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"Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are 

powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that frightens us. We 

ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, 

who are you not to be? You are a child of the universe. There is nothing 

enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around 

you. We were born to make manifest the glory of creation. It is not just in some 

of us; it is in everyone. And as we let our own light shine, we unconsiously give 

other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, 

our presence automatically liberates others" (Vasquez, 2001:76). 

 

Nelson Mandela 
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“You see, the Creator I worship and the African-centered principles I embrace 

remind us that those who are blessed with talents and degrees will not be 

judged on how important they seem or the level of prominence they achieve. 

Rather, they will be judged on how they use their gifts to service our people, our 

community, and humanity in general. Indeed you who consider yourself 

psychologists, counselors, and educators must also be servants, and to serve 

the people in our communities properly you cannot do so from elevated 

positions of arrogance and increased stature, despite what society says about 

your PhDs” (Parham, 2001:877). 
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OPSOMMING 

 

 
'n MULTIKULTURELE BERADINGSMODEL VIR TERSIÊRE OPLEIDING IN 

DIE PROFESSIONELE DIENSBEROEPE 

 

deur 

 

MARIANNE VAN DER HOVEN 

 

 

PROMOTOR:  DR C.H.M. BLOEM 

    SPELTERAPIE 

    UNIVERSITEIT VAN SUID AFRIKA 

 

 

GRAAD:   DOCTOR DIACONIOLOGIAE:   

     SPELTERAPIE-RIGTING 
 
 
Hierdie studie is gerig op die ontwikkeling van 'n multikulturele beradingsmodel vir 

tersiêre opleiding met die fokus op ervaringsleer en integrasie op alle vlakke. 

Alhoewel die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit (SAQA) voorskriftelik is oor 

die uitkomste met betrekking tot multikulturele betrokkenheid, skryf dit nie 

ervaringsleer so pertinent voor nie, wat daartoe lei dat opleidingsinstellings 

ervaringsleer in opleiding onderspeel.  

 

Daar bestaan onkunde oor multikulturaliteit in opleidingsprogramme en 

opleidingsinstellings implementeer dikwels programme lukraak sonder om die 

multikulturele behoeftes van die studentepopulasie behoorlik te hanteer. 

Persone uit diverse kulture beleef dikwels die hulpverlener as dat hy min begrip  
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en respek vir diverse kulture het, wat dikwels lei tot vroeë terminering en 

ontoeganklikheid van professionele dienslewering.  

 

Ten einde riglyne aan opleidingsinstellings te verskaf oor multikulturele 

beradingsopleiding, het die navorser 'n paradigmatiese perspektief daargestel 

as basis vir die opstel van 'n beradingsmodel vir opleiding, die Gegronde teorie 

gebruik om wetenskaplik gefundeerde inligting te verkry omtrent die verskynsel 

multikulturele beradingsopleiding in Suid-Afrika en ŉ multikulturele 

beradingsmodel vir tersiêre opleiding ontwikkel.  

 

Onderhoude is met persone in die professionele diensberoepe gevoer en met 

literatuur vergelyk, waarna alle toepaslike konsepte, beginsels, prosesse en 

elemente gegrond in die paradigmatiese perspektief as komponente van die 

multikulturele beradingsmodel ondersoek, geïdentifiseer en gekodeer is met 

behulp van 'n kernkategorie, kategorieë en subkategorieë. 'n Multikulturele 

beradingsmodel vir opleiding is hieruit ontwikkel.  

 

Die sentrale stelling van hierdie navorsing is dat die multikulturele berader in 

Suid-Afrika oor sekere vaardighede beskik vanweë die opleiding wat hy aan 

Suid-Afrikaanse opleidingsinstellings ontvang, wat nie noodwendig die 

konsep van multikulturaliteit omsluit nie en die student nie toerus om 

suksesvol aan die kliënt vanuit 'n diverse kultuur, hulp te verleen nie. 'n 

Opleidingsmodel met toepaslike komponente van multikulturaliteit in die 

opleidingskurrikulum van opleidingsinstellings in Suid-Afrika behoort hierdie 

probleem te ondervang. 

 

Gevolgtrekkings en aanbevelings is ooreenkomstig die proses van Gegronde 

teorie daargestel. Die wetenskaplike prosedure se bevindings is aan die hand 

van vertrouenswaardigheid asook Chinn en Kramer (1991) se kriteria 

geëvalueer. Deur middel van wetenskaplike beredenering en empiriese 

ondersoek is antwoorde gevind om 'n model te lewer vir die implementering van 

multikulturele opleiding binne die konteks van Suid-Afrikaanse 

opleidingsinstellings. 
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SUMMARY 
 

 
A MULTICULTURAL COUNSELING MODEL FOR TERTIARY TRAINING IN 

THE PROFESSIONAL SERVICE PROFESSIONS  

 

by 

 

MARIANNE VAN DER HOVEN 

 

 

PROMOTOR:   DR C.H.M. BLOEM  

PLAY THERAPY  

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA 

 

 

DEGREE:   DOCTOR DIACONIOLOGIAE: 

    COURSE: PLAY THERAPY  

 

This study was aimed at the development of a multicultural counselling model 

for tertiary education with the emphasis on experiential learning and integration 

on all levels. Although the South African Qualifications Authority (SAQA) is 

prescriptive about the outcomes concerning multicultural involvement it does 

not clearly prescribe experiential learning - causing educational institutions to 

underplay experiential learning.  

 

Ignorance exists about multiculturalism in training programmes. Educational 

institutions often implement programmes randomly without proper consideration 

of the multicultural needs of the student population. People from different 

cultures often experience the caregiver as having little understanding and  
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respect for diverse cultures, often leading to the early termination and 

inaccessibility of professional services.  

 

To provide guidelines to educational institutions about multicultural counselling 

training, the researcher provided a paradigmatic perspective as foundation to 

the drafting of a counselling model for training. The Grounded Theory was used 

to obtain scientifically based information about the multicultural counselling 

training phenomenon in South Africa as well as the development of a 

multicultural counselling model for tertiary education.  

 

People in professional services were interviewed and compared to literature, 

whereafter all applicable concepts, principles, processes and elements 

grounded in the paradigmatic perspective were examined, identified and coded 

as components of the multicultural counselling model, with the aid of a core 

category, categories and subcategories. Henceforth a multicultural counselling 

model for training was developed.  

 

The central thesis of the research is that the multicultural counsellor has 

certain skills that stem from the training received at South African educational 

institutions, which does not necessarily encompass the concept of 

multiculturalism. It therefore does not equip the student to successfully help 

patients from a diverse culture. This problem can be intercepted through a 

training model with appropriate components of multiculturalism in the 

curriculum of educational institutions in South Africa. 

 

Conclusions and recommendations were made according to the Grounded 

Theory. The findings of the scientific procedure were evaluated according to 

reliability as well as the criteria of Chinn en Kramer (1991). Answers were 

obtained through scientific reasoning and empirical research to produce a 

model for the implementation of multicultural training within the context of South 

African educational institutions.  
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VERKLARING OOR GEBRUIKSTAAL 
 

 
Binne die konteks van die studie: 

 

 

(i) word manlike terme “hy” en “homself” gebruik, om lomp stelwyses te 

vermy. Die navorser bedoel egter geen diskriminerende onderskeid 

tussen geslagte nie; 

 

(ii)  word geen kultuur as dominant voorgestel nie. Die navorser mag 

moontlik vanuit haar tradisionele westerse orïentasie 'n sterker en meer 

subjektiewe skryfstyl ten gunste van haar westerse kultuur oordra; 

 

(iii)  verwys die term minderheidsgroep na 'n sosiale minderheidsgroep en 

nie na 'n demografiese minderheidsgroep nie; en 

 

(iv) word die terme multikulturaliteit en diversiteit gelykwaardig gebruik om 

aspekte van etniese/rasse en persoonlike identiteit soos geslag, 

seksuele voorkeur, verskillende vermoë, akkulturasie, ouderdom, 

tradisionele genesing, sosio-ekonomiese status, geloof, taal en 

gesin/familie in te sluit.  
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HOOFSTUK 1 
 

INLEIDENDE ORIËNTERING 
 

 

 

 

 

1.1   INLEIDING 
 
Wanneer na multikulturaliteit verwys word, sal heelparty Suid-Afrikaners 'n eie 

mening daaroor kan huldig. Dit is 'n konsep wat saam met die nuwe 

demokrasie in Suid-Afrika ontwikkel het tot die spreekwoordelike “sê-ding” van 

die oomblik. Hiermee gaan ook die mening gepaard dat alle inwoners van Suid-

Afrika deel vorm van 'n reënboognasie met 'n diversiteit van gewoontes, 

gelowe, tale en gebruike. Diversiteitsbestuur voer die botoon in verskeie 

organisasies met 'n openheid teenoor die kulturele verskeidenheid wat net 

Suid-Afrika kan bied.   

 

Soos gemeenskappe binne die nuwe demokrasie geïntegreerd raak met 

betrekking tot gebruike, strukture en gewoontes, ontstaan 'n vakuum in 

gespesialiseerde kennis rondom die dinamika wat met hierdie prosesse 

gepaardgaan. Hierdie prosesse verwys na 'n proses van multikulturaliteit en die 

toepassing daarvan op alle vlakke van die samelewing. Alhoewel daar in 

internasionale verband reeds heelwat navorsing onderneem is oor hoe 

multikulturele modelle daar uitsien, onder meer die model van Dinsmore en 

England (in Locke & Faubert, 2003:326) en die van McFadden (2003a:209), bly 

dit steeds modelle wat aanvullend is tot bestaande praktyke, dus nie 

noodwendig geïntegreerd aangebied word in die konteks van die totale 
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leerproses nie. Hierdie modelle sluit ook nie noodwendig die Afrika-konteks in 

nie, waar gefokus word op diversiteit en multikulturaliteit vanuit 'n Eurosentriese 

of Westerse kultuurbeskouing. Die probleem strek wyer as om net 'n model vir 

multikulturaliteit te identifiseer en toe te pas, aangesien ŉ verskeidenheid 

probleme tans rondom die lukrake toepassing van 'n reeds bestaande model in 

die nasionale (Suid-Afrikaanse) konteks uitgewys kan word. Hieronder tel dat 

beraders in die praktyk probleme ondervind om ten spyte van bestaande 

multikulturele opleiding – wat universitêre of kollege-opleiding insluit – 'n 

toepaslike multikulturele hulpverleningsproses te implementeer. Volgens 

Ponterotto (1997:112) toon die huidige scenario dat opleiding in multikulturele 

berading lei tot multikulturele sensitiwiteit, maar dat min opleiding verskaf word 

wat die berader doeltreffend vir multikulturele bekwaamheid voorberei. 

McFadden (2003a:209) argumenteer dat daar in die verlede weinig op 

interkulturele bevoegdheid in beradingsprosesse gefokus is. Hierdie neiging is 

wel besig om te verander, maar dit is belangrik dat nietradisionele modelle, 

teorieë en benaderings vir berading hersien sal word om suksesvol te wees. 'n 

Tipiese opmerking wat tydens die navorsingsproses deur 'n respondent 

gemaak is en hierdie standpunt ondersteun is soos volg:  

 
Intervensies wat net teorie leer, is useless (Sic). So die opleiding is nie wat 

dit moet wees nie? Nie in my  opinie nie, glad nie. Al die navorsing dui 

daarop dat die tipe didaktiese leermetodiek totaal ontoereikend is om 

enigsins houdingsverandering mee te bring. Om interpersoonlike 

sensitiwiteit te verhoog. Dit is useless (sic). Dit sê dan dat dit absoluut 

noodsaaklik is om enige model, maak nie saak of dit 'n add on (sic) of 

geïntegreerde model is nie moet daar 'n experiential (sic) komponent 

wees. Die beginsels van adult education (sic) leen hulle self baie goed 

daartoe. Waar die learning (sic) gebaseerd is op ervaring en dan 'n kans 

om te reflekteer op die ervaring onder andere daar is baie ander beginsels 

wat hier van toepassing is. Ek voel byvoorbeeld al die hulpbronne wat jy 

eintlik nodig het is al klaar in die kamer. Jy hoef nie iets eintlik van buite af 

te bring om vir die mense te gee nie want waaroor dit gaan is die mens 

self.  
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Hieruit kan afgelei word dat die blootstelling wat die berader tot op hede in 

opleidingsituasies ontvang nie noodwendig genoegsaam op die ervaringsleer 

fokus nie, en dat 'n model nodig is waar geïntegreerdheid op alle vlakke tot sy 

reg sal kom. Na bestudering van bestaande modules en kurrikula vir opleiding 

in berading soos geregistreer by die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit 

(SAQA, 2006), blyk dit dat die sentrale fokus 'n geïsoleerde module rondom 

multikulturaliteit is en nie noodwendig verweef is en as 'n geïntegreerde 

ervaringsleergeleentheid aangebied word nie.  

 

Alhoewel die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit (SAQA, 2006) voorskriftelik 

is oor die uitkomste met betrekking tot multikulturele betrokkenheid, het dit na 

bestudering en gesprekke met kundiges in die akademiese veld geblyk dat daar 

ŉ groot mate van onkunde oor die hantering van multikulturaliteit in opleiding 

bestaan en dat opleidingsinstellings dikwels programme lukraak implementeer 

sonder om seker te maak dat die multikulturele behoeftes van die 

studentepopulasie behoorlik in ag geneem is. (Vergelyk Hoofstuk 3 in hierdie 

verband vir empiriese bevindinge.) Uit navorsing in 2004 deur navorser 

onderneem (Van der Hoven, 2004) het dit ook geblyk dat persone met 

verskillende kulturele agtergronde dikwels die hulpverleningsproses 

uiteenlopend beleef. Hierdie individue is meestal van mening dat hulpverleners 

nie altyd die nodige begrip vir kulturele verskille het en die diversiteit respekteer 

of selfs daarvan bewus is nie. Hierdie ervarings ly dan ook dikwels tot vroeë 

terminering van berading en selfs daartoe dat professionele dienslewering vir 

sommige ontoeganklik is. Indien beraders tydens opleiding behoorlik aan die 

ervaring van multikulturaliteit blootgestel word, behoort dit die probleem 

grootliks te ondervang. Die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit skryf egter 

nie ervaringsleer so pertinent voor nie, wat beteken dat opleidingsinstellings 

ervaringsleer in opleiding onderspeel. (Vergelyk assesseringsuitkomste, SAQA, 

2006.) 

 

 

 

 



 4

As deel van die ondersoek na die uitvoerbaarheid van die studie is die volgende 

onder meer deur 'n akademikus aan 'n universiteit hieroor gesê: 

The cross-cultural and contextual is ingrained into every course we offer 

as a thematic lens or focus. So I cannot give you a set course outline. 

Itsembedded in every course outline. We also do not teach 

multiculturalism as a concept....we teach contextual aproached to all 

things and culture is one vector (Malcolm, 2006/09/11). 

Hierdie stelling word ondersteun deur vorige navorsing (Van der Hoven, 2004) 

wat as loodsprojek vir hierdie navorsing gedien het, waar daar uit gesprekke 

met individue in die professionele diensberoepe tot die gevolgtrekking gekom 

kon word dat professionele persone nie noodwendig goed ingelig is omtrent die 

rol wat kultuur in die beradingsproses speel nie, en dat die verwysingsraamwerk 

wat dikwels binne hulpverlening benut word nie noodwendig die Suid-

Afrikaanse konteks ten volle weerspieël nie omdat daar dikwels onkunde oor 

multikulturaliteit bestaan.  

 

Ten spyte van die veelheid van multikulturele modelle wat bestaan, neem nie 

een van die modelle wat internasionaal ontwikkel is die historiese konteks van 

Suid-Afrika aan nie. 'n Sensitiwiteit jeens multikulturaliteit is kenmerkend van 

die Suid-Afrikaanse samelewing weens die verpolitisering van hierdie saak. 

Volgens D'Andrea en Daniels (2001:301) bestaan 'n bewuste of onbewuste 

konteks rondom rasgedrewe superioriteit wat diep gewortel is in die 

epistemologie wat 'n Westerse samelewing kenmerk. Hierdie epistemologie 

vorm die denke ten opsigte van menslike ontwikkeling, geestesgesondheid en 

diensleweringstrategieë. Dit veroorsaak dat die betekenis van die werklikheid 

op 'n kultureel en rasbevooroordeelde wyse gekonstrueer en geïnterpreteer 

word wat uiteraard sonder ervaringsleer en dus sonder 'n geïntegreerde model 

vir multikulturaliteit nie noodwendig 'n oplossing vir die probleem bied nie. 

 

In hierdie studie sal die navorser dus poog om deur middel van wetenskaplike 

beredenering en empiriese ondersoek antwoorde te vind ten einde 'n bydrae te 

lewer tot die verstaan van multikulturele opleiding in die konteks van Suid-

Afrikaanse opleidingsinstellings. 
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1.2   RASIONAAL EN PROBLEEMFORMULERING VIR DIE 
  STUDIE 

 

Die betoog van die navorser is dus dat daar wel verskeie modelle vir 

multikulturele opleiding bestaan, (vergelyk Wehrly, 2003; Harper & McFadden, 

2003; Neville, Worthington & Spanierman, 2001; Jonker & Cronje, 2000; Bula, 

2000; Lowe & Mascher, 2001; Trimble, 2001; Marsella & Yamada, 2000; 

Reynolds, 1997; Fischer & Moradi, 2001; Kim & Abreu, 2001; Sue & 

Arredondo, 1992), maar dat ten spyte van verwysing na ervaringsleer en die 

belangrikheid daarvan, daar in geen van hierdie modelle 'n geïntegreerde 

multikulturele model gebaseer op ervaringsleer voortspruit nie. 
 

Volgens Bula (2000:177) is dit onmoontlik vir twee persone om presies 

dieselfde kultuurmilieu of volkome identiese kulturele interaksie met mekaar te 

hê. Tog moet 'n hulpverleningsproses gehandhaaf word waarbinne die berader 

en die kliënt gemaklik kan voel. Fassinger en Sperber-Richie (1997:84) lewer in 

dié verband die volgende pleidooi:  

 

It is crucial that we begin to train counsellors to think complexly, rather than 

categorically, about the many manifestations of culture they will experience 

with their clients, as well as the many cultural assumptions that have 

shaped their own lives.  

 

Hieruit is dit duidelik dat die student opleiding behoort te ontvang wat hom sal 

toerus om aan alle kliënte professionele dienslewering te verskaf ongeag die 

kliënt se etnisiteit, geslag, ouderdom, geloof, sosio-ekonomiese status, 

seksuele oriëntasie, verskillende vermoëns of taal. Die student moet met kliënte 

in alle kontekste kan werk en in die kliënt se proses (dit wil sê, sy manier van 

optree, dink en doen) goed onderleg wees. Hy sal dus kennis van die persoon 

se agtergrond moet hê om die gepaste terapeutiese intervensie te 

implementeer. Hierdie intervensie moet oop genoeg wees om nie noodwendig 

net 'n tradisionele Westerse filosofie te ondersteun nie, maar ook na die Afrika-

perspektief te kan kyk. Multikulturele opleiding en supervisie wat sowel 'n 
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teoretiese as 'n ervaringskomponent insluit, is dus volgens die navorser van die 

uiterste belang.  

 

Elke kliënt moet as uniek beskou word, aangesien elkeen se wêreldbeskouing 

verskil (Van der Hoven, 2004:107). Hieruit blyk dat kulturele aspekte verskeie 

komponente van die terapeutiese diensleweringsproses beïnvloed en dat 

suksesvolle terapeutiese uitkoms in die hande van die individu in professionele 

diensberoepe is. Volgens die genoemde modelle behoort effektiewe opleiding 

insig in diversiteit van kultuur te verleen, kulturele sensitiwiteit te bevorder, 

vooroordele en stereotipering te vermy, onvoorwaardelike aanvaarding van die 

kliënt se kulturele agtergrond te bestuur en implementering van gepaste 

intervensietegnieke aan te moedig.  

 

Die Universiteit Kaapstad, Departement Sielkunde, ondersteun Gibson, 

Sandenbergh en Swartz (2001:30) se beleid dat alvorens studente opgelei kan 

word as multikulturele beraders hul geselekteer word vanuit 'n wye spektrum 

van die samelewing wat 'n verskeidenheid ten opsigte van ras, taal en sosiale 

klas insluit. Met hierdie proses word die student gekonfronteer met 'n praktyk 

wat nie noodwendig altyd in bestaande teorie reflekteer nie. Hierdie is dus 'n 

vorm van ervaringsleer waar studente tydens opleiding ook van medestudente 

vanuit verskillende kulture kan leer. Dit sluit egter steeds nie die toepassing van 

teorie in die konteks van ervaringsleer in nie en fokus eerder op 

praktykgerigtheid en interaksie.  
 

Die navorser het tydens gevallestudie - werkswinkels, gesprekke met kliënte en 

persone in die professionele diensberoepe, sowel as tydens magisternavorsing 

wat in 2004 afgehandel is, bewus geword van ontoereikendheid ten opsigte van 

kennis rondom die toepassing van 'n geïntegreerde model waar ervaringsleer 

deurlopend geïmplementeer sal word. Aanbevelings vanuit die navorser se 

magisternavorsing dui daarop dat persone in die professionele diensberoepe 

wat tydens hulle opleiding met multikulturele bewustheid, kennis en 

vaardighede toegerus word wel op 'n etiese, opregte, warm en 

onbevooroordeelde wyse respek, begrip en sensitiwiteit vir die kliënt van 'n 
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ander kultuur kan betoon maar dat hul steeds die geïntegreerdheid van 

ervaringsleer ontbreek. (Sien bylae 10). 

 

Indien hierdie multikulturele bewustheid, kennis en vaardighede egter nie 

ontwikkel nie en 'n gebrek aan insig en sensitiwiteit ten opsigte van die kliënt se 

kultuur bestaan, veroorsaak dit dat die kliënt benadeel word en terapeutiese 

hulpverlening nie effektief is nie. Dit is egter makliker gesê as gedaan. Die 

vraag ontstaan dus hoe hierdie multikulturele bewustheid, kennis en 

vaardighede ontwikkel kan word, wanneer dit moet ontwikkel en of dit suksesvol 

in terapeutiese intervensie oorgedra sal word. Is dit moontlik om van dag een af 

studente deur middel van ervaringsleer op te lei in multikulturaliteit. Wat sal die 

belangrikste komponente wees van 'n model waar ervaringsleer ingebou word 

en indien die student in die professionele diensberoepe omvangryke en 

deurlopende multikulturele opleiding ontvang en benut, hoe moet kultureel 

sensitiewe riglyne en kulturele etiese beginsels wat aan hom oorgedra word 

daarna uitsien. 

 

Diversiteit kan in die kurrikulum geïntegreer word slegs deur doelbewuste en 

beplande pogings deur die tersiêre instelling. Doelgerigte inhoud en ervaring is 

nodig ten einde studente voor te berei vir diens in 'n wêreld wat divers is en 

voortdurend verander. Kulturele bevoegdheid vereis die verwerwing van 

bewustheid, kennis en vaardighede ten einde die berader in staat te stel om 

aan diverse gemeenskappe effektiewe dienste te verskaf.  

 
Volgens Hernandez, Isaacs, Nesman en Burns (1998:7) vorm kultuur wat die 

basis van multikulturaliteit is, die geïntegreerde patroon van menslike gedrag 

wat denke, kommunikasiestyl, aksies, gewoontes, menings en waardes van 

rasse, etniese, religieuse of sosiale groepe insluit. Verder noem Jonker en 

Cronjé (2000:235) dat die toenemende eise soos onder meer wetgewing vir 

regstellende aksie, diversiteitsbestuur, rasgeïntegreerde skool en werkplek, vir 

effektiewe multikulturele bevoegdhede binne Suid-Afrika se sosiale dienssektor 

aandag vereis. Hieruit kan dus afgelei word dat die ontwikkeling van kulturele 

bevoegdheid 'n dinamiese proses van groei, vaardigheidsontwikkeling en 

ondersteuning aan die student in opleiding behoort te wees. Die vraagstuk wat 
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hieruit voortspruit, is dus hoe hierdie dinamiese proses alle fasette van 

vaardigheidsontwikkeling en ondersteuning in die konteks van multikulturaliteit 

sou kon insluit. 

 

Viljoen, Beukes en Louw (1999:207) meen dat die aanbied van 'n module in 

toegepaste antropologie moontlik die probleem met multikulturele opleiding mag 

oplos. Laasgenoemde probleem is dikwels geleë in die kurrikulum en 

strukturele uiteensetting van opleidingsprogramme. Die oplossing aangebied 

deur bogenoemde skrywers beteken dat studente in die diensprofessies 'n 

doelbewuste keuse vir hierdie vakgebied sou moes maak. Die omvang en 

effektiwiteit van slegs een module rondom multikulturaliteit kan egter 

bevraagteken word indien na 'n geïntegreerde model gekyk word waar 

beginsels, prosesse, elemente en komponente in alle multikulturele opleiding 

ingeweef behoort te word. Die student moet dus eerder blootgestel word aan 'n 

deurlopende siening rondom multikulturaliteit in alle leerprosesse as aan 'n 

gefragmenteerde komponent wat nie noodwendig deur alle studente 

geïnternaliseer en toepaslik gemaak sal word nie. 

 

Volgens Ridley, Liddle, Hill en Li (2001:176) is dit 'n professionele persoon se 

verantwoordelikheid om multikulturaliteit tydens terapeutiese ontmoetings in ag 

te neem. Die probleem hiermee is dat die konsep van multikulturaliteit eers 

vasgelê behoort te word alvorens die professionele persoon begrip sou kon 

toon vir die komponente daarvan. 

 

Volgens Dinsmore en England (in Locke & Faubert, 2003:326) is daar min 

studies aan opleidingsinstellings wat inligting verskaf om in die area van 

multikulturele opleiding programme te ontwikkel. Daar bestaan ook geen 

konsensus rondom die aspekte wat multikulturele opleiding behoort te rig nie. 

Die probleem wat hieruit voortvloei, is dat opleidingsinstellings dikwels vanuit 'n 

perspektief eie aan die instelling se kultuur en omgewingsklimaat 'n 

interpretasie hieraan heg. Die multikulturele opleiding van die berader volg dus 

nie 'n situasie waar ervaringsleer ingebou is nie. Dit bemoeilik die evaluering 

van sukses en die assessering van moontlike aanpassing, groei of verandering 

aangesien die toepassing daarvan slegs teoreties gedrewe is.  
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Volgens Sue (2001:53) bied multikulturele opleiding aan die student die 

geleentheid om probleme van vooroordeel en diskriminasie op te los deurdat 

van die student verwag word om sy vooroordele en persoonlike 

bevooroordeeldheid te konfronteer. Dit plaas 'n onus op opleidingsinstellings 

om ook die verantwoordelikheid te neem ten einde vooroordeel en diskriminasie 

aan te pak. Die navorser argumenteer dat die student dus deurlopend bedag 

moet wees op die manifestasie van vooroordeel in homself en in mense rondom 

hom. Dit beteken dat vooroordeel en persoonlike bevooroordeeldheid nie net as 

'n intellektuele oefening beskou kan word nie, maar met opleidingsuitkomste 

deurweef moet wees. Die student moet besef dat kultuur sentraal is tot elke 

aktiwiteit van die individu en dat elke individu 'n verteenwoordiger is van sy eie 

kultuur. Die toenemende behoefte aan kennis oor kulturele diversiteit en 

sensitiwiteit rakende die rol van multikulturele terapie in die praktyk moet dus 

dringend aangepak word. 

