, met ander 

woorde die kind se hele omgewing, in, wat dan ’n bron van onveiligheid en onvoorspelbaarheid 

word. Die mesosisteem word beskou as die skakel wat die verskillende kontekste van ’n kind se 

ontwikkeling saambind. Kinders wat bendegeweld in hul omgewing beleef, se verhouding met 

die omgewing kan geskaad word met die gevolg dat hulle onveilig in hul omgewing kan voel. 

Kinders wat deur hul ouers verwaarloos word, mag dit moeilik vind om positiewe verhoudings 

met vriende of die portuurgroep te sluit omdat dit vir hulle moeilik kan wees om verhoudings 

met ander mense te vertrou. Dit kan die skakel tussen die verskillende mikrosisteme (kind, 

portuurgroep, omgewing) skaad. ’n Swak mesosisteem word deur swak interaksie tussen 

mikrosisteme gekenmerk. So byvoorbeeld sal ’n ouer wat nooit oueraande by die skool bywoon 

nie, nie weet wat in die klaskamer aangaan nie en sodoende ’n swak verhouding tussen die 

ouer en die skool bewerkstellig. Die kind kan ook glo dat die ouer nie in sy of haar vordering op 

skool belangstel nie.   

 

Die eksosisteem verwys na maatskaplike omgewings. Wanneer geweld die maatskaplike 

omgewing van kinders raak, sluit dit hul mikro- en mesosisteem in. Aangesien ál drie hierdie 

sisteme negatief geraak word, word kinders se onsekerheid oor die toekoms net nóg erger. 

Hulle raak ook gewoond aan die gedurige konflik tussen mense wat deur die geweld 

teweeggebring word. Kinders leer nie hoe om goeie interpersoonlike verhoudings te bou nie, en 

beleef die wêreld as ’n wanfunksionele plek wat geen hoop vir die toekoms bied nie. Die huis 

en die skool is sosiale omgewings wat ’n invloed op adolessente se ontwikkeling uitoefen, 

aangesien die adolessente tuis sosiaal met hul ouers, broers en susters verkeer en by die skool 

is dit hulle maats met wie hulle sosiaal verkeer. Gereelde konflik tuis en by die skool kan 

vertroue in ander sosiale verhoudings skaad. Adolessente wat gereeld bendegeweld ervaar kan 

dink dat goeie interpersoonlike verhoudings onaanvaarbaar is omdat hulle sien dat bendelede 

nie sosiaal met inwoners van die omgewing verkeer nie. 

 



194 
 
Die makrosisteem is die oorkoepelende sisteem wat die mikrosisteem, die mesosisteem en die 

eksosisteem insluit. Die makrosisteem verwys na ideologieë, waardes, wette en reëls en sluit 

ook individue se kultuur in. ’n Gemeenskap se kultuur en waardes word by die makrosisteem 

ingesluit. Kultuur word van een geslag na ’n ander oorgedra en sluit aspekte soos 

gedragspatrone en oortuigings in. Ten spyte van die feit dat baie gemeenskapslede daarvan 

oortuig is dat bendebedrywighede teenstrydig is met gemeenskapsnorme, is daar tog 

adolessente wat hierdie norme oorboord gooi en bende-aansluiting oorweeg. ’n Rede mag 

wees dat die adolessent nog nie ’n eie identiteit ontwikkel het nie of verward is ten opsigte van 

sy identiteit en sodoende afhanklik van die portuurgroep is vir leiding en aanvaarding. Die 

adolessent sal dan deelneem aan bende-aktiwiteite indien die portuurgroep ook daarmee besig 

is ten einde deur die groep aanvaar te word. Die interaksie wat daar dan tussen ander 

mikrosisteme soos die ouers, skool en kerk bestaan, word dan lamgelê deur hierdie verkeerde 

besluit wat die adolessent mag neem. ’n Kind wat in ’n bendegeteisterde gemeenskap 

grootword waar die gemeenskap se reëls en wette nie gehoorsaam word nie, kan glo dat dit 

aanvaarbaar is om ’n wettelose bestaan te voer. Sulke kinders kan byvoorbeeld opgewonde 

raak wanneer bendes op mekaar skiet, omdat hulle emosioneel afgestomp is vir ander mense 

se pyn en lyding. Dit is boonop die kultuur onder bendegeteisterde gemeenskappe om uit vrees 

vir jou lewe nie bendelede se misdade aan te meld nie. Sommige mense versteek ook namens 

die bende hul gesteelde goedere en dwelms, omdat die bende hulle onderhou. 

 

Die chronosisteem verwys na die uitwerking van tyd op die ontwikkeling van die kind mettertyd.  

’n Kind se ontwikkeling word beïnvloed telkens wanneer daar verandering in sy of haar lewe 

plaasvind. Elemente binne die chronosisteem kan ekstern wees byvoorbeeld die fisiologiese 

veranderinge soos die ontstaan van hare op die bors, bene en oksels by seuns of die 

ontwikkeling van borste by jong dogters tydens vroeë adolessensie. Ander eksterne 

veranderinge lê in die omgewing. Elke keer wanneer daar ’n nuwe verandering in ’n adolessent 

se lewe plaasvind soos byvoorbeeld die verandering van skole, word bestaande verhoudings 

tussen adolessente en hul omgewings verander. Die omstandighede verander ook en dit 

beïnvloed die adolessente se ontwikkeling. Die tyd wanneer die verandering in adolessente se 

lewens plaasvind, raak ook hul ontwikkeling.  

 

Adolessente het meestal nie beheer oor veranderinge wat in hul lewens plaasvind nie. Die 

veranderinge kan somtyds deur die adolessente self teweeggebring word. Adolessente kan vir 

hul eie ondervindings verantwoordelik wees, hulle kan kies aan watter ondervindings hulle aan 
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blootgestel wil word of hulle kan self ondervindings skep. So byvoorbeeld kan adolessente self 

keuses maak of hulle hul aan portuurgroepdruk gaan toegee en of hulle by ’n bende wil 

aansluit. Adolessente kan ook keuses maak of hulle hul aan gesag by die skool gaan 

onderwerp en of hulle onbeskof teenoor onderwysers gaan wees en lesse op skool gaan 

ontwrig. 

 

Die uitwerking van krisisse en trauma op adolessente is ook van nader ondersoek. ’n Persoon 

in krisis ervaar ’n tydelike toestand van disorganisasie en vind dit moeilik om sy normale 

probleemoplossingsvaardighede te gebruik wanneer die krisissituasie ontstaan. Die persoon 

wat in ’n krisis verkeer word deur emosies en paniek beheer en sy rasionele denkprosesse 

word tydelik buite werking gestel. ’n Krisis hoef nie noodwendig nadelig of negatief ervaar te 

word nie. Dit kan ook vir daardie persoon ’n keerpunt wees en ’n geleentheid wees om te groei. 

So byvoorbeeld kan die persoon wat dit aanvanklik as ’n krisis ervaar het om van werk te 

verander, geleenthede vir groei en ontwikkeling in ’n nuwe situasie ervaar. 

 

Die woord trauma beteken “wond” of “beskadig”. ’n Persoon wat ’n traumatiese ervaring beleef 

het, ervaar emosionele pyn en lyding en sielkundige ingryping is nodig om die 

getraumatiseerde persoon se emosionele wonde te genees. Die persoon wat die traumatiese 

ervaring beleef het kan dit só intens ervaar dat dit sy vermoë om in beheer van die situasie te 

wees, beïnvloed. Aangesien ’n traumatiese ervaring as negatief beleef word, kan dit skade aan 

die persoon se geestestoestand aanrig in só ’n mate dat dit die slagoffer met afgryse, 

hulpeloosheid en ’n toestand van ontkenning vervul.  

 

Daar is vier fases van trauma, naamlik: 

 

Impakfase – hierdie fase ontstaan onmiddellik na die traumatiese gebeurtenis. Wanneer ’n 

traumatiese gebeurtenis by die skool plaasvind, kan leerders verward en gedisoriënteerd wees 

en nie weet hoe om die situasie te hanteer nie. Sommige leerders kan verwag dat die 

onderwyser hulle moet help. Die onderwyser weet in die meeste gevalle ook nie hoe om die 

situasie te hanteer nie. Die slagoffer mag gevoelens van emosionele afgestompheid, vrees en 

magteloosheid ervaar. Die leerders mag ook irrasioneel wees in hul denke. Sommige leerders 

mag weier om hulle skoolwerk te doen omdat hulle nie kan konsentreer nie. 
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Terugslagfase of vermydingsfase – tydens hierdie fase begin die persoon besef wat werklik 

gebeur het en kan gevoelens van woede, hartseer of skuld ervaar word. Die persoon probeer 

om die plekke, mense of situasies vermy wat hom aan die insident sal herinner. 

 

Reaksiefase – die persoon begin om ‘n veg-, vlug- of vriesreaksie te toon tydens hierdie fase. 

Die slagoffers poog om weg te kom van die traumatiese situasie en wil na ’n plek van veiligheid 

geneem word. Leerders wat herhaalde trauma beleef het mag afgestomp voorkom en dit lyk 

dan asof die gebeurtenis nie plaasgevind het nie. Ander leerders mag kwaad raak vir die 

onderwyser wat hulle nie kan beskerm nie. ‘n Mens kan ook verwag dat sommige leerders sal 

wegbly van die skool uit vrees dat die gebeurtenis weer sal plaasvind. 

 

Herstelfase – die persoon begin met ander mense oor die gebeurtenis praat en aanvaar dat die 

gebeurtenis plaasgevind het. Sy vertroue in ander mense word nou herstel. Die persoon keer 

geleidelik terug na normale fuksionering en sy stresvlakke en breinfunksie keer terug na 

normaal. Die traumatiese ervaring vervaag en raak een van baie dinge wat al met die persoon 

gebeur het. 

  

Die elemente van traumaberading aan adolessente wat aan bendegeweld blootgestel word, is 

ook ondersoek. Uit die bespreking van die drie bestaande traumaberadingsmodelle is bevind 

dat berading traumaslagoffers ’n geleentheid bied om die traumatiese gebeure op ’n 

gestruktureerde manier te verken, te hersien en te herleef. Dit kan deur middel van semi-

gestruktureerde onderhoude gedoen word om sodoende die slagoffers te help om die  voorval 

te onthou en te verwerk. Projeksietegnieke soos spel en storievertellinge kan ook gebruik word 

om die slagoffers van trauma te help om die trauma te verwerk en om by die verkenning van 

gebeure betrokke te raak. Sodra ’n slagoffer die gebeure begin verken, kan dit die persoon help 

om van opgekropte emosies ontslae te raak.   

 

Verkenning van die traumatiese gebeure bied ’n geleentheid aan die slagoffer om oor die 

gebeure te praat, om vas te stel hoe die gebeure verloop het en watter invloed dit op die 

slagoffer gehad het. Verkenning help ook om die gebeure te rekonstrueer en om dit in volgorde 

te plaas. Tydens die verkenningfase moet die terapeut die slagoffer leer ken deur soveel 

moontlik inligting oor die persoon te bekom. Daar moet oor die trauma gesels word om vas te 

stel watter emosies met die trauma gepaard gegaan het en watter reaksies die slagoffer op die 
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trauma getoon het. Verkenning kan ook geskied deur middel van waarneming en deur te luister 

na implisiete en eksplisiete boodskappe van die slagoffer. 

 

Gepaste intervensietegnieke moet aangewend word wat die probleme van die slagoffer sal 

aanspreek. Voorsiening moet gemaak word vir nasorg sessies nadat afsluiting plaasgevind het. 

As gevolg van traumaberading kan die traumatiese gebeure by die slagoffer se lewe 

geïntegreer word, kan sy of haar vertroue in mense herstel word, en kan die persoon gehelp 

word om sy of haar volle potensiaal te verwesenlik. Dit help boonop die persoon die trauma só 

te verwerk dat dit ’n positiewe invloed op sy of haar lewensgehalte het.  

 

6.2.3 Doelstellings wat met behulp van empiriese navorsing ondersoek is 
 

Die doelstellings waarop die empiriese navorsing gekonsentreer het, was soos volg: 

 

6. Om graad 6 leerders se belewing van bendegeweld in hul skoolomgewing te ondersoek 

7. Om opvoeders se belewing van bendegeweld in die skoolomgewing te ondersoek 

8. Om die verskynsel van bendegeweld beter te verstaan uit die oogpunt van kenners op die 

gebied van bendegeweld 

 

Ten einde doelstellings 6 tot 8 te bereik, het die navorser ’n empiriese studie onderneem waarin 

daar van sowel kwantitatiewe as kwalitatiewe navorsingsmetodes gebruik gemaak is. 

 

Die kwantitatiewe data is deur middel van vraelyste ingesamel. Die navorser het twee vraelyste 

ontwerp om data onderskeidelik van leerders en onderwysers en skoolhoofde in te samel. Vir 

leerders is groepvraelyste gebruik, en vir opvoeders en skoolhoofde, individuele vraelyste. Vir 

albei vraelyste is daar konstrukte uitgewys. 

 

Vraelyste vir leerders  
Die volgende sewe konstrukte is in die vraelys vir leerders uitgewys: 

 

Konstruk 1 – Die invloed van bendegeweld op leerders se akademiese prestasie 

Konstruk 2 – Onveiligheid om ekstrakurrikulêre hulp ná skool te ontvang 

Konstruk 3 – Aantal dae afwesig in 2011 as gevolg van bendegeweld 

Konstruk 4 – Leerders se toekomsbeskouing in die lig van bendegeweld 
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Konstruk 5 – Leerders wat hulle wél met die idee van bendes vereenselwig 

Konstruk 6 – Algemene gevoel van onveiligheid 

Konstruk 7 – Gereeldheid van misdaad in die leerders se woongebied 

 

Die data van die konstrukte in die vraelys vir leerders word vervolgens geïntegreerd bespreek:  

 

Die bendegeweld belemmer die leerders se funksionering op skool in so ’n mate dat dit hul 

skoolwerk en emosionele toestand benadeel. Baie leerders beleef hul woongebied as onveilig, 

omdat bendegeweld gereeld daar plaasvind. ’n Groot aantal leerders bly ook gereeld weg van 

die  skool, met die gevolg dat hulle met verloop van tyd nie meer aan die akademiese eise van 

die opvoedingsprogram kan voldoen nie en op ’n vroeë ouderdom die skool verlaat. Dit blyk dat 

’n redelike aantal leerders na bendelidmaatskap streef, omdat hulle glo dat dít hulle sal laat voel 

dat hulle iewers tuishoort. 

 

Die oop vrae vir die vraelys het die kwantitatiewe data ondersteun: ’n Groot aantal leerders 

beleef gevoelens van basiese lewensonveiligheid, en daar is ’n behoefte aan veiligheid en 

fisiese beskerming by die skool. Leerders voel ook nie veilig om in hul omgewing rond te 

beweeg nie uit vrees vir konfrontasie met bendes en dat hulle van hul besittings beroof kan 

word. Baie leerders bly ook liewer tuis en gaan nie skool toe nie ten einde hul veiligheid te 

verseker. In plaas daarvan om te glo dat toegewydheid aan hulle skoolwerk vir hulle ’n beter 

toekoms sal besorg, streef sommige leerders glad nie daarna om hul skoolloopbane te voltooi 

nie. Die rede hiervoor is omdat hulle hul hoop vestig op bendes om in hulle materiële behoeftes 

te voorsien. 

 

Vraelyste vir opvoeders  
Die volgende vyf konstrukte is vir die stellings in die vraelys vir onderwysers en skoolhoofde 

uitgewys: 

 

Konstruk 1 – Belewing van fisiese onveiligheid by die skool 

Konstruk 2 – Sielkundige impak van bendegeweld 

Konstruk 3 – Onmiddellike gevolg van ’n voorval van bendegeweld by die skool 

Konstruk 4 – Menings oor wat leerders ná bendegeweld benodig 

Konstruk 5 – Bestaande intervensie- en traumaprogramme by skole 
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Volgens die data wat in die konstrukte vir die onderwysers en skoolhoofde verskaf is, kan ’n 

mens aflei dat die opvoeders en skoolhoofde hulle werkplek as onveilig beleef. Onderwysers is 

bang om leerders ná skool aan buitemuurse aktiwiteite te laat deelneem weens moontlike 

konfrontasie met bendes. Die bendegeweld benadeel ook baie onderwysers se werksvermoë 

en –prestasie, wat weer tot ’n lae moraal lei. Werk in die klaskamer kan nie altyd afgehandel 

word soos wat beplan is nie. Die afleiding kan gemaak word dat die onderwysers baie 

magteloos moet voel omdat hulle nie in beheer van die situasie op skool is nie.  

 

Baie onderwysers besef ook dat hulle nie oor die nodige vaardighede beskik om leerders ná ’n 

bende-aanval by die skool te kalmeer nie, omdat hulle nooit geleer is hoe om trauma te hanteer 

nie. Die meeste van die onderwysers is ten gunste van ’n trauma intervensieprogram wat hulle 

in staat sal stel om getraumatiseerde leerders ná ’n bende-aanval by te staan. 

 

In die oop vrae in die vraelys vir onderwysers en skoolhoofde is bevind dat onderwysers as 

gevolg van bendegeweld emosies van angs en vrees beleef en saam met die leerders 

slagoffers van bendegeweld is. Onderwysers weet ook nie wat om te doen wanneer 

bendegeweld by die skool uitbreek nie, omdat hulle geen opleiding in traumahantering ontvang 

het nie.   

 

Die kwalitatiewe data is ingesamel deur middel van ’n fokusgroeponderhoud met agt leerders, 

twee van elk van die vier deelnemerskole. Die navorser het ook semi-gestruktureerde 

onderhoude met onderwysers en skoolhoofde gevoer.  Twee in-diepte onderhoude met kenners 

van bendes en bendegeweld is ook gevoer. 