 

Die uitdaging in hierdie navorsing is dus gerig op die daarstelling van 'n 

effektiewe multikulturele opleidingsmodel vir studente in die professionele 

diensberoepe. Hierdie uitdaging gee aanleiding tot die navorsingsvraag wat in 

hierdie studie soos volg geformuleer kan word: 

 

 Wat sou die mees toepaslike komponente wees binne 'n 

multikulturele opleidingsmodel aan die student in die professionele 

diensberoepe?  

 

Die teorie wat dus in die loop van hierdie studie begrond sal word kan binne die 

konteks van Gegronde teorie as die volgende proposisie uiteengesit word: Die 

multikulturele berader in Suid-Afrika besit sekere vaardighede vanweë die 

opleiding wat hy aan Suid-Afrikaanse opleidingsinstellings ontvang. Hierdie 

vaardighede omsluit nie noodwendig die konsep van multikulturaliteit nie, wat 

beteken dat die student nie toegerus is om suksesvol binne die multikulturele 

omgewing hulp aan ander te verleen nie. 'n Model met toepaslike komponente 

van multikulturaliteit in die opleidingskurrikulum van opleidingsinstellings in 

Suid-Afrika behoort hierdie probleem te ondervang. 
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Ten einde hierdie modelontwikkelingsproses suksesvol van stapel te stuur is 'n 

navorsingstruktuur met 'n gefokusde doel en doelwitte dus nodig.  

 

1.3  DOEL EN DOELWITTE  
 

Uit die probleemformulering blyk dit dat opleiding in multikulturele berading 

moontlike kennis en vaardigheid aan die berader sal bied om die kliënt vanuit 'n 

ander kultuur effektief van hulp te wees.  

 

1.3.1  Doel 
 

Die formulering van die doel het die funksie dat dit eerstens die 

navorsingsproses wat kenmerkend is van Gegronde teorie (waar die verskynsel 

beter omskryf sal word as wat tans die geval is) sal reflekteer en tweedens 'n 

hanteringstrategie sal bied vir die probleem wat gestel is. 

 

Na aanleiding van bogenoemde kan die doel van die studie soos volg omskryf 

word: 

 

 Om 'n teorie te begrond waardeur 'n multikulturele beradingsmodel 

vir tersiêre opleiding ontwikkel sal word ten einde die berader tot 

groter bewustheid, kennis en vaardigheid in multikulturele 

beradingspraktyke te begelei.  

 

Voortvloeiend hieruit is doelwitte geformuleer ten einde die bereiking van die 

doel prakties te verwesenlik. 

 

1.3.2   Doelwitte  
 

Die doel het gematerialiseer deur middel van die volgende praktiese doelwitte: 

 

 Om die navorsingsmetodologie wat in hierdie studie benut is, te 

valideer met behulp van kriteria toepaslik vir Gegronde teorie;  
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 om deur middel van data-insameling uit onderhoude met persone in 

die professionele diensberoepe en terselfdertyd deur middel van oop, 

asstandige, en selektiewe kodering 'n diepte-ontleding van hierdie 

onderhoude te maak waaruit kategorieë na vore sal tree vir die 

noodsaaklike begronding van die voorgestelde teorie; 
 om 'n teoretiese verwysingsraamwerk vir die studie daar te stel ten 

einde die paradigma of denkraamwerk waarbinne die navorser te 

werk gegaan het, te illustreer; en 
 om vanuit die empiriese navorsing en teoretiese verwysingsraamwerk 

'n model vir multikulturele berading in tersiêre instellings te ontwikkel. 

 

1.4  NAVORSINGSBENADERING 
 
Vir die doeleindes van hierdie studie sal vanuit 'n kwalitatiewe 

navorsingsbenadering gewerk word. Volgens Fouché (2002:105) berus 

kwalitatiewe navorsingsmetodologie op die aanname dat 'n geldige begrip 

verkry kan word deur die herhaalde insameling van eerstehandse kennis deur 

'n enkele navorser, met behulp van 'n navorsingstrategie, 'n 

probleemformulering en toepaslike data. Silverman (2001:32) is van mening dat 

die metodes wat gebruik word deur kwalitatiewe navorsers aandui dat dieper 

begrip van sosiale verskynsels verkry kan word as wat kwantitatiewe data sou 

bied. Die navorser is van mening dat 'n kwalitatiewe werkwyse meer geskik sal 

wees om 'n groot verskeidenheid waarnemings en ervarings van kundige 

individue in die professionele diensberoepe te verkry. Hierdeur kan 'n teorie 

begrond word met diepgaande en vrugbare kennis vir gebruikers. 

 

Volgens Fouché en De Vos (2005:106) word verkennende navorsing benut met 

die doel om insig en begrip te ontwikkel vir menslike situasies. Insig is 

hoofsaaklik nodig in situasies waar min insig uiteraard bestaan weens 'n 

onvoldoende kennisbasis rondom die situasie.  

 

Vanuit die kwalitatiewe benadering verwys Fouché (2005:270) na die benutting 

van Gegronde teorie as 'n soort navorsing wat saamgestel is uit 'n stel 
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prosedures wat ontwerp is om die sistematiese bestudering en 

verteenwoordiging van die betekenis van data te bevorder.  

 

Die doel van die metode is om 'n teorie te ontwikkel wat verantwoordbaar is aan 

die data wat bestudeer word. Die insameling van die data en die analise 

daarvan geskied gelyktydig. Reduksie van die kompleksiteit van die data word 

verkry deur die konseptualisering van dit wat die data blyk gemeen te hê. 

Hierdie doel word bereik met die prosedure van konstante vergelyking. Data 

word met mekaar vergelyk en ooreenkomste word verteenwoordig deur 

kategorieë en subkategorieë. Vir die doeleindes van hierdie studie sal na die 

werkwyse in Gegronde teorie van Strauss en Corbin (1998) verwys word. 

 

Rennie (1998:114) beskryf die effek van Strauss en Corbin (1998) se 

ontwikkeling van die metode van Gegronde teorie metode soos volg: “It turned 

method upside down: instead of using data to test theory, they were used to 

develop it.” Volgens Strauss en Corbin (1998:12) het Gegronde teorie 'n 

definitiewe stel beginsels en riglyne vir data-analise in teenstelling met ander 

kwalitatiewe metodes. Dit vereis van die navorser om op sy intuïsie en 

navorsingsvaardighede te steun, terwyl dit terselfdertyd aan die navorser die 

geleentheid gee om die data met vertroue te konseptualiseer.  

 

As motivering vir Gegronde teorie as die tipe navorsing wat gevolg sal word, 

geld die volgende: 

 

 Dit is vir die doel van hierdie studie geskik aangesien weinig oor die 

onderwerp bekend is en vanuit Gegronde teorie die individu se ervaring 

van gebeurtenisse en intrinsieke besonderhede omtrent verskynsels 

soos gevoelens en emosies verkry kan word terwyl dit moeilik is om die 

soort inligting te verkry deur middel van ander konvensionele 

navorsingsmetodes.  

 Een van die oogmerke van hierdie navorsing is om 'n teorie te begrond. 

Volgens Hueser (1999:1) is die doel van Gegronde teorie om juis 

teorieë te begrond ten einde verskynsels beter te kan verstaan. Haig 

(1995:13) meld dat Gegronde teorie beskou word as 'n 
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probleemoplossende aksie wat gemoeid is met begrip vir “aksie”, soos 

gesien vanuit die perspektief waar die individu binne menslike gedrag 

optree.  

 Volgens Strauss en Corbin (1998:28) is kwalitatiewe navorsers van 

mening dat kulturele waardes en sosiale gedrag slegs verstaan kan 

word deur die benutting van onderhoude of intensiewe veldwaarneming. 

Juis om dié rede kan dit as metode van data-insameling benut word wat 

sensitief genoeg is om die nuanses van menslike bestaan vas te vang. 

Gegronde teorie sal insig gee, begrip bevorder en 'n betekenisvolle 

riglyn vir aksie wees (Strauss & Corbin, 1998:12). 

 

1.4.1  Die kennisbasis van Gegronde teorie as 
 navorsingsbenadering vir hierdie studie  

 

Gegronde teorie kan beskou word as 'n vorm van veldstudie wat prosedures en 

stappe sistematies aanwend om 'n spesifieke verskynsel te ondersoek. 

Hierdeur word data ingesamel, geanaliseer en uiteindelik as 'n begronde teorie 

aangebied. 'n Navorser begin nie 'n projek met 'n vooropgestelde teorie in 

gedagte nie, maar begin met 'n area van studie en laat die teorie toe om vanuit 

die data na vore te kom (Strauss & Corbin, 1998:12; Siegel, 1995:92; Linhart, 

2003:28.).  

 

Die navorsingstrategie wat vir hierdie studie gevolg is, naamlik die Gegronde 

teorie, kan vergelyk word met wat navorsers as 'n teoretiese verklarende 

skema beskryf. Data bestaan byvoorbeeld uit onderhoude, waarnemings, 

dokumente, films, videokasette en selfs sekondêre data wat in die vorm van 

statistiek verwerk is. In hierdie studie het die ontwikkeling en die ontwerp van 

die model reeds 'n aanvang geneem met die eerste onderhoud waar data 

ingesamel is.  

 

Die navorsingstrategie of fokus van data-insameling was op onderhoude gerig 

wat met respondente gevoer is. Hierdie onderhoude is gekodeer met behulp 

van oop, asstandige, en selektiewe kodering waaruit konsepte, kategorieë en 
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proposisies gevorm is. Data-insameling en data-analisering het gelyktydig 

plaasgevind.  

 

Die navorser het gebruik gemaak van die sogenaamde “gegronde paradigma” 

om sistematies oor data te dink en die data op meer komplekse wyses met 

mekaar in verband te bring. Verder het die navorser memoranda benut ten 

einde al die ingesamelde data en die analise daarvan aan te teken. Na 

voltooiing van hierdie proses het die navorser die raamwerk wat uit hierdie 

werkwyse ontwikkel het as 'n basis en 'n verwysingspunt gebruik waarom heen 

sy haar multikulturele beradingsmodel gebou het. Relevante literatuur is 

bestudeer, en nadat die model uiteengesit en onderhoude gevoer is, is 

gegewens in die voorgestelde model geïntegreer ten einde die model teoretiese 

substansie te gee. 

 

Met die toepassing van hierdie navorsingsprosedure het die navorser verseker 

dat die ontwikkeling van die model nie beïnvloed word deur die navorser se 

menings, houdings en aannames nie, maar gegrond is op die werklike data 

soos uit onderhoude verkry en die analise daarvan. Hierdie prosedure het ook 

die geleentheid aan die navorser gebied om die respondente se gevoelens en 

ervarings vas te lê. 

 

Die uiteensetting en verpraktisering van die navorsingsprosedures en werkwyse 

wat in die studie benut is, word meer omvattend in Hoofstuk drie bespreek.  

 

Wat egter vir die inleidende hoofstuk belangrik is, is dat die leser daarvan moet 

kennis dra dat die navorser geen voorafopgestelde hipoteses gehad het wat sy 

wou toets nie, alhoewel Gegronde teorie na proposisies verwys wat die 

verhoudings tussen 'n kategorie en die konsepte asook tussen diskrete 

kategorieë aandui. Hierdie proposisies vorm ook dikwels 'n 

voorveronderstelling vir die teorie wat weer met die literatuur vergelyk word en 

sodoende gestalte vind as 'n gegronde stelling vir die beplande teorie.  

 

'n Volgende belangrike aspek in die inleidende hoofstuk is dat vermeld word 

dat die navorser op 'n area van studie en die insameling van data vanuit 'n 
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verskeidenheid bronne wat onderhoude en veldwaarnemings insluit gefokus 

het. Die data is dan met behulp van kodering en teoretiese steekproeftrekking-

prosedures geanaliseer. So word teorieë met die hulp van interpreterende 

prosedures gegenereer waarna dit finaal opgeskryf en aangebied is. 'n Goed 

Gegronde teorie is induktief vanaf data verkry, aan teoretiese uitbouing 

onderwerp en met behulp van 'n aantal evaluerende kriteria beoordeel as 

voldoende tot sy domein.  

 
Nog 'n aspek van belang vir die doel van hierdie inleidende hoofstuk is dat die 

empiriese werkwyse deur middel van konsultasie met kundiges onderneem is 

om 'n basis van vergelyking daar te stel. Die navorser het dus nie 'n teorie 

getoets nie; inteendeel is die uiteindelike teorie gegenereer uit die data wat 

ingewin is.  

 
1.5  OMSKRYWING VAN DIE UNIVERSUM, STEEKPROEF 

 EN STEEKPROEFPROSEDURE 
 

Dit is belangrik om die omskrywing van die universum, steekproef en 

steekproefprosedure duidelik uiteen te sit ten einde 'n volledige beeld te verkry 

van die prosedures wat in die empiriese deel van die studie gevolg is. 

 

1.5.1  Die universum 
 

Die universum verwys na alle potensiële subjekte wat die eienskappe besit 

waarin die navorser geïnteresseerd is (Strydom & Venter, 2002:198). Die 

universum het vir die doeleindes van hierdie studie bestaan uit alle 

professionele persone in die professionele diensberoepe wat opleiding in Suid-

Afrika ontvang het of steeds ontvang.  

 

1.5.2  Die steekproef 
 
Bloem (2004:25) beskryf 'n steekproef as 'n klein deel van die totale eenhede, 

gebeure of persone wat die populasie van die ondersoek uitmaak. Die navorser 
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het 'n steekproef van persone saamgestel wat volgens haar oordeel eienskappe 

besit wat die populasie verteenwoordig en aan die navorser die inligting sal 

verskaf waarna sy op soek was.  

 

Die navorser het gebruik gemaak van Gegronde teorie en dus is teoretiese 

steekproeftrekking benut. Strauss en Corbin (1998:269) stel dat teoretiese 

steekproeftrekking eerder as statistiese steekproefneming moontlik beskou 

mag word as onkonvensioneel binne die navorsingsproses; dit kan egter as 

noodsaaklik beskou word om die analitiese logika wat deur die navorser 

gebruik is te evalueer. Wanneer die navorser hierdie inligting verskaf, stel dit 

die leser in staat om die logika van die navorser se komplekse 

koderingsprosedure te volg.  

 

Gegronde navorsing is eksklusief ten opsigte van 'n teorie wat na vore kom en 

toets nie 'n vooraf bepaalde hipotese nie. Soos die antwoorde op vrae na vore 

gekom het, was die navorser vry om waar te neem en onderhoude te voer op 

wyses wat tot haar teoretiese begrip van die proses bydra. Dit word teoretiese 

steekproeftrekking genoem, wat beteken 'n nie-waarskynlikheid 

streekproeftrekmetode wat spesifieke databronne opsoek totdat elke kategorie 

versadig is (Linhart, 2003:28).  

 

Die proses van konstante vergelykende analise fasiliteer diepte-begrip wat die 

navorser die geleentheid gebied het om begrip te verkry van die wyse waarop 

kodes in onderskeidende kategorieë inmekaarpas. Soos wat die teorie na vore 

gekom het kon die navorser vinnig konseptualiseer hoe hierdie kategorieë pas. 

Hierdie proses het 'n kernkategorie verskaf, byvoorbeeld vir die multikulturele 

beradingsmodel wat dan as sentrale tema in die model sou reflekteer. 

 

Die navorser het tydens oop kodering elke sin en elke gebeurtenis van 'n 

onderhoud gekodeer ten einde soveel kodes as moontlike te ontwikkel om volle 

teoretiese dekking te verseker en sodoende te verhoed dat die navorser haar 

eie vooropgestelde indrukke van die data neerlê. Hierdie eerste kodering het 

aanleiding gegee tot teoretiese steekproeftrekking en konstante vergelyking 

van gebeurtenisse. Die relevansie van hierdie konsepte vir die basiese 
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probleem en basiese sosiale proses word 'n vraag vir verdere analise, aldus 

Hutchinson (in Kerlin, 1998:7). 

 

Hoe meer sistematies en wydgespreid die teoretiese steekproeftrekking is, hoe 

meer toestande en variasie is ontdek, wat dan in die teorie ingebou is en wat 

weer in die model gestalte sou vind. As die oorspronklike teorie misluk om 

variasie wat tydens die aanvanklike navorsing ontdek is te verantwoord, kan 

hierdie nuwe besonderhede vanuit die teoretiese steekproeftrekking bygevoeg 

word as wysigings tot die oorspronklike formulering, aldus Strauss en Corbin 

(1998:267). Hierdeur word daar dus verseker dat inligting wat ingesamel word, 

vir die navorsingsvraag toepaslik en relevant sal wees. 

 

Ten einde vertrouenswaardigheid te verseker het die navorser van logiese, 

beplande en deeglike metodes van data-insameling en versigtige, 

weldeurdagte en noukeurige analise, gebruik gemaak naamlik: 

 

 Inligting getrianguleer deur meer as een wyse van data-insameling te 

benut; 

 metodes en tegnieke geïmplementeer; wat deur Gegronde teorie 

voorgeskryf word en 

 data ingesamel totdat 'n versadigingspunt bereik en 'n teorie gegeneer is. 

 

Die steekproef het dus doelgerig en nie-waarskynlik 'n aanvang geneem met 

een respondent wat aan die hand van bepaalde kriteria selektief tot die 

navorsing toegelaat is. Nadat die data ontleed is, is 'n volgende respondent 

geselekteer totdat die versadigingspunt bereik is. Namate die respondente data 

verskaf het, is teorie ook bygewerk wat weer met volgende respondente 

opgeneem is. 'n Totaal van tien intensiewe, diepte-onderhoude moes gevoer 

word voordat kategorieë begin herhaal het en daar tot die gevolgtrekking 

gekom kon word dat die versadigingspunt bereik is. 

 

Die respondente vir hierdie studie was beperk tot professionele persone of 

studente in die betrokke diensberoepe in die Wes-Kaap met die fokus spesifiek 

op daardie persone wat oor kundigheid insake multikulturele berading beskik 



 18

het. Aangesien die studie ook gemik is op die daarstelling van 'n multikulturele 

beradingsmodel vir tersiêre opleiding moes hierdie respondente ook binne die 

konteks van opleiding betrokke wees. 'n Tipiese respondent sou dus 'n 

professioneel opgeleide berader wees wat ook binne die konteks van opleiding 

beradingsvaardighede oordra, dit wil sê 'n dosent.  

 

Slegs twee formele kriteria vir die seleksie van respondente was dus nodig, 

naamlik:  

 

 Proefpersone moes voltyds in die betrokke professionele diensberoepe 

werksaam wees; en 

 proefpersone moes in die professionele diensberoepe óf as dosent 

werksaam óf as student geregistreer wees. 

 

Die meerderheid persone wat deur die navorser genader is, was gewillig om 

onderhoude toe te staan en die konsep multikulturele opleiding te bespreek, 

alhoewel geen van die respondente weens die sensitiewe aard van die 

onderwerp bereid was om identifiserende besonderhede bekend te maak nie. 

Die respondente is uit Wes-Kaapse universiteite en kolleges geselekteer, 

waarna daar diepte-onderhoude met nege professionele persone en een intern-

student in professionele diensberoepe gevoer is. Kategorieë wat na vore gekom 

het, was nie net beperk tot die inligting wat tydens die onderhoude gekom het 

nie maar sluit ook die teoretiese steekproewe in en die kategorieë wat hieruit 

voortgekom het. Alle kategorieë word in Hoofstuk 3 uiteengesit. 

 

Die respondente het bestaan uit vier bruin vroue, twee wit vroue, een swart 

man, een bruin man en twee wit mans. In Tabel 1.1 word 'n profiel van die 

respondente gegee. 
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TABEL 1.1  RESPONDENTE MET WIE DIEPTE-ONDERHOUDE GEVOER 
IS 
 

Respondent 1 Professor in Sielkunde aan 'n Wes-

Kaapse tersiêre instelling 

Respondent 2 Senior lektor in Sielkunde aan 'n Wes-

Kaapse tersiêre instelling 

 

Respondent 3 Lektor in Sielkunde aan 'n Wes-Kaapse 

tersiêre instelling 

 

Respondent 4 

 

Lektor in Sielkunde aan 'n Wes-Kaapse 

tersiêre instelling 

 

Respondent 5   

 

Dekaan aan 'n Wes-Kaapse tersiêre 

instelling  

 

Respondent 6 Lektor in Sielkunde aan 'n Wes-Kaapse 

tersiêre instelling 

 

Respondent 7 Lektor in Spelterapie aan 'n Wes-

Kaapse tersiêre instelling 

 

Respondent 8 Praktykleier in Maatskaplike Werk in 

die Wes-Kaap 

 

Respondent 9 Intern sielkundige aan 'n Wes-Kaapse 

tersiêre instelling/dagkliniek 

 

Respondent 10 Senior lektor in Sielkunde aan 'n-Wes 

Kaapse tersiêre instelling 
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Aangesien dit sowel 'n voorvereiste van die akademiese instelling is waaraan 

die navorser verbonde is as goeie navorsingspraktyk, was dit van die uiterste 

belang dat die proses eties verantwoordbaar hanteer sou word. Die etiese 

aspekte wat in hierdie studie ter sake was, word vervolgens bespreek.  

 

1.6  ETIESE ASPEKTE 
 

Strydom (2002:63) beskryf navorsingsetiek as:  

 
... a set of moral principles that are suggested by an individual or group, are 

subsequently widely accepted, and offer rules and behavioural expectations 

about the most correct conduct towards experimental subjects and 

respondents, employers, sponsors, other researchers, assistants and 

students. 

 

Die eties verantwoordbare optrede van die navorser is van die uiterste belang 

en is ook as grondbeginsel in hierdie navorsing gebruik. 

 

'n Verdere belangrike aspek word deur Baker (in Strydom, 2002:75) genoem as 

hy sê: “The right of social scientists to study whatever they deem to be of 

scientific interest is fundamental in a free society”, wat inhou dat die navorser 

met hierdie studie binne haar regte was om die wetenskapsveld te ondersoek 

en te bestudeer. Hierdie reg kom op 'n etiese verpligting vir die uitbouing van 'n 

teoretiese kennisbasis neer – uiteraard binne die konteks van etiese 

verantwoordbare optrede. 

 

Uit die aard van die sensitiwiteit rakende kultuur in Suid-Afrika het die navorser 

spesiale omsigtigheid aan die dag gelê ten opsigte van hierdie projek en op die 

volgende aspekte pertinent ag geslaan: 

 

1.6.1  Vrywillige deelname 
 

Die navorser het verseker dat die respondente vrywillig deelneem en nie om 

redes soos, potensiële vergoeding vir deelname, laer of hoër status of minder of 
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meer mag weens deelname nie. Die navorser was bewus van moontlike 

verskuilde agendas en het die vryheid van potensiële respondente om eie 

besluite te neem gerespekteer. Tydens die navorsing is ook benadruk dat die 

navorser met die ondersoek fokus op akkurate en volledige inligting, en 

moontlike voordele, nadele of gevare waaraan respondente blootgestel mag 

word is duidelik gestel. Die geloofwaardigheid van die navorser is tydens 

hierdie proses baie belangrik geag. Die enigste wyse waarop die navorser 

hierdie geloofwaardigheid kon behou was deur eties korrekte en objektiewe 

optrede teenoor die respondente. Verder was dit vir die navorser van kardinale 

belang om elke respondent in staat te stel om 'n vrywillige, weldeurdagte besluit 

te neem ten opsigte van sy of haar deelname aan die navorsing, aldus Strydom 

(2002:65). 

 

1.6.2  Nadeel vir respondente  
 

Dit is volgens Strydom (2002:62) belangrik dat data nooit verkry moet word ten 

koste van die subjek nie. Onvoorsiene situasies is op die eties mees korrekte 

wyse hanteer. Respondente is beskerm teen fisieke en emosionele ongemak 

wat sou kon voorkom.  

 

Dit is ook belangrik dat respondente deeglik voorberei moes word op die 

potensiële impak van die ondersoek, aldus Strydom (2002:64). Die navorser 

was besonder sensitief vir negatiewe herinneringe wat tydens die ondersoek uit 

die verlede van respondente opgeroep kon word en persoonlike verleentheid 

kon veroorsaak. Die navorser het hierdie aspekte met die respondente 

opgeneem en maatreëls soos, onder meer, ontlontingsituasies as voorsorg 

beplan. Dit was egter nie tydens die ondersoek nodig om hiervan gebruik te 

maak nie.  

 

1.6.3  Ingeligte toestemming 
 

'n Verdere belangrike aspek wat tydens hierdie ondersoek hanteer is, is dat 

respondente nie sonder skriftelike toestemming betrek is nie. Hierdie aspek het 
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regstreeks met hul reg tot besluitneming saamgehang. 'n Gepaste informatiewe 

prosedure vir toestemming is vir hierdie spesifieke studie ontwerp en word as 

Bylaag 1.1 aangeheg. Komponente wat deur die literatuur beklemtoon word vir 

'n dokument om ingeligte toestemming te verkry en wat ook in hierdie navorsing 

opgeneem is, sluit onder andere in dat respondente wetlik en sielkundig bevoeg 

moet wees om toestemming te gee (Strydom 2002:65). Ingeligte toestemming 

is mondelings én skriftelik verkry.  

 

Die kulturele en etniese verskille tussen respondent en navorser moet 

eweneens volgens Manning en Gaul (1997:110), sensitief hanteer word. Die 

mees etiese wyse waarop die navorser kon optree was om hierdie aspek aan 

elke respondent te kommunikeer en noulettend ag te slaan op moontlike 

verskille wat tydens die navorsingsproses na vore kon tree. Ten tye van die 

navorsing, ook met die literatuur studie, het die navorser 'n groter bewustheid 

ontwikkel ten opsigte van haar eie waardes en gevoelens jeens die proses. 

Hierdie aspekte is versigtig gereflekteer en word deur die navorser as eties 

verantwoordbare optrede beskou.  

 

Die navorser het ook die respondente ingelig dat die inligting vanuit die 

onderhoude saam met 'n literatuurstudie gebruik sal word om 'n model te 

ontwikkel. 