 

In die fokusgroeponderhoud is bevind dat die bendegeweld die akademiese program ontwrig, 

wat dan weer tot gevoelens van angs en onveiligheid by sowel leerders as onderwysers lei. 

Hierdie gevoelens word vererger deur leerders wat aan bendes behoort en na wie vyandige 

bendelede by die skool kom soek. Ander leerders en onderwysers se lewens word as gevolg 

hiervan in gevaar gestel. Die leerders wat aan bendes behoort, dra ook by tot die agteruitgang 

in die skool se dissipline, omdat hulle lesse moedswillig onderbreek en onbeskof raak met 

onderwysers wanneer hulle oor hul oortredings aangespreek word. Hierdie leerders weet dat 

hulle familielede of bende-maats vir hulle sal intree as daar probleme ontstaan. 
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In die onderhoude opper die onderwysers en skoolhoofde ook die temas van veiligheid, 

sekuriteit en beskerming wat in die vraelyste en fokusgroep na vore gekom het. Onderwysers 

bly weg van die skool uit vrees vir hul lewens, wat ’n negatiewe invloed op die onderrigprogram 

het. Ook die houding van leerders wat aan bendes behoort, sowel as hul afbrekende rol in die 

dissipline van die skool, kom uit die onderhoude na vore – ’n tema wat ook tydens die 

fokusgroeponderhoud uitgewys is.  

 

In die twee in-diepte onderhoude met kennners van bendegeweld is faktore soos werkloosheid, 

swak sosio-ekonomiese omstandighede waarin baie mense hulle bevind asook die strewe om 

mag oor sekere gebiede te verkry om dwelms daar te verkoop, uitgewys as oorsake vir 

bendebedrywighede in en rondom skole. Die rol wat die apartheidswette gespeel het, soos die 

Groepsgebiede wet wat gedwonge verskuiwings van mense teweeggebring het, is ook as 

oorsake vir bendevorming uitgewys. Die vroeë adolessent word al te vroeg in sy of haar lewe 

blootgestel aan moorde, lyke wat in die strate lê en geweerskote. Die deelnemers aan die in-

diepte onderhoude voer aan dat bende-aktiwiteite van geslag tot geslag voortbestaan en 

oorgedra word deur sommige families – ’n verskynsel wat ook in die literatuur bevind is. Bendes 

en bendegeweld het vir baie jong mense ’n alledaagse verskynsel geraak. Baie adolessente is 

al van kleins af gewoond aan geweld in hulle omgewing en dit maak dat hulle afgestomp raak 

vir ander mense se emosionele pyn. Omdat kinders die mag sien wat bendes in hul 

gemeenskappe uitoefen en hoe hulle konflik deur middel van geweld oplos, maak dat hulle 

daardie mag nastreef en dit maak dit makliker vir hulle om by ’n bendekultuur in te skakel. Baie 

adolessente in die vroeë fase van ontwikkeling kom uit enkel ouer gesinne waar die vaderfiguur 

ontbreek en daar geen rolmodelle tuis is nie. Die tienerseun wie probleme ervaar om ’n identiteit 

te vorm sal sy identiteitsvorming skoei op dié van ’n bendeleier wie hy as rolmodel en 

vaderfiguur nastreef. 

 

Beide deelnemers aan die in-diepte onderhoude is dit eens dat as gevolg van die nalatenskap 

van apartheid moes baie mense die skool op ’n vroeë ouderdom verlaat wat meegebring het dat 

daar groot getalle ongeletterde persone in baie samelewings is. Hierdie persone word deur 

bendes gebruik om dwelms vir hulle te verkoop en te versprei.  Op so ’n manier verdien hierdie 

persone vir hulle ’n inkomste. ’n Groot deel van hierdie ongeletterde persone is in swak sosio-

ekonomiese omstandighede gedompel. Hulle raak afhanklik van die kos en ander materiële 

dinge wat aan hulle deur bendelede verskaf word. Op hierdie manier kry die bende ’n houvas op 

hierdie mense. 
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Die negatiewe impak van bendegeweld op skole is ook deur die deelnemers uitgewys. Hulle 

voer aan dat leerders wat aan bendes behoort, ander leerders intimideer wat weer bydra tot 

swak dissipline in skole. Hierdie leerders raak ook onbeskof met onderwysers omdat hulle weet 

dat hulle bendemaats vir hulle in die bresse sal tree wanneer die onderwyser hulle wil straf. Dit 

laat gevoelens van vrees en moedeloosheid by onderwysers ontstaan en lei daartoe dat hulle 

nie outonoom in hulle klasse kan optree nie. Die bendegeweld impakteer ook negatief op die 

skolastiese vordering van leerders. Hierdie verskynsel is ook in die empiriese navorsing bevind.  

Die redes hiervoor is dat bendelede leerders gereeld op skool kom soek wat aan opponerende 

bendes behoort om met hulle te baklei. Dit veroorsaak chaos op skool en plaas ’n demper op 

die leerprogramme en opvoedkundige klimaat van die skool. Die moraal van onderwysers word 

ook aangeraak en werk wat afgehandel sou moes word moet op ’n later tydstip aandag kry 

wanneer dinge weer rustiger by die skool gaan. 

 

As gevolg van die bendebedrywighede op skool word die wisselwerking tussen die verskillende 

mikrosisteme (leerder, skool en onderwyser) onderbreek wat weer negatief inwerk op die 

akademiese prestasie van leerders. Die meeste sosiale interaksie van die individu met sy ouers, 

portuurgroep en onderwysers vind binne die mikrosisteem plaas. Die bendegeweld in die 

gemeenskappe ry hierdie interaksie in die wiele, aangesien die empiriese navorsing bewys het 

dat dit onveilig vir leerders is om smiddae biblioteek toe te gaan om skooltake te voltooi en dat 

dit onveilig is om ekstra kurrikulêre hulp op skool te ontvang – juis as gevolg van bendegeweld. 

Hierdie stand van sake gee aanleiding tot gevoelens van minderwaardigheid, onveiligheid, 

vrees en vernedering wat op sy beurt die selfbeeld en sin van behoort aan van die adolessent 

aantas. 

 

Al die deelnemers aan die studie naamlik leerders, onderwysers en skoolhoofde asook die 

kenners van bendegeweld is dit eens dat daar ’n behoefte aan krisisintervensie by skole na 

voorvalle van bendegeweld is. 

 

 ‘n Samevatting van die studiebevindinge word vervolgens verskaf. 

 

6.2.4 Samevatting van die bevindinge 
 

Die resultate van die literatuurstudie en die empiriese navorsing dui op die volgende: 

 



202 
 
� Daar is ’n wisselwerking tussen bendes en die gemeenskappe waar hulle floreer (afd. 2.9). 

Dit blyk dat gemeenskappe deur bendes bedreig word, maar dat daar terselfderyd mense is 

wat ’n bewondering vir bendes het en met bendes assosieer. Bendelede gebruik lede van 

die gemeenskap om vir hulle wapens weg te steek en dwelms te vervoer wat 

lewensgevaarlik is (afd. 2.9 en 5.4.3). Tog sal gemeenskapslede op hulle beurt bendes 

beskerm deur geen inligting aan die polisie deur te gee nie. Kinders in sulke gemeenskappe 

sien die gevare van bendegeweld raak, maar is ook deeglik van die sogenaamde voordele 

bewus. In die lig hiervan word die bevinding meer verstaanbaar dat die kinders enersyds 

getraumatiseer is, maar dat sommige van hulle identifiseer met dit wat vir hulle bekend is 

omdat hulle vroeg in hulle lewe leer om vir hulleself ’n posisie van veiligheid te onderhandel. 

Die kognitiewe onvermoë van jong adolessente om ’n gevaarlike situasie vooruit te skat 

(afd. 2.11.4) hou ’n verdere gevaar in as hulle nie heeltemal die uiteindelike nadele van 

bendebetrokkenheid kan insien nie. 

 

� Kinders wat in ’n toestand van voortdurende fisiese gevaar en onvoorspelbaarheid leef, raak 

emosioneel afgestomp. In ’n omgewing waar alkohol en dwelmmisbruik aan die orde van die 

dag is (afd.3.7 en 5.4.3) word kinders hard groot en leer klaarblyklik nie empatie en ander 

vorms van pro-sosiale gedrag aan nie, met die gevolg dat geweld in hulle omgewing meer 

geredelik aanvaar sal word en dat hulle hul makliker met die harde lewe en genadeloosheid 

van die bendelewe sal vereenselwig (afd. 2.9). 

 

� Bevindinge in die empiriese navorsing ondersteun die literatuur in die sin dat alle partye 

naamlik onderwysers, skoolhoofde, leerders en belangegroepe buite die skool bendegeweld 

as ’n gevaarlike en afbrekende faktor in die skool, die akademie en gemeenskap beskou 

(afd. 5.4.3). 

 

� Onderwysers by skole waar bendegeweld plaasvind kan nie outonoom optree wat onderrig 

en dissipline betref nie. Bendelede sal op die skoolgronde en in die klaskamer op die 

veiligheid van almal en op die privaatheid van die klaskamer inbreuk maak en opvoeders 

dreig of selfs aanval as hulle sou probeer om ’n familielid-leerder van ’n bendelid te 

dissiplineer of tereg te wys. Die impak hier is grondliggend en benadeel nie slegs leerders 

nie, maar die outonomie van skole as wetlike onderriginstansies (afd. 2.10). 
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� Die handhawing van dissipline en ’n gesonde leeromgewing is – sonder die 

teenwoordigheid van bendegeweld – ’n probleem omdat kinders in hierdie skole dikwels uit 

gebroke huise en omgewings waar alkohol- en dwelmmisbruik algemeen is, opgroei. Sonder 

die verswarende faktor van bendegeweld bring sulke maatskaplike probleme alreeds leer- 

en gedragsprobleme soos stokkiesdraai, vandalisme, afknouery, die dra van wapens by die 

skool en hou dit op sigself ’n groot uitdaging vir skole in (afd. 2.10). 

 

� Die feit dat opvoeders ook slagoffers van bende-aktiwiteit by die skool is, is ’n verswarende 

faktor. Die waarskynlikheid van gewelddadige optrede teen hulle as hulle hulle sou teësit, 

ontmoedig opvoeders om kinders teen bendegeweld te beskerm. Uit die navorsing blyk dit 

dat vrees en magteloosheid opvoeders laat onttrek en vanweë spanning en depressie by die 

huis bly (afd. 2.10) wat kinders nog meer kan blootstel en hulle skoolwerk nog verder kan 

affekteer. 

 

� Dit is teen hierdie agtergrond dat riglyne vir krisisintervensie opgestel moet word. 

Bykomende faktore is dat opvoeders nie opgelei is om traumaberading aan te bied nie en 

dat daar nie in die gewone skoolprogram ekstra tyd vir intervensieprogramme bestaan nie. 

 

� Dit blyk dat die omgewing van die vroeë adolessent in die omgewing waar die studie 

plaasgevind het, in verskeie opsigte voldoen aan die vereiste van ’n omgewing wat deur 

trauma gekenmerk word. Daar is in hierdie kinders se leefwêreld tuis dikwels geweld, 

alkoholmisbruik en dwelms wat hulle die status besorg van kinders wat ’n geskiedenis van 

ervaring van trauma en geweld het. Bende-aanvalle by die skool beantwoord aan die kriteria 

vir lewensgevaar, dit vind by herhaling plaas, onvoorspelbaarheid en onvoldoende 

beskerming vir die slagoffers (afd. 3.3 – 3.7). 

 

� Dit kan daartoe lei dat die kinders wat voortdurend aan hierdie tipe spanning en 

lewensgevaar in hulle omgewing blootgestel word gevolge in al die aspekte van hulle 

ontwikkeling kan ervaar. Op fisiese vlak kan enurese, maagpyn, slapeloosheid, hoofpyne en 

moegheid voorkom (afd. 3.10). Op sielkundige vlak kan kinders regresseer en emosioneel 

afgestomp raak (afd. 3.10). Dit beteken dat die angs en vrees van die oomblik onderdruk 

word, maar later in die vorm van aggressie of neurotiese gedrag kan terugkeer. Kinders kan 

die angs en trauma probeer vermy deur stokkies te draai soos wat deur sommige 

deelnemers in hulle vraelyste aangedui is. ’n Ander uitweg vir sommige deelnemers in die 
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studie is om hulle veiligheid te vrywaar deur met bendes te assosieer en selfs by een aan te 

sluit. Op intellektuele vlak ondervind die kinders die onvermoë om te konsentreer, verloor 

taalvaardighede en sukkel om hulle gedagtes te organiseer. Verhoudings ly ook omdat 

voortdurende trauma veroorsaak dat die jong adolessent lae toleransievlakke vir stres kan 

ontwikkel en oorreageer op klein goedjies (afd. 3.10). 

 

In die lig van die terugvoer van leerders en opvoeders wat aan die studie deelgeneem het, is die 

volgende maatstawwe vir traumaberading wat in die literatuur bespreek is nodig om riglyne vir 

krisisintervensie op te skoei: 

 

� Leerders se veiligheid is belangrik en moet ’n hooffokus in enige optrede wees. Omdat 

leerders vantevore waarskynlik reeds ervarings soortgelyk aan bendegeweld gehad het, 

moet in die aanspreek van trauma ook gelet word op vorige trauma wat vorendag kan kom 

(afd. 3.7). 

 

� Die jong adolessent wat nog probleme ervaar met hipotetiese denke en kognitiewe 

beplanning, sal bykomende hulp benodig wat kognitiewe herorganisasie betref om 

verwringing van die feite te voorkom en logiese volgorde aan die traumatiese gebeure te 

gee (afd. 3.14.1). 

 

� Omdat die krisisintervensie in groepsverband sal plaasvind, sal dit help om die traumatiese 

gebeure as ’n gesamentlike ervaring uit te beeld (afd. 3.15). Na ’n voorval van bendegeweld 

sal die leerders behoefte hê aan bekende en voorspelbare optrede om hulle te kalmeer, 

asook aan aktiwiteite wat vir hulle bekend is soos tekeninge, stories en taalgebruik op hulle 

ontwikkelingsvlak (afd. 3.14.1). 

 

6.2.5 Gevolgtrekkings 
 

Bendebedrywighede beïnvloed leerders in alle opsigte, naamlik fisies, emosioneel, sosiaal én 

akademies. Onderwysers weet nie altyd hoe om die situasie ná ’n bende-aanval te hanteer nie. 

Omdat bendegeweld so gereeld by sommige skole plaasvind, het ’n groot aantal onderwysers 

passief begin raak oor die probleem, omdat hulle besef dat dit, sonder eksterne hulp en 

samewerking, vir hulle onmoontlik is om die situasie onder beheer te bring. Onderwysers beskik 

nie oor die nodige vaardighede om trauma te hanteer nie, en daarom wil hulle graag die nodige 
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ondersteuning van die Onderwysdepartement ontvang om hulle te kan bemagtig om korrek op 

te tree wanneer bendegeweld by die skool ontstaan. Ontwrigtende gedrag in die klaskamer 

deur leerders wat aan strydende bendegroepe behoort werk verswarend in op die leerklimaat in 

skole. Dit gee nie net aanleiding tot dissiplinêre probleme in die klaskamer nie, maar dit laat ook 

die onderwyser magteloos voel omdat die afhandeling van sy of haar werkprogram nie 

plaasvind soos deur die opvoeder beplan nie (afd. 2.10). Hierdie stand van sake maak dat 

onderwysers ondergeskik voel aan hierdie leerders omdat hulle vrees vir hulle veiligheid 

wanneer hulle hierdie leerders sou straf vir hulle optredes. 

 

Die feit dat só baie leerders gereelde blootstelling aan bendes en bendegeweld het, maak dit 

moeilik vir onderwysers om hulle te oortuig dat bendes vir hulle geen voordele inhou nie. Baie 

leerders beskou die bendeverskynsel in hulle omgewing as normaal (afd. 3.7). Hierdie stand 

van sake maak dat kinders nie leer om empatie met mense te hê wat emosionele pyn ervaar 

nie omdat bendes geen empatie of berou vir hulle dade toon nie. 

 

Baie leerders kom uit enkelouer gesinne waar geweld, dwelm- en alkoholmisbruik aan die orde 

van die dag is. Baie van hierdie leerders raak hard groot in hul ouerhuise en omdat hulle sien 

dat konflik deur middel van geweld opgelos word, raak gedragsprobleme soos afknouery, 

vandalisme en die dra van wapens ’n algemene verskynsel ten einde te kan oorleef (afd. 2.10). 

Alhoewel baie leerders bewus is van die feit dat bende-aansluiting nadelig vir hulle is, is hulle 

só vasgevang in die bendekultuur omdat hulle glo dat hulle materiële voordeel uit 

bendelidmaatskap sal kry wat dan aansluiting by die bende vergemaklik. Sommige families 

behoort al vir geslagte lank aan bendes met die gevolg dat hierdie kultuur oorgedra word aan 

hulle adolessente kinders wat op hulle beurt glo dat dit die regte en aangewese ding is om aan 

’n bende te behoort.  

 

Al bogenoemde faktore moet in gedagte gehou word wanneer riglyne geformuleer word vir ’n 

intervensieprogram. 

 

Dié gevolgtrekkings noodsaak spesifieke aanbevelings, wat hierná volg. 
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6.3 AANBEVELINGS 
 
Die aanbevelings word verdeel in dié wat met die hoof-navorsingsprobleem verband hou en dié 

wat op verdere navorsing betrekking het. 