 

1.6.4  Privaatheid, anonimiteit en vertroulikheid 
 

Die privaatheid van respondente is streng gerespekteer. Respondente het die 

reg gehad om te besluit wanneer, waar en aan wie hulle hul houdings, menings 

en gedrag ten opsigte van die navorsing wil openbaar. Die navorser het alles in 

haar vermoë gedoen om die nodige sensitiwiteit ten opsigte van privaatheid te 

handhaaf en het derhalwe die identiteit van die respondente beskerm deur dit in 

die navorsingsverslag te weerhou (Strydom, 2002:67).  
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1.6.5  Geslag en kulturele vooroordeel  
 

Vanweë die navorser se beradingsagtergrond kon sy haar vaardigheid as 

navorser met haar rol van berader kombineer om sodoende met bevoegdheid 

en genoegsame vaardigheid by veral sensitiewe aspekte oor kulturele grense 

op te tree. Daar is spesifiek aandag daaraan geskenk om geen waardeoordele 

te maak ten opsigte van geslag en kulturele aspekte nie, aldus Strydom 

(2002:70). Die navorser was bewus van die feit dat sy vanuit 'n tradisioneel 

Westerse oriëntasie werk en dat dit deel kon word van die interpretasie van 

gebeure. Hierdie aspek het deurlopend aandag geniet by haar promotor en 

portuurgroep (kollegas in die professie).  

 

1.7  DEFINIЁRING VAN HOOFKONSEPTE 
 

1.7.1  Die konsep “multikultureel” en “multikulturaliteit” 
 

Bula (2000:169) definieer die term “multikultureel” as sowel 'n gevoel van 

gelyktydige lojaliteit teenoor meer as een kultuur as die aanneem van meer as 

een kultuur. Dit beteken ook dat hierdie proses nie net “in die teenwoordigheid 

van twee of meer rasse of kulture” beteken nie, maar 'n samevloeiing van meer 

as een kultuur. 

 

Multikulturaliteit sluit volgens Bula (2000:168) onder meer die volgende faktore 

in: etnisiteit, ras, geslag, ouderdom/ontwikkelingstadia, geloof, sosio-

ekonomiese status, seksuele oriëntasie, verskillende vermoëns en taal. 

 

Om die “self” as 'n “multikulturele self” te definieer beteken dat die gereelde en 

bewuste ervaring van die “self” as lojaal teenoor en die aanneem van hierdie 

multikulturele faktore moet plaasvind. Die individu moet dus die vermoë besit 

om hierdie multikulturele eienskappe en kwaliteite in ander te omarm en te 

aanvaar. Om dit te bemeester moet die berader sy eie kern van 

geloofsopvattinge en waardes integreer met aangeleerde vaardighede, tegnieke 

en professionele gedrag, aldus Bula (2000:169).  
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Sue, Carter, Casas, Fouad, Ivey, Jensen, LaFrombosie, Manese, Ponterotto en 

Vazquez-Nutall (in Wallace, 2000:10) beskryf die tien belangrikste eienskappe 

van multikulturaliteit soos volg: 

 

 Dit heg waarde aan kulturele pluralisme en leer waardering vir diversiteit; 

 dit fokus op sosiale regverdigheid, kulturele demografie, en gelykheid; 

 dit gee erkenning aan die opleiding van alle individue om houding, kennis 

en vaardighede aan te leer wat benodig word om effektief in 'n diverse 

demokratiese samelewing te funksioneer, aan te leer;  

 dit word gereflekteer in ras, klas, geslag en etnisiteit, asook diversiteit in 

streek, nasionale oorsprong, seksuele oriëntasie, verskil in vermoë, 

ouderdom en geografiese oorsprong; 

 dit bevorder begrip van sowel die geskiedenis, toestande en sosiale 

werklikheid as van die bydraes, prestasies en positiewe en negatiewe 

aspekte van die verskillende groepe in die samelewing; 

 dit daag die individu uit om veelvuldige kulture te bestudeer as 'n 

noodsaaklike komponent van analitiese denke en gee opleiding omtrent 

die wyse waarop breë en konflikterende inligting geïntegreer moet word; 

 dit waardeer en respekteer ander se perspektiewe met 'n verbintenis tot 

sosiale regverdigheid; 

 dit beteken verandering op individuele, organisatoriese en 

samelewingsvlak. Dit verwys ook na die ontwikkeling van nuwe teorieë, 

beleid, en organisatoriese strukture wat alle groepe in ag neem; 

 dit beteken om die pynlike werklikhede van die self, eie groep en 

samelewing te erken, en 'n gewilligheid om potensieel onaangename 

konflikte te konfronteer en deur te werk; en 

 dit is die bereiking van individuele, gemeenskaps- en 

samelewingsuitkomste as gevolg van die waardering van inklusiwiteit, 

samewerking en beweging na gesamentlik gedeelde doelstellings. 

 

Dit is dus 'n veel breër begrip as “kruiskultureel” wat slegs “oorkruis” beteken 

sonder die integrering van alle betrokke aspekte. Multikulturaliteit verwys  dus 'n 

proses eerder as 'n toestand. 
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1.7.2  Berading 
 

Berading kan volgens Reber en Reber (2001:162) soos volg omskryf word: “...to 

cover the several processes of interviewing, testing, guiding, advising, etc. 

designed to help an individual solve problems, plan for the future, etc.” Dit 

verwys dus na die proses van oorleg tussen die berader en 'n kliënt waar 

besluite geneem word wat tot beter lewensuitkomste vir die kliënt aanleiding 

gee. 

 

Chen (2001:802) is van mening dat berading as 'n proses gemoeid is met die 

interaksie tussen die berader en die kliënt. Die aard van die verhouding word 

wederkerig onderhandel, gevorm en beskryf deur middel van kommunikasie op 

beide verbale en nie-verbale vlakke. Berading as 'n verhouding funksioneer as 

die konteks waarin hierdie voortdurende onderhandeling tussen berader en 

kliënt voorkom. 

 

1.7.3  Beradingsmodel 
 

Die begrip “model” word binne die konteks van sosiale wetenskap deur De Vos 

(2002:38) verduidelik as die omraming van 'n sosiale fenomeen se mees 

kenmerkende eienskappe sonder om hierdie eienskappe te verklaar of te 

voorspel. Die doel van die omraming kan dus beskou word as 'n representasie 

van die werklikheid op kleiner skaal. Vir die doeleindes van hierdie studie sal 'n 

beradingsmodel dus na aanleiding van bogenoemde beskrywing beteken dat 

die beginsels van berading opgeneem word ten einde die totaliteit van berading 

op kleiner skaal te verteenwoordig.  

 

1.7.4  Tersiêre opleiding 
 
Volgens die Collins Dictionary (1991:738) verwys tersiêre opleiding na opleiding 

op universiteits- of kollegevlak. Die term “tersiêre opleiding” wat in hierdie studie 

gebruik is verwys dus na opleiding op universiteits- en kollegevlak. 
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1.7.5  Professionele diensberoepe 
 
Die begrip “diensberoepe” sluit “beroep” of “professie” in. “Professie” word in De 

Vos (2002:7) omskryf as 'n beroep wat behoorlike opleiding op intellektuele 

eerder as arbeidsvlak behels. Die drie mees toonaangewende professies word 

internasionaal as die regte, medisyne en teologie beskou. 

 
Professionele diensberoepe verwys in hierdie studie na die beroepe waar 'n 

teoretiese en praktiese kennisbasis bestaan, waar kennis, vaardigheid en 

kundigheid met betrekking tot intellektuele kapasiteit nodig is, waar 'n hoë 

standaard van verantwoordelikheid gehandhaaf word en opleiding eties, 

gestandaardiseerd en gestruktureerd geskied en gespesialiseerde diens aan 

individue, groepe of gemeenskappe gelewer word.  

 

Die professionele diensberoepe wat vir die doeleindes van die studie in die 

ondersoek betrokke is en aan bogenoemde vereistes voldoen, omsluit 

sielkunde en maatskaplike werk wat albei gerig is op hulpverlening aan 

individue in emosionele nood as primêre taak. 

 

1.8  INDELING VAN NAVORSINGSVERSLAG 
 
Die volgende samestelling en inhoud van elke hoofstuk bied 'n beknopte 

verduideliking van die uiteensetting van die studie. 

 

Die soort navorsing wat in hierdie studie gevolg is, naamlik kwalitatiewe 

navorsing en meer spesifiek, Gegronde teorie word in Hoofstuk 2 so volledig 

moontlik uiteengesit ten einde aan die leser die geleentheid te bied om die 

navorsingsmetodologie en empiriese gegewens soos in Hoofstuk 3 aangebied, 

met redelike gemak te kan volg. Hoofstuk 3 beskryf ook die empiriese proses 

en resultate van die begrondingsproses vir die teorie en die beoogde model. 

Die paradigmatiese perspektief waarop die model gebaseer is word in Hoofstuk 

4 omskryf. Die navorser het as paradigma vir hierdie studie gebruik gemaak van 

Amerikaanse skrywers en organisasies, naamlik Sue, Ivey en Pedersen se 
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metateorie van multikulturele berading, asook die multikulturele 

beradingsbevoegdhede van die Association of Multicultural Counseling and 

Development (APA).  

 

Waarde- en normsisteme, etiek en bemagtiging binne die multikulturele 

beradingproses en multikulturaliteit word in Hoofstuk 5 as konsepte vir 'n 

multikulturele beradingsmodel vir tersiêre opleiding beskryf.  

 

In Hoofstuk 6 volg 'n bespreking van die tweede belangrike komponent van die 

model, naamlik toepaslike beginsels. Sleutelterme wat hier van belang is, is 

waarde-oriëntasie, sosiale regverdigheid en berading binne multikulturele 

konteks. 

 

Hoofstuk 7 verduidelik die derde komponent van 'n multikulturele 

beradingsmodel, naamlik die mees toepaslike prosesse. Belangrike 

sleutelterme hier is opleidingfilosofie, leerdoelwitte, onderrigstrategie, 

programontwerp en evaluering.  

 

In Hoofstuk 8 word daar gefokus op die belangrikste elemente in die 

voorgestelde model. Dit sluit kernbegrippe in soos interne en eksterne 

elemente. 

 

Hoofstuk 9 bevat die samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings van hierdie 

studie. Dit sluit ook in die kernkategorie en hoofkategorieë wat uit die Gegronde 

teorie proses ontwikkel is. Hierdie komponente verskaf aanbevelings vir die 

aanwending van die model, soos inligting vir die toekomstige navorser wat 

huidige navorsing verder sou wou uitbou. 

 

Die navorsingsverslag word afgesluit met 'n volledige verwysingslys wat die 

tegniese en nietegniese literatuurbronne, asook die persone met wie 

onderhoude gevoer is, insluit.  

 

Laastens is Bylaes in die studie ingevoeg ten einde verheldering aangaande die 

inhoud te bied en omslagtigheid in die hoofstukke te vermy.  
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1.9  SAMEVATTING 
 
Hierdie hoofstuk verskaf 'n inleidende oriëntering wat 'n oorsig gee oor die 

verloop van die studie. Dit verwys na die rasionaal en probleemstelling vir die 

studie ten einde die onderwerp te regverdig. Die formulering van die doel en 

doelwitte is ingesluit om 'n aanduiding te gee van wat die navorser beoog om 

met die studie te bereik. Dit sluit verder in die navorsingsvraag, die 

wetenskaplike benadering wat gevolg is en die soort navorsing waarop die 

navorser haar studie gebaseer het. Die navorsingsprosedures en werkwyse 

word uiteengesit ter wille van insig in die wetenskaplike gehalte van die studie. 

 

Die etiese aspekte van die navorsing en die wyse waarop dit hanteer is sluit die 

hoofstuk af. Hoofstuk 2 wat hierop volg, gee 'n teoretiese uiteensetting van die 

navorsingsmetodologie, naamlik Gegronde teorie wat in die studie gebruik is 

ten einde 'n teorie op wetenskaplike wyse te genereer. Die 

navorsingsmetodologie word geëvalueer met die oog op die bereiking van die 

gestelde doelwitte.  
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HOOFSTUK 2 
 

NAVORSINGSMETODOLOGIE  
 

 
 
 
 

2.1   INLEIDING  
 
In Hoofstuk 1 is aangedui dat die proses van teorie-generering in hierdie 

navorsing gestalte sal kry. In hierdie betrokke studieveld word navorsers 

deurlopend met nuwe inligting gekonfronteer. Indien hierdie inligting kreatief 

opgeteken, gekodeer en daarna gekategoriseer kan word, kan bestaande 

fenomene herken word en antwoorde bied op vraagstukke wat tot dusver 

onbeantwoord gebly het. 'n Nuwe teorie of model word dus ontwikkel wat die 

grondslag vorm vir verdere toegepaste navorsing.  

 

Die kreatiewe ontwikkeling van teorie gegrond op waarneming word deur die 

literatuur volgens Strauss en Corbin (1998:22) as Gegronde teorie beskryf. 

Hierdie ontwikkelingsproses geskied in 'n deurlopende proses waar deduktiewe 

en induktiewe beredenering interafhanklik van mekaar benut word. Die 

wisselwerking tussen 'n deduktiewe en induktiewe beredenering bied die 

uitdaging aan die navorser om dit so aan te wend dat nuwe benutbare kennis 

aan die navorsingsgemeenskap beskikbaar gestel sal word. 

 
In hierdie verslag word 'n tema aan die orde gestel wat nie net in die konteks 

van terapeutiese intervensie 'n dinamiese veld is nie, maar ook in die konteks 

van navorsingsmetodiek met reg dinamies kan heet. Om 'n model daar te stel 
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ten einde 'n basis vir benutting in die praktyk/beradingsopleiding te skep vereis 

'n navorsingsproses wat sistematies en gestruktureerd aangepak moet word 

ten einde tot 'n sinvolle konklusie te kan kom. 

 

2.2   VERLOOP VAN DIE NAVORSING 
 

Volgens verskeie skrywers (vergelyk Brown, Stevens, Troiano & Schneider, 

2002:8; Strauss & Corbin, 1998:270; Chiovitti & Piran, 2003:430; Hoepfl, 1997) 

behoort elke navorser 'n stel kriteria in navorsing te benut ten einde vir die 

verloop van die navorsing die vereiste wetenskaplike gehalte te verseker. 

Hierdie stel kriteria sal die geldigheid, betroubaarheid en die 

vertrouenswaardigheid van elke stap in die navorsingsproses bevestig. Ten 

einde ook die wisselwerking tussen deduktiewe en induktiewe beredenering 

tydens die verloop van die navorsing te illustreer is die fases vir teorie-

ontwikkeling van Pieterse (1995) as breë raamwerk hiervoor benut. Hierdie 

fases vervang geensins die stappe wat in die begronding van die nuwe model 

(Gegronde teorie) gevolg is nie, nie maar illustreer die analitiese proses wat die 

navorser gevolg het om van die algemene (deduktiewe beredenering) na die 

spesifieke (induktiewe beredenering) en van daar weer na die algemene 

(deduktiewe) te beweeg. 

 

Die teorie-ontwikkelingsproses word in vier verskillende fases verdeel wat soos 

volg in Figuur 2.1 voorgestel word: 
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Die verkenningsfase 
Tydens hierdie fase het die navorser die navorsingsprobleem gedefinieer,  

die doel en doelwitte van die studie uiteengesit en  

oop en asstandige kodering benut waartydens relevante konsepte gekodeer is. 

Nuwe kodes is vryelik bygevoeg ten einde 'n volledige prentjie oor die 

fenomeen te vorm (deduktiewe proses). 

 
Die spesifiseringsfase 

In hierdie fase het die navorser konsepte verfyn deur sleutelkonsepte te 

identifiseer. Hieruit het kategorieë tot stand gekom en proposisies of 

voorveronderstellings is gestel wat vir vergelyking met mekaar gereed gemaak 

is. Dit is deur middel van analitiese aktiwiteite (onderhoude) gedoen 

(induktiewe proses). 

 

 

 

Die inkortingsfase 
Hier het die navorser pogings aangewend om die kern van die model te bepaal 

deur middel van selektiewe kodering. 

Verhoudings tussen die hooftemas of kategorieë is gevorm en 

sinteses is gekonstrueer teenoor die beskrywende teks (induktiewe prosesse). 

 

 

 

Die integrasieproses 
Hier is die data met relevante literatuur vergelyk (in dié geval met metateorieë 

oor die onderwerp) waar die teorie op skrif gestel en die verskillende kategorieë 

as die model aangebied word (veralgemeen die model weer na die breër 

konteks – dit wil sê, maak dit deduktief van toepassing op die geheel). 

Figuur 2.1: Die benutting van deduktiewe en induktiewe beredenering in 
die totale verloop van die navorsingsproses. 
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2.2.1  Die navorsingsbenadering toepaslik vir die  
  metodologie in die studie 
 
Die klassieke navorsingsbenadering aan die navorser bekend, fokus daarop 

om vanuit 'n beskikbare raamwerk na 'n probleem te kyk en dit sinvol te hanteer 

hetsy deur die navorsingsveld eerste te benader (kwalitatiewe uitgangspunt) of 

om na 'n deeglike studie van die literatuur na die veld te gaan (kwantitatiewe 

uitgangspunt) en dan 'n hipotese te toets. 

 

Die studie in hierdie verslag aangebied is op 'n benadering baseer waar die 

kwalitatiewe werkwyse van nuwe onontginde kennis “oopgebreek” na die 

navorsingsveld gebring word en dan deur middel van literatuurkontrole bevestig 

en aan die navorsingsgemeenskap bekend gemaak word.  

 

Verskeie ongegronde stellings en veralgemenings bestaan in die praktyk oor 

multikulturele berading en hoe die multikulturele berader werklik opgelei moet 

word vir die werkplek. Dit is vir die navorser belangrik dat hierdie ongegronde 

stellings wat tans oor opleiding vir multikulturele berading bestaan deur middel 

van 'n wetenskaplike proses ontleed en beskryf moet word. Hierdeur kan 

hierdie ongegronde teorieë 'n wetenskaplike proses deurloop ten einde 

begrond en so vir die navorsingswêreld bruikbaar te word. Dit is egter belangrik 

om te weet dat die proses om teorieë gegrond en wetenskaplik te verklaar 'n 

langdurige en deurlopende proses is.  

 

Vir die doeleindes van hierdie navorsing is die begronding van hierdie stellings 

vanuit die literatuur of bestaande data na gevalle in die praktyk en weer terug 

geneem wat die deduktiewe-induktiewe kurwe van beredenering in stand 

gehou het. Die navorser beskou Gegronde teorie as 'n gepaste wetenskaplike 

metode om die terapeutiese proses van naderby te ondersoek.  

 

Glaser en Strauss (1967:6) het van die baanbrekerswerk oor Gegronde teorie 

gedoen en die stelling dat teorie wat uit data ontwikkel 'n langsaam en 

veeleisende proses is, geld steeds vandag ten spyte van moderne 
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inligtingstelsels. Wanneer die navorser belangrike kategorieë identifiseer, word 

uiteindelik gesoek na gevallestudies om die bevindinge te veralgemeen of aan 

te pas. Elke suggestie in teorie word dus teruggeneem na die praktyk en 

getoets. Pieterse (1995:112) stel dit soos volg: “Analysis in this view means a 

constant comparison of findings, cases etc. until no more new insights can be 

obtained to develop the grounded theory.”   

 

Volgens Strauss en Corbin (1998:28) is kwalitatiewe navorsers van mening dat 

kulturele waardes en sosiale gedrag slegs verstaan kan word deur van 

onderhoude of intensiewe veldwaarneming gebruik te maak. Hulle beskou dit 

as die enigste metode van data-insameling wat sensitief genoeg is om die 

nuanses van menslike optrede te beskryf.  

 

Ten einde die navorsingsproses in hierdie verslag te verantwoord is dit nodig 

dat daar in die besonder in hierdie hoofstuk gekyk sal word na: metodologie; 

analitiese tegnieke en gereedskap wat tydens die prosedures van Gegronde 

teorie benut is; die prosesse van data-analise en koderingsmetodes wat 

aangewend is; die wyse waarop teoretiese steekproeftrekking plaasgevind het; 

en die benutting van diagramme en memoranda. 

 

2.3   RASIONAAL VIR DIE BENUTTING VAN GEGRONDE 
 TEORIE VIR HIERDIE STUDIE  

 
Die navorser is van mening dat die proses om bestaande ongegronde sienings 

en persepsies rondom multikulturele berading en opleiding van die 

multikulturele berader deur middel van 'n model gegrond aan te bied die mees 

gepaste wyse blyk te wees, aangesien die navorser reeds in haar 

magisterstudies die gevoelens, behoeftes en ervarings van die multikulturele 

kliënt as fenomeen herken het en besef het dat die begronding van hierdie data 

'n wetenskaplike bydrae tot die studieveld mag lewer.  

 

Die proses van begronding van teorie is veral geskik vir die ondersoek van 

verskynsels waarvan weinig bekend is. Dit gee ook 'n nuwe kyk op verskynsels 
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wat reeds bekend is, maar nog nie binne konteks beskryf is nie. Die navorser 

het geen voorafopgestelde hipoteses wat sy wil toets nie, maar het ten doel om 

met die verloop van die navorsingsproses 'n teorie te ontwikkel soos wat data 

ingesamel word. Deur hierdie proses word die multikulturele terapeutiese 

proses ondersoek met die doel om die verskynsel beter te verduidelik en 

sodoende aan die navorsingsgemeenskap – wat in hierdie geval 

opleidingsinstellings is – hulp te verleen vir die opleiding van die berader wat 

binne 'n multikulturele opset gaan werk.  

 

Volgens Hueser (1999:1) is Gegronde teorie 'n tegniek wat gebruik word om 

nuwe teorie te ontwikkel deur teorie en praktyk in samevloeiing aan te bied wat 

'n fenomeen wetenskaplik beskryf. Die doel van Gegronde teorie in hierdie 

navorsing is om 'n model te ontwikkel ten einde verskynsels te kan verstaan. 

Haig (1995:1) noem dat Gegronde teorie voorgehou word as 'n 

probleemoplossende aksie wat gemoeid is met begrip vir “aksie”, soos gesien 

vanuit die perspektief waar die individu binne menslike gedrag optree.  

 

Die kritieke aspek wat Gegronde teorie van ander kwalitatiewe 

navorsingsmetodes differensieer is die klem op teorie-ontwikkeling. Kerlin 

(1998:6) noem in dié verband dat teorie gegrond is wanneer dit “te voorskyn 

kom” vanuit verhoudings en gebeurtenisse wat werklike lewenservarings van 

daardie individue, groepe en prosesse wat toepaslik is, reflekteer. Die benutting 

van Gegronde teorie neem in hierdie studie 'n aanvang deur te fokus op 'n 

bepaalde area van studie en die sistematiese insameling van data vanuit 'n 

verskeidenheid bronne wat byvoorbeeld onderhoude en veldnavorsing insluit, 

en dan dit wat nuut of onbenut in die literatuur is by te voeg tot die kennisbasis 

wat reeds bestaan.  

 

So is Carvallo en Hudson (1998:1) van mening dat Gegronde teorie staatmaak 

op die konstante en herhaalde insameling en aktualisering van data. Hierdeur 

is dit duidelik dat Gegronde teorie se hooffunksie vir hierdie studie sal wees om 

so akkuraat moontlik 'n grondbasis te lewer aangaande die onderwerp wat in 

hierdie navorsing ondersoek word en waarop 'n bruikbare model gerig kan 

word. In die implementering van Gegronde teorie in hierdie studie word verder 
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van veldnavorsing gebruik gemaak soos beskryf deur Van Zyl (1993:174) 

omdat die navorser teorieë kan ontwikkel uit verskynsels wat waargeneem 

word soos dit in die wêreld natuurlik voorkom. 

 

Linhart (2003:29) noem dat die doel nie is om te beskryf nie, ook nie om te 

bewys nie, maar eerder fokus op die konseptualisering en verteoretisering van 

'n fenomeen. Gegronde teorie aanvaar dus niks as relevant alvorens dit nie uit 

die proses te voorskyn kom nie. Siegel (1995:1) stem saam dat die doel van 

Gegronde teorie die ontdekking van teoretiese begripsmatige verduidelikings 

van 'n spesifieke verskynsel is. Hy beskryf Gegronde teorie as 'n kwalitatiewe 

benadering wat gebruik word om sosiale prosesse te ontleed wat in menslike 

interaksies teenwoordig is.  

 

Carvalho en Hudson (1998:2) is van mening dat Gegronde teorie die soeke is 

na 'n nuwe plek vir die waarheid. Dit kyk na wat verander en hoe dit verander 

beide in ruimte en tyd. Strauss en Corbin (1998:12) noem in hierdie verband 

dat data-insameling, data-analise en die uiteindelike teorie in onderlinge 

verband tot mekaar staan.  

 

Die navorser begin dus nie hierdie projek met 'n vooropgestelde teorie in 

gedagte nie, maar met 'n bepaalde area van studie en laat die teorie toe om 

vanuit die data na vore te kom.  Hierdie teorie sal meer waarskynlik die 

werklikheid verteenwoordig as 'n teorie wat reeds bestaan en slegs van 

toepassing gemaak word deurdat 'n reeks van konsepte gebaseer op ervaring 

of spekulasie saamgestel is uit die ervaringswêreld van die subjekte wat 

ondersoek word. Gegronde teorie sal in die geval insig gee, begrip bevorder en 

'n betekenisvolle riglyn vir aksie wees.  

 

Gegronde teorie vereis 'n interpersoonlike interaksie aan die kant van die 

navorser met sowel die data as die respondente in die studie. Die navorser 

neem nie net die respondente waar nie, maar moet ook eie gedrag, 

vooropgestelde idees, waardes en menings waarneem. In Gegronde teorie 

word hierdie waarneming en beoordeling van die self beskryf as samekoppeling 

(Kerlin, 1998:6). Volgens Strauss en Corbin (1998:6) benodig kwalitatiewe 
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navorsers eienskappe soos betrokkenheid, egtheid, betroubaarheid, 

geloofwaardigheid, intuïsie, ontvanklikheid, sensitiwiteit en wederkerigheid.  

 

Die eienskappe van die navorser wat binne die raamwerk van die Gegronde 

teorie werk, is om terug te staan en situasies krities te kan analiseer, 

persoonlike bevooroordeeldheid te kan herken, abstrak te kan dink, buigbaar 

en oop te kan wees vir kritiek, sensitief te wees vir die woorde en aksies van 

respondente en om toegewyd te kan wees tot die werkproses (Strauss & 

Corbin, 1998:7).  

 

Die navorser kan verder die volgende redes aanvoer as rasionaal vir die 

benutting van Gegronde teorie as 'n gepaste wetenskaplike metode vir hierdie 

studie: 

 

a) Dit pas by haar voorkeure en ervaring en die aard van die 

navorsingsprobleem, byvoorbeeld om begrip te verkry vir die 

professionele persoon in die diensberoepe se ervaring van opleiding in 

multikulturele berading;  

b) areas waarvan min bekend is, kan ondersoek word vir begrip 

daaromtrent of om intrinsieke besonderhede rondom verskynsels soos 

gevoelens en emosies te verkry; 

c) dit bied 'n enkele, eenvormige en sistematiese metode van analise vir 

die navorser; 

d) dit laat ruimte vir respondente se lewenservarings, gedrag, emosies, 

gevoelens, funksionering, sosiale bewegings, kulturele verskynsels en 

interaksie;  

e) dit word deur Strauss en Corbin (1998:28) beskou as die enigste wyse 

waarop navorsers kulturele waardes en sosiale gedrag kan verstaan met 

behulp van onderhoude of intensiewe veldwaarneming. Hierdie skrywers 

beskou dit as die enigste metode van data-insameling wat sensitief 

genoeg is om die nuanses van menslike bestaan vas te vang; en 

f) dit maak van veldnavorsing gebruik sodat die navorser teorieë kan 

ontwikkel uit verskynsels wat waargeneem word soos dit natuurlik in die 

wêreld voorkom (Van Zyl, 1993:174).  
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Uit bogenoemde bespreking is dit duidelik dat Gegronde teorie 'n wetenskaplike 

werkwyse aan die navorser bied ten einde 'n multikulturele beradingsmodel vir 

opleiding te kan ontwikkel en bekend te stel. Die rasionaal vir die toepassing 

van Gegronde teorie binne hierdie studie kan dus gevind word in die feit dat 

Gegronde teorie die duidelikste struktuur bied om die navorsingsvraag wat in 

hierdie studie gestel is bevredigend te hanteer. 

 

Die elemente wat vanuit Gegronde teorie vir hierdie studie toepaslik is, word 

vervolgens uiteengesit. 

 

2.4   ELEMENTE VAN GEGRONDE TEORIE   
 

Verskeie basiese elemente van Gegronde teorie is toepaslik in die 

navorsingsproses. Hierdie elemente rig die proses en help die navorser om 

koers te hou in die ordening van data. Pandit (1996:1) beskryf die drie basiese 

elemente van Gegronde teorie as konsepte, kategorieë en proposisies. Hierdie 

drie basiese elemente is ook teenwoordig in hierdie studie en kan soos volg 

beskryf word:  

 

 Konsepte omvat die basiese eenhede van analise vir die navorsing. 'n 

Gegronde teorie word ontwikkel vanuit hierdie gekonseptualiseerde data 

en nie die werklike data self nie. Ter illustrasie hiervan kan 

geargumenteer word dat teorieë nie gebou word met werklike insidente 

of aktiwiteite wat waargeneem of gerapporteer word nie, maar eerder die 

konseptuele waarde wat aan die insident of aktiwiteit toegeken word. So 

word “ek haat” as werklike insident gekonseptualiseer as “gevoelens 

beleef”. 

 Kategorieë word deur Corbin en Strauss (in Pandit, 1996:2) gedefinieer 

as meer abstrak en op 'n hoër vlak as die konsepte wat hulle 

verteenwoordig. Kategorieë is die boustene van die ontwikkelende 

teorie. Hulle verskaf die wyse waarop die teorie geïntegreer kan word. 

So word “gevoelens beleef” in 'n kategorie van “optrede” geplaas. 
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 Proposisies dui die verhoudings tussen 'n kategorie en die konsepte en 

tussen diskrete kategorieë aan. Dit verwys na die formulering van die 

onderwerp wat behandel word. So sal die verhouding tussen optrede en 

gevoelens in 'n proposisie geformuleer word as: “Die respondent se 

gevoelens maak dat hy op 'n bepaalde wyse optree”. Hierdie proposisie 

word ook dikwels 'n voorveronderstelling of hipotese vir die teorie wat 

dan in die literatuur gesoek word en uiteindelik as 'n gegronde stelling vir 

die teorie gestalte vind.  

 

2.5.  EIENSKAPPE VAN DIE NAVORSER 
 
Soos reeds vroeër genoem, is die eienskappe van die navorser van kardinale 

belang in die suksesvolle benutting van die Gegronde teorie as 

navorsingswerkwyse. Hierdie eienskappe sluit onder meer objektiwiteit, 

sensitiwiteit, kreatiwiteit en vaardigheid van die navorser in. Die benutting van 

hierdie eienskappe in hierdie studie kan soos volg uiteengesit word: 

 

2.5.1   Objektiwiteit en sensitiwiteit  
 

Die proses van data-insameling en -analise kom volgens Strauss en Corbin 

(1998:42) deurlopend voor. Hierdie proses verg 'n bepaalde objektiwiteit en 

sensitiwiteit van die navorser ten einde gefokus te bly op dit wat die doel en 

uitkoms van die navorsing behoort te wees. So is daar na die eerste analise 

bepaalde waarnemings gemaak wat weer na die volgende onderhoud gelei het 

wat weer waarneming tot gevolg gehad het en tot verdere analise en meer 

onderhoude aanleiding gegee het. Die analise was dus die dryfkrag vir die 

data-insameling. Daar het 'n konstante tussenspel tussen die navorser en die 

navorsing ontstaan wat daartoe gelei het dat die navorser deel geword het van 

die proses, net soos die data op hulle beurt deur die navorser gevorm is.  

 

Die navorser het 'n balans gehandhaaf tussen objektiwiteit en sensitiwiteit. Die 

navorser het besef dat haar begrip vir die respondente se opmerkings en 

kommentaar gebaseer is op haar eie waardes, kultuur, opleiding en ervaring 
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wat deel geword het van die navorsingsituasie en wat verskillend mag wees 

van die respondent se belewenis daarvan. Deur hiervan bewus te wees kon die 

navorser 'n groter objektiwiteit kweek in haar pogings om 'n onpartydige en 

akkurate interpretasie van gebeurtenisse te konstrueer. Die benutting van die 

voorgeskrewe elemente van Gegronde teorie was in hierdie proses van 

wesenlike hulp. Strauss en Corbin (1998:43) noem dat die navorser ook 

sensitiwiteit kan behou ten einde die subtiele nuanses en betekenisse in die 

data waar te neem en die onderlinge verbindinge tussen konsepte te herken. 

Verdere tegnieke wat die navorser benut het om sensitiwiteit en objektiwiteit te 

behou was onder meer:  

 

 Om vergelykend te dink. Insident na insident is ontleed en met mekaar 

vergelyk.  

 Om literatuur te benut ten einde voorbeelde van soortgelyke verskynsels 

te vind. Literatuur is gebruik om denke omtrent eienskappe en dimensies 

te stimuleer wat weer gebruik is om die data te ondersoek. Die 

vergelykende metode het haar denke gestimuleer en gesensitiseer sodat 

sy eienskappe in die werklike data kon herken.  

 Om veelvuldige sienings van 'n gebeurtenis te verkry. Navorser het 

vasgestel hoe die verskeie individue in 'n situasie daarna kyk en het 

konsepte wat uitgestaan het aan volgende respondente gestel, totdat 

versadigingspunt bereik is en 'n globale siening te voorskyn gekom het. 

 Om van tyd tot tyd as navorser terug te staan en haarself af te vra wat in 

die situasie plaasvind, wat sy waarneem en of dit die werklikheid van die 

data pas.  

 Om 'n houding van skeptisisme te handhaaf. Alle konsepte, kategorieë 

en proposisies omtrent die data wat verkry is, is as voorlopig beskou. 

Hierdie inligting is teenoor data in daaropvolgende onderhoude 

geëvalueer. En: 

 Om data-insameling en -analise tegelykertyd uit te voer, wat opgevolg is 

met teoretiese steekproeftrekking op die basis van konsepte wat na vore 

gekom het. Dit het gelei tot die validering van konsepte, kategorieë en 

proposisies soos hulle ontwikkel het.  

 



 40

Verskeie skrywers (vergelyk Van Zyl, 1993:187; Strauss & Corbin, 1998:43) 

voeg ook die volgende tegnieke by wat die navorser in staat gestel het om haar 

kennis en ervaring tot voordeel te gebruik, naamlik: 

 

 Om af te wyk van standaard denkwyses;  

 om die induktiewe proses te beklemtoon;  

 om die respondente te vra of die navorser se waarneming ooreenstem 

met die respondente se interpretasie; en 

 om die uitklaring van moontlike betekenisse van konsepte vanuit die 

literatuur toe te laat. 

 

2.5.2   Kreatiwiteit  
 

Die kreatiwiteit van die navorser is 'n baie noodsaaklike bestanddeel van 

Gegronde teorie. Patton (in Strauss & Corbin, 1998:12) is van mening dat 

kwalitatiewe evaluering sowel kritiese as kreatiewe denke vereis en stel 'n lys 

van gedragsreëls voor wat vir die navorser bruikbaar was om haar kreatiewe 

denke te bevorder. Die navorser: 

 

 het dit haar taak gemaak om veelvuldige moontlikhede te ondersoek. 

Hierdie proses is met haar promotor op 'n deurlopende basis bespreek 

ten einde aan die fokus van die studie getrou te bly; 

 het nadat konsepte en kategorieë geïdentifiseer is, 'n lys van veelvuldige 

moontlikhede van proposisies opgestel deur middel van 

dinkskrumsessies saam met haar promotor; 

 het hierdie verskeidenheid van moontlikhede deeglik ondersoek voordat 

op een besluit is;  

 het nie-liniêre denkprosesse doelbewus benut ten einde terug te gaan 

na vorige data en dié weer te benut om sodoende 'n vars perspektief oor 

die konsep of kategorie te verkry;  

 het nie kort paaie gekies nie, maar eerder energie en moeite aan haar 

werk bestee; en 

 die proses as 'n ontdekkingstog beskou en dit geniet. 
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Die vaardighede wat die navorser moes aanleer in die benutting van die 

Gegronde teorie word vervolgens bespreek. 

 

2.5.3  Vaardighede 
 

Strauss en Corbin (1998:87) beskryf die vaardighede in Gegronde teorie as die 

analitiese gereedskap en tegnieke wat deur die navorser gebruik word om die 

koderingsproses wat 'n kardinale deel van die navorsing uitmaak te 

vergemaklik.  

 

Die eerste vaardigheid wat die navorser bemeester het, was om, soos 

voorgestel in Figuur 2.1, die vaardigheid van deduktiewe en induktiewe 

denkprosesse in navorsing te benut. Die bemeestering hiervan het die navorser 

in staat gestel om 'n substantiewe teorie te ontwikkel wat getrou is aan die 

wyse waarop wetenskaplik met kennis, inhoud en betekenis gehandel word. 

Induktiewe teorie het te voorskyn gekom uit waarnemings en gegenereerde 

data en is aan literatuur gekontroleer ten einde die benuttingswaarde vir die 

model te kon vasstel. 

 

Hierdie proses van “vergelyk en bevraagteken” van “veralgemeenbare en breë” 

na “spesifieke”, soos Strauss en Corbin (1998:87) vaardigheid beskryf, het die 

navorser gehelp om sensitief te wees vir relevante eienskappe en dimensies 

van 'n kategorie. Dit het die navorser in staat gestel om te beweeg vanaf 

beskrywing na konseptualisering en daarna kategorisering en die stel van 'n 

proposisie. 

 

Die vermoë om analities te redeneer is die enkele ander vaardigheid wat die 

navorser moes bemeester. Analitiese denkprosesse is deur middel van 

konstruktiewe beredenering ontwikkel. Hierdie proses het reeds gestalte gevind 

met die aanvang van die magisterstudie in dieselfde studieveld en is bevorder 

deur ervaring, tydsverloop en insigontwikkeling. Reflektiewe sessies waar die 

navorser haar eie beredenering bevraagteken en beoordeel het en getoets het 

met haar promotor het hierdie proses afgerond. 
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Hierdie analitiese vaardighede soos beskryf deur Strauss en Corbin (1998:89) 

het die navorser soos volg in die navorsingsproses ondersteun: 

 

 Dit het die navorser se denke weggelei van die beperkings van beide 

tegniese literatuur en persoonlike ervaring;  

 dit het konvensionele denkpatrone rondom verskynsels verhoed en 

sodoende vooropgestelde idees en introjekte oor verskynsels voorkom;  

 dit het die induktiewe proses gestimuleer;  

 dit het klem op die data geplaas sodat niks as vanselfsprekend aanvaar 

is nie;  

 dit het ruimte geskep vir ontmaskering van aannames wat deur die 

respondente gemaak is;  

 dit het die navorser genoop om te luister na wat respondente sê en 

doen;  

 dit het verhoed dat belangrike inligting met die ondersoek van die data 

uitgelaat is;  

 dit het die stel van vrae en die gee van voorlopige antwoorde 

aangemoedig; en 

 dit het eienskappe en dimensies van kategorieë ontdek.  

 

2.6  LITERATUURBENUTTING IN DIE STUDIE 
 

Volgens Strauss en Corbin (1998:35) word 'n onderskeid in Gegronde teorie 

getref tussen tegniese en nie-tegniese literatuur. Tegniese literatuur wat in 

Gegronde teorie benut kan word, word gedefinieer as verslae of 

navorsingstudies en teoretiese of filosofiese artikels kenmerkend van geskrifte 

uit die betrokke professies en dissiplines wat dien as agtergrondwerk ter 

vergelyking met die bevindings van data wat ingesamel word. Nietegniese 

literatuur is biografieë, dagboeke, dokumente, manuskripte, amptelike rekords, 

katalogusse en ander skriftelike materiale wat as primêre data gebruik word 

saam met onderhoude en veldwaarnemings, of om wenke omtrent eienskappe 

en dimensies van konsepte wat uit data na vore kom te stimuleer. Die benutting 

van die literatuur nadat die kategorieë en proposisies gestel is, vergestalt in 
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hierdie verslag in die vorm van die model wat vanaf Hoofstuk 5 bespreek word. 

Hierdie model word voorafgegaan deur 'n metateorie oor die onderwerp en 

word in 'n paradigmatiese perspektief vergestalt wat ook in die model 

weerspieël word. Hierdie teorie-ontwikkelingsproses is in Figuur 2.1 uiteengesit 

en illustreer die insameling van data as aanvanklike beginpunt waarna 'n 

metateorie vanuit die literatuur vergelyk is met die data en nuwe konsepte, 

beginsels, elemente en prosesse as 'n model aangebied is. 

 

2.7   WYSE WAAROP DATA-ANALISE GESKIED HET 
 
Strauss en Corbin (1998:13) verwys na data-analise as die tussenspel tussen 

navorser en data. Hierdie tussenspel is beide wetenskap en kuns. Dit is 

wetenskap deurdat 'n sekere graad van vaardigheid en formaliteit gehandhaaf 

word deur die analise in data te grond. Dit is egter ook kuns deurdat die 

kreatiwiteit van die navorser manifesteer in die vermoë om kategorieë te stel, 

stimulerende vrae te vra, vergelykings te maak en om 'n innoverende, 

integrerende en realistiese skema vanuit 'n massa ongeorganiseerde rou data 

te skep.  

 

Die navorser het 'n model ontwikkel deurdat konsepte volgens hulle spesifieke 

eienskappe en dimensies georganiseer en beskryf is. Die wyse waarop dit 

gedoen is, word toegelig in Figuur 2.2.  
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 Data-analise (4)   
 

 
  Teorie-ontwikkeling 

(5)  

Data-ordening (3)  
 

  

 
 Teoretiese 

versadiging?  Ja 

Data-insameling (2)  
 

 
 

 
  Nee  

Teoretiese 
steekproeftrekking (1)   

 

Bereik 
sluiting 

(6) 

 

Figuur: 2.2  Die onderlinge verwantskap tussen prosesse van data-
insameling data-ordening en data-analise om Gegronde teorie te bou 
(Pandit, 1996:7). 

 

2.7.1  Mikro-analise van data  
 

Mikro-analise is die gedetailleerde “lyn-vir-lyn”-analise wat aan die begin van 'n 

studie nodig is om aanvanklike kategorieë te genereer ten einde verhoudings 

tussen kategorieë voor te stel. Dit is 'n kombinasie van oop en asstandige 

kodering. Alhoewel daar na mikro-analise verwys word as “lyn-vir-lyn”-analise, 

kan dieselfde proses ook toegepas word op 'n woord, 'n sin of 'n paragraaf. 

Mikro-analise behels versigtige, fyn ondersoeking en interpretasie van data 

(Strauss & Corbin, 1998:57).  

 

Die mikro-analise het twee hoofaspekte van analise omsluit, naamlik:  

 

 Die data wat die respondent geopper het van werklike gebeure en 

aksies soos hulle dit onthou, of data wat deur die navorser uit die 

vergelykende literatuur ingesamel is; en  

 die respondente se interpretasie van gebeurtenisse, objekte en aksies.  
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Mikro-analise van data het verskeie belangrike funksies vir hierdie studie 

gehad, naamlik:  

 

 Mikro-analise is 'n gefokusde proses. Dit het die navorser verplig om 

'n hele reeks moontlikhede in ag te neem en te verhoed dat slegs 

een standpunt omtrent die data ingeneem is.  

 Dit het die navorser verplig om spesifieke aspekte van die data te 

ondersoek. Die navorser het vergelykings gemaak deur te kyk na die 

eienskappe en dimensies van die data. Die data is oopgebreek en 

weer saamgestel om 'n verklaarbare skema te vorm.  

 Dit het die navorser verplig om begrip te verkry vir die wyse waarop 

die respondent gebeurtenisse interpreteer eerder as om tot haar eie 

teoretiese gevolgtrekkings te kom. Dit het die navorser gehelp om 

baie vrae van 'n algemene sowel as 'n spesifieke aard te ondersoek. 

Teoretiese vrae is baie belangrik tydens die eerste fase van die 

navorsingsprojek om konsepte en hulle onderlinge verhouding te 

ontdek.  

 Die navorser het besef dat die data belangrik is en nie die 

besonderhede van 'n geval of 'n individu nie. Sistematiese gebruik 

van analitiese tegnieke en prosedures soos oop en asstandige 

kodering het bygedra om analitiese afstand te gee.  

 Met behulp van analise is gebeurtenisse, aksies en uitkomste 

gekonseptualiseer en geklassifiseer. Die kategorieë en hulle 

onderlinge verhouding het gedien as die fondasie vir die 

ontwikkelende teorie (Strauss & Corbin, 1998:57). 

 
2.7.2   Deurlopende vergelykende analise 
 
Die proses van deurlopende vergelykende analise fasiliteer 'n dieptebegrip wat 

die navorser die wyse laat begryp het waarop inhoud inmekaarpas in 

onderskeidende kategorieë. Soos wat die teorie na vore gekom het, kon die 

navorser vinnig konseptualiseer hoe hierdie kategorieë pas. Hierdie proses het 
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'n kernkategorie verskaf wat na vore gekom het as die sentrale probleem of 

tema (vergelyk Linhart, 2003:29; Lindner, [sa]).  

 

2.7.3  Analise van 'n woord frase of sin  
 

Wanneer 'n impasse (doodloopstraat) bereik word in die analitiese proses kan 

die proses weer op gang kom deur middel van die analise van 'n woord, frase 

of sin. Dit het die navorser in staat gestel om vrae te genereer omtrent 

moontlike betekenisse, ongeag of dit 'n aanname of 'n voorneme is, haar 

bewus gemaak van haar analitiese aannames omtrent wat gesê is of 

waargeneem was, en van ander moontlike betekenisse en interpretasies omdat 

die respondent se interpretasie wat hy daaraan heg verkry mag wees van sy 

algemene kulturele ervaring (Strauss & Corbin, 1998:92). 

 

Verskeie skrywers (vergelyk Van Zyl, 1993:190; Strauss & Corbin,1998:93) 

noem verder dat die terugkeer na 'n woord of frase om dit te heroorweeg, 

meebring dat die proses weer oorweeg word en dat omstandighede, variasie 

en gevolge van die verskynsel weer bestudeer word.  

 

2.7.4 Verdere analise met behulp van teoretiese 
vergelykings  

 

Die navorser het van insident tot insident onderlinge vergelykings getref om 

eendersheid of teenstrydighede tussen eienskappe uit te lig. Teoretiese 

vergelykings het die vergelyking van kategorieë (abstrakte konsepte) met 

verskillende of enerse konsepte betrek om moontlike eienskappe en dimensies 

na vore te bring.  

 

2.7.5   Teoretiese versadiging  
 

Tydens teoriegenerering is data ingesamel totdat elke kategorie versadig was. 

Dit beteken dat geen nuwe of relevante data wat op die kategorie betrekking 

het na vore gekom het nie. Die kategorieë is goed ontwikkel wat betref hulle 
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eienskappe en dimensies en het variasie getoon. Soos die verhouding deur 

kategorieë vasgestel en bekragtig is, word dit deur Strauss en Corbin 

(1998:212) ondersteun. 

 

Teoretiese steekproeftrekking verskaf die geleentheid om gebeurtenisse en 

insidente te vergelyk en vas te stel hoe 'n kategorie varieer kragtens sy 

eienskappe en dimensies. Dit word in die volgende afdeling bespreek. 

 

2.7.6   Teoretiese steekproeftrekking 
 

Teoretiese steekproeftrekking verwys na die proses waar data ingesamel word 

om die konsepte wat vanuit die data voortspruit te benut om die volgende 

steekproef vir data-insameling te verkry (Strauss & Corbin, 1998:201). Die doel 

is om plekke, mense en gebeurtenisse te benut, wat die geleentheid bied om 

die ontdekking van variasie tussen konsepte te vermeerder en om kategorieë te 

“versterk” wat betref die eienskappe en dimensies wat dit toon. Data wat uit die 

literatuur ingesamel is, is op soortgelyke wyse verwerk. 

 

Die navorser het teoretiese steekproeftrekking herhaaldelik gebruik om die 

diepte of fokus van die studie te verhoog en konstantheid te verseker, met 

ander woorde om te verseker dat data op 'n sistematiese wyse vir elke 

kategorie ingesamel is (Kerlin, 1998:9). Met behulp van hierdie 

steekproeftrekking is geleenthede verhoog om gebeurtenisse en insidente te 

vergelyk. Dit is ook benut om te bepaal hoe 'n kategorie varieer wat sy 

eienskappe en dimensies betref. Elke gebeurtenis wat getrek is, het gebou en 

gevorm aan en bygedra tot die vorige data-insameling en -analise (Strauss & 

Corbin, 1998:202). Steekproeftrekking vind dikwels plaas, selfs tot met die skryf 

van die navorsingsverslag wanneer die navorser mag ontdek dat sekere 

kategorieë op daardie stadium nog nie ten volle ontwikkel is nie (Strauss & 

Corbin, 1998:214).  
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2.7.7  Benutting van onderhoudskedules tydens data- 
  insameling 
 

Nadat die navorser besluit het op die respondente, plek, tyd en tipe data wat 

ingesamel moes word, was sy gereed om onderhoudsvrae en areas van 

waarneming te ontwikkel. Vrae is gebaseer op konsepte verkry vanaf 'n 

voorstudie (op magistervlak) wat deur die navorser vir hierdie doel onderneem 

is. Vanuit hierdie voorstudie is aanvanklike konsepte en kategorieë oor die 

onderwerp geïdentifiseer soos uiteengesit in Bylae 10 (Van der Hoven, 

2004:101). Hierdie vroeë konsepte is as vertrekpunt beskou en algaande 

verwerp of aangepas soos nuwe data ingesamel is. Meer ongestruktureerde 

onderhoude met algemene riglyne is gebruik, sodat die navorser nie rigied aan 

vooropgestelde konsepte gebonde was om sodoende die ontwikkeling van data 

te verhinder nie.  

 

2.7.8   Benutting van konseptuele ordening en kodering  
 

Konseptuele ordening verwys na die organisering van data in diskrete 

kategorieë volgens hulle eienskappe en dimensies. Die navorser het uit haar 

data sin gemaak deur dit in 'n klassifikasie sisteem te organiseer. Tydens 

hierdie proses is items vanuit die data geïdentifiseer en volgens hulle verskeie 

algemene eienskappe en dimensies beskryf soos deur Strauss en Corbin 

(1998:19) voorgestel.  
 

Die publikasie An introduction to grounded theory [sa] beskryf kodering as die 

proses van selektering en benaming van kategorieë met behulp van data-

analise. Dit is die aanvanklike fase in data insameling en hou verband met die 

beskrywing van die algemene trekke van die verskynsel wat bestudeer word. 

Prosedures vir kodering is volgens Strauss en Corbin (1998:13) ontwerp om 

kreatief en buigsaam te wees ten einde die navorser in staat te stel om 

struktuur aan data te verleen. Die prosedures wat vir hierdie studie toepaslik 

was is oop-, asstandige- en selektiewe kodering. 
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2.7.8.1 Oop kodering 
 

Die navorser het tydens oop kodering die data deursoek vir patrone wat 

verwant is. Kodering behels die klassifisering van data in konsepte en daarna in 

kategorieë. Hierna word daar bepaalde eienskappe aan die kategorieë 

toegeken ten einde dit in 'n proposisie te omskryf. Ten einde die 

koderingsproses te dokumenteer het die navorser van memoranda gebruik 

gemaak. Strauss en Corbin (1998:110) definieer memoranda as die navorser 

se rekord van analitiese denke, interpretasies, vrae en rigting vir verdere data-

insameling. Vanuit hierdie memoranda het 'n bepaalde proses ontvou wat die 

navorser gevolg het. Die proses was soos volg:  

 

 Verskynsels is geëtiketteer;  

 hierna is konsepte herken;  

 waarna die kategorieë benoem is; en  

 kategorieë is ooreenkomstig eienskappe en dimensies gestalte 

gegee (in die vorm van 'n proposisie) sodat dit met die literatuur 

vergelyk kon word.  

 

Die navorser het Hutchinson (in Kerlin, 1998:7) se drie vrae wat die navorser 

leiding bied in die proses benut. Hierdie vrae was:  

 

 Watter verskynsel word deur hierdie data bestudeer en watter 

konsepte herken ek?  

 Watter kategorie word deur hierdie gebeurtenis aangetoon?  

 Wat is werklik aan die gebeur in die data? Wat is die basiese sosiaal-

sielkundige probleem of probleme waarvoor respondente te staan 

kom?  

 

• Benutting van kategorieë in die koderingsproses 

 

Vanuit die konsepte word kategorieë geïdentifiseer ten einde die verskynsel te 

omskryf. Verskynsels is dus belangrike analitiese idees wat uit data na vore 
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kom. Dit beantwoord die vraag: “Wat is hier aan die gang?”. Dit beskryf die 

probleme, kwessies en besorgdhede wat belangrik is vir dit wat bestudeer 

word. (Vergelyk Strauss & Corbin, 1998:114; Correia & Wilson [sa].)  

 

Die kategorieë wat geïdentifiseer word, moet eienskappe besit wat spesifieke 

kenmerke van die konsepte verteenwoordig. Dit gebeur egter dat 

onderafdelings vanuit 'n kategorie ontstaan, dit wil sê saamgegroepeerde 

konsepte wat wel met 'n aanvanklike kategorie verband hou maar tog 

outonoom en belangrik genoeg is vir 'n subkategorie. Subkategorieë spesifiseer 

'n kategorie verder deur inligting te verskaf soos wanneer, waar, hoekom en 

hoe 'n verskynsel waarskynlik sal voorkom. 