 

Die hoof-navorsingsprobleem van die studie was soos volg: 

 

Wat is die krisisintervensie-riglyne vir onderwysers wat die impak van bendegeweld op leerders 

moet hanteer? 

 

Om sodanige riglyne op te stel, is inligting uit die literatuurstudie sowel as die empiriese 

navorsing geïntegreer. Hierdie inligting word vervolgens uiteengesit: 

 

6.3.1 Sielkundige toestand van leerders wat gereeld aan bendegeweld blootgestel word 
 
Leerders wat by die skool aan bendegeweld blootgestel word, ervaar waarskynlik ook geweld 

en ander maatskaplike probleme tuis. Hulle het dus reeds ’n problematiese agtergrond, en is 

waarskynlik reeds emosioneel en fisies onveilig. Met verwysing na die teorie van 

Bronfenbrenner beteken dit dat die verloop van die kinders se ontwikkeling oor tyd, naamlik die 

chronosisteem (afd. 2.12.5), deur geweld gekenmerk word. Sodanige agtergrond veroorsaak 

dat hulle min vaardighede het om nuwe trauma mee te hanteer, en dat hulle waarskynlik 

emosioneel afgestomp kan wees vanweë vorige trauma wat dalk nie aangespreek is nie. Dit 

kan veroorsaak dat leerders ’n lae toleransie vir spanning het, ongenaakbaar teenoor ander 

optree, makliker eiendom sal beskadig en geweld sal bewonder. ’n Saggeaarde onderwyser 

kan as swak beskou en geviktimiseer word. 

 

Die teenwoordigheid van vorige trauma kan meebring dat leerders reeds aan post traumatiese 

stresversteurings ly. Vanweë ’n problematiese agtergrond leef hulle waarskynlik reeds met 

onderliggende angs, vrees hulle die onbekende, en kan hulle hul aan paniek oorgee as iets 

skeef loop. Sekondêre trauma (afd. 3.7) kan veroorsaak word deur iets kleins, soos ’n ander 

leerder wat iemand se potlood vat, en kan lei tot gewelddadige optrede en viktimisering. 

Gedurende en ná ’n voorval van geweld sal leerders sukkel om te konsentreer en kan hul 

rasionele denke beperk wees (afd. 3.8.1). Dít bring mee dat leerders dalk kalm voorkom, terwyl 
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die kalmte eintlik daaraan toe te  skryf is dat hulle hulle emosioneel afsny sodat nuwe trauma 

nie gevoel sal word nie (afd. 3.7 en afd. 3.10.3.2 – 3.10.3.3).  

 

Om in ’n moeilike omgewing te oorleef, kan leerders hulle pyn en vrees onderdruk en selfs 

ontken. Hulle kan ook met die aggressors, naamlik bendelede, identifiseer vir hulle eie 

beskerming (afd. 3.10.3.7). Hulle kan reageer asof traumatiese gebeure nooit plaasgevind het 

nie. Die onderdrukking en ontkenning van gevoelens veroorsaak dat hulle nie die pyn 

bewustelik voel nie, maar ook nie blydskap of hoop nie. Die onderdrukte psigo-fisiologiese 

spanning kan dan in toestande soos slapeloosheid en ander versteurings manifesteer. 

 

Om uit te brei op die sielkundige en emosionele toestand van kinders wat aan trauma 

onderwerp word, sal die bevindinge wat uit die empiriese studie rakende trauma gemaak word, 

nou gegee word: 

 

Die meeste leerders is van mening dat bendegeweld ’n negatiewe invloed op hul funksionering 

op skool het (konstruk 1). Baie leerders ervaar gevoelens van onveiligheid in hul woongebied 

asook by die skool. Dit veroorsaak dat hulle nie ten gunste is vir ekstra kurrikulêre hulp na skool 

nie, aangesien dit onveilig is om in die strate te beweeg asook uit vrees dat hulle deur die 

bendes beroof of aangerand mag word (konstruk 2 en 6). Hierdie gevoelens van onveiligheid 

word ook deur die opvoeders aangemeld. 

 

‘n Groot aantal leerders is gereeld afwesig van die skool uit vrees vir viktimisasie deur 

bendelede (konstruk 3). 

 

Die bendegeweld in hul omgewing maak dat sommige leerders voel dat dit nie nodig is om 

eendag verder te studeer nie. Die redes hiervoor mag wees dat sommige leerders die 

bendeleefstyl bewonder (konstruk 5) en glo dat dit onnodig is om verder te studeer, aangesien 

hulle hul geld en ander materiële dinge makliker kan bekom deur by ’n bende aan te sluit. 

Ander leerders vrees dat hulle dalk op ’n vroeë ouderdom mag sterf as gevolg van die 

bendebedrywighede in hul woonbuurt (konstruk 4). Daar is ook leerders wat vrees dat hulle 

afgeknou mag word deur onbeskofte leerders wat aan bendes behoort. 

 

In die fokusgroeponderhoud is daar leerders wat rapporteer van bendelede wat op die 

skoolterrein kom en klaskamers se deure kom ooptrap op soek na leerders wat aan 



208 
 
opponerende bendes behoort. Hierdie bendelede is ook dan onbeskof met die onderwysers en 

vloek op hulle. Die leerders noem ook dat die bendes op mekaar skiet wanneer hulle soggens 

skool toe stap of smiddae wanneer die skool verdaag. Hulle noem ook dat die bendes somtyds 

gedurende skooltyd op die skoolterrein op mekaar skiet en dan beveel die onderwyser alle 

leerders om plat op die vloer te lê uit vrees dat hulle raakgeskiet mag word. 

 

In die in-diepte onderhoude het dit oor veiligheid van leerders aan die lig gekom dat bendelede 

alles in hulle vermoë sal doen om beheer oor sekere gebiede uit te oefen om sodoende ’n 

afsetgebied te hê waar hulle hul dwelms kan verkoop. Die bendes werf leerders asook vroeë 

skoolverlaters om hierdie dwelms vir hulle te verkoop en te versprei. Die bendegeweld 

impakteer negatief op die ontwikkeling en akademiese prestasie van die vroeë adolessent. 

Aangesien die vroeë adolessent in die fase is om ’n identiteit te ontwikkel, ontbreek goeie 

rolmodelle soos ’n vaderfiguur in die huis. Wanneer vroeë adolessente nie ’n rolmodel het 

waarmee hulle hulself kan assosieer nie, vul hulle hierdie leemte deur prominente bendelede as 

rolmodel te sien en dan hulle identiteitsvorming op daardie persone te skoei. Hierdie stand van 

sake stel vroeë adolessente bloot om deur ander bendelede aangeval te kan word omdat hulle 

hul soos  bendelede sal gedra. Die bendegeweld veroorsaak ook intimidasie op skole wat 

aanleiding gee dat baie leerders die skool op ’n vroeë tydstip verlaat omdat hulle vrees vir hulle 

veiligheid. Leerders wat aan bendegroepe behoort veroorsaak dissiplinêre probleme in die 

klaskamer en knou ander leerders af. Hierdie stand van sake werk verswarend in op die 

veiligheid van baie leerders. Die bendegeweld is traumaties vir baie leerders en veroorsaak 

konsentrasieprobleme vir hulle. Die bendegeweld stomp ook hulle gevoelens af vir ander 

mense se pyn omdat geweld ’n alledaagse verskynsel vir baie leerders geword het en as 

gevolg hiervan gee hulle nie om om ander leerders te beseer nie omdat hulle nie empatie vir 

ander se pyn aangeleer het nie. Beide deelnemers aan die in-diepte onderhoude noem dat 

leerders wat aan bendes behoort by dwelmhandel op skool en in die gemeenskap betrokke 

raak en as gevolg hiervan raak hierdie leerders gereeld by bloedige gevegte binne en buite die 

skoolterrein betrokke. Leerders wat aan bendes behoort verbind hulle tot die reëls van die 

bende en staan nie terug om aan enige vorm van misdaad en geweld soos deur die bende 

voorgeskryf, betrokke te raak nie. Hierdie leerders stel hulle eie lewens asook die van ander 

leerders in gevaar, veral as hulle deur opponerende bendegroepe by die skool gesoek kom 

word. 
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6.3.2    Skoolomstandighede waarin krisisintervensie moet geskied  
 

Aangesien die onderwysers vir die hulpverlening verantwoordelik sal wees, sal hulle nie 

diepgaande psigoterapie kan doen nie, maar wel krisisintervensie. Die leerders kan nie tydens 

hierdie sessies individueel behandel word nie, maar wel in groepsverband, omdat die tydsfaktor 

in ag geneem moet word. Die professionele faktor moet ook in ag geneem word, aangesien 

opvoeders nie opgeleide terapeute is nie. Die rol van die onderwyser in hierdie situasie kan 

beskryf word as fasiliteerder en nie terapeut nie. Onderwysers moet getraumatiseerde leerders 

toelaat en aanmoedig om oor die traumatiese gebeure te praat ten einde ontlonting te laat 

geskied. Leerders moet aangemoedig word om te praat oor die bendebedrywighede en hoe dit 

hulle denke en gevoelens affekteer. Professionele persone soos sielkundiges en maatskaplike 

werkers se dienste kan ingekry word om te help met die hantering van die persone wat die 

traumatiese ervaring beleef het en in-diepte intervensie kan ook deur hierdie persone gedoen 

word, indien nodig. ’n Spesiale lokaal moet ingerig word waar die getraumatiseerde persone 

gehelp kan word.   

 

6.4 RIGLYNE VIR KRISISINTERVENSIE 
 

Die riglyne word aangebied om die proses van krisisintervensie weer te gee en is saamgestel 

uit inligting wat die modelle in die literatuurbespreking gebied het, asook wat uit die empiriese 

navorsing bevind is. Die riglyne bestaan uit drie fases wat in kleiner afdelings verdeel is asook 

’n afdeling met algemene riglyne. Die leerders in die betrokke studie is verteenwoordigend van 

leerders wat in moeilike sosio-ekonomiese en gesinsomstandighede leef en het ’n behoefte aan 

lewensvaardighede. Derhalwe word die riglyne vir krisisintervensie op die aanleer van 

lewensvaardighede gebaseer. 

 

6.4.1 Fases van krisisintervensie 
 

Fase 1: Veiligheid, ‘ek behoort’ en bewuswording 
Die doel van hierdie fase is om ’n verhouding te stig, leerders se veiligheid te verseker, om 

hulle deel van ’n groep te laat voel (‘ek is nie alleen nie’) en om leerders geleentheid te bied om 

te ontlaai deur gedagtes en emosies uit te spreek en die volle omvang te begryp van wat so 

pas gebeur het (afd. 3.14.1). 
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Doel van die fase: Aan die einde van hierdie fase behoort leerders ’n volledige prentjie van die 

probleem te hê, en in staat wees om hulle gevoelens oor die omstandighede te deel en daaroor 

te praat. 

 

Skep van die regte atmosfeer en uitklaar van die rol van die onderwyser as fasiliteerder 

Verduidelik aan leerders die doel van die groep en die rol van die onderwyser in hierdie situasie 

(afd. 6.3.2). Alhoewel leerders en onderwyser mekaar waarskynlik reeds ken, kan die regte 

atmosfeer geskep word deurdat die onderwyser verduidelik wat sy of haar rol hier is. Dit is 

nodig omdat die onderwyser gedurende gewone klasperiodes ’n ander rol vervul. Dit kan ook 

help om die algemene gebrek aan vertroue tussen leerders en onderwyser wat in die 

navorsingsbevindinge aan die lig gekom het en wat tot weerstand teen krisisintervensie 

aanleiding kan gee, aan te spreek. 

 

Inisiële ontlonting en uitleef van emosies 

Laat leerders toe om oor die afgelope gebeure te praat. Laat hulle self betekenis aan die 

gebeure gee, maar help hulle om hul ervarings te verwoord waar hulle nie self kan nie 

(afd.3.14.1). ’n Eerste ontlontingsfase vereis dat die leerder nie met te veel struktuur 

gekonfronteer sal word nie. Om te veel struktuur in hierdie fase te vermy kan met tekeninge 

(afd.3.14.1) begin word. Die tekeninge hoef nie sielkundig ontleed te word nie, maar leerders 

kan self daaraan betekenis gee. Hulle eie verduideliking van die tekening behoort hulle te help 

om aan pynlike emosies uiting te gee. Die projeksie wat hierby betrokke is help om gevoelens 

van paniek en vrees op ’n afstand te hou. 

 

Hou leerders se ontwikkelingsvlak in gedagte 

Die jong adolessent is skynbaar meer in beheer van sy of haar emosies as jonger kinders, 

maar na ’n voorval van bendegeweld waar hulle in lewensgevaar was, kan jong adolessente 

emosioneel ontsteld wees en uitreageer. Die fasiliterende onderwyser moet nie sulke gedrag 

afkeur omdat dit nie by die ontwikkelingsvlak sou pas nie. Aanvaar elke leerder 

onvoorwaardelik, al sê hulle iets ontoepaslik of gee hulle op ’n verkeerde manier uiting aan hul 

woede. 

 

Om te verhoed dat die leerders in die beradingsessies weerstand toon (afd. 3.15) wat daartoe 

kan lei dat hulle later post traumatiese stres ontwikkel, moet leerders met al hulle vrese, 

gebreke en tekortkominge aanvaar word sodat hulle tuis kan voel in die beradingsessies en 
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sekerheid kan hê dat daar werklik vir hulle omgegee word. Die onderwyser moet eienskappe 

soos deernis, warmte en empatie openbaar en nie veroordelend wees nie. 

 

Help die ontladingsproses aan deur vrae te vra en te beantwoord 

Om vrae te vra help leerders om geleidelik die volle omvang van die gebeure te begryp. ’n 

Vraag soos: “Wat het jy gedoen toe jy die eerste skote hoor?” en “Wat het jy daarna gedoen?” 

of “Hoe het jy gevoel toe jy in die badkamer weggekruip het?” kan leerders help om die gebeure 

te rekonstrueer aan die hand van die gevoelens wat hulle op daardie stadium ervaar het en die 

gebeure in ’n chronologiese volgorde te plaas (afd. 3.14.1). Beantwoord leerders se vrae en vra 

ook die groep om te help om dit te beantwoord. Die doel van deelname deur die groep is dat 

leerders bewus raak van ander se gewaarwordinge en deur dit te deel word die angs 

verminder. As leerders ervaar dat iemand na hulle luister, behoort die intensiteit van hulle 

gevoelens te verlaag. Die pyn van alleen wees in die krisis word verminder. Hulle gevoelens 

word erken as toelaatbaar en “ek mag maar so voel”. Laat kognitiewe foute soos oordrywing en 

verdraaiing toe – hulle is nog onrealisties en hierdie fase se doel is om angs te verminder – 

kognitiewe restorasie kom later. 

 

Identifiseer leerders wat emosioneel afgestomp voorkom 

Neem leerders wat nie emosioneel reageer nie of glad nie deelneem nie in ag. Wees bewus 

van die moontlikheid dat sommiges emosioneel afgestomp kan wees. Sulke leerders moet nie 

gedwing word om deel te neem nie, maar hulle kan deel van die gesprek gemaak word. Indien 

emosionele afstomping in volgende fasiliteringsfases voortgaan kan sulke leerders vir 

verwysing oorweeg word. Om sielkundige kontak te verbeter kan fisiese aanraking onder 

sekere omstandighede oorweeg word. ’n Voorbeeld is om ’n leerder wat baie ontsteld is fisies 

te ondersteun. Sagte aanraking van die arm om die leerder se skouers kan kalmerend wees. 

Hou in gedagte dat enige fisiese aanraking met groot omsigtigheid gedoen word.  

 

Fase 2: Verkenning van die krisis 

Die doel van hierdie fase is om die krisis te verken deur kontekstuele inligting by te bring en 

leerders te help om aspekte soos die implikasies van die krisis en hul rol in hul eie herstel  te 

begryp. 

 

Doel van die fase: om te beweeg van “Wat is die probleem?”, na “Wat kan ek doen?” (afd. 

6.2.2). 
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Rekonstrueer die gebeure chronologies 

Hou die leerder se agtergrond en ontwikkelingsvlak in gedagte. Doen kognitiewe 

herrangskikking van die traumatiese gebeure en rekonstrueer die gebeure chronologies deur 

leerders te herinner aan dele wat hulle oorgeslaan het. Hierdie stap is belangrik om leerders ‘op 

dieselfde bladsy te kry’ deur ontbrekende dele in te vul en om oordrywing en veralgemening te 

voorkom. In hierdie fase kan op meer realistiese denke gekonsentreer word en onrealistiese en 

onlogiese gedagtes kan aangespreek word (afd. 3.14.1). 

 

Uitbreiding 

In hierdie fase word wyer as die onmiddellike traumatiese gebeure gewerk. Die fasiliterende 

onderwyser vra (en help beantwoord) vrae soos: Wat het verander in ons lewens as gevolg van 

hierdie trauma? Is dit permanent? As iemand byvoorbeeld tydens ’n bende-aanval noodlottig 

beseer is, is die feit dat iemand gesterf het permanent. Leerders kan ook redeneer dat hierdie 

tipe trauma permanent is omdat die aanvalle weer gaan plaasvind. Help leerders om te praat 

oor die duur van die krisis en skep bewustheid dat die krisis nog na die aanval voortduur omdat 

mense daardeur getraumatiseer is. Op watter manier het hierdie krisis tot ’n verlies aan beheer 

gelei? Hoe raak die onvoorspelbaarheid van die aanvalle die leerders en onderwysers? 

 

Dit is belangrik om in hierdie stadium eers die bogenoemde elemente van die probleem te 

verken en dat daar in die volgende stadium eers oorgegaan word na: “Wat kan ek doen?”. 

 

Vorige sielkundige skade van vorige trauma 

Stel vas watter mate leerders vorige ervarings van trauma gehad het. Ervaar hulle gelyktydig 

ook spanning vanweë probleme by die huis of elders? (afd. 6.3.1). 

 

Fasiliteer die toeken van verantwoordelikheid en omskrywing van die probleem 

Help leerders om verantwoordelikheid toe te ken: Wie is verantwoordelik vir die krisis? Wat is 

elkeen se eie verantwoordelikheid? Hierdie stap is belangrik om selfblaam te voorkom, veral vir 

leerders waarvan sommige nog egosentries mag wees. 

 

Inisiëring van lewensvaardigheid 

Stel vas oor watter vaardighede leerders gedurende vorige ervarings van trauma beskik het. 

Doen verkenning oor watter vaardighede belangrik is gedurende trauma sodat leerders met 

sodanige vaardighede kan identifiseer. 
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Herdefinieer die probleem in terme van lewensvaardighede. Dit bring die besef tuis dat die 

probleem nie weg is nie, maar dat elke persoon kan leer om sy trauma op ’n beter manier te 

hanteer (afd. 3.14.1). In hierdie opsig kan lewensvaardighede bespreek word, waarvan drie as 

voorbeelde genoem word: Eerstens kan leerders die vaardigheid leer om ’n meer kritiese 

ingesteldheid teenoor mense wat ander skade berokken, te hê. Gesprekke kan gevoer word 

rondom die stereotipe wat onder sommige leerders bestaan dat alle bendelede ryk is en dat dit 

al manier is om gelukkig te wees. ’n Tweede vaardigheid is ’n kritiese en bevraende 

ingesteldheid wat leerders laat bewus word dat hulle mag nee sê vir sekere invloede en nie 

almal hoef te gehoorsaam nie. ’n Derde vaardigheid is die kweek van selfwaarde, meer hoop 

en om te leer om emosies op ’n aanvaarbare manier uit te leef. Hierdie fase eindig met die 

bewuswording by leerders dat hulle wel ’n sekere mate van beheer het in situasies wat 

vantevore hopeloos gelyk het. 

 

Fase 3: Hoe hanteer ons dit? 
Die doel van hierdie fase is om hanteringstrategieë in te stel sodat leerders beheer oor die 

situasie kan neem (afd. 3.14.1 – aksieplanne). 

 

Doel van die fase: Ek kan nie bendegeweld laat stop nie, maar ek kan leer om anders te dink 

oor krisisse in my lewe en anders op te tree. 

 

Groepdink om vaardighede en probleme aan te spreek 

Leerders moet verantwoordelikheid neem in die krisis en nie vir die krisis nie. Alhoewel daar 

aanvaar word dat leerders nie bende-aanvalle kan voorkom nie, is daar vaardighede wat hulle 

kan leer en stappe wat hulle kan neem om die gebeure te help verwerk. Vrae soos: Wat het 

voorheen gewerk toe ek deur ’n krisis gegaan het, en wat kan nóú werk, kan bespreek word. 

Voor- en nadele van elke voorstel kan in die groep uitgeklaar word. Soos reeds gesê lê leerders 

se verantwoordelikheid nie daarin om bendegeweld te voorkom nie, maar in hulle eie begrip en 

hantering van die gebeure (afd. 3.14.2 – stap 6). 

 

Oefen vaardighede deur daaroor te praat 

Leer leerders die vaardighede om op die regte manier aan woede en frustrasie uiting te gee en 

pyn en vrees te verwoord. Vrae soos: ‘Hoe help dit jou as jy jou woede openbaar deur ’n ander 

kind seer te maak?’ kan leerders help om insig in hul gedrag te verkry. Wys temas van 

selfkastyding of gevoelens van hopeloosheid uit. Dui ook op vaardighede wat aangeleer kan 
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word, soos hoop vir die toekoms, en gevoelsuiting. Elke vaardigheid word in die groep geoefen 

deur die leerders te help om die vaardigheid te verstaan, dit te demonstreer en in die groep te 

onderneem om die vaardigheid te gaan toepas. 

 

Die inoefen van stappe om hulleself fisies in die geval van bende-aanvalle te beskerm kan 

leerders bemagtig om hulle nie net emosioneel nie, maar fisies teen bendegeweld te verweer. 

Oefen die skool se krisishanteringstappe in en leer veiligheidswenke soos om nie alleen in stil 

strate te loop nie en altyd saam met iemand van en na buitemuurse aktiwiteite te beweeg. Alle 

vaardighede, fisies en emosioneel kan geleer word deur dit eers te kommunikeer, dan daaroor 

te praat, dit te demonstreer en dit dan te implementeer. 

 

Individuele doelstellings en opvolg 

Help leerders om individuele doelstellings te identifiseer: Dit sal verband hou met hulle vorige 

ontoereikende hantering van en reaksie op die probleem. Voorbeelde hiervan is om te 

onderneem om meer getrou skool by te woon en nie stokkies te draai uit vrees vir bendes nie. 

Ander persoonlike doelstellings kan wees om emosies uit te leef en daaroor te praat, om 

aggressie op die regte manier uit te leef en om nie moedeloos te word oor die toekoms nie. Die 

laaste deel van die fase bestaan daaruit dat die fasiliterende onderwyser opvolg en leerders 

help om hulle persoonlike doelstellings te bereik (afd. 3.15). 

 

6.4.2  ALGEMENE RIGLYNE 
 

Hou in gedagte dat leerders wat in gebiede woon waar bendegeweld gereeld voorkom, deel 

uitmaak van gefragmenteerde gesinne wat meestal deur maatskaplike probleme gekenmerk 

word. Verstaan waarom sommige leerders hulle met bendes sal vereenselwig.  Soos reeds 

vroeër genoem is, kan krisisintervensie nie individueel gedoen word nie, maar slegs in groepe, 

omdat daar nie genoeg onderwysers of tyd in die skooldag is vir individuele intervensie nie. 

Onderwysers se rol is nie voorskriftelik nie, maar fasiliterend. Die onderwysers moet probeer 

om die traumaberading onmiddellik of kort ná ’n bende-aanval by die skool te doen. 

 

Daar kan aanvaar word dat bendegeweld ou trauma kan laat herleef. Daarom moet kinders (én 

onderwysers) ook geleer word hoe om ’n trauma-reaksie te hanteer as dit buite die aangewese 

krisisintervensietyd by die skool voorkom. 
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’n Bewusmakingsveldtog kan op provinsiale vlak van stapel gestuur word om die voorkoming 

van bendegeweld by skole aan te spreek. Hierdie veldtog moet finansieel deur die 

Onderwysdepartement ondersteun word. Onderwysbeamptes, skoolhoofde, onderwysers en 

ouers kan by so ’n bewusmakingsveldtog betrek word. Hierdie betrokkenes moet opgelei word 

ten einde kennis oor die aard, gevolge en bekamping van bendegeweld by skole op te doen 

met die doel om teenbende-programme suksesvol by skole te implementeer. 

 

Skole moet ’n ferm standpunt inneem teen enige vorm van fisiese of emosionele geweld omdat 

dit die skoolklimaat negatief beïnvloed. Die onderwysers, leerders asook die ouers mag geen 

insidente van geweld wat by die skool plaasvind, ignoreer nie, maar moet dit by die skoolhoof of 

Veilige Skole Afdeling van die Onderwysdepartement aanhangig maak sodat die nodige stappe 

gedoen kan word. 

 

’n Komitee bestaande uit die skoolbestuurspan, onderwysers, leerders, ouers, maatskaplike 

werkers en skoolsielkundiges moet saamgestel word om alle aspekte rakende bendegeweld en 

bende-aktiwiteite aan te spreek. Hierdie komitee kan ’n behoefte opname doen ten einde die 

tipe en aard van bende-aktiwiteite in skole na te vors wat hulle in staat sal stel om gesamentlik 

’n plan van aksie daar te stel om geweld en bende-aktiwiteite by die skool aan te spreek. 

 

Die Onderwysdepartement kan sielkundiges, maatskaplike werkers en ander professionele 

persone by skole aanstel om leerders te onderrig oor hoe om op ’n positiewe manier met 

mekaar te kommunikeer en te sosialiseer. Belangrike aspekte waarna gekyk kan word is hoe 

leerders mekaar kan prys, om oor hulle gevoelens te praat, hoe om beledigings teenoor mekaar 

te vermy asook om die vrymoedigheid te hê om oor aspekte te praat wat problematies vir hulle 

is en waarmee hulle worstel. Daar kan ook gekyk word na faktore wat goeie en gesonde 

vriendskappe bevorder asook na faktore wat nadelig is vir vriendskappe. Leerders behoort ook 

onderrig te word oor hoe om konflik op ’n beskaafde en aanvaarbare manier op te los asook oor 

hoe om geweld en woedeuitbarstings te hanteer. 

 

Die komitee wat uit hierdie professionele persone bestaan moet leerders aanmoedig om deel 

van die skoolgemeenskap te wees en nie as buitestanders op te tree nie. Dit kan gedoen word 

deur programme te loods waar leerders bewus gemaak word van die belangrikheid van 

opvoeding asook van die negatiewe gevolge wat geweld en bende-aktiwiteite vir enige persoon 

inhou. 
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Die belangrikheid van ouers se deelname aan die intervensieprogram moet nie onderskat word 

nie. Ouers moet meer aandag aan hulle kinders se probleme en behoeftes skenk deur op ’n 

gereelde basis met hulle kinders te kommunikeer. Gereelde kommunikasie kan ouers in staat 

stel om te weet watter probleme hulle kinders mee worstel wat sodoende aangespreek kan 

word. Deur gereeld ondersoek in te stel wat leerders in hul skoolsakke ronddra, kan ouers die 

toegang van wapens tot skole beperk. Op dié manier kan ouers uitvind wat die redes is waarom 

hulle kinders wapens in hul skoolsakke dra sodat moontlike oplossings vir die probleem gevind 

kan word. 

 

Werklose ouers kan ook op ’n vrywillige basis diens by skole doen by probleemareas soos 

kleedkamers, veral tydens skoolure en op die skoolgrond tydens pouses, om sodoende 

gevegte tussen leerders uit te skakel. Skole kan ook programme loods waar leerders belonings 

kry as hulle iemand wat ’n wapen dra, identifiseer sodat die wapen afgeneem kan word.   

 

Programme kan by skole geloods word waar prominente lede in die gemeenskap genooi word 

om leerders in te lig oor die gevare van bendes en bendebedrywighede. Kerkgroepe kan ook ’n 

rol hierin vervul asook gerehabiliteerde bendelede. Hierdie programme moet poog om leerders 

toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om hul houdings ten opsigte van bendes en 

bendebedrywighede te probeer verander en te verseker dat hulle negatiewe invloede en 

geleenthede kan weerstaan. Daar moet ook gepoog word om hoërisiko-adolessente vroegtydig 

te identifiseer sodat ernstige probleme voorkom kan word. 

 

Ten einde die skoolbestuur in staat te stel om intervensieprogramme teen bendegeweld te 

implementeer, moet lewensvaardigheidsprogramme in die skool bevorder word. Hierdie 

programme kan sentreer rondom onder meer die ontwikkeling van aanpasbaarheid, hoe om 

doeltreffend in ’n groep te funksioneer, interpersoonlike vaardighede en vaardighede wat 

verband hou met die vermoë om ander positief te beïnvloed. 

 

Die onderwysdepartement kan kundiges by skole aanstel wat werkswinkels op ’n gereelde 

basis aan onderwysers bied oor hoe om trauma op skool aan te spreek. Onderwysers kan ook 

basiese vaardighede aanleer oor hoe om berading op skool te doen. By hierdie werkswinkels 

kan onderwysers geleer word hoe om intervensiestrategieë toe te pas wanneer dit nodig is. 
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Die skool moet ’n eie dissiplineplan opstel waarin uitgestippel word watter strafmaatreëls op 

leerders wat hulle wangedra, toegepas sal word. Hierdie plan moet elke keer deurgevoer word 

wanneer ’n leerder hom of haar skuldig maak aan ’n oortreding sodat leerders bewus kan wees 

dat daar strafmaatreëls in plek is wanneer hulle hul wangedra. 

 

Die skoolbestuur kan ouers by die skool se intervensiestrategieë betrek deur ouers met 

emosionele vaardighede toe te rus om probleme wat hulle kinders ervaar, aan te spreek. Sodra 

ouers ’n meer prominente rol speel in die probleme wat die skool ervaar, kan dit help om die 

dissipline op skool te verbeter. 

 

’n Komitee bestaande uit ouers, onderwysers en leerders kan saamgestel word wat sal toesien 

dat ondersteuningstrukture by die skool doeltreffend funksioneer. Dié komitee moet saam met 

die skoolbestuurder verantwoordelik wees vir intervensies op ’n doelgerigte vlak. Hierdie 

intervensies moet voorsiening maak vir programme om afknouery, konflik en woede te 

voorkom, sowel as om die dissiplineplan konsekwent te kan toepas. Die samestelling van 

hierdie ondersteuningspanne hoef nie rigied te wees nie en kan wissel na gelang van die skool 

en leerders se behoeftes. 

 

Die skool kan goeie gedrag beloon.  Voorbeeldige leerders kan deur die skoolhoof by 

byeenkomste beloon word. Pryse kan deur sulke leerders gewen word as beloning vir hul 

voorbeeldige gedrag, sertifikate kan aan hulle toegeken word of spesiale uitstappies kan vir 

daardie leerders gereël word. Hierdie gebaar van die skoolhoof mag dien as aanmoediging om 

leerders van gewelddadige gedrag te laat afsien en om goeie gedrag te bevorder. 

 

6.5  AANBEVELINGS OOR VERDERE NAVORSING 
 

Verdere navorsing kan ’n omstandigheidsontleding behels van die faktore wat negatief op die 

werksvermoëns en –prestasie van onderwysers by bendegeteisterde skole inwerk. Riglyne vir ’n 

intervensieprogram kan dan saamgestel word om hierdie negatiewe faktore die hoof te bied. 

 

Verdere navorsing kan ook moontlikhede verken om bendegeweld, wat in sommige gebiede in 

die Wes-Kaap pandemiese afmetings aanneem, beter te beheer en leerders beter te beveilig.  
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’n Ondersoek kan ook gedoen word na die toepassing asook impak van ’n intervensieprogram 

vir leerders in ’n bendegeteisterde gebied. 

 

6.6   OPSOMMING 
  

Die metodes wat vir hierdie studie gebruik is, was toepaslik vir hierdie navorsing. Dít was 

duidelik sigbaar in verskeie aspekte, soos die navorser se betrokkenheid by die deelnemers, die 

smee van ’n vertrouensverhouding tussen die verskillende deelnemers, die openhartigheid wat 

daar tussen die navorser en deelnemers geheers het, sowel die lewering van die vereiste 

wetenskaplike inligting vir die studie. 

 

Op grond van bogenoemde faktore is die navorser tevrede dat die resultate van die navorsing 

aan die doel van die studie beantwoord het, naamlik om riglyne op te stel vir ’n 

intervensieprogram vir leerders wat deur bendegeweld geteister word.   
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BYLAE A 
 
 

Vraelyste wat vir die kwantitatiewe navorsing gebruik is 
 
 

1. Vraelys vir leerders 
 
2. Vraelys vir opvoeders en skoolhoofde 
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VRAELYS VIR LEERDERS 
 

AFDELING A  -  BIOGRAFIESE GEGEWENS 
 
Voltooi asseblief die volgende persoonlike gegewens. Omkring jou antwoord in die blokkie 
of skryf jou antwoord op die lyn of in die blokkie wat voorsien is. 
1.Wat is die naam van jou skool? 
 
 
2. Geslag:      
      
    
3. Jou ouderdom: 
                                       
4. Jou huistaal 
 
     
  
 
 
 
 
5. Hoe is jou gesin saamgestel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Wat bewoon julle op die oomblik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vir amptelike gebruik 
                                                  4  

                                                   
                                                    

         5    
                     
                                                               
                                         6 
 
 
                            7 
  
                     

 
                                            
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
   
        8

  
                                                                                                             

6.1 Indien jy nr. f (ander) as opsie gekies het, verduidelik asseblief. 
 
 

Manlik 1 
Vroulik 2 

 

Afrikaans 1 
Engels 2 
Xhosa 3 
Zoeloe 4 
Ander 5 

Pa,ma,broer(s), suster(s) 1 
Ek het net ‘n pa 2 
Ek het net ‘n ma 3 
Ek het net ‘n stiefpa 4 
Ek het net ‘n stiefma 5 
Ander 6 

a) Losstaande huis 1 
b) Skakelhuis 2 
c) Woonstel 3 
d) “Maisonette” 4 
e) Buitekamer 5 
f) Ander 6 
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7. Hoeveel vertrekke het jul huis? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Behalwe jouself – hoeveel ander mense woon saam met jou 
in jul huis? 

 
Vir amptelike gebruik 

                 
 
   9 
 
                                     
   10 
   

 
 
AFDELING B -  DIE INVLOED VAN BENDEGEWELD OP JOU AKADEMIESE 
PRESTASIE 
 
Die onderstaande stellings bestaan uit drie moontlike antwoorde wat deur die volgende 
letters voorgestel word, naamlik: 
 

A. Stem saam  
B. Neutraal 
C. Stem nie saam nie 

 
Lees die stellings en maak ‘n kruis in die blok onder die opsie van jou keuse. Onthou om 
net een opsie as keuse te kies. 
 