 

'n Tweede wyse van kodering staan as asstandige kodering bekend. Die 

benutting van asstandige kodering tydens hierdie studie kan kortliks soos volg 

gemotiveer word: 

 

2.7.8.2 Asstandige kodering  
 
Asstandige kodering is die proses waar kategorieë op die vlak van hulle 

eienskappe en dimensies in verband gebring word met verwante 

subkategorieë. Asstandige kodering verwys letterlik na die kernbegrip (die as) 

van die kategorie en aanverwante subkategorieë wat hieruit voortspruit 

(Strauss & Corbin, 1998:123). Tydens asstandige kodering het die navorser die 

dele van die data letterlik gesorteer totdat dit soos 'n legkaart 'n eenheid 

gevorm het en elke subkategorie aanverwant was aan die aanvanklike 

kategorie.  

 

Vaardighede wat 'n navorser tydens asstandige kodering benut ten einde die 

proses meer vaartbelyn te maak is onder meer:  

 

 Die benutting van die kenmerke van 'n sogenaamde 

koderingsparadigma, wat beteken dat die navorser vaardigheid 

ontwikkel om struktuur met proses te integreer. Hierdie struktuur bestaan 
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uit konsepte ten einde riglyne daar te stel waarvolgens kategorieë 

verdeel kan word. Proses verwys na reekse van aksie of interaksie wat 

betrekking het op die verskynsel soos wat dit oor tyd na vore kom. 

Hierdie proses word breedvoerig in Hoofstuk 3 bespreek. 

 

Die doel van asstandige kodering is om die data wat tydens oop kodering 

opgedeel is weer saam te voeg. Kategorieë hou verband met hulle 

subkategorieë om meer presiese en voltooide verduidelikings omtrent 

verskynsels te vorm (Strauss & Corbin, 1998:124).  

 

Asstandige kodering kan ook die verteenwoordiging van hipotetiese 

verhoudings tussen kategorieë benadruk (Babchuk, 1997:3). Strauss en Corbin 

(1998:128-131) beskryf asstandige kodering as die proses waar data op nuwe 

maniere saamgevoeg word deur gebruik te maak van die koderingsparadigma 

wat poog om oorsaaklike verhoudings tussen kategorieë te identifiseer ten 

einde die verskynsel waarmee dit verband hou te verstaan. Die 

koderingsparadigma wat vir hierdie studie benut is, bestaan uit die volgende 

komponente:  

 

 Die bepaling van oorsaaklike toestande wat gebeurtenisse en 

verskynsels verteenwoordig bv. swak multikulturele opleidingsbeleid); 

 verskynsels wat na aanleiding van hierdie oorsaaklike toestande 

ontstaan  

(bv. swak opgeleide berader); 

 konteks: (bv. die politieke konteks waarbinne die tersiêre instelling 

opleiding moet voorsien);  

 tussenkomende toestande: (bv. wysiging in nasionale beleid ten opsigte 

van konteks of verskynsel); 

  aksie/interaksie: (bv. onwilligheid by tersiêre instellings om op die 

tussenkomende veranderlike te reageer, wat aanleiding gee tot 

vooroordeel, of, aan die ander kant van die pendulum, 'n bewustheid 

van tekortkominge en interaksie met tussenkomende toestande); en 

 gevolge: (bv. swak opgeleide studente aan die een kant of suksesvolle 

multikulturele opleiding in berading aan die ander kant). 
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2.7.8.3 Selektiewe kodering   
 
Selektiewe kodering is die finale stap in data-analise waar die integrasie van 

konsepte rondom 'n kernkategorie en die voltooiing van kategorieë wat verder 

ontwikkel het, verfyn moet word. Strauss en Corbin (1998:143) definieer 

verskillende terme wat in selektiewe kodering van belang is, waarvan die 

belangrikste konsep dié van teoretiese versadiging is. Teoretiese versadiging is 

die punt in kategorie-ontwikkeling waar geen nuwe eienskappe, dimensies of 

verhoudings tydens analise na vore kom nie.  

 

• Die proses van integrasie  
 
Die integrering van kategorieë om 'n Gegronde teorie te vind is 'n proses wat 

plaasvind na maande se data-insameling en -ontleding deur die navorser. 

Asstandige kodering is die basis vir selektiewe kodering. Kategorieë wat in die 

asstandige koderingsfase ontwikkel is, word nou meer intensief ondersoek deur 

moontlike verhoudings tussen belangrike kategorieë ooreenkomstig hulle 

eienskappe en dimensies vas te stel (Van Zyl, 1993:217). Integrasie is 'n 

voortdurende proses wat begin met die eerste analise en eindig wanneer die 

finale geskrif voltooi is.  

 
Die eerste stap van integrasie is om die sentrale kategorie te bepaal wat die 

hooftema van die navorsing verteenwoordig. Dit is belangrik dat die navorser 

sal verduidelik hoe hy by sy konseptualisering uitgekom het, sodat ander 

navorsers, ongeag hulle perspektief, in staat sal wees om die logika en die pad 

van die navorser te volg. Dit gee aan die leser die geleentheid om met die 

verduideliking van die verskynsels saam te stem of te verskil (Strauss & Corbin, 

1998:146). Tydens die bepaling van die sentrale kategorie moet die navorser in 

ag neem dat die sentrale kategorie oor analitiese krag beskik, want dit betrek al 

die ander kategorieë om 'n algehele verduideliking te verskaf. Dit moet 'n 

aansienlike hoeveelheid onderlinge variasie tussen kategorieë kan 

verantwoord. Die sentrale kategorie is allesomvattend en omsluit alle aspekte 

van die proses. 
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Soms ontdek die navorser twéé sentrale temas of idees in die data. In so 'n 

geval is dit aan te beveel dat die navorser een tema as sentrale kategorie 

selekteer en die ander tema as 'n kategorie daarmee in verband bring (Strauss 

& Corbin, 1998:147).  

 

2.8  PROSES IN GEGRONDE TEORIE 
 
In Gegronde teorie word dikwels verwys na “proses”. As deel van kwalitatiewe 

navorsing is dit noodsaaklik om dimensie, tyd, ruimte en omvang binne die 

navorsingsproses vas te vang. In Gegronde teorie word hierdie aspekte in die 

konsep “proses” ingesluit. Die vraag is nou waarom proses in analise so 

belangrik is (Strauss & Corbin, 1998:163). Proses kan met 'n stuk musiek 

vergelyk word. Dit verteenwoordig ritme, verandering of herhaling van vorme, 

pouses, onderbrekings en variërende bewegings wat reekse van 

aksies/interaksies tot gevolg het (Strauss & Corbin, 1998:164). Proses kan 

verder beskryf word as 'n reeks van aksies/interaksies wat oor tyd en ruimte na 

vore kom. Soms verander dit en soms bly dit dieselfde in reaksie tot die situasie 

of konteks. Die aksie/interaksie kan strategies van aard wees as 'n reaksie op 

problematiese situasies, óf 'n roetine wat sonder veel nadenke uitgevoer word. 

Die aksie/interaksie in hierdie studie was 'n reaksie op bestaande problematiek 

wat in die vorm van 'n probleemstelling geformuleer is. Dit was vir die navorser 

noodsaaklik om proses in die analise van haar data in te sluit. Die standaard 

prosedures van vrae stel en vergelykings maak vanuit die data wat ingesamel 

is, het in elke analitiese fokus verskil, want data word nie geanaliseer vir 

eienskappe en dimensies nie, maar fokus op die aksie/interaksie en word oor 

tyd bestudeer om vas te stel of en hoe dit verander, of om te bepaal wat 

veroorsaak dat dit dieselfde bly wanneer veranderinge in strukturele toestande 

voorkom. So is met eksterne invloede rekening gehou in die analise van 

proses. Elke data-stel is binne die konteks van sy tyd, ruimte en dimensie 

ontleed – sou nuusgebeure van buite 'n invloed op data hê, was die navorser 

daarop voorberei om verandering in data te verwag (Strauss & Corbin, 

1998:165). 
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2.8.1   Analise van data binne die konteks van proses  
 
Ten einde proses analities te ondersoek is gebeurtenisse soos dit ontplooi het 

deur die navorser uitgewys. Die volgende aspekte word deur Van Zyl 

(1993:227) as riglyn hiervoor benut: 

 

 Die rede vir vordering in gebeurtenisse; en 

 die rede waarom aksie/interaksie binne veranderende omstandighede 

voortbestaan en die gevolge daarvan.  

 

Analise van data vir proses is nie 'n aparte aspek van analise nie. Die kodering 

van proses het gelyktydig plaasgevind met die kodering vir eienskappe en 

dimensies en onderlinge verhoudings tussen konsepte. Dit is deel van 

asstandige kodering en die bou van kategorieë. Daar is doelbewus gekyk na 

aksie/interaksie en daar is gelet op beweging, reeks en veranderinge sowel as 

hoe dit na vore gekom het, met ander woorde hoe dit verander of dieselfde bly 

in reaksie tot veranderinge in konteks of toestande, soos wat voorgestel word 

deur Strauss en Corbin (1998:167).  

 

In hierdie studie kon proses beskou word as die verskil tussen 'n foto en 'n film. 

Elke foto verteenwoordig 'n verskillende perspektief en gee 'n bepaalde insig, 

maar wanneer 'n persoon begrip wil verkry vir hoe gebeure plaasvind of hoe 

dinge na vore kom, moet hy die hele film kan sien. Die sistematiese ontleding 

van proses is aan die hand van memoranda gedokumenteer. Strauss en Corbin 

(1998:217) omskryf die memoranda wat benut is, soos volg:  

 

 Memoranda wat 'n geskrewe rekord is van die navorser se analises, wat 

in tipe en vorm varieer;  

 koderingsnotas wat oop, asstandige en selektiewe kodering bevat;  

 teoretiese notas wat die navorser se denke en idees omtrent teoretiese 

steekproeftrekking en ander kwessies bevat;  

 operasionele notas wat prosedure-aanwysings en wenke bevat; en  

 diagramme wat visuele ontwerpe is om verhoudings tussen konsepte 
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aan te wys. 

 

Volgens Heuser (1999:4) is 'n memorandum die proses om die bevindings van 

'n Gegronde teoretiese ondersoek te dokumenteer. Hierdie memoranda is 

voorberei soos wat die studie ontwikkel het.  

 

Die navorser het die ingesamelde data onmiddellik geanaliseer en aangeteken 

in memoranda ten einde die suksesvolle generering van Gegronde teorie te 

verseker. Oop kodering beskryf die aksie en gedrag van die respondente. 

Waarneming vir waarneming is vergelyk en gekodeer met die doel om die 

onderliggende eenheid en sy variërende toestande te identifiseer soos deur 

Kerlin (1998:7) voorgestel. Ten einde insig te kon verkry aangaande die 

respondent se eie ervaring het die konsep van kodering ook uitgedrukte denke, 

menings, gevoelens en beskrywende gebeurtenisse van die respondent 

ingesluit soos Kerlin (1998:7) aanbeveel. 

 

Die navorser het met die aanvang van die koderingproses 'n memorandum 

geskryf met koderingsnotas om die koderingproses te dokumenteer. Analitiese 

denke, interpretasies, addisionele vrae en rigting vir verdere data-insameling en 

nuwe data het hieruit ontwikkel. Dit het aan konsepte presisie en spesifiekheid 

gegee. Die voortdurende beweeg tussen deduksie en induksie het diepte aan 

die inhoud verleen. 

 

Die data is vir patrone deursoek. Verskynsels is geëtiketteer en kategorieë is 

ontdek en benoem. Eienskappe is aan kategorieë toegeken deur die tref van 

vergelykings en die herhaalde stel van vrae. Die kategorieë is 

gedimensionaliseer volgens dimensies van eienskappe wat langs 'n kontinuum 

uiteengesit is.  

 

Die navorser het uit haar memoranda 'n beskrywende storie geskep en die 

kategorieë in haar memoranda gebruik om die beskrywende storie in 'n 

analitiese storie te vertaal. Hierdie proses is aan die hand van die riglyne van 

Strauss en Corbin (1998:240) gedoen, wat dit wetenskaplike substansie 

verleen het.  
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Tydens die selektiewe koderingproses het minder koderingsnotas voorgekom. 

Op hierdie stadium het die koderingsnota die vorm aangeneem van 'n 

integrerende memorandum wat beskryf waaroor die navorsing gaan. Dit was 

die vertrekpunt vir die analitiese storie wat sou volg.  

 

Op hierdie punt het die navorser nie meer ondersoek of ontdek nie, maar is die 

geïntegreerde skema gevalideer en bevestig in die lig van die bestaande data 

en die teorie verfyn deur los drade op te volg. Deur diagramme te benut is die 

digtheid en kompleksiteit van die teorie uitgebou. Dit was moeilik om die teorie 

vanaf woorde na 'n presiese grafiese vorm te vertaal, maar dit het die navorser 

gehelp om verhoudings te finaliseer en tekortkominge in logika te ontdek. 

Strauss en Corbin (1998:238) noem in hierdie verband dat dit belangrik is om 'n 

duidelike grafiese voorstelling van die teorie te hê wat die hoofkonsepte en 

hulle verwantskappe saamvat.  

 

Die finale metodologie se stap wat tydens die begronding van 'n teorie vir die 

beoogde model geneem is, was om die proses wat gevolg is te evalueer. 

Hierdie evalueringsprosedure word in detail in Hoofstuk 9 bespreek. Met die 

oog op hierdie evaluering is dit in Gegronde teorie noodsaaklik om na die 

kriteria vir evaluering te gaan kyk. Dit word kortliks bespreek. 

  

2.9  KRITERIA VIR DIE EVALUERING VAN GEGRONDE 
  TEORIE  
 
Verskeie skrywers (vergelyk Strauss & Corbin, 1998:268; Haig, 1995:13) meld 

dat 'n sekere tipe inligting benut kan word om die navorsingsproses tydens die 

implementering van Gegronde teorie te evalueer, naamlik:  

 

 Die wyse en gronde waarop die oorspronklike steekproef geselekteer is; 

 watter hoofkategorieë na vore gekom het; 

 watter gebeurtenisse, insidente of aksies op sekere hoofkategorieë 

gedui het;  
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 op grond van watter kategorieë die teoretiese steekproeftrekking 

plaasgevind het, met ander woorde hoe teoretiese formulering die data-

insameling gelei het. Nadat teoretiese steekproeftrekking gedoen is, 

word bepaal hoe verteenwoordigend die kategorieë was ten opsigte van 

die data;  

 watter proposisies op die konseptuele verhoudings tussen kategorieë 

betrekking het en op watter gronde hulle geformuleer en bevestig is; 

 of daar gevalle was waar proposisies nie verduidelik het wat in die data 

gebeur het nie en hoe vir hierdie teenstrydighede verantwoording 

gedoen is; 

 of hierdie proposisies toe gewysig is;  

 hoe en op watter gronde die kernkategorie geselekteer is; 

 of hierdie insameling skielik of geleidelik was; 

 of dit moeilik of maklik was; en 

 op watter gronde die finale analitiese besluite gemaak is.  

 

Sommige van hierdie kriteria byvoorbeeld die benutting van 'n teoretiese 

steekproeftrekking eerder as statistiese steekproefneming mag moontlik as 

onkonvensioneel binne die navorsingsproses beskou word. Nogtans is hulle 

noodsaaklik ten einde die analitiese logika wat deur die navorser benut is te 

evalueer. Strauss en Corbin (1998:269) is van mening dat wanneer die 

navorser hierdie inligting verskaf dit die leser in staat stel om die logika van die 

navorser se komplekse koderingsprosedure te volg en te verstaan. 

 

Pandit (1996:2) noem vyf analitiese fases wat vir die benutting van Gegronde 

teorie geïdentifiseer kan word, naamlik: 

 

 navorsingsontwerp;  

 data-insameling;  

 data-ordening; 

 data-analise; en 

  literatuurvergelyking.  
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Binne hierdie fases kan nege prosedures geïdentifiseer word wat aan die hand 

van vier navorsingskwaliteitkriteria geëvalueer word. Hierdie prosedures word 

in hoofstuk 9 as deel van die samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings 

van hierdie studie bespreek. 

 

2.10  SAMEVATTING 
 

Dit was die navorser se verantwoordelikheid om te verseker dat haar studie 

aan die spesifieke wetenskaplike maatreëls, prosedures en vereistes van die 

Gegronde teorie voldoen. In Hoofstuk 2 is 'n omvattende verklaring gebied hoe 

daar te werk gegaan is om aan die wetenskaplike aard van die metode wat 

geselekteer is getrou te bly. 

 

Die navorser moes op 'n sensitiewe en kreatiewe wyse insig ontwikkel om 

begrip te hê vir dit wat die data werklik reflekteer ten einde betekenisvolle 

teoretiese bevindings saam te stel. Indien daar nie 'n metode bestaan het wat 

die navorser kon implementeer om sodanige insig te demonstreer nie, sou die 

navorsing futiel gewees het.   

 

Hoofstuk 2 het stapsgewys hierdie metode uiteengesit sodat die leser begrip 

kan hê vir verdere prosesse wat in die res van die navorsingsverslag volg. In 

Hoofstuk 3 word die resultate beskryf wat die empiriese toepassing van hierdie 

metodologie gevolg het as eerste stap in die ontwikkeling van 'n multikulturele 

beradingsmodel wat teoreties begrond is.  
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HOOFSTUK 3 
 

EMPIRIESE BEVINDINGE 
 
 
 
 
 

3.1   INLEIDING 
 
Die metodologie wat tydens hierdie studie benut is, is breedvoerig in 

Hoofstuk 2 beskryf. Getrou aan die kwalitatiewe aard van die studie en 

binne die konteks van Gegronde teorie betree die navorser na die 

beskrywing van die navorsingsproses die empiriese veld. Binne die 

konteks van Gegronde teorie verwys Pandit (1996:45) hier na die analitiese 

fase en die eerste stap van data-insameling. Daar kan ook na hierdie 

proses as die spesifiseringsfase verwys word. Hierdie hoofstuk bied dus 'n 

uiteensetting van die proses wat gevolg is in die begronding van die teorie. 

Die teorie wat ongegrond is en wat begrond moet word binne 'n formele 

teorie kan soos volg uiteengesit word: 

 

Die multikulturele berader in Suid Afrika besit sekere vaardighede vanweë 

die opleiding wat hy aan Suid-Afrikaanse opleidingsinstellings ontvang. 

Hierdie vaardighede sluit nie noodwendig die konsep van multikulturaliteit 

in nie wat beteken dat die student nie toegerus is om suksesvol binne die 

multikulturele omgewing hulp aan ander te verleen nie. 'n Model met 

toepaslike komponente van multikulturaliteit in die kurrikulum van 

opleidingsinstellings in Suid-Afrika behoort hierdie probleem te ondervang. 
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Ten einde hierdie teorie te begrond het hierdie hoofstuk die volgende ten 
doel: 
 

 Die kodering van: (1) die verskynsel, (2) oorsaaklike faktore, (3) 

omstandighede wat inmeng om die natuurlike verloop van die 

verskynsel teen te werk, (4) die konteks, en (5) die aksie- en 

interaksiestrategieë;  

 om gevolgtrekkings uit die data te kodeer;  

 om 'n storielyn te skryf wat in 'n model vergestalt kan word; en  

 die begronding van die ongegronde teorie in 'n formele begronde 

teorie. 

 
Die verloop van die navorsingsproses was gestruktureerd en doelmatig en 

word vervolgens bespreek. 

 

3.2   DIE NAVORSINGSPROSES 
 
Die keuse wat die navorser gemaak het omtrent die tipe data wat gebruik 

sou word het onder meer onderhoude, dokumente, en 'n kombinasie van 

beide ingesluit. Die materiaal is gekies op grond van die soort inhoud wat 

die grootste potensiaal het om die tipe inligting wat benodig word te 

verskaf. 

 

Die navorser het individue en tersiêre opleidingsinstellings in die Wes-Kaap 

geselekteer deur gebruik te maak van doelgerigte niewaarskynlikheid 

steekproeftrekking waar sy met behulp van onderhoude data kon insamel. 

Die navorser het sover moontlik gefokus op die individu wat eerstehandse 

ervaring en belewenis het van beraders in 'n multikulturele klimaat.  
 
Die navorser het gepoog om die teoretiese steekproeftrekking sistematies 

en wydgespreid toe te pas ten einde groter verskeidenheid te ontdek wat in 

die teorie ingebou kon word. Deur die benutting van teoretiese 

steekproeftrekking, is die navorser ondersteun om spesifieke databronne 
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op te soek totdat elke kategorie versadig was. Die data is tegelykertyd 

ingesamel en geanaliseer met behulp van  koderingprosedures. 

 
Nadat die navorser besluit het op die respondent, plek, tyd en tipe data wat 

ingesamel moes word, was sy gereed om 'n onderhoudskedule saam te 

stel en areas van waarneming te identifiseer. Vorige navorsing wat as 

loodsstudie kon dien (Van der Hoven, 2004) het konsepte as vertrekpunt 

aangedui wat sinvol gebruik kon word met die opstel van die 

onderhoudskedule.  

 

3.2.1 Die benutting van persoonlike refleksie tydens 
die navorsingsproses 

 
Sowel die navorser as die respondente het eie menings, ervarings en 

aannames na die navorsingsproses gebring. Hierdie aspekte moes in die 

ontleding van data in berekening gebring word. Voordat onderhoude met 

respondente gevoer is, het die navorser haar eie gedrag, vooropgestelde 

waardes en menings omtrent haar eie kulturele waardes, aannames en 

ervaring van multikulturele berading ondersoek en beoordeel. Hierdeur kon 

die navorser 'n bewustheid ontwikkel van die negatiewe invloed wat haar 

eie en respondente se vooroordele, aannames of menings op die analise 

mag hê ten einde te verseker dat die proses so objektief moontlik sou kon 

geskied. 

 

Nadat die navorser met die navorsingsproses begin het, het sy gepoog om 

terug te staan en situasies krities te analiseer, die neiging om 

bevooroordeeld te wees te herken, abstrak te dink, buigsaam en oop te 

wees vir konstruktiewe kritiek, sensitief te wees vir die woorde en aksies 

van respondente, en om toegewyd te wees tot die werkproses.  

 

Die navorser het tydens data-insameling 'n hoë premie op objektiwiteit 

geplaas deur haarself oop te stel en 'n gewilligheid te toon om aandagtig 
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na elke respondent te luister. Hierdie konkrete besluit het meegehelp in die 

proses om response van die respondente korrek te kon weergee. 

 

Die navorser het sensitiwiteit behou deur insident vir insident in die data te 

vergelyk. Daar is soos volg te werk gegaan: 

 

 Die navorser het veelvuldige sienings van 'n gebeurtenis oorweeg 

deurdat data oor dieselfde gebeurtenis of verskynsel op verskillende 

wyses ingesamel is deur middel van onderhoude, waarnemings en 

geskrewe verslae. Die navorser het van tyd tot tyd teruggestaan en 

bevraagteken wat in die situasie plaasgevind het, en haarself 

afgevra of dit wat sy waarneem eg is en of die data wat ingesamel is 

aan die werklikheid beantwoord. 

 Alle teoretiese verduideliking, kategorieë, proposisies en vrae 

omtrent die data wat verkry is, is teenoor data in daaropvolgende 

onderhoude of waarnemings bevestig en: 

 Navorsingsprosedures is noukeurig gevolg, soos die prosedure 

waar vergelykings getrek is, vrae gestel is, en steekproeftrekking oor 

teoretiese konsepte wat na vore gekom het. Prosedures is vaardig 

maar buigsaam aangewend soos onderskryf deur Strauss en Corbin 

(1998:43).  
 

3.2.2  Werkswyse 
 
Data is herhaaldelik ingesamel wat vir die navorser 'n aanduiding gegee 

het van watter tipe data verder ingesamel moes word.  

 

Die eerste stap in die proses van teoriegenerering om 'n teorie te begrond 

is konseptualisering. 'n Konsep is 'n geëtiketteerde verskynsel en 'n 

abstrakte verteenwoordiging van 'n gebeurtenis wat die navorser as 

betekenisvol geïdentifiseer het (Strauss & Corbin, 1998:103). 
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Die navorser het met haar magisterstudie wat as loodsstudie vir hierdie 

studie gedien het, die berader se hantering van die beradingsproses met 

die kliënt vanuit 'n ander kultuur bestudeer en hanteringsriglyne vir die 

berader daaruit geformuleer (Van der Hoven, 2004). Na aanleiding van 

resultate wat gegenereer is, is bevind dat beraders gewoonlik nie 

multikultureel bevoeg was om aan die kliënt vanuit 'n ander kultuur 

doeltreffende professionele hulpverlening te verskaf nie. In die huidige 

navorsing is hierdie ongegronde konsepte dus as vertrekpunt gebruik om 'n 

gegronde teorie te genereer.  

 

3.2.3  Proses van ontleding en kodering 
 

Die basiese proses wat gevolg is, kan soos volg eenvoudig verduidelik 

word. 'n Konsep is geïdentifiseer deur middel van 'n onderhoud, waarna die 

konsep bevestig is in die literatuur wat deur middel van teoretiese 

steekproeftrekking geïdentifiseer is. Kategorieë is ontdek wat weer in 'n 

volgende rondte deur middel van 'n volgende onderhoud ondersoek is. 

Indien subkategorieë hieruit voortgevloei het, is die subkategorieë vanuit 

die literatuur wat met 'n teoretiese steekproef geïdentifiseer is verder 

ontleed en opgeteken. Hierdie proses het herhaal totdat versadigingspunt 

bereik is en kategorieë en subkategorieë vanuit die onderhoude en teorie 

versadigingspunt bereik het. Om seker te maak dat die inhoud binne die 

konteks van die probleemstelling bly, is inhoud deur middel van 

koderingsprosesse aan mekaar verbind. Die verfynde detail van 

bogenoemde proses, asook hoe daar by elke konsep, kategorie en 

proposisie uitgekom is, word in die volgende paragrawe in teoretiese terme 

en vanuit die literatuur verantwoord.  

 

Die navorser het 'n mikro-analise op die ingesamelde data uitgevoer deur 

'n gedetailleerde lyn-tot-lyn-analise van 'n woord, 'n sin, of 'n paragraaf te 

maak om aanvanklike kategorieë met hulle eienskappe en dimensies te 

genereer en om verhoudings tussen kategorieë voor te stel (Strauss & 

Corbin, 1998:57). Sy het noukeurig op sowel eendersheid as verskille of 
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teenstrydighede tussen eienskappe gelet ten einde dit te klassifiseer. 

Hierna het die navorser 'n lys van eienskappe en dimensies opgestel vanuit 

die werklike data wat deur middel van verdere analise en data-insameling 

bevestig en uitgebrei is. Dit het daartoe gelei dat die navorser se teoretiese 

verduidelikings vollediger, meer spesifiek en digter was soos deur Strauss 

en Corbin (1998:95) voorgestel. 