1. Bendegeweld beinvloed my skoolwerk negatief. A B C   

            11 

2. As ek aan die bendegeweld dink, kan ek nie op my skoolwerk 
konsentreer nie. A B C    

            12 

3. Wanneer die bendes die dag by ons skool toeslaan voel ek so 
angstig dat ek nie my skoolwerk kan doen nie. A B C    

            13 
4.  As gevolg van die bendegeweld in ons omgewing is dit nie veilig 
om smiddae biblioteek toe te gaan om naslaanwerk daar te doen 
nie. A B C    

            14 

Een 1 
Twee 2 
Drie 3 
Vier en meer 4 
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5.  Ek bly soms weg van die skool af oor die bendegeweld. A B C   

            15 
6.  As gevolg van die bendegeweld in ons omgewing kan my ouers 
nie saans oueraande by die skool bywoon om my vordering met my 
onderwysers te bespreek nie. A B C    

            16 
7.  Dit is onveilig om vir ekstra kurrikulêre hulp, soos byvoorbeeld 
ekstra Wiskunde klasse, na skool te bly omdat die omgewing 
onveilig is. A B C    

            17 

8.  Na ‘n bende voorval by ons skool gaan daar baie tyd verlore 
voordat lesse weer 'n aanvang neem. A B C    
            18 

  
 
 
9 .Verduidelik hoe die bendegeweld in jou omgewing jou  
   skoolwerk beïnvloed het. 
 

 

 

 

 
10. Hoeveel dae was jy tot dusver hierdie jaar van die skool  
      afwesig as gevolg van die bendebedrywighede in 
      jul  omgewing? 
    
   
                                                                                                                                                                   
                    
                                                                                                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
Vir amptelike gebruik 
 
 
 
                          19

 
 
 
 
 

Geen 1 
Een tot twee 2 
Drie tot vier 3 
Vyf tot tien 4 
Meer as tien 5  
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AFDELING C  -  DIE INVLOED VAN BENDEGEWELD OP JOU TOEKOMS 
Die onderstaande stellings bestaan uit drie moontlike antwoorde wat deur die volgende 
letters voorgestel word, naamlik: 

A. Stem saam 
B. Neutraal 
C. Stem nie saam nie 

Lees die stellings en maak ‘n kruis in die blok onder die opsie van jou keuse. Onthou om 
net een opsie as keuse te kies. 
 

1. Vir my lyk die toekoms onseker. A B C 

            20 
2. As ek aan die toekoms dink, word ek 
soms bang. A B C    
            21 
3. As ek aan die toekoms dink, dink ek daar 
kan probleme wees. A B C    
            22 

4.  Ek sien nie uit na die toekoms nie. A B C    
            23 

 
   
5. In hoe ‘n mate kan jou toekoms deur bendegeweld beïnvloed word? 

 

 

 

 

 
 
AFDELING D – WAT DIE KINDERS BY DIE SKOOL VAN BENDES DINK 
Die onderstaande stellings bestaan uit drie moontlike antwoorde wat deur die volgende 
letters voorgestel word, naamlik: 

A. Stem saam 
B. Neutraal 
C. Stem nie saam nie 
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Lees die stellings en maak ‘n kruis in die blok onder die opsie van jou keuse. Onthou om 
net een opsie as keuse te kies. 
 
1. By ons skool is daar kinders wat dink dit is "cool" 
om aan 'n bendegroep te behoort. A B C   

            24 
2. Onder my groepie maats is daar kinders wat van 
bendes hou. A B C    

            25 

3. As ek groot is wil ek by 'n bende aansluit. A B C    

            26 
4. As mens 'n bendelid is, doen jy skade aan ander 
mense. A B C    

            27 
5.  As ek eendag by 'n bende aansluit, sal my maats 
nie meer van my hou nie. A B C    

            28 
6.  Bende lidmaatskap laat my voel dat ek aan 'n 
groep behoort. A B C    

            29 
7.  Ek wil by 'n bende aansluit omdat ek soms 
alleen voel. A B C    
            30 

 
 
AFDELING E  -  JOU FISIESE EN EMOSIONELE 
VEILIGHEID  
Die onderstaande stellings bestaan uit drie moontlike antwoorde wat deur die volgende 
letters voorgestel word, naamlik: 
 

A. Stem saam 
B. Neutraal 
C. Stem nie saam nie 

Lees die stellings en maak ‘n kruis in die blok onder die opsie van jou keuse. Onthou om 
net een opsie as keuse te kies. 
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1. Die bendes in ons omgewing maak dat 
baie van die inwoners onveilig voel om 
saans in die gebied te loop. A B C   

            31 

2. As die bendes by ons skool is, is ek bang 
ek word beseer. A B C    

            32 

3. As die bendes by ons skool is, is ek bang 
my maats of onderwysers word geskiet. A B C    

            33 
 
4. Hoe laat die bendegeweld in jul omgewing jou voel? 
 

 

 

 

5. Deel enigiets omtrent jou ervaring met bendegeweld. 
 

 

 

 
 
6. Hoe gereeld vind misdade in die gebied waar jy woon, 
plaas? 

Elke dag 1 
Gereeld 2 
Een keer per week 3 
Een keer per maand 4 
Meer kere 5 
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7. Wat dink jy kan gedoen word om die veiligheid van 
leerders in jou skool te verseker? 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
Vir amptelike gebruik 
 
 
   34 
                       

 
AFDELING F  -   JOU BEHOEFTES TYDENS EN NA BENDEGEWELD 
Die onderstaande stellings bevat drie moontlike antwoorde wat deur die volgende letters 
voorgestel word. 
 

A. Stem saam 
B. Neutraal 
C. Stem nie saam nie 

Lees die stellings en maak ‘n kruis in die blok onder die opsie van jou keuse. Onthou om 
net een opsie as keuse te kies. 
 
1. Wanneer die bendes die dag toeslaan by die 
skool voel ek om so spoedig moontlik by die huis te 
kom. A B C   

            35 

2. As daar ’n aanval by die skool was, kan ek nie 
konsentreer in die klas nie. A B C    

            36 

3. As daar ’n aanval by die skool was, wonder ek 
wat gaan gebeur as ek huistoe moet gaan.  A B C    

            37 

4. As daar ’n aanval by die skool was, is al die  
    kinders onrustig en hulle kyk rond. A B C    

            38 

5.  Na ’n aanval by die skool sukkel die kinders om 
     stil te  bly en te luister. A B C    

            39 
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6.  As die skool verdaag is ek altyd bang om 
    uit die skoolgrond te gaan. A B C    

            40 

7.  Baie leerders hoop dat die regering iets sal 
    doen om die bende aktiwiteite met wortel 
    en tak uit te roei A B C    

            41 



166 

 
 
8. Wat, volgens jou mening, dink jy kan daar vir leerders gedoen word nadat 
bendegeweld by die skool plaasgevind het?  
 

 

 

9. Wat word vir leerders by die skool gedoen na bendegeweld by die skool? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



252 
 

VRAELYS VIR OPVOEDERS EN SKOOLHOOFDE 
AFDELING A -  DIE SIELKUNDIGE INVLOED VAN BENDEGEWELD. 
Die onderstaande stellings bestaan uit drie moontlike antwoorde wat deur die 
volgende letters voorgestel word, naamlik: 
 

A. Stem saam 
B. Neutraal 
C. Stem nie saam nie       Vir amptelike 

         gebruik 

    

Lees die stellings en maak ‘n kruis in die blok onder die opsie 
van u keuse. Onthou om net een opsie as keuse te kies. 
 

1. Ek voel onveilig by die skool as gevolg van bendebedrywighede 
in die omgewing.  A B C 

          4 
2. Ek voel onveilig om soggens skool toe te kom of om smiddae 
huis toe te gaan. A B C 
  
          5 
3. Die bendebedrywighede in die omgewing maak dit vir die 
onderwysers moeilik om buitemuurse aktiwiteite na skool aan te 
bied uit vrees dat hulle aangeval of beroof mag word. 

A  B C 

          6 
4. Die bendegeweld in en rondom die skool maak dat ek soms 
angstig voel. A B C 

          7 
 

 
 

5. Watter emosies ervaar u tydens bendegeweld by die skool? 
 
 
   . 
 
 
 

6. Watter uitwerking het hierdie emosies op u? 
 

   
 

 
 
 

      3 
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AFDELING B – DIE INVLOED VAN BENDEGEWELD OP U WERKVERMOЁ. 
 
Die onderstaande stellings bestaan uit drie moontlike antwoorde wat deur die 
volgende letters voorgestel word, naamlik: 
 

A. Stem saam 
B. Neutraal 
C. Stem nie saam nie 

 
Lees die stellings en maak ‘n kruis in die blok onder die opsie van u keuse. Onthou 
om net een opsie as keuse te kies. 
 
1. Baie onderwysers gaan met stresverlof as gevolg van die bendegeweld 
by skole. A B C 

          8 
2. Die bendegeweld plaas ‘n demper op die werksvermoë van 
onderwysers. A B C 

          9 
3. Die groot afwesigheid van leerders veroorsaak dat lesse onnodig 
herhaal moet word. A  B C 

          10 
 
 
4. Verduidelik hoe bendegeweld impakteer op u werksvermoë by die skool. 
 
 
 
 
55. Dui aan op ‘n skaal van 1 tot 10 hoe bendegeweld u werksprestasie en 
werkstevredenheid by die skool waar u werksaam is, beinvloed. 
 
Skaal :  Een vir : Dit beinvloed glad nie my werk nie. 
 
 Tien vir : Dit beinvloed my baie en op ‘n negatiewe manier 
 
Skryf ‘n syfer tussen 1 en 10 in die blokkie 

 
 
  11 
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AFDELING C -  ONDERSTEUNING AAN LEERDERS NA BENDEGEWELD 
BY DIE SKOOL 
 
Die onderstaande stellings bestaan uit drie moontlike antwoorde wat deur die 
volgende letters voorgestel word, naamlik: 
 

A. Stem saam 
B. Neutraal 
C. Stem nie saam nie 

 
Lees die stellings en maak ‘n kruis in die blok onder die opsie van u keuse. Onthou 
om net een opsie as keuse te kies. 
 
1. Dit is moeilik om leerders te kalmeer na ‘n voorval van bendegeweld. A B C 
          12 

2. Onderwysers het strategieë nodig om die leerders te kalmeer nadat bendes 
die dag toegeslaan het by die skool. A B C 

          13 

3. Die veiligheid van leerders moet verseker word na ‘n bendevoorval by die 
skool. A  B C 

          14 

4. Intervensie is nodig vir die getraumatiseerde leerders en onderwysers. A B C 

          15 

5. Huidiglik is daar ‘n ondersteuning- en intervensieprogram vir leerders by 
ons skool  om na ‘n voorval van bendegeweld te volg. A B C 

          16 

6. Huidiglik maak die skoolprogram voorsiening vir tyd om trauma na ‘n 
voorval van bendegeweld by die skool aan te spreek. A B C 

          17 

 
7. Watter strategieë pas u persoonlik in die klaskamer toe om leerders by te staan na 
bendegeweld by die skool plaasgevind het? 
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AFDELING D -    BEHOEFTES VAN ONDERWYSERS 
 
Die onderstaande stellings bestaan uit drie moontlike antwoorde wat deur die 
volgende letters voorgestel word, naamlik: 
 

A. Stem saam 
B. Neutraal 
C. Stem nie saam nie 

Lees die stellings en maak ‘n kruisie in die blok onder die opsie van u keuse. 
Onthou om net een opsie as keuse te kies. 
 

1. Die implementering van ‘n beradingsprogram om getraumatiseerde 
leerders te help in tye van ‘n krisis is noodsaaklik. A B C 

          18 
 2. ‘n Beradingsprogram kan getraumatiseerde leerders help om spoedig 
hul trauma te verwerk en gouer aan te pas by die skoolprogram. A B C 

          19 
 
3. Wat is, volgens u mening, van die belangrikste behoeftes wat onderwysers in skole 
het met betrekking tot bendegeweld? 
 

 

 

4. Watter ondersteuning het onderwysers van die onderwysowerheid nodig om 
getraumatiseerde leerders in skole te help? 
 
 
 
 
 
5. Wat kan die onderwysowerheid doen om meer tyd vir onderwysers beskikbaar te 

stel om leerders in tye van geweld by te staan? 
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BYLAE B 
 
 

Fokusgroep onderhoud 
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Fokusgroeponderhoud 
 

Navorser:  “Goeie middag aan almal hier teenwoordig. Ek wil vir julle baie  
  dankie sê dat julle ingewillig het om vandag te kom praat oor ’n  
  aangeleentheid wat ons almal se lewens raak, naamlik die bendegeweld 
  in hierdie gebied. Voordat ons begin wil ek net die volgende dinge  
  onder julle aandag bring, naamlik dat ek hierdie gesprek op band gaan 
  vaslê sodat ek daarna kan luister wanneer ek my verslag gaan skryf. 
  Ek wil ook vir julle vra om asseblief hard en duidelik te praat en dat 
  die ander leerders stil moet bly wanneer ’n leerder besig is om te  
  praat. Ek wil hê ons moet onsself ook voorstel aan die groep. 
 
  Ek sal begin deur myself aan die groep voor te stel. Ek is meneer  
  Jeffries. Ek is ’n sielkundige en ek gee ook onderwys. As sielkundige 
  werk ek met mense wat emosionele probleme ervaar.  
 
  Wie is die volgende persoon wat hom of haar gaan voorstel? Reg ,  
  kom ons begin by jou.” 
 
Ashton: “Ek is Ashton. Ek is 14 jaar oud en is in graad 6. Ek is ’n leerder by 
  Downeville Primêre Skool.” 
 
Riaaz:  “My naam is Riaaz. Ek is ’n leerder by Saambou primêre skool. Ek is 
  14 jaar oud en in graad 6.” 
 
Carisha:   “Ek is Carisha en ek is ook ’n leerder by Saambou primêre skool. Ek 
  hou van my skool, want al my vriendinne gaan daar skool.” 
 
Inshaaf:   “Ek is Inshaaf Wagner.  Ek is 14 jaar oud, in graad 6 en is ’n leerder by 
  Downeville Primêre Skool.” 
 
Ashiek:   “My naam is Ashiek Peters. Ek is ’n leerder by Manenberg Primêre 
  Skool en is in graad 6.” 
 
Abdul:   “Ek is Abdul. Ek is 14 jaar oud en in graad 6. Ek is ’n leerder by  
  Sonderend Primêre Skool.  My ouers het hierheen verhuis omdat dit 
  nader aan my pa se werk is.” 
 
Shanieka:   “My naam is Shanieka Roberts. Ek is 14 jaar oud, in graad 6 en ’n  
  leerder by Sonderend Primêre skool.” 
 
Michè:  “Ek is Michè en is ’n graad 6 leerder by Manenberg primêre skool. Ek 
  is ook 14 jaar oud. Ek het eers verlede jaar by hierdie skool aangesluit. 
  Ek kom oorspronklik van Bellville af.” 
 
Navorser: “Dankie dat julle julself aan die groep voorgestel het. Soos julle weet 
  vind daar gereeld bendegeweld in hierdie omgewing plaas. ’n Mens 
  lees ook gereeld in die koerante oor die dade wat bendes in hul  
  onderskeie gebiede pleeg. Baie keer word daar ook oor die radio berig 
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  van die bende aktiwiteite. Somtyds kom die bendes selfs op die  
  skoolterrein en baklei dan met mekaar. 
 
  Ek het besluit om navorsing te doen om vas te stel hoe die   
  bendegeweld in julle gebied vir elkeen van julle raak. Wie gaan begin 
  deur vir die groep te vertel watter uitwerking bendegeweld op jou  
  skoolwerk het? Reg, dit lyk asof Michè wil begin.” 
 
Michè:  “Wanneer die bendes met mekaar baklei dan wag hulle net dat die  
  skool verdaag en dan skiet hulle op mekaar.” 
 
Navorser: “Wat gebeur dan?” 
 
Michè:  “Al die kinders hardloop in die rondte. Sommige kinders val en beseer 
  hulleself omdat hulle vas teen mekaar hardloop. Ons is bang hulle  
  skiet ons raak. Wanneer die polise kom dan hardloop die bendelede 
  weg.” 
 
Shanieka: “Meneer, somtyds skiet die bendes op mekaar wanneer ons nog in die 
  skool is. Ek voel dan baie “nervous”. Al die kinders staan dan by die 
  venster en kyk hoe hulle op mekaar skiet.” 
 
Carisha: “Die bendes plaas ’n “strain” op my skoolwerk. Hulle maak dat ek nie 
  op my skoolwerk kan konsentreer nie.” 
 
Abdul:  “Wanneer die bendes by ons skool op mekaar skiet, dan sluit ons  
  juffrou die klaskamer en al die kinders lê op die vloer want ons is bang 
  ’n “bullet” kan een van ons tref. Niemand wil dan hulle skoolwerk  
  doen nie.” 
 
Ashiek: “Die bendegeweld pla nie my skoolwerk nie.” 
 
Navorser: “Wat bedoel jy daarmee?” 
 
Ashiek: “Ek is al gewoond aan hulle. Die bendes skiet gereeld op mekaar daar 
  waar ons woon. Baie mense is al daar dood geskiet.” 
 
Navorser: “Hoe dink julle word julle toekoms deur die bendegeweld geraak?” 
 
Ashton: “Die ‘gangsters” sê ons moet nie verder gaan leer nie. Hulle sê ons  
  moet hulle liewer “join” want dit is tydmors om skool te gaan.” 
 
Carisha: “Ek dink nie ’n mens mors jou tyd deur skool te gaan nie. Dis beter 
  om skool te gaan en vir iets te leer en dan verdien jy geld op ’n eerlike 
  manier.” 
 