 

Die proses van konstante vergelykende analise het 'n diepte-begrip 

gefasiliteer wat die navorser die geleentheid gebied het om begrip te verkry 

vir die wyse waarop kodes in onderskeie kategorieë inmekaarpas. Hierdie 

proses het die kernkategorie, naamlik opleiding in multikulturele berading in 

die konteks van multikulturaliteit na vore laat kom as die sentrale tema.  

 

3.2.3.1 Koderingsproses  
 
Die drie wyses van kodering wat benut is word vervolgens bespreek: 
 

• Oop kodering 
 
Die primêre fokus van die navorsing was om 'n multikulturele 

beradingsmodel vir tersiêre opleiding te ontwikkel. Hierdie stelling beteken 

dat die opleidingsinstelling 'n multikulturele beradingsmodel benodig om die 

student toe te rus om multikulturele berading te kan doen. Inligting uit die 

koderingsproses verkry het hierdie aanname bevestig.  

 

Die eerste fase van oop kodering was om aan die hand van die 

substansiële teorie vas te stel watter multikulturele opleiding, indien wel, 

deur die opleidingsinstelling aan die student gebied word, asook wat die 

verantwoordelikheid of amptelike beleid van die opleidingsinstelling is met 

betrekking tot multikulturele opleiding.  

 

Inhoud is vanuit die ingesamelde data ontleed, waaruit konsepte 

geïdentifiseer is wat op hulle beurt in kategorieë gegroepeer is. 
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Sistematiese vergelyking van nuwe inligting vanuit onderhoude verkry het 

weer nuwe vrae laat ontstaan. Uit hierdie ondersoek het 'n oorkoepelende 

vraag na vore gekom wat die bestaande argumente in 'n bepaalde rigting 

gestuur het. Hieruit is die kernaspekte vir die beplande model 

geïdentifiseer.  Die oorkoepelende vraag was soos volg:  

 
Wat sou die mees toepaslike komponente as rigtingwyser wees binne 

'n opleidingsprogram aan die student in die professionele 

diensberoepe ten einde hom voor te berei om berading te voorsien 

aan die kliënt vanuit 'n ander kultuur as sy eie? 

 
Vanuit die data-insameling en -analise het die kategorieë bepaalde 

komponente vir 'n opleidingsmodel uitgewys. Hierdie komponente het die 

boustene van die beplande model gevorm en het die volgende 

voorgestelde konsepte in multikulturele berading omsluit, naamlik 

beginsels van multikulturele berading, die prosesse van multikulturele 

berading, en elemente betrokke in multikulturele berading.  

 

Die uitgangspunt dat 'n multikulturele beradingsmodel vir tersiêre opleiding 

'n oplossing sal bied vir die voorsiening van bevoegde multikulturele 

beraders was egter steeds ongegrond, aangesien die inhoud van hierdie 

komponente nog onbekend was. 'n Verdere aanname was nodig waar die 

noodsaaklikheid van 'n opleidingsmodel waarbinne hierdie komponente 

vergestalt kon word, uiteengesit en vanuit die literatuur bevestig kon word. 

 

Die aanname is dus op hierdie stadium van die navorsingsproses gemaak, 

naamlik dat die student wat deur die opleidingsinstelling multikultureel 

opgelei word bevoeg is om multikultureel hulp te verleen. 

 

Die fokuspunt van die navorsing word nou multikulturele opleiding vir die 

berader. 'n Verdere kodering is uitgevoer ten einde die navorser in staat te 

stel om te bepaal presies wat die verskillende komponente van die model 
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sou moet behels. Data is by wyse van verdere onderhoude ingesamel ten 

einde vas te stel watter paradigmatiese perspektief geskik sou wees vir die 

multikulturele beradingsmodel, en watter beginsels, konsepte, proses en 

elemente by 'n multikulturele beradingsmodel van belang is.  

 

Nadat die oop kodering afgehandel is kon die verfyning van konsepte 

plaasvind.  

 

• Asstandige kodering  

 

Oop en asstandige kodering oorvleuel mekaar en is interafhanklik van 

mekaar. Asstandige kodering is die proses waar kategorieë op die vlak van 

hulle eienskappe en dimensies in verband gebring word met hul 

subkategorieë en impliseer dus 'n verfyningsproses, aldus Strauss en 

Corbin (1998:123).  

 

Tydens asstandige kodering kon die volgende vrae geformuleer word:   
 

 Watter komponente bied aan die opleidingsinstelling die 

vaardighede om die student multikultureel bevoeg op te lei? 

 Tot watter mate dra die opleidingsinstelling se opleidingsbeleid en 

organisasiefilosofie, asook die samestelling van personeel tot 

hierdie onbevredigende multikulturele opleiding by? 

 Tot watter mate beïnvloed die beroepskode van die professionele 

diensberoepe multikulturele bevoegdheid?  

 
Op hierdie stadium kon geen formele kategorieë gestruktureer word nie en 

was dit dus nou die geleentheid om binne die riglyne wat Gegronde teorie 

daarstel vir die identifisering van kategorieë, daaraan aandag te skenk. Die 

eerste riglyn is om binne die konteks van die verskynsel bepaalde 

kategorieë te identifiseer. 
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• KATEGORIE I:   DIE VERSKYNSEL 

 

Die verskynsel van hierdie studie kon soos volg geformuleer word: Daar is 

'n verskynsel dat beraders in Suid-Afrika deur die opleidingsinstelling nie 

multikultureel bevoeg opgelei word nie. 

 

Die aanname wat op grond van vorige navorsing deur die navorser 

gemaak is soos uiteengesit in Bylae 10, is dat bepaalde aspekte in die 

opleidingsproses aangepak moet word ten einde die berader multikultureel 

bevoeg op te lei.  

 

Reaksie wat verkry is uit die navorsing wat gekodeer is, was dat 

multikulturele opleiding aan die student so gekodeer word dat dit 'n 

kardinale rol speel in die berader se multikulturele bevoegdheid. Hierdie 

kodering van die multikulturele proses word dan ook beskou as die 

kernkategorie van die navorsing.  

 

Die tweede riglyn wat gevolg is, was om binne die konteks van oorsaaklike 

faktore te bepaal waarom die verskynsel hom voordoen. Dit is soos volg 

gedoen: 

 

• KATEGORIE II:  OORSAAKLIKE FAKTORE 
 

Gevolgtrekking 1: 

Politieke bestel 

 
Uit die data-ontledings kon die afleiding gemaak word dat die vorige 

politieke bestel in Suid-Afrika waar nie alle rassegroepe toegang tot alle 

universiteite gehad het nie en multikulturele opleiding dus nie kon 

plaasvind nie, aanleiding gegee het tot persoonlike bevoorregting van 

sekere groepe in tersiêre opleiding. 
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Persoonlike bevoorregting het voortbestaan omdat die individu nie bereid is 

om dit af te staan of omdat hy nie genoegsaam van sy bevoorregte posisie 

bewus is nie. 

 

Die volgende riglyn om kategorieë te identifiseer was om die konteks te 

bepaal waarin gebeure plaasgevind het. Aangesien die fokus op die 

konteks is, is dit noodsaaklik om die reaksie tydens data-insameling as 

deel van die navorsingsproses weer te gee. Tipiese opmerkings van 

respondente word dus binne hierdie kategorie ingesluit.  

 

• KATEGORIE III:  KONTEKS 
 

Die konteks beskryf spesifieke stelle toestande wat 'n stel omstandighede 

of probleme (verskynsel) skep of in stand hou waarop die individu met 

aksie/interaksie reageer. Dit lokaliseer gebeure wat aan die verskynsel 

gekoppel kan word, aldus Strauss en Corbin (1998:131). 

 

Gevolgtrekking 1: 

Onwilligheid tot verandering 

 

Uit die data-ontledings kon daar tot die gevolgtrekking gekom word dat die 

opleidingsinstelling dikwels nie bereid is om multikulturele opleiding 

deurlopend in 'n opleidingskurrikulum in te faseer nie.  

 

Tipiese opmerkings van respondente sluit onder meer in; byvoorbeeld 

respondent 7: 

 

My opleidingsinstelling is steeds onwillig om multikulturele 

opleiding deurlopend in te faseer. 
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Respondent Gevolgtrekking 2: 

Kultuurtoepaslike vaardighede 

 

Data-ontleding het uitgewys dat die opleidingsinstelling nie noodwendig 

aan die student kultuurtoepaslike vaardighede bied nie. Hierdeur kan die 

kliënt vanuit 'n ander kultuur in 'n beradingskonteks nie gehelp word nie.  

 

Tipiese opmerkings van respondente sluit onder meer in; byvoorbeeld 10: 

 

Dit is deel van die terapeut se werk om 'n oop gemoed en nie 'n 

veroordelende houding te hê en nie sy eie waardes op die kliënt 

af te dwing nie. Dit is ook baie gevaarlik as die terapeut nie 

kans sien om met die diverse kliënt te werk nie. Die regte 

riglyne gegewe deur teorie en praktyk is dus noodsaaklik. Elke 

kliënt moet die reg verkry om beradingsdiens te ontvang. 

 

Gevolgtrekking 3: 

Rassisme, etnosentrisme en stereotipering  

 

Die opleidingsinstelling is nie kundig genoeg of besit moontlik nie die 

vaardighede om rassisme, etnosentrisme en stereotipering effektief uit te 

skakel nie.  

 

Tipiese opmerkings; byvoorbeeld respondent 4 noem:  

 

Die student moet geleer word om ontslae te raak van sy 

stereotipering. 
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Respondent 5 se kommentaar lui: 

 

Die konflikte, hartseer van rassisme, en die verkeerde dinge 

wat aan mense gedoen word, moet deur 'n diverse groepie 

studente in die klas bespreek word. Die goed wat daardie 

student en daardie mense moet deurwerk is baie pynlik van 

aard. As jy regtigwaar suksesvol wil wees en goeie kandidate 

wil oplewer moet jy diversiteit in jou personeel toelaat dat van 

die begin af moet daar die besluit wees dat dit is vir ons almal 

belangrik. Daardie sensitiwiteit moet begin ontwikkel waar almal 

geforseer word om diversiteit in die werksplek te aanvaar. Ons 

(as dosent) het 'n verpligting om die produk so voor te berei dat 

hulle al die diversiteit kan hanteer. (bv. ek kan met hulle werk, 

ek wil met hulle werk en ek het met hulle gewerk). 

 

Respondent 10 reageer soos volg: 

 

'n Groot deel van die Suid-Afrikaanse gemeenskappe ervaar 

nog groot probleme om 'n oop-gemoed te handhaaf en 

dieselfde respek vir almal in ons land te toon en leef eintlik hul 

eie lewens volgens apartheidswette wat onuitgesproke is. 

Rassisme is dus 'n realiteit. 

 

Gevolgtrekking 4 

'n Westerse benadering 

 

Uit die data-ontledingsproses het dit na vore gekom dat tersiêre 

opleidingsinstellings in Suid-Afrika dikwels hulle opleidingsmodelle 

hoofsaaklik op Westerse modelle en benaderings skoei. Redes hiervoor 

kan wees dat daar nie genoegsame navorsing oor 'n tipiese geïntegreerde 



 71

Afrika-model bestaan nie. Dit lei daartoe dat die student nie toegerus kan 

word om op 'n later stadium ander opleidingsmodelle te assimileer en toe 

te pas in sy hulpverlening aan die multikulturele kliënt nie. Die student is 

dus nie in staat om die kliënt binne konteks en in interaksie met sy 

omgewing waar te neem nie. Weens hierdie beperkte 

navorsingsgeleenthede en uitkomste word Afrika-groepe se konteks nie 

noodwendig altyd in ag geneem nie. 

 

Tipiese opmerkings; byvoorbeeld respondent 1 se mening hieroor: 

 

Indien jy 'n sielkundige wil wees, wil jy gedrag verstaan en met 

gedrag werk. Gedrag is egter nie net wit nie of net swart nie. Dit 

het verskillende kulturele agtergronde en 'n mens wil meer en 

meer leer en wil weet hoe om met verskillende soort verskille te 

werk. There is always a need for us to learn and begin to think 

about working with people from different context. It is almost an 

ongoing quest as a psychologist to look for those opportunities 

that sensitizes you to difference. 

 

Respondent 10:  

 

Daar is dus nog steeds 'n groot proses om deur te gaan totdat 

volle integrasie bereik is. Hierdie aangeleentheid kan hanteer 

word in opleiding met behulp van klasse en die aanbieding van 

modules wat aangepas is vir 'n Suid-Afrikaanse model vir 

hulpverlening en nie noodwendig die gebruik van die Westerse 

modelle nie. 
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Respondent 2:  

 

Die gemaksone om studente te leer uit 'n reeds ontwikkelde 

teksboek, sal altyd daar wees. 

 

Respondent 5:  

 

Ons bewustheid hieroor is nog jonk – ons moet nou wegspring 

en ons eie identiteit met betrekking tot opleiding aankweek. 

 
Veranderlikes wat in die kategorisering van inhoud tussenbeide tree moet 

egter ook in ag geneem word. Die riglyn wat gebied word om dit te 

akkommodeer is Kategorie IV wat na tussenkomende toestande verwys. In 

die konteks van die studie verwys tussenkomende toestande in 'n model na 

interne en/of eksterne elemente wat 'n invloed mag uitoefen op die 

fenomeen wat ondersoek word. Hierdie tussenkomende toestande word 

nou ook aan die hand van gepaste aanhalings uiteengesit. 

 

KATEGORIE IV:  TUSSENKOMENDE 
TOESTANDE: (Literatuurkontrole in Hoofstuk 8) 

 

Gevolgtrekking 1: 

Kulturele agtergrond 

 

Weens min blootstelling verkry die student nie die nodige kennis van die 

kliënt se kulturele agtergrond nie.  
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Tipiese opmerkings; byvoorbeeld respondent 9 het so hierop reageer:  

 

Dit is belangrik om ander kulture se tradisies te ken want dit kan 

jou terapie kelder as jy nie hierdie kennis het nie. 'n Persoon op 

sigself is kompleks so wat nou nog as jy met ander kulture, 

tradisies en nog werk. Dit sal goed wees om by basiese dinge te 

begin en dan meer kompleks te werk. Hy meen mens kan nie 

binne drie jaar of vier jaar of selfs tien jaar genoeg van ander 

mense se kulture weet nie. Langer kursusse dwarsdeur die 

kurrikulum gaan 'n groter impak hê as slegs twee-dag 

werkwinkels. Mense is te kompleks Ek voel mens kan nie binne 

drie of vier of selfs tien jaar genoeg kennis besit van ander 

mense se kulture nie omdat die mens te kompleks is. 

 

Respondent 7 reageer soos volg:  

  

Ek beskou deeglike studie van verskillende kulture as 'n 

belangrike aspek, dit moet met die nodige erns deurgekyk word 

en as top prioriteit ..., 'n ideaal, gesien word. 'n Manier van 

dinge doen, of selfs die manier van mense aanspreek is nodig 

om aangeleer te word. 

 

Respondent 5 meen: 

 

Die berader moet geleer word om nederig te wees en die kliënt 

om inligting te vra wanneer kennis ontbreek. Dit help om die 

verhouding tussen berader en kliënt te bou. 
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Gevolgtrekking 2: 

Rassisme  

 

Dit gebeur soms binne die konteks van opleiding dat die student 'n 

negatiewe emosionele reaksie tot ander rasse en etniese groepe mag hê.  

 

Tipiese opmerkings; byvoorbeeld respondent 10: 

 

'n Groot deel van die Suid-Afrikaanse gemeenskappe het nog 

groot probleme om 'n oop gemoed te handhaaf en dieselfde 

respek vir almal in ons land te toon. Mense leef eintlik hulle eie 

lewens volgens apartheidswette wat onuitgesproke is. 

Rassisme is dus 'n realiteit. 

 

Respondent 6 meen: 

  

Die tweedejaarstudent kan in die klaskamer aan 

besprekingsgroepe deelneem om sy opinie te lug en te sê waarin 

hy glo en hoe hy die wêreld sien sonder om mense te verkleineer 

vir hulle tradisionele sienings. Hy moet die persoon respekteer vir 

die wyse waarop hy verskillend is, en leer hoe hy verskillend is. 

 

Gevolgtrekking 3: 

Wêreldbeskouing 

 

Uit die data-ontledings was dit duidelik dat die kliënt vanuit 'n ander kultuur 

dit mag beleef dat sy wêreldbeskouing nie begryp of gerespekteer word 

nie.  
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Tipiese opmerkings: 

 

Respondent 6 meen die narratiewe benadering sal hier van toepassing 

wees, want die kliënt moet sy storie vertel aan die berader. Respondent het 

soos volg gereageer: 

 

In narratiewe terapie is die fokus op die persoon se lewenstorie 

waar die kliënt byvoorbeeld die rol van die voorvader in sy lewe 

omskryf. Professionele opleiding kan die berader toerus om 

bewustheid te ontwikkel vir die kliënt se wêreldbeskouing. 

 

Gevolgtrekking 4 

Die mag waaroor 'n rassegroep beskik 

 

Uit die data-ontleding was dit duidelik dat 'n persepsie bestaan dat 

spesifieke rassegroepe oor groter mag as ander beskik. Die invloed van 

die dinamika van rassemag word nie altyd erken of hanteer nie. Die 

benutting van inhoud en vakliteratuur waar verwys word na die dinamika 

van ras en kultuur word in die opleiding van beraders vermy. 

 

Gevolgtrekking 5: 

Ongemak met die hantering van kulturele aangeleenthede 

 

Uit die data-ontleding was dit duidelik dat die voorkoms van ongemak oor 

aspekte van kultuur en ras in multikulturele berading nie in die opleiding 

hanteer word nie. So word die student nie geleer om in die beradingsmilieu 

met multikulturaliteit om te gaan nie en weet ook nie hoe om in die konteks 

van 'n opleidingsituasie met ongemak te handel indien kulturele aspekte 

aangeraak sou word nie. Blootstelling wat studente in die opleiding hieraan 
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kry, is beperk tot dit wat bloot in die konteks van teorie aan hulle gebied 

word. Persoonlike leerervarings word dus beperk.  

 

Tipiese opmerkings: 

 

Respondent 4 stel dit dat mense ongemaklik voel om oor ras, geslag en 

vooroordeel te praat: 

 

Wanneer die swart dosent hierdie kwessies in die klaskamer 

aanspreek word hy gemarginaliseer omdat hy swart is en word 

daar gesê dat hy gepreokkupeer met swart kultuur is. Daarom is 

dit belangrik dat die wit dosent ook hierdie kwessies in die klas 

sal aanbied sodat dit nie politiek gelaai is nie. 

 

Die vyfde riglyn vir die identifisering van kategorieë behels die aksie en/of 

interaksie voortvloeiend uit alle ander kategorieë. Hierdie kategorie stel ook 

die basis daar vir enige beplande modelle wat uit die begronding van die 

teorie mag voortvloei. Die navorser het dus hierdie kategorie benut om die 

komponente wat vanuit die eerste oop kodering as belangrike boustene vir 

'n model na vore getree het te begrond. Die kategorie staan as 

aksie/interaksie bekend en kan soos volg uiteengesit word: 

 

• KATEGORIE V  AKSIE/INTERAKSIE 

 

SUBKATEGORIE 1:  BEGINSELS  (Literatuurkontrole in Hoofstuk 6) 
 

Gevolgtrekking 1 

Die beginsel dat elke kliënt oor 'n unieke waarde-oriëntasie beskik 

 

Uit die data-ontleding was dit duidelik dat die beginsel van respek vir elke 

kultuur se unieke waarde-oriëntasie gehandhaaf moet word.  
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Tipiese opmerkings; byvoorbeeld respondent 8 noem in dié verband:  

 

Mense is te kompleks. Ek het glad nie genoeg kennis oor ander 

kulture om werklik hulle wese regtig te verstaan. 'n Mens kan 

nie binne drie jaar of vier jaar of selfs tien jaar genoeg van 

ander mense se kulture weet nie. 

 

Respondent 10:  

 

Etiek beskou ek as baie belangrik en ek meen dat daar altyd 'n 

etiese komponent betrokke by hulpverlening is. 'n Bewustheid 

van jou waardes en norme is belangrik. 

 

Gevolgtrekking 2 

Die beginsel dat rassistiese oriëntasies uitgewis moet word 

 

Uit die data-ontleding kon die navorser aflei dat die berader die 

verantwoordelikheid en rol het om gelykheid en regverdigheid teweeg te 

bring en dus nie patologiese verskynsels soos rassisme te akkommodeer 

nie. Die student moet toegerus word om spesifieke kenmerke van rassisme 

in die opleidingsinstelling, gemeenskappe en die nasie te kan herken en 

dan te hanteer.  

 

Tipiese opmerkings; byvoorbeeld respondent 1 noem onder meer: 

 

Deel van my eie studiebenadering was dat ek is nie van hierdie 

konteks nie; ek wil myself graag net blootstel aan verskillende 

maniere van dink en wees en oor hoe om met cultural diversity 

te werk. Understanding issues of social justice that because of 

differences there are prejudices, that people become oppressed 

because they weren’t male, or female. One has to become 

aware of how people are on the wrong side of differences, have 

suffered. How they are oppressed and how they become 

marginalised as well, and how they don’t have a voice. 
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Therefore we need to look at issues around social justice to 

restore their voices, to restore their rights and dignity. This 

should be at the heart of psychology. Ek sal 'n raam daarom sit, 

ek sal dit wil goud maak, dit wil neon maak, en ek sê dit moet op 

'n manier vertel word in die kursusse. It is the outcome of 

prejudice of not being sensitive to multicultural differences. 

Ruimte moet geskep word vir hierdie perspective of social 

justice.  

 

Gevolgtrekking 3 

'n Stel universele beradingsbeginsels is toepaslik in die konteks van 

multikulturaliteit – hierdie universele beginsels kyk in die besonder na die 

uniekheid van die individu 

 

Data-ontleding het uitgewys dat elke kliënt op 'n unieke wyse na aspekte in 

die lewe kyk, wat deur sy kulturele agtergrond beïnvloed word. Ten spyte 

hiervan bestaan daar 'n stel universele beradingsbeginsels wat deur die 

bank toegepas kan word. Hierdie beradingsbeginsels kan ook as 

lewensbeginsels beskou word. Universele beradingsbeginsels is verder 

ook geskoei op die reg op uniekheid, dit wil sê om 'n eie kultuur te midde 

van ander kulture te mag aanhang.  

 

Tipiese opmerkings; byvoorbeeld respondent 8 noem dat sy as Katoliek 

gekant is teen aborsie, maar besef dit is haar beginsel. Dit is waarvoor sy 

staan. As sy berading doen met die tiener wat vir 'n aborsie moet gaan, 

dan beïnvloed haar eie beginsels en opvattinge nie haar optrede nie. Sy 

beskou die kliënt: 

 

for who she is, where she is. 
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Gevolgtrekking 4: 

Die beginsel dat multikulturele bevoegdheid uit komponente van 

bewustheid, kennis en vaardighede bestaan. 

 
Uit die data-ontleding is dit duidelik dat die berader die beginsels van 

multikulturele bevoegdheid moet respekteer. Hierdie beginsels bestaan uit 

drie aspekte, naamlik multikulturele bewustheid, kennis en vaardighede.  

 

Dit het op hierdie stadium in die navorsing ook duidelik geword dat die 

navorser, ten einde die beginsels te implementeer, 'n paradigmatiese 

verwysingsraamwerk nodig het van waaruit alle komponente van 'n 

multikulturele beradingsmodel aangebied sou kon word. 

 

Tipiese opmerkings: 

 

Respondent twee se reaksie hierop:  

 

Ek beskou bewuswording van my onbevoegdheid as verskriklik 

belangrik omdat onkunde een van die fundamentele hindernisse 

is in multikulturalisme. 

 

Respondent drie:  

 

Ek beskou bevoegdheid as wanneer jy bewus is omtrent wie jy 

is, en jou eie blinde kolle ken. Jy is bewus dat vooroordele en 

bevooroordeeldheid veral in die konteks van Suid-Afrika almal 

affekteer en dat mense steeds deur 'n sisteem onmenslik 

behandel word. Die berader moet 'n oopheid hê om te kan 

omgaan met mense uit al die verskillende groepe. 
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SUBKATEGORIE 2:  PROSESSE  (Literatuurkontrole in Hoofstuk 7) 
 

Gevolgtrekking 5 

Opleiding in multikulturele berading begin by 'n besliste filosofie waar 

multikulturaliteit ondersteun word 

 

Uit die data-ontledingsprosesse kan die volgende saamgevat word: Die 

opleidingsinstelling moet 'n filosofie hê wat kwessies insluit soos 

motivering, 'n teoretiese raamwerk vir berading, die definiëring van 

multikulturaliteit, en die terrein waarbinne die opleiding funksioneer.  

 

'n Tipiese opmerking; byvoorbeeld respondent 3 meen:  

 

Daar moet by ons universiteit se bestuur oor die 

opleidingsfilosofie van die instelling binne die konteks van 

dinkskrums geredeneer word. Die dag-tot-dag bestuur van die 

departement moet 'n forum hê waar elkeen sy opinie kan lug oor 

wat verkeerd is en wat reggestel moet word. Die universiteit 

moet bybly met sosiale verandering en bewus wees van alles 

wat in die land verander. Ek dink ook die filosofie wat die 

instelling ondersteun moet ingebou word in die bestuur van elke 

departement. 

 

Gevolgtrekking 6 

Die proses van institusionele ondersteuning in opleiding 

 

Uit die data-ontleding was dit duidelik dat die opleidingsinstelling 'n 

verantwoordelikheid het om die multikulturele proses te ondersteun ten 

einde 'n bevoegde multikulturele berader te ontsluit wat bewustheid, kennis 

en vaardighede ontwikkel het om aan die multikulturele kliënt gepaste 

dienslewering te verskaf. Die opleidingsinstelling moet elke student help 

om sy multikulturele vrese te oorkom, sy etnosentrisme te konfronteer, en 
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vaardighede te ontwikkel in 'n atmosfeer van aanvaarding, sagsinnige 

konfrontasie, gerusstelling en aanmoediging.  

 

'n Tipiese opmerking was soos volg; byvoorbeeld respondent 2: 

  

As sielkundige is dit vir my baie erg om te dink dat 'n derdejaar 

hier kan uitloop met dieselfde vooroordele wat hy/sy hier 

ingekom het hier in die eerste jaar. 

 

Gevolgtrekking 7 

Die bevordering van institusionele diversiteitsprosesse 

 

Uit die data-ontledings was dit duidelik dat die opleidingsinstelling gereeld 

kwessies rakende diversiteit, soos die studentesamestelling, evalueer. 

Genoeg prosesse is reeds in werking gestel wat die invloed van 

diversiteitsinisiatiewe evalueer. Die opleidingsinstelling moet egter saam 

met die diversiteitsinisiatiewe hulleself verbind tot multikulturaliteit en die 

akademiese sukses van alle studente op hierdie vlak. 

 

'n Stel standaarde kan aan die instelling riglyne bied waarbinne die student 

sowel begrip as sukses in hulpverlening met multikulturele groepe kan 

verhoog. Hierdie riglyne bied dus spesifieke kennis en inligting omtrent die 

spesifieke groepe waarmee die student werk en waarbinne die student 

bewus gemaak word van alle aspekte binne die multikulturele domein. 

 

Tipiese opmerkings in hierdie verband; byvoorbeeld respondent 1:  

 

Daar moet genoeg diversiteit in die groep wees, anders help geen 

diversiteitsbewustheidsveldtogte nie. Daar moet 'n geleentheid of 

'n agtergrond of 'n e-pos geskep word waar mense kan praat en 

gesels oor verskille en dit moet 'n gefasiliteerde proses wees. 

Bespreking sluit in vrae oor kulturele grense en 

bevooroordeeldheid. Die Xhosa-man deel byvoorbeeld sy kultuur 

en sy interpretasie van berading met die klas waarop die ander 
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diverse studente vertel hoe hulle kulture daarvan verskil of 

ooreenstem. 

 

Respondent 6:  

 

So whatever die topic, it is to then look at culture differences, and how they 

get addressed, and to see what the similarities and differences are. 

 

Respondent 1: 

 

Dit moet eintlik van die begin af plaasvind. Baie keer is dit iets wat 

aangelas is deur die jaar en dan is die mindset alreeds geskep om 

op 'n sekere manier na dinge te kyk. 

 

Gevolgtrekking 8 

Die individu bevind hom in die konteks van 'n multikulturele omgewing wat 

reeds binne die opleidingsperiode benadruk moet word 

 

Data-ontleding het gedui op die fokus wat die opleidingsinstelling in die 

opleiding van die multikulturele beraders moet plaas, naamlik dat die kliënt 

in konteks beskou behoort te word, wat beteken dat sy kulturele agtergrond 

in ag geneem moet word. Berading moet aandag skenk aan kultureel 

toepaslike oplossings. In die opleiding is dit essensieel dat die student 

moet fokus op wat belangrik is vir die kliënt en sy omgewingsinteraksie op 

'n gegewe tyd.  

 

Tipiese opmerkings wat tot hierdie gevolgtrekking aanleiding gegee het: 

Respondent 1 definieer multikulturele berading soos volg: 

 

... as werk met die persoon in konteks, want konteks is eintlik 

meervoudig. Dit is manlik, kultuur, ouderdom, sosio-ekonomiese 

status en unieke ervarings. 
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Respondent 2:  

 

Ons is individue te midde van 'n konteks, hierdie konteks is altyd 

multikultureel en altyd anders as ons eie konteks, dit is met 

uitsondering dat 'n ander individu jou konteks met jou deel. Selfs 

in 'n huwelik van vyftig jaar is die konteks steeds man versus vrou. 

 

Respondent 3 sê:  

 

So I think we need to continue to create opportunities where 

students are taken out of their cultural comfort zone were they can 

engage with differences. 

 

Gevolgtrekking 9 

Ontwikkelingstrategieë is in akademiese departementele nodig ten einde 

personeel in staat te stel om multikulturele opleiding aan voorgenome 

beraders te bied. 

 

Daar kon vanuit die data-ontleding tot die gevolgtrekking gekom word dat 

net soos die student bemagtig moet word, dit die departement se etiese 

verantwoordelikheid is om ook in sy opleidingsbeleid diversiteit in 

vakkundigheid te reflekteer. Dit is dikwels vir 'n enkele departement moeilik 

om hierdie veranderings te weeg te bring indien hy hom in 'n omgewing 

bevind waar die organisasiekultuur nie noodwendig spreek van 'n 

diversiteitsopenheid nie.  

 

Tipiese opmerkings wat tot hierdie gevolgtrekking aanleiding gegee het: 

 

Volgens respondent 10: 

 

Die dosent wat iets aan die student wil leer se hart en siel moet 

daarin wees anders gaan die boodskap verlore. Die dosent wat 
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dus nie in diversiteit glo nie kan nie die boodskap oordra aan sy 

student nie.  

 

Respondent 10 noem in hierdie verband:  

 

Dit is belangrik om vas te stel wat binne jou kollegas se denke 

gebeur ten einde begrip daarvoor te hê. Daar word steeds 'n mate 

van weerstand ondervind tussen kollegas in departemente. Die 

departement moet konformeer om almal se kulture respek en 

agting voor te gee en 'n plek gee en daarvolgens te leer. 

 

Gevolgtrekking 10 

Die ontwikkeling van 'n multikulturele kurrikulum vir berading is noodsaaklik 

in die konteks van tersiëre akademiese instellings. 

 

Uit die data-ontleding was dit duidelik dat die dosent begrip moet ontwikkel 

vir die nuanses van multikulturele diversiteit in alle areas op die kampus, 

veral wat betref die kurrikulum wat vir die student aangebied word.  

 
Dit is ook noodsaaklik dat die opleidingsinstelling kulturele diversiteit op 

alle vlakke van die kursusinhoud moet infaseer en nie net as 'n enkele 

outonome kursus moet aanbied nie. Die beginsels van uitkomsgebaseerde, 

geïntegreerde onderrig moet hier van toepassing wees. Elke komponent 

van die opleiding moet 'n geïntegreerdheid ten opsigte van multikulturaliteit 

kan reflekteer. 

  

Tipiese opmerkings in die verband: 

 

Respondent 10 stel dit so: 

  

'n Model moet begin met amper 'n ‘cleansing of your thoughts’, om 

op 'n blanko papier te begin om ontvanklik te wees. Dit is moontlik 
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dat dit baie weerstand kan skep, selfs wanneer jy gekonfronteer 

word met beginsels wat regtigwaar geheel en al bots met jou eie 

waardesisteem. Dit is anders om 'n oop gemoed binne jou eie 

waardesisteem te hê as om 'n totale aanvaarding van waardes en 

norme (te hê) waarmee jy glad nie kan identifiseer nie of eers tot 

'n mate te identifiseer of 'n mate van begrip het om dit te kan 

implementeer nie. Dit is belangrik om ontvanklik te wees om 

insette rondom daardie verband te kan kry. Dit is nie 'n ‘quick fix’ 

nie, dit moet deurlopend aangebied word. 

 

Respondent 9 noem:  

 

Die kursus moet vroegtydig begin word en daar moet deurlopend 

daaraan aandag gegee word. Kulturele diversiteit is so kompleks 

dat jy dit nie net in 'n semesterkursus of selfs in 'n jaarkursus kan 

aanbied nie. 

 

Respondent 6 noem onder meer:  

 

Start early at the outset right from the first year. So I think the 

training needs to be flexible, enough to expose people but also to 

be able to understand where people are at that point in time. It is 

complex. 

 

Respondent 2 sê:  

 

Ek sou dink dat die sosiale konteks (vereis dat) aspekte van 

sielkunde geïntegreerd moet wees met die kurrikulum. 
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Gevolgtrekking 11 

Die doelbewuste bevordering van die student se leerproses deur middel 

van multikulturele klasse moet plaasvind 

 

Dit is uit die data-ontleding duidelik dat die opleidingsinstelling onbewuste 

differensiasie in die hantering van die individu, ook binne klasverband, 

moet vermy. Dit stel egter 'n uitdaging aan die instelling omdat dit dikwels 

meer en groter organisatoriese eise aan die instelling stel. Studente wat 

byvoorbeeld na aanleiding van taal gemarginaliseer word, word 

onbewustelik ook binne kultuurkonteks gemarginaliseer, wat multikulturele 

opleiding bemoeilik, aangesien die leerervaring nie noodwendig net uit 

teorie bestaan nie, maar ook uit blootstelling aan ander kulture binne die 

opleidingskonteks.  

 

Indien opleiding in berading aangebied word, is dit die taak van die 

opleidingsinstelling om ook aan die student blootstelling aan multikulturele 

supervisie te gee. Dit wil sê, die wit student ontvang supervisie by die swart 

dosent of omgekeerd. Die dosent staan in 'n gesagsverhouding tot die 

student, wat in die konteks van supervisie aan die student 'n uitstekende 

leergeleentheid bied om multikulturaliteit op dié vlak te beleef. Dit is egter 

belangrik dat die student duidelik bewus sal wees van die doel van 

multikulturele supervisie ten einde vooroordeel ten opsigte van die situasie 

te voorkom.  

 

Tipiese opmerkings in die verband; byvoorbeeld respondent 8 maak die 

volgende stelling:  

 

Daarom is dit ook belangrik om gereelde supervisie te hê waar jy 

jou opinies deel met ander professionele persone wat 'n ander 

insig kan gee daaromtrent. Multikulturele opleiding moet 'n 

voortdurende proses wees, selfs nadat die student gegradueer 

het. Jou universiteit is slegs jou eerste stappie van opleiding. 
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Respondent 2:  

 

Die meeste wat ek geleer het van ander kulture was waar ek my 

oopgestel het om te leer en bewus was daarvan dat ek moet leer. 

 

Respondent 3: 

 

Supervisie aan byvoorbeeld 'n bruin student is 'n uitdaging aan my 

– ek is voortdurend bewus van die kulturele diversiteit, in 

taalgebruik, in verstaan van of in toepassing, ek is soms stom van 

verbasing oor die misverstande wat kan plaasvind – selfs weens 

die wyse hoe verskillende kulture kommunikeer – des te meer in 'n 

opleidingsituasie waar almal afhanklik is van kommunikasie. 

 

Respondent 4: 

 

Die student moet nie net leer van die dosent nie, maar modelleer 

ook soms na aanleiding van die dosent se optrede. Die dosent 

moet dus verantwoordelik optree – ook binne die konteks van 

kultuur en aspekte van kultuur, en veral supervisie gesprekke 

uitlig.” “Ek sê vir 'n student in supervisie, dit is hoe ek dit vanuit my 

kulturele verwysingsraamwerk sal hanteer, kom ons gesels oor 

hoe jy dit vanuit jou kulturele verwysingsraamwerk sal hanteer – 

die beginsels van berading bly dieselfde, maar die kulturele geur 

gee dit dikwels 'n ander uitkoms. 

 

Gevolgtrekking 12 

Dit is nodig om te besin oor die duur van multikulturele opleiding deur seker 

te maak dat dit deurlopend in studiejare geïnkorporeer word.   

 

Uit die data-ontleding is dit duidelik dat 'n deurlopende multikulturele 

program in die kurrikulum belangrik is. Die opleidingsinstelling het ook 'n 
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etiese verantwoordelikheid met betrekking tot multikulturele opleiding op 

die vlak van voortgesette professionele ontwikkeling.  

 

Tipiese opmerkings in dié verband sluit onder meer in: 

 

Respondent een voer aan:  

 

...vanaf die eerste jaar in elke module moet dit ingewerk word. Dit 

is dus belangrik dat ons dit in elke kursus inbou, elke dosent word 

gevra om toe te sien dat in sy module om te sien dat daar aspekte 

van hoe hou hierdie teorie verband met die Suid-Afrikaanse 

konteks. Ons het nogal 'n doelbewuste bewustelike poging 

aangewend om dit te doen in every module. Hulle het dit reeds 

geïmplementeer. Integrering moet deur die hele program geskied. 

(Bedoel u vanaf eerste jaar tot weer in finale jaar?) Ja. Ek dink dit 

moet deurlopend wees, maar ek dink dit sal seker meer toeneem 

in jou gevorderde kursusse. Ongoing training, ongoing supervision 

is important. Alles dit is deel van so 'n en dit in sigself is 'n 

langtermynding. Dit is nie 'n module nie of kwartaalmodule nie dit 

is seker 'n hele program se ingesteldheid en inhoud en prosesse 

en uitkomste. 

 

Respondent 10:  

 

Ek beskou kulturele bewustheid as baie belangrik en stel dat dit 

onmoontlik is om dit vas te lê met 'n eenmalige kursus of 

eenmalige blootstelling. Ek beskou dit as deurlopend en moet 

fokus op die skep van multikulturele bewustheid en aanvaarding 

asook die beginsel om 'n onderliggende humaniteit te aanvaar met 

al ons verskille en al ons verskillende maniere van doen. Die kliënt 

moet aanvaar word, al is dit nie jou waardes en jou ondervinding 

nie, jy fokus op syne. 

 



 89

Respondent 9 noem in hierdie verband:  

 

Ek dink regtig daar moet tyd ingaan. Dit moet rêrig deel wees van 

voortdurende opleiding. Ek glo nie dat 'n kort kursus jou bemagtig 

om met die kliënt vanuit 'n ander kultuur te werk nie. 

 

Wat ook as deel van hierdie kategorie uit data-ontleding na vore gekom 

het, was beradingsprosesse. 

 

Gevolgtrekking 13 

Daar is verskillende prosesse sprake in berading waaronder die 

hulpverleningsproses een is. 

 

Die data-ontledingsproses het uitgewys dat daar vanuit opleidingsprosesse 

ook spesifieke beradingsprosesse ontstaan. Beradingsprosesse is nie 

noodwendig altyd generies nie maar moet binne die konteks van die 

kultuur van die kliënt aangepas word. 

 

Tipiese opmerkings sluit in: 

 

Respondent 6 beskryf berading as  

 

...a helping relationship that enables one to embrace diversity and 

see where people are at different times and different places and to 

be willing to learn and to listen. 

 

Gevolgtrekking 14 

Dit is noodsaaklik om verskille in sienswyses ten opsigte van die 

beradingsproses te akkommodeer 

 

Uit die data-ontleding was dit duidelik dat die berader verskille in die 

beradingsproses weens kultuur moet kan antisipeer. Die berader moet 

hierdie verskille respekteer en onvoorwaardelik aanvaar.  
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Respondent 6:  

 

There needs to be a willingness to cross cultural barriers in therapy. 

 

Respondent 8:  

 

Indien jy byvoorbeeld met 'n vrou werk wat uit 'n kultuur kom waar 

vroue 'n dominante posisie het sal jy versigtig moet wees in 

terapie om haar nie aanstoot te gee nie. Dit is jou plig as terapeut 

om aan te pas by die kliënt. Jy moet weet hoe die kliënt sy wêreld 

sien en ervaar. 

 

Respondent 8:  

 

Wat soms aanvaarbaar is binne een kultuur, is totaal 

onaanvaarbaar binne 'n ander, die berader moet weet wat 

aanvaarbaar en wat onaanvaarbaar is alvorens hulpverlening kan 

geskied. 

 

Respondent 9: 

 

Mense het soms geloofsoortuigings oor siekte soos byvoorbeeld 

skisofrenie wat verskil van die Westerse interpretasie daarvan. 

  

SUBKATEGORIE 3: ELEMENTE  (Literatuurkontrole in Hoofstuk 8) 
 

Gevolgtrekking 15 

Daar bestaan interne elemente wat 'n invloed kan uitoefen op 

multikulturaliteit in die opleiding van beraders 

 

Uit die data-ontleding was dit duidelik dat verskeie interne elemente 'n 

invloed op die multikulturele opleidingsituasie kan uitoefen. Hierdie interne 

elemente het onder meer die volgende ingesluit: die berader se 

persoonlikheid, rasidentiteit, geslag, ouderdom, seksuele voorkeur, geloof 
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en taal. Hierdie faktore kan as intrinsiek deel van die berader beskou word 

en moet in gedagte gehou word indien opleidingsvaardighede aan studente 

geleer word. So sal die wit manlike berader 'n spesifieke kulturele 

ingesteldheid openbaar, gekleur ooreenkomstig sy ras en geslag. 

 

Tipiese opmerkings in dié verband: 

 

Respondent 2 sê onder meer:  

 

Die berader moet begrip moet hê daarvoor dat verskillende kliënte 

uit verskillende kulture verskillend kyk na siekte, asook die redes 

daarvoor. Dit omvat sielkundige én fisieke siektes. 

 
Respondent 3:  

 

Elke ding beïnvloed jou uitkyk op die lewe, jou eie persoonlikheid, 

jou geslag waaraan jy behoort, selfs hoe oud jy is. 

 

Respondent 5: 

 

Leer die student dat sy persoonlikheid uit vele fasette bestaan, dat 

hy homself moet ken en dan eers multikultureel sal kan werk. 

 

Respondent 7:  

 

Ek dink in die eerste plek moet hulle gaan vasdraai by hulle eie 

kultuur. Ek as mens, wat is die verskeidenheid van dit wat ek 

kultuur noem, bestaan dit net uit die dele wat ek aangeleer het of 

is daar dele in my menswees wat my 'n bepaalde uitkyk gee?  

 

Respondent 6:  

 

When we talk about ourselves, and we see ourselves as a cultural 

being, how would we describe ourselves? Often we gross over it, 
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we don’t even get to talk about it, we don’t get students to 

interrogate it, because we are often scared about it. We often feel 

that it might create tension, but we have to go and interrogate. If I 

think of myself as a human being, and I think of myself as a 

cultural being, what does that mea? And then to begin to look at 

the labels that I use to describe myself, labels that I use to 

describe other people, and then to get to unpack that, because 

cultures is not neutral. It is important to get students to interrogate 

it. We first have to start with ourselves to become comfortable and 

talk about ourselves as cultural beings and unpack what that 

means. 

 

Respondent 8:  

 

Ek beskou die kern van die aangeleentheid as om jouself en jou 

eie kwessies te ken sodat dit nie inmeng met die terapeutiese 

proses nie. Om gegrond te wees in jou eie menswees kan jy 

uitreik na ander. Jy moet gegrond wees in wie jy is as persoon, 

dan gaan jy tale oorbrug, gelowe oorbrug, velkleur. As jy gemaklik 

is binne jou eie vel, you are prepared to accept people in their 

skin. 

 

Respondent 8 voeg by: 

 

Wat die persoon op die tafel lê is waarmee jy werk. 

 

Respondent 10 stel dit soos volg:  

 

Respek, vertroue en 'n verhouding bou is belangrik hier ten einde 

die kliënt die geleentheid te gee om die sisteem te vertrou en 

daarby betrokke te raak. 
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Respondent 4 sê hiervan:  

 

Studente voel baie ongemaklik as daar oor onderdrukking gepraat 

word en mens moet net kyk hoe 'n mens dit kan integreer. 

Akkulturasie is baie belangrik. Dit is 'n vorm van onderdrukking. 

 

Respondent 1 voeg by:  

 

I would like you to unpack the privilege of being a man. Julle wat 

mans is, sê vir my, wat is die voordele en die nadele van being a 

man? En 'n mens kan dit ook omruil. What are the disadvantages 

or difficulties of being a Moslem woman? That we begin to unpack 

that and then have a discussion around that. 

 

Respondent 1 stel dit soos volg:  

 

Ek besef nou al soos ek ouer word ook begin ek nou die prejudice 

kant van ouderdom aanvoel soos wat my kinders saam met my 

praat. I am discriminated against and excluded. Dit maak my 

sensitief tot ander soort diskriminasie wat ek dalk nie sensitief oor 

sou gewees het nie. 

 

Respondent 6 stel dit soos volg:  

 

They say it is important. Maybe again, it might be more difficult for 

some of us to engage with this. It is another aspect of which 

people are different from us. We need to accommodate that and 

also recognise our prejudices about it. Some of the differences are 

more easy to accommodate and some of the factors of differences 

are more difficult to handle. Religion, as well as sexual orientation, 

will be the two that are more difficult to handle. 

 

Respondent 10 is van oortuiging dat taal baie belangrik is omdat dit so 

intrinsiek deel is van die mens se identiteit. Taal kan veroorsaak dat daar 'n 



 94

totale wanbegrip tussen terapeut en kliënt is omdat die interpretasie van 

die gesprek so radikaal kan verskil van wat dit eintlik beteken. Die tolk 

ontneem meestal die egtheid van wat gesê word. Dit is vir haar belangrik 

om die taal te bemagtig en om onder streng supervisie te werk ten einde 

hierdie kliënt bystand te verleen. 

 

'n Verdere interne aspek wat 'n invloed op die opleiding van multikulturele 

beraders mag hê, is die proses van akkulturasie. 

 

Gevolgtrekking 16 

Die akkulturasie van individue het 'n invloed op multikulturele opleiding 

 
Uit die data-ontleding het dit geblyk dat die student opgelei moet word in 

die wyse waarop akkulturasie die berader en die kliënt se verwerping of 

aanneming van 'n nuwe kultuur, asook sy eie, bepaal. Hy moet bewustheid 

en kennis ontwikkel vir die wyse waarop akkulturasie die kliënt se 

daaglikse funksionering beïnvloed, en vaardighede ontwikkel om hierdie 

kliënt te ondersteun met die verandering wat in sy lewe plaasvind.  

 

Tipiese opmerkings: 

 

Respondent 1 meen:  

 

Akkulturasie is 'n baie belangrike tension wat 'n mens moet in 

gedagte hou. Daar is altyd die neiging om by die norm te wil wees 

en baie keer is dit die meerderheid norm wat daardie gemiddeld 

gaan bepaal. The tensions between the emic and the ethic 

becomes then important; understanding the other culture groups, 

but also realising that your own culture group has particular 

heritage. That is also important, and not to be caught up to adopt 

the so-called the favorite counsellors set of values and behaviors 

but that you also realise that there is something of your own 

culture that your own culture has to offer and that you continue to 

hold onto that. 
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Verdere interne aspekte wat na vore gekom het, was onder meer oordrag 

en teenoordrag, geloof en tradisionele genesing as deel van die Afrika-

kultuur. 

 

Gevolgtrekking 17 

Oordrag en teenoordrag kan as interne aspek 'n invloed op multikulturele 

opleiding uitoefen 

 

Die student moet bewustheid en kennis hieromtrent verkry en vaardighede 

aanleer om kulturele oordrag en teenoordrag te erken en te vermy. 

 

Gevolgtrekking 18 

Tradisionele genesing vanuit die Afrika-konteks het 'n plek in die 

beradingsproses en moet deel vorm van opleidingsuitkomste ten einde die 

plek daarvan te bepaal 

 

Uit die data-ontleding is dit duidelik dat die student kennis en vaardighede 

moet verkry om intrinsiek inheemse hulpgewende netwerke te respekteer. 

Die student moet bewus wees van die erns om die tradisionele geneser te 

respekteer en erkenning te gee aan die waarde wat hy tot die terapeutiese 

proses kan toevoeg.  

 

Tipiese opmerkings: 

 

Respondent 6 noem: 

 

Respect the fact that people can hold both at the same time quite 

comfortably. That people can have Western science but also 

traditional science. 
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Gevolgtrekking 19 

Geloof en dit waarin die kliënt en berader glo, is ‘n belangrike aspek wat in 

gedagte gehou moet word indien daar binne die konteks van 

multikulturaliteit gewerk word. 

 

Vanuit die data-ontleding is dit belangrik om te noem dat die student 

bewustheid, kennis vaardighede en respek sal ontwikkel aangaande die 

impak en belangrikheid van geloof in die kliënt se lewe.  

 

Tipiese opmerkings in die verband: 

 

Respondent 1 beskou geloof as volg: 

 

Daar is seker niks anders wat so ernstig is as geloof nie, because 

we have lots of fantasies about thing,s and things that we hold on 

to, which is non-negotiable about belief. So it is one of the areas 

which is more difficult to be engaged in, but we have to create the 

space to have dialogue around it.  

 

Respondent 10 noem in hierdie verband:  

 

Baie keer is geloof nie 'n deurslaggewende faktor tydens 

dienslewering nie en is dit nie 'n kardinale deel van 'n kliënt se 

funksionering nie. Wanneer die kliënt egter baie sterk geloof, 

rituele en beginsels het, moet jy jouself daarvan gewis dat jy 

respek daarvoor kan hê, dit kan ag vir wat dit is en dat jy jou eie 

waardes kan distansieer van dit waarin hierdie kliënt glo. Die 

student moet hierdie kwaliteite aanleer met behulp van terapie en 

supervisie. 

 

Respondent 8 stel dit soos volg:  

 

Daar is nie boeke wat vir jou inligting kan gee omtrent die werklike 

kultuurverskille in mense se geloof en spreektaal byvoorbeeld nie.  
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Soos wat interne elemente 'n invloed op die opleiding in multikulturele 

berading mag hê, is dit ook met eksterne elemente die geval. Die volgende 

gevolgtrekkings kon uit data verkry word. 

 

Gevolgtrekking 20 

Die gesin/familie as eksterne invloed moet erken en geakkommodeer kan 

word 

 

Uit die data-ontleding is dit duidelik dat die student bewus moet wees van 

die wyse waarop die individu in sy gesin/familie gegrond is, wat op sy beurt 

weer begrip vereis van hoe die gesin/familie deur sy plek in 'n pluralistiese 

kultuur geaffekteer word. Vaardighede is nodig om hierdie komplekse 

beradingsproses te bemagtig.  

 

Tipiese opmerkings; byvoorbeeld respondent 10 beskou die 

aangeleentheid soos volg:  

 

Die student moet geleer word om respek te hê vir die 

familie se invloed op die kliënt, om vir hulle ook die 

waarde van emosionele insette te verduidelik sodat hy 

gemaklik kan wees met die kliënt. Die student moet totale 

aanvaarding en respek hê vir waarin hierdie kliënt glo.  

 

Respondent 7 voeg by:  

 

Sekere kulture heg baie waarde aan familielede en ouderdom. 
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Gevolgtrekking 21 

Sosio-ekonomiese en politieke kwessies het 'n invloed op multikulturele 

berading 

 

Uit die data-ontleding is dit duidelik dat die student bewustheid, kennis en 

vaardighede moet besit rondom sosio-ekonomiese invloed en politieke 

kwessies vanuit die omgewing.  

 

Tipiese opmerkings: 

 

Respondent 6 maak die volgende bydrae:  

 

Socio-economic differences are accompanied by power 

dynamics. Mense van 'n lae sosio-ekonomiese status het 

geleer: ...to be quiet, to be silenced, to go with what have been 

told, to learn to know their position so often. You don’t realise 

that same power dynamics are replicated in therapy or in a 

group context where psychologists are working or in a 

community project. And we’ve got to work at almost 

deconstructing those kinds of dynamics and you can only do it 

if you are aware of it, otherwise you come in as the expert and 

you continue to decide and to make the decisions and being in 

control having the power. So it is a very important dynamic, 

and I think because psychologists, the position that we have, 

gives us a lot of power, and we need to recognise that. 

 

Respondent 10 voeg by:  

 

Armoede is die sosio-ekonomiese omgewing waarbinne 

hierdie kliënt funksioneer en is baie belangrik. Kennis van die 

gemeenskap, van die beginsels wat daar geld, van die 

onderliggende waardesisteme wat daar binne jou gemeenskap 

van jou kliënt tel en wat in stand gehou word. Die impak van 

infrastruktuur wat beskikbaar is. Hulpbronne binne die 
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gemeenskap. As iemand se basiese behoeftes nie bevredig is 

nie, is hy nie gereed vir enige terapeutiese insette nie.  