Inshaaf: “My neef het die skool verlaat toe hy in graad 5 was en hy is ’n  
  “gangster”. Hy het nog nooit gewerk nie, maar hy besit sy eie motor. 
  Hy het ook altyd geld by hom. Hy dra baie goue kettings om sy nek. 
  Hy is ook vir niemand bang nie.” 
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Michè:  “Ek wil nie graag eendag hoërskool toe gaan nie. Die kinders op  
  hoërskool wat aan bendes behoort is baie onbeskof. Ek is bang hulle 
  “bully” my.” 
 
Abdul:  “Dis maar net die geld wat die kinders trek om die “gangsters” te  
  “join”. Wanneer ’n mens ’n “gangster” is kan jy nooit alleen rondloop 
  nie want die ander “gangsters” sal jou doodmaak.” 
 
Shanieka: “My vriend se broer was al ge “gunpoint” deur ’n bendelid. Hy het 
  gedink dit is my vriend en het hom amper geskiet. Nou vrees my  
  vriend dat die “gangsters sy ma gaan skiet, want hulle sê sy ma steek 
  sy broer vir hulle weg.” 
 
Navorser: “Wat dink die kinders by die skool van bendes?” 
 
Riaaz:  “Sommige kinders dink hulle is kwaai wanneer hulle aan “gangsters” 
  behoort.”   
 
Navorser: “Wat bedoel jy met hulle dink hulle is kwaai?” 
 
Riaaz:  “Nee meneer, hulle dink dis ’n goeie ding om ‘n “gangster” te wees. 
  Niemand kan mos vir hulle niks doen nie, want dan raak jy in die  
  moeilikheid by die “gang members” as jy een van hulle slaan.” 
 
Abdul:  “Hulle raak mos onbeskof met die onderwysers wanneer hulle familie 
  aan ’n bende behoort. Dan praat hulle terug, want hulle weet dat hulle 
  families sal die onderwyser kom uit “sort” by die skool as hy met hulle 
  raas.” 
 
Michè:  “In my klas is daar ’n seun wie se pa ’n “gangster” is. Hy slaan al die 
  kinders en vat hulle goed af. Almal is bang vir hom want sy pa sal ons 
  doodmaak as ons hom slaan. Hy praat ook met my juffrou nes hy wil.” 
 
Carisha: “Dis nie al die kinders by die skool wat van bendes hou nie. Daar is 
  tog kinders op skool wat hard werk en die onderwysers respekteer,  
  want hulle wil graag eendag verder leer.” 
 
Shanieka: “By ons skool kom soek die “gangsters” die kinders wat aan ’n “gang” 
  behoort en baklei dan met hulle.” 
 
Navorser: “Wat gebeur dan?” 
 
Shanieka: “Die skoolhoof bel die polisie en sodra hulle kom, hardloop die  
  “gangsters” weg.” 
 
Navorser: “En hoe laat dit jou voel as die bendes die dag op julle skoolterrein 
  kom?” 
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Shanieka: “Ek voel “nervous” meneer. ek kan dan nie op my skoolwerk  
  konsentreer nie en dan huil ek net. Dit maak ook dat ek onveilig voel, 
  want ek vrees dat ek raak geskiet kan word.” 
 
Michè:  “Wanneer die bendes op ons skoolterrein kom, dan kruip ons almal 
  weg. Sommige bendelede trap die deure van ons klaskamers oop en 
  soek sekere kinders. Wanneer die onderwyser die bendelede wil stop, 
  dan vloek hulle die onderwyser.” 
 
Navorser: “Hoe veilig is dit vir julle in hierdie gebied met die bendes wat so  
  gereeld wandade pleeg?” 
 
Ashton: “Dit is glad nie veilig nie meneer.  Ons is bang die bendelede maak ons 
  seer.  Hulle het my al geslaan en van my selfoon beroof.” 
 
Riaaz:  “Dit is onveilig. Ek kan nie eers smiddae Moslemskool toe gaan nie.  
  Sodra jy uit jou area beweeg, is jy nie meer veilig nie en kan jy enige 
  tyd deur die bendelede beroof of seergemaak word.” 
 
Abdul:  “Dit is nie eers meer veilig om sport na skool te speel nie. Ons onder 
  15 sokkerspan het verlede week teen ’n skool in Hanover Park gespeel. 
  Ons moes vlug vir ons lewens nadat ons die wedstryd gewen het, want 
  toe wou die “gangsters” ons net seermaak.” 
 
Inshaaf: “Ek en my vriende kan nie meer in die straat speel soos toe ons nog 
  jonger was nie. Omdat die bendes gereeld op mekaar skiet, is ons bang 
  dat ons raak geskiet kan word. ’n Seun wat in die volgende straat van 
  ons af woon is vandag in ’n rolstoel omdat hy deur die bendes raak 
  geskiet is.” 
 
Carisha: “Ek kan nie meer biblioteek toe gaan nie. Dit is onveilig want die  
  “gangsters” vloek ons en hulle wil hê ons moet hulle meisies wees. 
  My pa neem my liewer Saterdae oggende na die biblioteek in die stad.” 
 
Ashiek: “Die “gangsters” betaal mense om iemand dood te maak, veral as hulle 
  weet jy het hulle iets verkeerd sien doen en daar is ’n hofsaak. Hulle 
  het ons bure se seun vermoor omdat hy ’n getuie was in ’n hofsaak 
  teen ’n bendelid.” 
 
Abdul:  “Meneer, die mense sê dat die vrou wat twee huise van ons af woon 
  verkoop “drugs” vir die “gangsters” en dan betaal hulle haar huurgeld. 
  Hierdie vrou werk nie. Die “gangsters” koop selfs kos vir sy en haar 
  kinders omdat sy hulle “drugs” verkoop.” 
 
Navorser: “Wat dink julle kan daar gedoen word om die bendeprobleem aan te 
  spreek?” 
 
Shanieka: “Die bendes moet in die tronk gesit word.” 
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Michè:  “Die “fence” moet reggemaak word by die skool sodat hulle nie op die 
  skoolterrein kan kom nie.” 
 
Carisha: “Daar kan meer bambanani-werkers by die skool werk om ons teen die 
  bendes te beskerm.” 
 
Ashiek: “Hierdie leerders moet geskors word. Dit is mos nie regverdig dat ons 
  wie nie aan bendes behoort asook die onderwysers, elke keer moet  
  skuil vir ons eie veiligheid as die “gangsters” op die skoolterrein kom 
  nie.” 
 
Inshaaf: “Die polisie moet veral soggens en smiddae wanneer die skool verdaag 
  daar wees om ons teen die bendes te beskerm.” 
 
Abdul:  “Ek dink daar moet meer polisielede in die gebied wees sodat die  
  mense weet dat hulle toegesluit sal word wanneer hulle misdade  
  pleeg.” 
 
Navorser: “Ek dink ons gaan ons gesprek hier stop. Baie dankie vir elkeen se  
  bydrae vanmiddag. Ek waardeer dit dat julle so openhartig kon gesels 
  het oor die bendeprobleem. Ten spyte van dit alles hoop ek dat julle 
  op julle skoolwerk sal konsentreer en ’n sukses van julle   
  skoolloopbaan sal maak.” 
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BYLAE C 
 
 

Aansoekbrief aan Wes-Kaapse Onderwysdepartement om navorsing in skole 
te onderneem 
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         V.V. Jeffries 
         14 Hilaris Close 
         Highbury 
         Kuils River 
         7580 
         30 May 2011 
 
 
The Chief Education Specialist: Dr. M.J. van Breda 
Specialised Learner Support 
Private Bag X4 
Mowbray 
7705 
 
 
Dear Sir 
 
 
REQUEST FOR PERMISSION TO DO RESEARCH AMONG LEARNERS IN 
THE MIDDLE CHILDHOOD YEARS IN A GANG AFFLICTED AREA 
 
 
I hereby request your permission to conduct research regarding the effect of 
gangster activities at primary schools in the Western Cape. 
 
The proposed research is intended to contribute to the understanding of how 
gangster activities impacts on learners at school in general as well as the 
influence it has on the morale of educators. 
 
The study attempts to formulate intervention guidelines for deprived learners 
terrorised by gangsters. 
 
Thanking you for giving this matter your attention. 
 
Yours sincerely 
 
 
____________ 
 
Victor Jeffries 
(Educational Psychologist) 
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BYLAE D 
 
 

Toestemmingsbrief van dr  M J  van Breda 
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BYLAE E 
 
 

Uitnodiging aan skoolhoofde om aan empiriese navorsing deel te neem 
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         V.V. Jeffries 
         Kuilsrivier 
         28 Julie 2011 
 
 
Die Skoolbestuurder 
 
 
Geagte Heer/Dame 
 
 
DEKBRIEF AAN ALLE SKOOLBESTUURDERS VAN PRIMÊRE SKOLE WAT 
DEELNEEM AAN DIE NAVORSING OOR RIGLYNE VIR ’N 
INTERVENSIEPROGRAM VIR LEERDERS WAT DEUR BENDEGEWELD 
GETEISTER WORD 
 
Bogenoemde navorsing het ten doel om die aard en uitwerking van bendegeweld op 
leerders en onderwysers te bepaal te einde riglyne op te stel vir ‘n beradingsprogram. 
 
Ingesluit vind asseblief die volgende dokumentasie: 
 

� ’n Afskrif van ‘n toestemmingsbrief van die onderwysowerheid om bogenoemde 
navorsing te doen 

 
� ‘n Afskrif van die vraelys wat deur leerders beantwoord moet word 
 
� ‘n Afskrif van die vraelys wat deur onderwysers en skoolhoofde beantwoord 

moet word 
 
� ‘n Afskrif van die doelstellings van hierdie navorsing 
 
 

Ek sal dit waardeer as u my in kennis sal stel van ‘n datum en tyd wat u pas om die 
vraelyste by u skool af te neem. 
 
Hopend dat hierdie skrywe u goedgunstige oorweging sal geniet. 
 
By voorbaat dank. 
 
Die uwe 
 
Victor Jeffries 
 
______________ 
 
(Opvoedkundige Sielkundige) 
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BYLAE F 

 
 

Toestemmingsbriewe van skoolhoofde 
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BYLAE G 
 
 

Aansoek om, en verlening van, ouertoestemming vir hulle kinders se 
deelname aan die navorsing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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TOESTEMMINGSBRIEF DAT MY KIND AAN NAVORSING MAG DEELNEEM 
 

Hiermee gee ek toestemming dat my kind genader word om ‘n vraelys in te vul rakende sy of 
haar belewing van bendegeweld by die skool. Die data van so ‘n vraelys gaan gebruik word vir 
‘n navorsingsprojek wat deur ‘n DEd-student van Unisa se Kollege vir Opvoedkunde, mnr Victor 
Jeffries, onderneem word. 
 
Ek verstaan dat die doel van die navorsing is om ‘n terapeutiese program saam te stel vir 
kinders wat getraumatiseerd is na bendegeweld by die skool. 
 
 

LETTER OF PERMISSION THAT MY CHILD MAY PARTICIPATE IN RESEARCH 
 

I hereby give permission that my child may complete a questionnaire regarding his or her 
experience of gang violence at school. The data of this questionnaire will be used in a research 
project that will be conducted by Mr Victor Jeffries, a DEd student of Unisa’s College of 
Education. 
 
I do understand that the purpose of the research is to develop a therapeutic program for 
children who are traumatised after gang violence has erupted at school. 
 

Handtekening/Signature Datum/Date Handtekening/Signature Datum/Date 
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BYLAE H 

 
 

Aansoek om, en verlening van leerdergoedkeuring vir hul deelname aan die 
navorsing  
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BRIEF VIR GOEDKEURING DEUR LEERDERS OM AAN NAVORSING 
DEEL TE NEEM 

 
� Ek weet dat ek aan navorsing deelneem.   Ja___  Nee___ 
 
� Ek weet wat die doel van die navorsing is.  Ja___  Nee___ 
 
� Ek verstaan dat my identiteit nie onthul sal word nie.  Ja___  Nee___ 
 
� Ek weet dat inligting vertroulik gehou sal word.  Ja___  Nee___ 
 
� My ouer(s)/voog(de) is om toestemming gevra dat ek aan die navorsing 

mag deelneem en hulle sal ‘n afskrif van die vorm ontvang waarop ek 
geteken het.     Ja___  Nee___ 

 
� Die navorser kan by telefoonnommer 021-903 5760 gekontak word.  
 
 
Naam       Datum 
 
___________________     _________________ 
 
 
 
 
 

INSTRUKSIES AAN RESPONDENTE VOORDAT DIE VRAELYSTE 
INGEVUL WORD 

 
� Aangesien julle nie jul name op die vraelys hoef te skryf nie, word julle 

versoek om die vraelys so volledig en eerlik as moontlik te voltooi. 
 
� Daar is geen regte of verkeerde antwoorde nie. Beantwoord die vrae op 

die vraelys so eerlik as moontlik. 
 
� By die meeste vrae word daar van jou verwag om net ’n sirkel om die 

regte antwoord te trek of om ’n kruisie in die blokkie te maak. 
 
� By ander vrae moet jy ’n sinnetjie skryf of jy moet ’n nommer invul in die 

korrekte blokkie. 
 
� Moet nie meer as een antwoord by ’n vraag omkring nie. 
 
� Handig asseblief die vraelys terug aan die opsiener wanneer jy klaar is. 
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LETTER OF CONSENT BY LEARNERS TO PARTICIPATE IN RESEARCH 
 

� I am aware of my participation in research.  Yes___   No___ 
 
� I know what the purpose of the research is.  Yes___   No___ 
 
� I understand that my identity will not be revealed. Yes___   No___  
 
� I know that information will be kept confidential. Yes___   No___ 
 
� My parent(s)/guardian(s) were asked for permission that I may 

participate in the research and they will receive a copy of the signed 
form.        Yes___   No___ 

 
� The researcher can be contacted at telephone number 021-903 5760. 
 
 
 
Name        Date 
 
_______________________     ____________ 
 
 
 
 
INSTRUCTIONS TO RESPONDENTS PRIOR TO THE COMPLETION  OF 

THE QUESTIONNAIRE 
� Since you do not need to write your name on the questionnaire, you are 

requested to answer it as completely and honestly as possible. 
 
� There are no correct or incorrect answers – all questions should be 

answered as honestly as possible. 
 
� The majority of questions may be answered by simply drawing a circle 

around the relevant code or to make a cross in the correct box. 
 
� In some cases you are required to write a short sentence or enter a 

number in the relevant block. 
 
� Do not encircle more than one code per question. 
 
� After completing the questionnaire, kindly return it to the person who 

issued it to you. 
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BYLAE I 
 
 

Unisa navorsingsetiek-klaringsertifikaat 
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BYLAE J 
 
 
 

IN-DIEPTE ONDERHOUDE MET 
 
 
 

DR MAYNARD VAN BREDA  
 
 

EN 
 
 

MNR QUINTON ADAMS 
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Onderhoud met Dr van Breda 
 
Navorser: “Goeie middag Dr van Breda. Baie dankie vir u bereidwilligheid om u kennis 
oor bendes en bendegeweld met my te kom deel”. 
 
 
Navorser: “Wat beskou u as die hoof redes of oorsake vir bendegeweld in skole?” 
 
Dr van Breda: “Wanneer ’n mens na die redes en oorsake vir bendegeweld kyk, bestaan 
daar meer as slegs een perspektief oor waarom hierdie verskynsel baie algemeen in 
skole en veral in die Wes-Kaapse skole voorkom. In die eerste plek word die voorkoms 
van geweld in hierdie gebiede as ’n alledaagse verskynsel beskou. Bendegeweld is na 
my mening gekoppel aan die geweldadige nalatenskap van die vorige Apartheidsbestel 
wat die gebruik van geweld in ’n groot mate genormaliseer het. Die boodskap wat 
deurgegee is, is dat die gebruik van geweld ’n oplossing vir probleme bied.” 
 
“Op ’n ander vlak dink ek skep die eiesoortige problematiek van die Wes-Kaap soos 
onder andere armoede en werkloosheid veral onder die bruingemeenskappe, wat 
terloops die grootste deel van die provinsie se bevolking uitmaak, asook die wedywering 
oor die handel in dwemmiddels ’n teelaarde vir frustrasie, onrustigheid en konflik onder 
hierdie gemeenskappe wat uiteindelik uitloop op bendegeweld. Wat ongelukkig dan 
gebeur is dat leerders wie aan strydende bendes behoort by dwelmhandel op skool en in 
die gemeenskap betrek word en gebeur dit gereeld dat hulle in bloedige gevegte 
betrokke raak binne en buite die skoolterrein.” 
 
 
Navorser: “Wat is u siening ten opsigte van die invloed van identiteitsverwarring by 
die vroeë adolessent en die rol en posisie van mans in die aanloop tot bende 
formasie en bendegeweld?” 
 
Dr van Breda: “Baie jong persone, veral jou vroeë adolessent sluit by bendes aan, 
aangesien dit ’n leefwyse vir hulle geword het. In baie gevalle het hul pa’s en oupa’s aan 
’n spesifieke bende behoort en dus voel die seun dat die regte en aanvaarbare ding om te 
doen is ook deur ’n lid te raak van dieselfde bende. Sulke kinders verbind hulle tot die 
reëls van die bende en staan nie terug om by enige vorm van misdaad en geweld en soos 
deur die bende voorgeskryf word, betrokke te raak nie. Hulle voel dis hulle plig om dit 
te doen.” 
 
“’n Ander belangrike faktor is natuurlik die feit dat vroeë adolessente in hul 
identiteitsvormingsfase soekend is na ’n rolmodel of rolmodelle by wie hulle gemaklik 
aanklank vind of met wie hulle kan identifiseer en hulle help dan in die vestiging van hul 
eie identiteit. Die ongeluk is dat in baie gevalle ontbreek daar ’n geskikte pa figuur in 
die manlike vroeë adolessent se lewe en dit is wanneer dit gebeur dat ’n seun hierdie 
leemte in sy lewe probeer vul deur by ’n bende aan te sluit en die prominente bendeleier 
word dan sy rolmodel en pa figuur wie hy nastreef en op wie se optrede en lewensuitkyk 
hy sy eie identiteitsvorming skoei.” 
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Navorser: “Wat dink u maak bendegeweld anders in Suid-Afrika as in ander 
wêrelddele?” 
 
Dr van Breda: “Ek is van mening dat bendegeweld uniek is in Suid-Afrika in die sin dat 
dit grotendeels slegs onder een deel van die bevolking, naamlik die sogenaamde 
bruibevolking voorkom.  In die res van die wêreld blyk dit of bendegeweld nie eintlik 
enige ras, geslag, sosio-ekonomiese en akademiese grense het nie.” 
 
“Verder is dit ook vir my opvallend hoe daar oor die afgelope twee dekades ’n 
verskuiwing in die waardesisteme onder jong mense in Suid-Afrika plaasgevind het. 
Voor die demokratiese veranderinge ingevoer is, was die stryd teen die apartheidsbestel 
veral onder jong mense ’n samebindende faktor. Baie jong mense het in die “struggle” 
betrokke geraak omdat dit vir hulle die belofte van ’n beter lewe en blinker toekoms 
ingehou het. Ongelukkig het hierdie beter lewe nog nie vir baie mense aangebreek nie en 
wil dit vir my voorkom of jongmense, insluitende vroeë adolessente, deesdae geneig is 
om eerder by bendes aan te sluit. Dit wil voorkom of hulle dink dat hul betrokkenheid 
by bendebedrywighede hulle gouer op die pad van ekonomiese voorspoed, respek, 
agting en status sal plaas.” 
 
 
Navorser: Hoe raak bendegeweld leerders in die vroeë adolessente stadium van 
ontwikkeling?” 
 
Dr van Breda: “Bendegeweld het ongetwyfeld ’n ontwrigtende uitwerking op vroeë 
adolessente se skolastiese loopbane. Skoolterreine raak verskriklik onveilig vir leerders 
en onderwysers en daar vind weinig effektiewe onderrig en leer plaas as gevolg van die 
geweld en intimidasie wat binne en buite die skoolterrein plaasvind. Daar tree dus ’n 
agteruitgang in hul skolastiese vordering in. Aan die ander kant, nader vroeë adolessente 
’n kritieke skool en ontwikkelingsfase waar hulle vakkeuses moet maak wat uiteindelik 
hul toekoms gaan bepaal. Ongelukkig word menige vroeë adolessent veral in 
bendegeteisterde gebiede vroegtydig van hierdie geleentheid ontneem, aangesien baie 
van hulle eerder die skool verlaat uit pure vrees vir hul fisiese veiligheid.” 
 
“Vir ander vroeë adolessente bied bendegeweld ’n ideale uitkoms wanneer hulle tot die 
skynbaar suksesvolle en statige lewensstyle van bendelede aangetrokke voel en 
gevolglik by sodanige bendes aansluit. Bendelidmaatskap word in sulke gevalle deur 
vroeë adolessente beskou as ’n kits en maklike roete na voorspoed, status en beheer. 
Vroeë adolessente wie in hierdie kategorie val, raak dikwels só erg gedesensiteerd of 
ongevoelig teenoor die impak van bendegeweld dat hulle hul betrokkenheid by 
bendebedrywighede as deel van die normale gang van die lewe begin uitleef.”  
 
 
Navorser: “Watter moontlike oplossings dink u is daar om die trauma wat hierdie 
kinders as gevolg van bendegeweld beleef, aan te spreek?” 
 
Dr van Breda: “Effektiewe skoolgebaseerde hulpspanne is veronderstel om by alle skole 
te funksioneer en dit help baie indien die lede van hierdie spanne met basiese 
traumaberadingsvaardighede toegerus is om leerders en kollegas te ondersteun in gevalle 
waar bendegeweld ontwrigting in en rondom die skool veroorsaak.” 
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“Skole in bendegeteisterde gebiede kan verder ook ondersteuning van die 
distrikgebaseerde hulpspanne ontbied om met die traumaberading by skole te help. 
Ondersteuning deur traumasentrums in plaaslike gemeenskappe is ook gewoonlik 
beskikbaar om hulp in die vorm van traumaberading aan skole te bied en aan ander 
instansies wat deur enige vorm van trauma getref word.” 
 
“Verder dink ek kan leerder- en ouerondersteuningsgroepe op die been gebring word 
wat ook by traumaberading betrokke kan raak.” 
 
 
Navorser: “Wat dink u kan deur die onderwysowerhede gedoen word om die 
bendeprobleem in skole aan te spreek?” 
 
Dr van Breda: “Deur ’n heelskoolbenadering kan die onderwysowerhede op die 
volgende maniere die bendeprobleem probeer aanspreek: 
 

� Om onderwysers en ondersteuningspersoneel op te lei om realisties en 
doeltreffend op bendegeweld te reageer. 

� Morele en etiese opvoedkundige waardes asook konflikhanteringstrategieë as 
belangrike komponente van die skoolkurrikulum te ontwikkel en te bevorder. 

� Skoolbestuurspanne op te lei om effektiewe bestuursbeginsels en riglyne te volg 
wat daarop gemik is om eienaarskap, ’n sin van deursigtigheid en 
verantwoordelikheid onder almal wat by skole betrokke is, aan te moedig. 

� Ouerprogramme te inisieër waardeur ouers basiese ouerskapvaardighede 
aangeleer kan word in die hantering van hul kinders. 

� Onderwysowerhede behoort toe te sien dat die fisiese veiligheidsinfrastruktuur 
by skole altyd in ’n goeie toestand is. 

� Betrokke te raak by die aanbied van programme vir leerders rakende bendes  en 
hulle daarvan bewus maak hoe ontwrigtend bendelidmaatskap kan wees en 
sodoende voorkom dat leerders nie maklik deur bendes ingetrek word nie. 

 
 
Navorser: “Watter intervensietegnieke dink u behoort goed te werk om die trauma 
van jong adolessente in bendegeteisterde skole aan te spreek?” 
 
Dr van Breda: “Ten opsigte van krisisintervensie behoort alle skole, maar veral skole in 
bendegeteisterde gebiede, altyd op ’n gereedheidsgrondslag te wees en 
gebeurlikheidsplanne in plek te hê om onmiddellike hulp en ondersteuning te kan 
verleen aan leerders en onderwysers wat erg deur die woeste en gewelddadige optrede 
van bendes getraumatiseer is. Dit kan die vorm aanneem van mediese eerstehulp, 
ondervraging en die kalmering van leerders en onderwysers wie in die proses van 
bendegevegte beseer of getraumatiseer is. Leerders word in sulke gevalle moontlik 
uitgevra oor die fisiese aspekte van die bendegevegte en hoe dit hulle denke en 
gevoelens affekteer.” 
 
“Distrikgebaseerde hulpspanne moet beskikbaar wees vir onmiddellike traumaberading 
wat in die vorm van groep of individuele sessies op die skoolterrein kan plaasvind. 
Distrikgebaseerde hulpspanne bestaan gewoonlik uit sielkundiges en maatskaplike 
werkers en hulle kan ’n assessering maak van slagoffers wat in-diepte sielkundige hulp 
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benodig en dan reel dat sulke leerders en onderwysers óf deur hulle self óf deur ander 
geestesgesondheidspesialiste by inrigtings ondersteun word.”  
 
 
Navorser: “Hoe beleef die onderwyser bendegeweld in die skoolomgewing?” 
 
Dr van Breda: “Uit die aard van hul posisie by die skool, neem onderwysers die rol van 
die ouers aan terwyl die kinders onder hul toesig is by skole, die sogenaamde “in loco 
parentis role.” 
 
“Net soos leerders ervaar onderwysers dieselfde tipe trauma, maar ek dink onderwysers 
word verder ook deur ’n gevoel van totale magteloosheid oorval wanneer bendegeweld 
in hul skoolomgewing opvlam. As gevolg hiervan mag dit gebeur dat leerders vertroue 
en selfs respek vir hul onderwysers verloor en dit interpreteer dat hulle nie beskerm 
word deur volwasse persone in wie se sorg hulle by die skool is. Dikwels word 
onderwysers só erg deur die bendegeweld getraumatiseer dat hulle vir lang tye op 
stresverlof weg van die skool af is en dit lei dan weer tot allerlei probleme ten opsigte 
van die lewering van die kurrikulum.” 
 
“Die gevolgtrekking kan gemaak word dat volgehoue blootstelling aan bendegeweld die 
risiko verhoog van langtermyn fisiese, emosionele en sielkundige implikasies vir 
onderwysers en leerders en dit kan hul kanse laat toeneem om verhoogde stresvlakke, 
lae selfwaarde en selfs ook depressie te ontwikkel.” 
 
 
Navorser: Wat is volgens u mening die redes waarom sekere intervensietegnieke 
werk en ander nie?” 
 
Dr van Breda: “’n Groot rede waarom baie intervensietegnieke nie werk nie is die feit 
dat bendegeweld ’n gemeenskapsprobleem is en skole deel uitmaak van gemeenskappe. 
Ongelukkig funksioneer baie skole in isolasie en bestaan daar dikwels nie 
samewerkende verhoudings tussen skole, ouers, gemeenskapsveiligheidsdienste, 
maatskaplike ontwikkeling en lede van die breër gemeenskap nie.” 
 
“Distrikondersteuningspanne is gewoonlik oorlaai met pligte en is nie altyd beskikbaar 
om onmiddellik aandag te skenk aan intervensiewerk by skole wat dit dringend nodig 
het nie.” 
 
“Bendegeweld sou in my opinie meer doeltreffend aangespreek word deur middel van ’n 
multidissiplinêre benadering waar die dienste en instansies soos vroëer genoem 
gesamentlike meganismes en strukture vorm om die bendekwessie aan te spreek.” 
 
“Onderwysers beskik ook nie altyd oor die basiese beradingsvaardighede om leerders te 
ondersteun wat getraumatiseer is as gevolg van bendegeweld nie.” 
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Navorser: “Wat dink u moet in gedagte gehou word as mens riglyne wil saamstel vir 
skole om ontlonting en ondervraging met leerders na voorvalle van bendegeweld te 
doen? Watter praktiese raad het u?” 
 
Dr van Breda: “Dit moet in gedagte gehou word dat onderwysers en skoolberaders 
minstens basiese kennis en vaardighede van krisisontlonting en intervensietegnieke moet 
hê om krisissituasies, soos die uitbreek van bendegeweld te kan hanteer totdat 
professionele hulp beskikbaar raak. Die volgende praktiese wenke mag dalk van hulp 
wees: 
 

� Ontlonting moet verkieslik so gou as moontlik na voorvalle van bendegeweld 
plaasvind. 

� Dis altyd goed om ’n eenvoudige beradingsplan van aksie te hê om sodoende 
binne ’n georganiseerde raamwerk op te tree. 

� Die ontlonting moet binne ’n gerieflike lokaal plaasvind en dit help indien 
leerders die doel van die ontlontingsproses goed verstaan. 

� Die persoon/persone wat die ontlonting hanteer moet so kalm as moontlik optree 
en empatiese luistervaardighede gebruik. 

� ’n Goeie plek om te begin is om oor die feitelike aspekte van ’n traumatiese 
bende-verwante insident met leerders te begin werk alvorens die emosionele 
kwessies aangeraak word. 

� Probeer ten alle koste die erg negatiewe elemente van ’n traumatiese voorval 
vermy. 

� Fokus eerder op moontlike stappe wat gevolg kan word om onmiddellike krisisse 
aan te spreek. 

� In gevalle waar met jonger kinders veral in die grondslagfase gewerk word, 
behoort verkieslik meer op positiewe temas gekonsentreer te word soos 
byvoorbeeld deur die maak van ’n “collage” – byvoorbeeld oor hoe hulle 
bendegeweld insidente sal hanteer indien dit enigsins binne hulle mag sou wees 
om dit te kan doen. Hierdeur kry die jong kindertjies terselfderyd die geleentheid 
om hul innerlike emosies uit te druk en kan hulle weer met positiewe energie 
gelaai word na die belewing van bendegevegte in hul skoolomgewing.” 

 
 
 
Navorser: “Baie dankie vir ’n insiggewende gesprek. Baie dankie ook vir u 
kennis wat u met my kon deel het. Ek waardeer dit opreg.” 
 
Dr van Breda: “Dit was ’n plesier om u van hulp te wees.” 
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Onderhoud met Mnr Quinton Adams 
 

 
Navorser: “Goeie middag meneer Adams.  Baie dankie dat u ingewillig het om met my 
te kom gesels oor bendes en die impak wat dit het op gemeenskappe hier in die Wes-
Kaap.” 
 
 
Navorser: “Wat dink u is die redes vir bendegeweld in skole en juis hier in die Wes-
Kaap.” 
 
Mnr Adams: “Ten einde bendegeweld in skole te verstaan, is dit belangrik om die 
samestelling van die tronkbendes te verstaan. Die bendekultuur in die Wes-kaap is 
gesentreer rondom drie tipes bendes naamlik die 26’s, 27’s en 28’s-bendes.  Die 26’s sal 
alles in hulle vermoë doen om geld in die hande te kry. Die 27’s is weer 
sluipmoordenaars en sal ander mense doodmaak vir geld. Die 28’s pleeg graag 
misdade.” 
 
“Die bendes in die Wes-Kaap is van die grootste en mees gevaarlikste bendegroepe wat 
’n mens in die wêreld aantref. Die bendegeweld gaan oor die besit van sekere gebiede en 
om mag oor daardie gebiede uit te oefen. Bendes en dwelms loop hand aan hand. Die 
bende se struktuur is die beste verspreidingsmodel vir dwelms. Daar is 24 verskillende 
mafia groepe in die Wes-Kaap wat verspreiders van dwelms is. Verskeie gebiede word 
deur verskeie mafia-groepe beheer. Wanneer ’n bende beheer oor ’n gebied het, het die 
bende ’n mark waar sy dwelms verkoop kan word.” 
 
“Elke skool is binne ’n sekere bende se gebied geleë.  Bendebase identifiseer leerders by 
skole wat tik en ander dwelms aan leerders by die skool verkoop. As ’n bende ’n sekere 
skool kan beheer, het hulle ’n afsetgebied waar hulle hul dwelms kan verkoop. Die 
graffiti by skole dui aan watter bendegroep daardie gebied beheer. Leerders se 
familielede wie aan bendes behoort, baklei ook soms met ander leerders wie lede is van 
opponerende bendegroepe. Hierdie stand van sake het weer ’n negatiewe uitwerking op 
die leerprogram in skole. Dit impakteer ook negatief op die dissipline in ’n skool.  
Leerders wat aan bendes behoort raak ook soms onbeskof met onderwysers en weier 
soms om onder gesag te wees. Bendebase in tronke beheer sekere afsetgebiede en bepaal 
wat in daardie gebiede moet gebeur. Dit het weer ’n invloed op die bende-aktiwiteite 
wat by die skole in daardie spesifieke afsetgebied sal plaasvind.” 
 
 
Navorser: “Watter rol speel faktore soos armoede en werkloosheid in hierdie 
bendegeteiserde gebiede?” 
 
Mnr Adams: “Daar is ’n groot persentasie werklose mense in die Wes-Kaap. Baie 
gesinne leef ook in swak sosio-ekonomiese omstandighede. Baie ouers weet nie waar 
die volgende bord kos vandaan gaan kom om hul gesinne mee te voed nie. Aangesien 
bendes die verspreiders van dwelms is, werf hulle van hierdie werklose mense om die 
dwelms vir hulle te verkoop of om dit na sekere afsetgebiede te versprei in ruil vir kos. 
Dwelmverkope raak deel van ’n onwettige ekonomie. Mense voer ’n bestaan uit 
dwelmverkope. Dwelms en bendes skep alternatiewe werksgeleenthede vir werklose 
mense.” 
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“Die rede waarom só baie bruin jeugdiges vatbaar is vir bendes, is omdat die bruinjeug 
glo dat hulle asook hulle ouers uitgesluit is uit die tradisionele ekonomie. ’n Baie klein 
persentasie bruinmense besit hul eie besighede. Baie van die besighede wat daar in die 
woongebiede is word deur buitelanders soos Somaliërs, Kongolese en Nigeriërs besit. 
Hierdie buitelanders besit “spaza shops” en “barber shops” waarvan hulle ook dwelms 
verkoop. Die rede waarom hierdie buitelanders se besighede so floreer, is omdat hulle 
goedere teen laer pryse as ander winkels in die omgewing verkoop. So byvoorbeeld 
verkoop hulle een teesakkie vir ’n rand of een sigaret vir vyftig sent. In plaas daarvan 
dat ’n arm persoon ’n hele pak tee of ’n pakkie sigarette koop, kan hy/sy slegs een koop 
omdat dit bekostigbaar vir hom/haar is.” 
 
“Bendes bied ook hulp en ondersteuning aan arm mense in tye van nood. Wanneer 
hierdie mense nie hulle munisipale huur kan betaal nie, sal die bende dit vir hulle doen. 
Hierdie mense moet dan óf dwelms vir die bende verkoop óf hulle moet dit versteek. Die 
bende verskaf ook kos aan hierdie mense. Wanneer ’n arm persoon ’n sterfgeval het, sal 
die bendelede hulp aan die bedroefde familie verskaf ten tye van die begrafnis. Hierdie 
gebare van omgee van die bende vir arm mense, maak dat die bendelede ’n houvas op 
hierdie mense kry en in die proses raak diè mense afhanklik van die bende vir hulle 
voortbestaan.” 
 
 
Navorser: “Watter rol dink u speel faktore soos politieke verlede en identiteit in 
bendegeteisterde gebiede?” 
 
Mnr. Adams : “Blankes is voor 1994 bevoordeel ten opsigte van werk en akademiese 
opleiding. Blankes het goeie werksgeleenthede gehad, hulle het skole bygewoon met 
goeie hulpbronne en baie jeugdiges kon verder by ’n tersiêre inrigting na matriek gaan 
studeer. Die teendeel is ook waar. Daar is huidiglik ’n groot persentasie nie-blankes wat 
ongeletterd is – hulle beskik oor lae opvoedkundige vlakke. Baie nie-blanke jeugdiges 
moes skole bywoon wat min of geen hulpbronne gehad het nie. As gevolg daarvan sit jy 
vandag met ’n groot korps mense wat nie hul skoolopleiding voltooi het nie. Dit maak 
dat baie ouers vandag nie eers verdere opleiding vir hul kinders oorweeg nie omdat hulle 
self ongeletterd is.” 
 
“As gevolg van die ongeletterdheid van baie ouers kry ’n mens die situasie dat baie 
ouers nie hul kinders met hul skoolwerk kan help nie. Die gevolg is dat wanneer kinders 
skooltake kry om te doen, hulle ouers nie in staat is om hulle daarmee te help nie met die 
gevolg dat die skooltake nie met die nodige insig en begrip voltooi word nie. Tans is 
daar ’n situasie in ons skole waar daar tussen 150 en 200 leerders per jaar hoërskole 
verlaat sonder dat hulle hul skoolopleiding voltooi het. Bendes en bendegeweld skep dan 
’n teelaarde vir hierdie vroeë skoolverlaters. Angesien hierdie leerders soms glo dat 
hulle nêrens hoort nie, bied die bende vir hulle ’n heenkome.”  
 
“Baie mense is ook in die verlede ontwortel uit gebiede waar hulle vir jare lank gewoon 
het. Die Groepsgebiede wet het bepaal dat mense van sekere rasse in spesifieke gebiede 
moes woon. Mense is onder dwang na ander gebiede verskuif. Hierdie gedwonge 
verskuiwings het veroorsaak dat mense met verskillende waardes en sosio-ekonomiese 
agtergronde gedwing is om saam te woon. Baie jeugdiges het bendegroepe in hierdie 
nuwe gebiede gevorm as ’n manier van oorlewing.” 
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“Ek dink dat die gebied waar ’n jong adolessent opgroei, ’n rol speel in die vorming van 
sy/haar identiteit. ’n Sosiale identiteit is vir die jong adolessent meer belangriker as ’n 
persoonlike identiteit. Die jong adolessent sal makliker die waardes van die 
portuurgroep naboots omdat hy deur die portuurgroep aanvaar wil word. Die jong 
adolessent sal ook betrokke raak by aktiwiteite van die portuurgroep omdat hy graag 
deel van die groep wil wees. Die verskillende veranderinge wat ’n jeugdige in die vroeë 
adolessente jare ondergaan soos fisiese veranderinge, kan maak dat hy dink hy is groot 
en aansluiting by ’n bende oorweeg omdat hy nou baard het.” 
 
 
Navorser:  “Dink u dat bendegeweld in Suid-Afrika anders is as in die res van die 
wêreld of dink u hulle is heeltamal dieselfde?” 
 
Mnr Adams : “Ek dink bendes het min of meer dieselfde bedrywighede oral in die 
wêreld en dat die bendes in Suid-Afrika nie anders is as in ander wêrelddele nie. Wat 
bendebedrywighede in Suid-Afrika dalk ’n bietjie anders as elders in die wêreld maak is 
dat bendeweld hier baie meer gewelddadig is. Die bendes hier in Suid-Afrika is ook baie 
meer vernietigend omdat hulle nie sal skroom om ’n persoon te vermoor wat in hulle 
pad staan by die uitvoering van hul bende-aktiwiteite nie. Ek dink ook dat Suid-Afrika 
die enigste land is waar die ekonomiese gaping tussen rykmense en armmense baie groot 
is. As gevolg hiervan word arm mense gelok na die onwettige alternatiewe wat bendes 
vir hulle bied, soos die verkoop van dwelms.” 
 
“Bendes hier in Suid-Afrika ontstaan as gevolg van die sistematiese uitsluiting van die 
jeug uit die ekonomie. Met die land se nuwe arbeidswetgewing word baie bruin 
jeugdiges uitgesluit uit baie poste. Dit verminder die kanse om in die werksmark 
opgeneem te word. ’n Sekere persentasie persone vanuit ’n spesifieke ras moet in poste 
aangestel word wat op sy beurt jeugdiges van die geleentheid ontneem om deel te wees 
van die arbeidsmark. Hierdie stand van sake lok jeugdiges na bendes waar hulle glo 
hulle ’n bestaan kan voer.”  
 
 
Navorser: “Hoe raak die bendegeweld kinders in die vroeë adolessente vlak van 
ontwikkeling (akademies en op hul ontwikkelingsvlak)?” 
 
Mnr Adams: “Baie jeugdiges verlaat die skool op ’n vroeë ouderdom en dit laat hulle 
soms met geen toekomsvisie nie. Bendebedrywighede raak dan aanloklik vir hulle. Die 
jeugdiges glo dat deur aan ’n bende te behoort, daar in hulle materiële behoeftes 
voorsien sal word. Leerders wat nie akademies op skool presteer nie, neig somtyds om 
by ’n bende aan te sluit omdat hulle die erkenning wat hulle graag wil hê in die bende 
sal vind. Leerders wat aan bendes behoort knou in die meeste gevalle ander leerders af 
wat op sy beurt inbraak maak op die dissipline op skool. Hierdie leerders doen somtyds 
nie hul tuiswerk nie, het ’n uittartende houding teenoor onderwysers en ontwrig ook 
klasse. Dit het ’n negatiewe effek op hul akademiese prestasie.” 
 
“Sover dit die ontwikkelingsvlak van die vroeë adolessent betref, het bendegeweld ’n 
negatiewe effek daarop. Jong kinders word deur bendelede gekondisioneer. Bendes skep 
die indruk dat die bendelewe baie voordele vir jeugdiges inhou. Die skoolkinders word 
gedesensisiteer deur graffiti. Hulle raak opgewonde oor graffiti op skoolgeboue en kan 
selfs onderskei watter bendegroep se graffiti dit is en watter boodskappe deur die graffiti 
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uitgedra word. Kinders wat ’n groot belangstelling in hierdie bende-aktiwiteite toon raak 
slagoffers wat die bendelewe bewonder en maklik aansluiting tot ’n bende sal oorweeg.” 
 
“’n Ander manier hoe die jong adolessent se ontwikkelingsvlak deur bendegeweld 
geraak word is dat die kind se psige té vroeg oorspoel word met geweld en 
gewelddadige gedrag. Dit maak dat jeugdiges die gewelddadigheid internaliseer. 
Kinders word op ’n té vroeë ouderdom blootgestel aan dinge soos moorde, mense wat 
geskiet word of hulle sien gereeld lyke wat in die strate rondlê. Omdat hierdie dinge so 
’n alledaagse verskynsel vir die vroeë adolessent geword het, word adolessente se 
emosies afgestomp vir ander mense se pyn asook en dikwels toon hulle geen emosies 
wanneer hulle sulke afgryslike dinge aanskou. Die vroeë adolessent word al op ’n vroeë 
ouderdom “geprogrammeer” dat probleme op gewelddadige maniere opgelos word.” 
 
“Die vroeë en gereelde blootstelling aan hierdie bendegeweld maak dat die vroeë 
adolessent sukkel om te konsentreer – hulle kry terugflitse van hierdie gebeure. Baie 
jeugdiges  in die vroeë adolessente fase van ontwikkeling lei aan aandagafleibaarheid en 
dit het sy oorsprong as gevolg van trauma wat die jeugdige meegemaak het. Hulle 
ontwikkel ook ’n skemata – ’n manier van hoe om probleme op te los. Daar is ook groot 
onsekerheid by hierdie kinders. Hulle het geen toekomsperspektief nie en raak slagoffers 
van geweld.  Wanneer die vroeë adolessent onveilig voel en boonop nog onseker is, kan 
hulle nie hul eie inisiatief in situasies gebruik nie. Hulle werksetiek word geraak omdat 
hulle in ’n kultuur van wantroue en onsekerheid lewe. Kinders wat in só ’n kultuur van 
bendegeweld woon, lei op ’n vroeë ouderdom aan depressie.” 
 
“’n Nuwe tendens wat deesdae sy kop uitsteek is dat jong meisies deur bendes gewerf 
word om by hulle aan te sluit. Die meisies kry gratis rygeleenthede met taxis wat 
gebruik word om leerders mee te vervoer. In ruil hiervoor moet die jong meisie die 
taxibestuurder – wat aan ’n bende behoort – se “girlfriend” wees. Daar word van hierdie 
jong dogter verwag om op ’n gereelde basis seks met hierdie taxibestuurder te hê en sy 
moet ook dwelms vir die bende versprei en versteek.”  
 
 
Navorser: “Watter moontlike oplossings is daar om die trauma wat hierdie kinders 
as gevolg van bendegeweld beleef, aan te spreek?” 
 
Mnr Adams: “Ek sou voorstel dat leke beraders deur nie-regeringsorganisasies opgelei 
word om die trauma wat hierdie kinders beleef het, aan te spreek. Die regering kan ook 
maatskaplike werkers in gemeenskappe aanstel om ontlonting te doen. Nog iets wat die 
regering moontlik kan doen om die trauma van hierdie leerders aan te spreek is om “peer 
support” programme aan getraumatiseerde leerders te bied. Kerke kan ook ’n rol speel in 
die aanspreek van trauma deurdat kerkleiers hulle pastorale sorg uitbrei en die nodige 
berading aan getraumatiseerde leerders verskaf. Die regering moet probeer om meer 
werksgeleenthede vir skoolverlaters te skep. Dit sal help om ’n eie waarde by hierdie 
persone teweeg te bring en dinge soos dwelmverkope sal nie aanloklik vir hulle word 
nie. Ook moet “job shadowing” en werksplasings gereeld geskied om kinders bloot te 
stel aan die wêreld van werk om sodoende hul aandag weg te hou van bendeverwante 
bedrywighede.” 
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Navorser: “Wat kan die onderwysowerhede doen om die bendeprobleem in skole 
aan te spreek?” 
 
Mnr. Adams: “Ek dink die onderwysowerhede moet dit op hul prioriteitslys plaas om 
meer ondersteuningsdienste in skole te bied om die syfer vir vroeë skoolverlaters te 
verminder. Programme kan ook aan veral werklose mense gebied word om meer 
betrokke te raak by die skool asook by die opvoeding van hul kinders. Ek glo stellig dat 
wanneer ouers ’n meer prominente rol vertolk by die opvoeding en onderrig van hul 
skoolgaande kinders, dit as motivering vir daardie kinders sal dien om hulle 
skoolloopbaan te voltooi en ook om verder te gaan studeer.” 
 
“Baie skole bied geen buitemuurse aktiwiteite aan hul leerders nie uit vrees dat hierdie 
buitemuurse aktiwiteite somtyds in gebiede plaasvind waar die leerders aan bendes 
blootgestel word. Skole kan innoverend raak en die meeste van hul buitemuurse 
programme by die skool aanbied om sodoende vaardighede van leerders te ontwikkel en 
in die proses hul aandag weghou van bende-aktiwiteite. Ouers wat byvoorbeeld goed is 
in kuns, skaak, drama, koorsang en sport kan hierdie vaardighede aan leerders as deel 
van hul buitemuurse aktiwiteite by skole kom aanbied. Ek glo ook dat die 
implimentering van intervensieprogramme by skole baie van die probleme wat die 
leerders ervaar, sal aanspreek.” 
 
 
Navorser: “Watter intervensietegnieke dink u behoort goed te werk om die trauma 
van die jong adolessent in bendegeteisterde skole aan te spreek?” 
 
Mnr. Adams: “In lig van die feit dat onderwysers nie opgeleide terapeute is nie, sal ek  
voorstel dat die onderwyser die leerder bewus maak van die trauma-insidente wat 
gereeld op skool plaasvind om hulle sodoende die geleentheid te gee om daaroor te 
praat. Hierdie bewusmaking moet binne klasverband geskied. Sodra leerders die 
geleentheid gebied word om oor die traumatiese gebeure te praat, bied dit geleentheid 
vir ontlonting en hulle raak ook in die proses ontslae van opgekropte emosies. Hierdie 
tegniek maak dat leerders besef dat daar ook ander persone is wat dieselfde probleme as 
hulle ervaar en op hierdie manier raak dit dan ’n gedeelde probleem.” 
 
“Leerders moet aangemoedig word om die vrymoedigheid te hê om oor hulle probleme 
te praat en te sê wanneer dit nie goed met hulle gaan nie. Die skool kan ook die hulp van 
die onderwysowerhede inroep deur sielkundiges of maatskaplike werkers na die skool 
toe te laat kom om krisisintervensie na ’n traumatiese gebeure te kom doen indien die 
onderwyser self getraumatiseer is.” 
 
“Traumaberading kan in groepverband geskied deur hierdie spesialiste. Indien in-diepte 
sielkundige hulp nodig is vir sekere leerders, kan hierdie spesialiste dit self doen of die 
leerders na inrigtings verwys wat die probleem kan aanspreek. ’n Lokaal kan ook by die 
skool ingerig word om erg getraumatiseerde leerders of onderwysers van berading te 
voorsien.”  
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Navorser: “Hoe beleef die onderwyser bendegeweld in die skoolomgewing?” 
 
Mnr Adams: “Baie onderwysers word somtyds só erg deur die bendegeweld by hul 
skole geraak dat dit hulle emosioneel en fisies affekteer. Sommige onderwysers raak só 
erg getraumatiseer deur bendegeweld dat hulle verplig is om met stresverlof te gaan. Dit 
het weer ’n nadelige uitwerking op die onderrig asook die leerprogramme in skole.  
Onderwysers ervaar emosies soos vrees, woede en onsekerheid. Hulle vrees vir hulle 
veiligheid, raak kwaad vir die bendes wat die skoolprogramme ontwrig, maar voel aan 
die ander kant ook hulpeloos omdat hulle niks aan die situasie kan doen nie. Die 
gevoelens van onsekerheid by onderwysers ontstaan omdat hulle glo dat die 
onderwysowerhede te min doen om hulle veiligheid te verseker. Onderwysers se 
motorbande word stukkend gesteek of hulle motors word met skerp voorwerpe gekrap 
wat kwadegevoelens by hulle laat opvlam.” 
 
 
Navorser: “Wat is volgens u mening die redes waarom sekere intervensietegnieke 
werk en ander nie?” 
 
Mnr Adams: “Ek dink dat baie van die intervensietegnieke is nie wetenskaplik en 
teoreties gefundeer nie. Dit beteken dat daar nie genoegsame navorsing oor die tegnieke 
gedoen is voordat dit geïmplimenteer word nie met die gevolg dat dit in sommige 
gevalle nie so effektief werk soos wat dit veronderstel is om te werk nie.” 
 
“Baie programme word deur persone ontwikkel wat geen idée het van wat werklik in 
skole plaasvind nie. Die ontwerpers van hierdie programme besef ook nie altyd watter 
impak bendegeweld op leerders en onderwysers het nie.” 
 
“Intervensieprogramme word gewoonlik deur persone aangebied wat buite die 
gemeenskap waarin die skool geleë is, woon. Hierdie persone weet nie altyd wat die 
behoeftes van daardie spesifieke gemeenskap is nie. Nog ’n probleem waaraan ek dink 
waarom sekere intervensieprogramme nie werk nie, is dat dit nie deurlopend volhoubaar 
is nie. Die programme kan nie oor ’n lang tydperk aangebied word nie.” 
 
“Ek dink dat intervensietegnieke wat deur mense saamgestel is wat in ’n 
bendegeteisterde gemeenskap woon en die behoeftes van die gemeenskap ken en 
verstaan en weet hoe dinge in daardie gemeenskap gedoen word, dalk kan werk omdat 
hierdie persone sal weet watter probleme mense in hul gemeenskap ervaar en bewus sal 
wees van die moontlike maniere om dit aan te spreek.”  
 
 
Navorser: “Wat moet in gedagte gehou word as mense riglyne wil saamstel vir skole 
om ontlonting en ondervraging met die leerders na ’n voorval van bendegeweld te 
doen? Watter praktiese raad het u?” 
 
Mnr Adams: “Moet nooit ’n program hê wat getiteld is “anti-gang” of “anti-drugs” nie. 
Dit sal weerstand bied, want jy gaan teen die “social fibre” van die gemeenskap werk. 
Aangesien baie jeugdiges in bendegeteisterde gemeenskappe bendelede as rolmodelle 
sien asook persone wat in hul materiële behoeftes kan voorsien, sal enige program met 
die woord “anti” daarin as ’n poging gesien word om die bedrywighede van die bende 
teen te werk en dit sal die adolessente teësinnig maak om deel daarvan te wees. Die 
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programme moet liewer lui dat dit oor jeug of geweld gaan. Sodra die samewerking van 
die adolessent verkry is kan daar vasgestel word watter probleme hulle ervaar en dan op 
grond daarvan riglyne vir ’n intervensieprogram vir skole saamstel.” 
 
 
Navorser: “Baie dankie Mnr Adams vir die tyd wat u afgestaan het om meer lig te werp 
op die bendeprobleem hier in die Wes-Kaap. Baie dankie vir al u insette en die kennis 
wat u met my gedeel het. Ek waardeer dit ontsettend baie.” 
 
Mnr Adams: “Dit was vir my ’n groot plesier.” 
 
 