 

Die sesde riglyn wat gevolg kan word in die identifisering van kategorieë 

volgens die Gegronde teorie is om gevolge of uitkomste van die proses tot 

dusver te identifiseer. Hierdie kategorie dien amper as 'n opsommende blik 

op die proses en fokus op die proposisies voortspruitend uit die 

navorsingsproses. Hierdie proposisies reflekteer in die finale hoofstuk van 

die navorsingsverslag, naamlik die samevatting, gevolgtrekkings en 

aanbevelings ten einde as evalueringsgeleentheid te dien vir die gegronde 

metodologie wat gevolg is. 

 

• KATEGORIE VI  GEVOLGE  
 

Proposisie 1 
Die opleidingsinstelling met 'n toepaslike filosofie sal vanuit verskillende 

benaderings, Westers sowel as nie-Westers.multikulturele opleiding aan 

die student verskaf. Rassisme en persoonlike bevoorregting sal verwyder 

wees en gelyke mag sal gedeel word.  

 
Proposisie 2 
Die kliënt vanuit 'n ander kultuur sal voel dat die berader wat multikulturele 

bewustheid, kennis en vaardighede besit hom respekteer, aanvaar en vir 

hom begrip het. Dit mag voorkom dat berading vroeg getermineer word. 

 

Proposisie 3 

Indien die student nie multikulturele beradingsopleiding ontvang nie, sal hy 

nie multikultureel bevoeg wees om aan die kliënt vanuit 'n ander kultuur 

suksesvolle dienslewering te verskaf nie.  
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Proposisie 4 

Weens die vorige politieke bestel en die uitwerking wat dit steeds op 

tersiêre opleiding het, mag multikulturele opleiding wat sonder die nodige 

agtergrond en kennis geskied, onsuksesvol wees. Die student wat vanuit 'n 

vorige politieke bestel persoonlike bevoorregting beleef het, sal moontlik 

ook moeiliker in 'n opleidingsproses tot multikulturele berading bemagtig 

word, aangesien hy onwillig mag wees om 'n bevoorregte posisie prys te 

gee. 

 

Proposisie 5 

In die Suid-Afrikaanse konteks is die opleidingsinstelling nie genoegsaam 

ingestel op multikulturele vaardigheid nie. Die opleidingsinstelling steun 

hoofsaaklik op die Westerse benadering en fokus nie op 'n gepaste 

benadering waar multikulturaliteit met 'n Afrika-aanslag in die kurrikulum 

ingefaseer word nie. 

 

Indien 'n berader nie vanuit verskillende kulturele benaderings opgelei word 

nie, sal die beradingsproses met die kliënt vanuit 'n ander kultuur nie 

suksesvolle uitkomste bied nie, berading mag vroeg getermineer word en 

beradingsdienste sal vir baie kliënte ontoeganklik wees. 

 

Proposisie 6 
Indien vooroordeel en rassisme deel vorm van multikulturele groepe mag 

dit deur middel van ervaringsleer teëgewerk word. 

 

Proposisie 7 
Indien die student nie begrip het vir die kliënt se kulturele agtergrond, 

wêreldbeskouing en sistemiese kontekstuele perspektief nie, sal hy die 

kliënt nie kan help nie. 
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Proposisie 8 
 
'n Paradigmatiese perspektief is nodig van waaruit die komponente van 'n 

multikulturele model vir berading aangebied kan word. 

 

Proposisie 9 
Indien die student nie bereid is om rassekwessies in die klaskamer te 

konfronteer en daaraan aandag te gee nie, mag dit sy vermoë tot gepaste 

multikulturele berading in die praktyk nadelig beïnvloed. 

 

Proposisie 10 
Indien die student nie die kliënt se kulturele agtergrond ken nie, sal hy nie 

respek en aanvaarding ontwikkel vir die kliënt vanuit 'n ander kultuur nie. 

Hy sal dus ook nie waardering en respek vir verskille hê nie. Hy sal nie 

bewustheid, kennis en vaardighede ontwikkel om met hierdie kliënt te werk 

nie. Hy sal dus nie die term multikulturaliteit kan ontsluit nie. 

 

Proposisie 11 
Opleidingsprosesse moet multikulturaliteit ook as deel van 'n deurlopende 

proses integreer.  

 

3.3  DIE STORIELYN: 'N ALGEMENE OORSIG  
 
Binne die Gegronde teorie is dit noodsaaklik om 'n storielyn te bepaal. 

Hierdie storielyn verklaar die verloop en identifiseer die kernkategorie, wat 

van hulp sal wees in die beantwoording van die oorspronklike 

navorsingsvraag wat gestel is. Die navorser formuleer dus eers 'n storielyn 

en gee 'n verduideliking daarvan deur ondersoek in te stel na dit wat tydens 

die kategoriseringsproses die sterkste na vore gekom het. 

 

Die navorser het eerstens 'n paar beskrywende sinne geskryf oor die vrae 

“Wat is hier aan die gang?” “Watter gedagte kom weer en weer by my op?”  
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“Waar lê die grootste probleem?”  

 

Wat by die navorser die sterkste na vore gekom het, is die waarneming dat 

die Westerse opleidingsbenadering as gepas beskou word vir alle kliënte. 

Die grootste probleem is dan dat sommige groepe of individue 

diskriminasie in die beradingsproses mag beleef. Dit is daaraan te wyte dat 

multikulturele opleiding nie voldoende aandag skenk aan hierdie aspekte 

nie. Dit kom dus voor asof die student nie opgelei word om alle 

beradingsituasies waarmee hy te doen gaan kry effektief te hanteer nie, 

wat weer lei tot onbevoegdheid ten opsigte van multikulturele berading. 

 

3.3.1  Identifisering van die storie 
 

Drie kategorieë is met behulp van oop, asstandige en selektiewe kodering 

ontdek, naamlik:  

 

 Beginsels; 

 proses; en  

 elemente. 

 

Elke kategorie verteenwoordig 'n integrale en noodsaaklike deel van die 

navorsing. Die kernkategorie se krag is van so 'n aard dat dit alle ander 

kategorieë daaronder kan insluit. Die kernkategorie van hierdie studie is 

geïdentifiseer as die behoefte aan 'n multikulturele beradingsmodel vir 

tersiêre opleiding.  
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3.3.2 Vasstelling van die eienskappe en dimensies van 
die kern kategorie 

 

Die eienskappe en dimensies van die kernkategorie is omskryf en die 

vraag is soos volg geformuleer:  

 

Watter komponente ondersteun multikulturele bekwaamheid by die 

berader wat aangewend kan word om 'n multikulturele 

beradingsmodel te ontwikkel?  

 

Hierdie vraag is bevredigend en sinvol beantwoord deur inligting wat verkry 

is vanaf die respondente in die loop van die data-insameling en 

koderingsproses. Uit die navorsingsontleding is bevind dat die ontwikkeling 

van 'n model waar konsepte, beginsels, proses en elemente verband hou 

met kultuur, die potensiaal het om 'n oplossing tot die kernprobleem te 

bied. 

 

3.4  SAMEVATTING  
 

Alle konsepte, kategorieë en proposisies wat as riglyne in die begronding 

van 'n teorie gestel word is nou deur middel van 'n sistematiese 

navorsingsproses uiteengesit. Die voorlaaste stap in die begronding van 

die teorie behels dat die data met die literatuur vergelyk moet word. Dit 

staan in die suiwer kwalitatiewe navorsingsproses as literatuurkontrole 

bekend. Proposisies word as vertrekpunt gebruik in die literatuurkontrole 

ten einde die beplande model binne die begrondingsproses in te trek. In die 

volgende hoofstukke word die gekodeerde konsepte met die literatuur 

gekontroleer ten einde die voorgestelde teorie te begrond. Hoofstuk 4 

bespreek die paradigmatiese verwysingsraamwerk wat 'n voorgestelde 

teorie sal begrond en in proposisie 8 gestel is. 
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HOOFSTUK 4 
 

'n PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF VIR DIE 

VOORGESTELDE MULTIKULTURELE 

BERADINGSMODEL 
 

 
 
 
 
 

4.1   INLEIDING 
 

In Hoofstuk 3 is verduidelik dat 'n paradigmatiese perspektief vir die studie 

nodig is ten einde substansie aan die resultate (die voorgestelde model) te gee. 

Dit is verder nodig om 'n paradigmatiese perspektief te stel aangesien 

navorsing vanuit 'n bepaalde waardebasis onderneem word. Die teoretiese 

begronding van multikulturele berading in tersiêre opleiding en die daarstelling 

van die paradigmatiese perspektief wat vir 'n voorgestelde model sal geld is die 

sentrale fokus in Hoofstuk 4. Volgens Bloem (2004:38) het die daarstelling van 

'n teoretiese paradigma die doel om as vertrekpunt in modelontwikkeling te 

dien. Verder veronderstel die paradigmatiese perspektief dat die navorser 

haarself verbind tot 'n versameling oortuigings wat metateoretiese, teoreties en 

metodologies van aard is. 

 

Volgens Delport (2002:192) is 'n konstruk ook 'n konsep, maar 'n konsep met 'n 

bykomende betekenis, naamlik dat dit 'n bewustelike aanname is vir 'n 

spesifieke wetenskaplike doel. Met die konseptualiseringsproses word 

konstrukte verfyn deur dit konseptueel of teoreties te definieer. Mouton 
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(2001:137) verwys na die konseptualisering van die navorsingsprobleem as die 

proses waarmee die navorser 'n werklike probleem identifiseer en as 'n 

navorsingsprobleem formuleer. 

 

Die beoogde multikulturele beradingsmodel moet ook aan die kenmerke van 

modelontwikkeling voldoen. In hierdie hoofstuk sal dus ook aandag geskenk 

word aan die proses van modelontwikkeling wat vir hierdie studie gevolg is. 

Alvorens die model dus gekonstrueer kan word, moet die teoretiese paradigma 

verken en bestudeer word. Mouton en Marais (in De Vos, 2002:37) voer aan 

dat wanneer wetenskaplike stellings in konseptuele raamwerke geïntegreer 

word, wetenskaplike strukture soos tipologieë, teorieë en modelle geskep word. 

Die aard van die konseptuele raamwerk word bepaal deur die funksie wat die 

raamwerk vervul. So sal 'n model ook klassifiserend funksioneer, maar sy 

basiese funksie is heuristies van aard byvoorbeeld die ontdekking of ontbloting 

van bepaalde verhoudings tussen konsepte. Volgens Mouton (2001:177) is die 

doelstelling van teoretiese en konseptuele studies om nuwe modelle te 

ontwikkel of om bestaande teorieë en modelle te verfyn. Kerlinger (in De Vos, 

2002:38) voer aan dat 'n model vanuit 'n teorie ontstaan. Vir die doeleindes van 

hierdie studie sal die teorieë in multikulturele berading wat in die ontwikkeling 

van 'n model toepaslik is, omskryf en 'n gepaste teoretiese paradigma daaruit 

saamgestel word. 

 

Op grond van bogenoemde argumentering blyk dit dus toepaslik te wees om vir 

hierdie studie: 

 

 'n teoretiese paradigma as basis te gebruik; 

 ten einde die basis te bied vir die kontrolering van literatuur; en  

  waaruit 'n multikulturele beradingsmodel vir tersiêre opleiding ontwikkel 

word. 

 

Alvorens die navorser die model kan ontwikkel, aldus Bloem (2004:40) moet 

tersaaklike funksies geïdentifiseer word met behulp van 'n proses binne die 

teoretiese paradigma. Hierdie funksies sal in hierdie studie die volgende 

behels: Die doelstelling van hierdie model en die motivering waarom dit gebruik 
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moet word ten einde die navorsingsprobleem doeltreffend te hanteer. Hierdie 

aspekte word ter sprake gebring omrede die model in hierdie studie 'n 

heuristiese (ontdekkende) asook 'n verklarende funksie sal hê. 

 

In die konteks van 'n studie soos dié is dit dus toepaslik om te verwys na sowel 

die ontdekkende as die verklarende funksie wat betrekking het op die 

probleemformulering, doel van die studie en die navorsingsvraag wat hierdeur 

beantwoord kan word. 

  

Die paradigmatiese perspektief vir hierdie studie kan nie sonder die 

geskiedkundige verloop en ontwikkeling van die konsep van multikulturaliteit 

aangebied of bespreek word nie. Hierdie geskiedkundige verloop dui die 

navorser se denkrigting aan en bied die grondbeginsels waarop 'n 

paradigmatiese perspektief ontwikkel het. 

 

4.2   HISTORIESE VERLOOP VAN DIE MULTIKULTURELE 
  BEWEGING 
 
Lowe en Mascher (2001:757) argumenteer dat wanneer enige beweging poog 

om die individu wat deur 'n sisteem onderdruk word te bemagtig, inligting 

omtrent die historiese aanloop en agtergrond van daardie beweging belangrik 

is ten einde 'n strategie te kan beplan om die voortsetting van onderdrukking te 

voorkom. In hierdie studie sal die historiese agtergrond van die etnokulturele 

beweging in berading uiteengesit word ten einde 'n multikulturele 

beradingsmodel vir opleiding te beplan en 'n paradigmatiese perspektief te 

vorm.  

 

Jonker en Cronjé (2000:220) stel dat professionele kulturele bewustheid sy 

oorsprong het in diverse velde soos antropologie, sosiale en kruiskulturele 

sielkunde, taalwetenskap en kommunikasie. Die toenemende belangrikheid en 

betekenis van die ontwikkeling van kultureel relevante benaderings tot navorsing 

en berading in die professionele diensberoepe was 'n uitdaging tot etnosentrisiteit 

in teorie-ontwikkeling en professionele praktyk.  
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Hierdie historiese verloop van die multikulturele beweging word in Tabel 4.1 

geskets. Dit is 'n samevatting wat saamgestel is uit die menings en idees van 

verskeie skrywers. (Vergelyk Wehrly, 2003; Harper & McFadden, 2003; Neville, 

Worthington & Spanierman, 2001; Jonker & Cronje, 2000; Bula, 2000; Lowe & 

Mascher, 2001; Trimble, 2001; Marsella & Yamada, 2000; Reynolds, 1997; 

Fischer & Moradi, 2001; Kim & Abreu, 2001; Sue & Arredondo, 1992.) 
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Tabel 4.1 Historiese verloop van die multikulturele beweging 
 

TYDPE
RK 

RELEVANTE 
SKRYWERS 
EN 
JOERNALE 

KERNIDEE TEKORTKOMI
NG BINNE 
KONTEKS 
VANDAG 

 BYDRAE 
RELEVANT 
VANDAG 

1960’s Journal of 
Black 
Psychology; 
Journal of 
Multicultural 
Counseling 
and 
Development
.  

Berading vir 
kultureel 
benadeelde 
kliënt.Mensereg
te-, rasse- en 
etniese 
kwessies. 

Te veel 
opleidings- 
instellings lei 
die student op 
in tradisionele 
berading wat 
die 
multikulturele 
kliënt se 
menseregte 
skend. 

Ontwikkeling van 
kennis binne 
spesifieke 
dissiplines; 
transformeer 
kurrikulum by 
opleidingsinstelling
s; navorsing en 
ontwikkeling van 
kulturele 
assesserings- 
instrumente. 

1970’s D.W.Sue; 
W.E. Cross; 
Journal of 
Non-White 
Concerns in 
Personnel 
and 
Guidance; 
Journal for 
the 
Advancemen
t of 
Counselling. 

Teorieë van 
Identiteitsont- 
wikkeling vir 
swart rasse; 
etniese en 
seksuele 
voorkeur; 
kruiskulturele 
beradingswessi
es.  

Behoefte aan 
kennis van die 
aard en 
funksionering 
van rasse en 
etniese 
identiteitsprose
sse; tekort aan 
geldige 
meetinstrument
e vir rasse en 
etniese groepe, 
(bv. betroubare 
en geldige 
meet- 
instrumente vir 
akkulturasie). 

Addisionele 
modelle vir rasse- 
en etniese 
identiteitsontwikkeli
ng; 
vermenigvuldiging 
van psigometriese 
instrumente vir 
assessering van 
hierdie konsepte en 
ontwikkelingstadia. 

1980’s American 
Psychologica
l Association 
(APA); 
American 
Association 
for 
Counseling 
and 
Develpoment 
(AACD); 
Sue, 
Arredondo 
en McDavis. 

Etiese riglyne 
vir multikulturele 
berading; 
insluiting van 
kultuur, ras en 
etniese 
bespreking soos 
geslagskwessie
s, seksuele 
oriëntasie en 
persone met 
verskillende 
vermoëns; 
wegbeweeg van 

Te min klem op 
kulturele 
subgroepe en 
spesiale 
probleme en 
aangeleenthed
e van kultuur en 
berading, soos 
verhoudings- 
probleme, 
siekte, 
gesin/familie 
kwessies, 
beroepskwessi

Etiese riglyne en 
gepaste beradings- 
benadering vir die 
multikulturele 
kliënt, wat insluit 
etnisiteit, kulturele 
agtergrond, 
nasionaliteit, 
geslag, seksuele 
voorkeur, sosio-
ekonomiese status, 
verskillende 
vermoëns, geloof, 
en ander kenmerke 
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tradisionele 
benadering tot 
berading vir alle 
kliënte. 

es en menslike 
onreg.  

van identiteit, 
affiliasie of afkoms. 

1990’s Thompson 
en Neville se 
uitgawe The 
Counseling 
Psychologist; 
AMCD se 
Professional 
Standards 
Committee 
se 
bevoegdhed
e vir 
multikulturele 
beraders; 
P.Pedersen 
se 
“Multiculturali
sm as a 
Fourth Force 
in 
Counseling”; 
Sue, 
Arredondo 
en McDavis 
se 
Multicultural 
Counseling 
Competencie
s and 
Standards. 

Multikulturaliteit 
is vierdemag in 
berading; fokus 
op bestryding 
van rassisme, 
seksisme, 
heteroseksisme 
en 
belangrikheid 
van kultuur in 
diagnose, 
assessering en 
behandeling; 
bewustheid, 
kennis en 
vaardighede 
omtrent kultuur. 

Rassisme word 
nie voldoende 
hanteer nie; 
opleidings- 
instellings 
verskaf nie aan 
die student 
bevoegde 
bewustheid, 
kennis en 
vaardighede in 
berading met 
die 
multikulturele 
kliënt nie.  

Model vir kulturele 
diversiteitsopleiding
; insluiting van 
kultuurgebonde 
versteurings in die 
DSM-IV; insluit van 
multikulturele 
perspektiewe in 
kurrikulum van 
opleidingsinstelling
s; handhawing van 
kulturele 
bewustheid, kennis 
en vaardighede. 

2000 African 
Association 
for Guidance 
and 
Counselling; 
Sue, 
Arredondo 
en McDavis; 
Multicultural 
Psychology 
Summit; APA 
joernaal; 
Cultural 
Diversity and 
Ethnic 
Minority 

Konseptualiseri
ng en meting 
van 
multikulturele 
beradings- 
bevoegdhede; 
multikulturele 
kurrikulum- 
ontwikkeling. 

Meeste 
multikulturele 
teksboeke gee 
min aandag 
aan werk met 
veelrassige 
populasies; 
beradingsdosen
te beskou 
opleiding van 
multikulturele 
berading as 
sinoniem met 
opleiding in 
veelrassige 
berading; 

Bestudering van wit 
bevoorregting en 
rassisme en 
ontwikkeling van 
beradersbevoegdh
ede; besprekings, 
navorsing en 
opleiding insake 
etniese en kulturele 
onderwerpe; 
ontwikkeling van 
multikulturele 
opleiding; etiese 
dienslewering deur 
multikulturele 
beraders; 
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Psychology. behoefte aan 
kultureel 
bevoegde 
berading in 
professionele 
diensberoepe. 

publikasie van 
teksboeke, 
uitgawes in 
joernale en artikels 
wat verband hou 
met kulturele 
aangeleenthede. 

 
 

Die navorser argumenteer dat hierdie historiese verloop van die multikulturele 

beweging sterk daarop dui dat tersiêre instellings 'n noodsaaklike etiese 

verantwoordelikheid het om die student wat voorberei word vir 'n beroep in die 

professionele diensberoepe op so 'n wyse op te lei dat die student in staat sal 

wees om aan die kliënt uit 'n diverse kultuur gepaste dienslewering te verskaf. Dit 

blyk dus noodsaaklik te wees dat tersiêre instellings wegbeweeg van die 

tradisionele model van berading na 'n model vir multikulturele berading. 

 

4.3  WERKWYSE TEN EINDE 'n PARADIGMATIESE  
  PERSPEKTIEF VIR DIE STUDIE TE BEPAAL 
 
'n Paradigmatiese perspektief bestaan hoofsaaklik uit drie komponente, 

naamlik (a) 'n metateorie wat die navorser se geloof weerspieël in dit wat sy 

doen; dit kan beskryf word as die essensie waaruit die wat en die hoe van 

navorsing bestaan. Die metateorie verklaar die denkpatrone van die navorser 

en lê die grondslag vir alle argumente; (b) die benadering wat die navorser 

gevolg het, dit wil sê hoe sy haar metateorie veroperasionaliseer het vanuit die 

teorie; en (c) die werkwyse of metodologie wat die navorser gevolg het ten 

einde die benadering te implementeer. 

 
4.3.1  Bepaling van 'n toepaslike metateorie vir die  
  paradigma 
 

Daar is reeds in voorafgaande paragrawe 'n omvattende bespreking gegee oor 

die belangrikheid van 'n metateorie. Dit sal gepas wees om na die mees 

algemene teoretiese modelle in berading te kyk ten einde te beoordeel of 
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hierdie teoretiese modelle wel tot dusver die multikulturele beradingsproses 

kon akkommodeer. 

 
4.3.1.1 'N Multikulturele metateorie 
 

Herr (in McFadden, 2003b:48) voer aan dat sielkundige modelle wat op 

voorkomende dienste fokus met 'n klem op kultuur, beskou kan word as 'n 

multimodelsintese van verskeie modelle, teorieë, en metodologieë wat in die 

literatuur gevind kan word. Bo en behalwe die eklektiese aard daarvan is 

hierdie modelle opbouend interdissiplinêr en streef daarna om die kompleksiteit 

van individue en hulle verhoudings met hulleself, ander en die omgewing te 

akkommodeer. 

 

Multikulturele psigoterapeutiese modelle sluit dikwels wysigings van 

tradisionele teorieë, universele of kultuurspesifieke benaderings in, aldus Lee 

en Ramirez III (2000:286). Die vraag kan egter gestel word of hierdie 

multikulturele psigoterapeutiese modelle binne die Suid-Afrikaanse konteks 

toepaslik is. Verskeie teoretiese modelle vorm die denkraamwerk vir 

multikulturele berading in Suid-Afrika, wat ook die grondslag bied vir 'n 

metateorie vir die paradigmatiese perspektief. 

 

Na bestudering van hierdie teorieë uit die literatuur het die navorser tot die 

gevolgtrekking gekom dat die mees bekende teorie, naamlik dié van Sue, Ivey 

en Petersen, bekend as die Multikulturele Teorie van Berading, ook as 

metateorie in hierdie paradigmatiese perspektief benut kan word. Hierdie teorie 

is 'n metateorie ('n teorie binne 'n teorie) waar 'n benadering gevolg word om al 

die rolle te akkommodeer waaraan die multikulturele berader in sy 

professionele diensberoep, moet voldoen. 

 

Romero en Chan (2005:202) beweer dat Sue se idees as 'n hoeksteen dien vir 

die ontwikkeling van 'n multikulturele benadering tot berading. Hy lewer in die 

20ste eeu die invloedrykste bydrae tot multikulturele berading en oefen steeds 

'n diepgaande invloed uit op kontemporêre beradingsteorie en -praktyk. Hy 
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neem tans die leidende rol in ontwikkelende benaderings deur multikulturele 

aangeleenthede te hanteer ten einde die breë bevolking uit te daag om die 

individu te verstaan en rassisme te oorkom.  

 

In die volgende paragraaf word die hoofkomponente van belang in Sue se 

metateorie weergegee, wat terselfdertyd as perspektief vir hierdie studie sal 

dien. 

 

• Multikulturele beradingsbevoegdhede 
 
Die berader beskik oor: 

 

 Bewustheid van eie kulturele waardes en vooroordele; 

 kennis van kultureel gepaste intervensiestrategieë; en 

 die nodige vaardighede om multikultureel te kan werk.  

 

Sue, Ivey en Pedersen (1996:11c) argumenteer dat 'n metateorie verskeie 

voordele het, naamlik: 

  

 'n Organisatoriese raamwerk stel die berader in staat om teoretiese, 

filosofiese, etiese, politieke, en professionele boustene vir 'n model te 

ontwikkel. Dit stel die berader in 'n beter posisie om waardes, 

vooroordele en aannames omtrent menslike gedrag soos gestipuleer 

deur elke teoretiese oriëntasie te ontbloot. 

 Epistemologies konflikterende menings kan in so 'n raamwerk sonder 

moeite geakkommodeer word omdat die integriteit van elke teorie 

behoue bly. Verskille in wêreldbeskouing sal nie met antagonisme 

bejeën word nie, maar só dat dit 'n verskillende aspek van die menslike 

toestand beskryf.  

 Die evolusie van gevestigde teorieë, direkte pogings tot integrasie, of die 

ontwikkeling van nuwe teorieë sal as metateoretiese raamwerk 

voortdurend erken en geherklassifiseer word.  
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'n Tweede, komplementerende teorie, naamlik die teorie van multikulturele 

berading deur Sue, Ivey en Pedersen, het daartoe gedien om die navorser se 

metateorie in haar paradigmatiese perspektief verder uit te bou.  

 

Sue, Ivey en Pedersen (1996:13a) het naamlik 'n multikulturele teorie van 

berading (multikulturele beradingsteorie) ontwikkel wat in beskikbare navorsing 

en teorie oor multikulturaliteit gegrond is. Die aannames vir hierdie teorie wat 

ook in die metateorie vir hierdie studie opgeneem is, is soos volg:  

 

1. Multikulturele beradingsteorie gebruik die teoretiese benadering in 

ooreenstemming met die lewenservarings en kulturele perspektiewe van die 

kliënt. Multikulturele beradingsteorie fokus op die belangrikheid daarvan om 

die individu in konteks te beskou, neem die kulturele agtergrond van die 

kliënt in ag, en vind kultureel gepaste oplossings wat die wyse waarop 

terapie uitgevoer word, verander. Multikulturele beradingsteorie poog om 

van die kliënt te leer terwyl met die kliënt gewerk word. 

2. Die berader en kliënt se identiteite word gevorm en gegrond in veelvuldige 

vlakke van ervaring (individueel, groep en universeel) en konteks 

(individueel, gesin/familie en kulturele milieu). Die totaliteit en onderlinge 

verband van ervarings en kontekste is die fokus van behandeling. Alle 

individue besit 'n individuele, groeps- en universele vlak van identiteit. Die 

mens is uniek en deel gemeenskaplikheid met sy verwysingsgroep (bv. ras, 

kultuur, etnisiteit, geloof, geslag, seksuele oriëntasie) en deel ten minste 

een vlak van identiteit (homo sapiens). Kultuur is 'n komplekse konstruk wat 

op veelvuldige wyses gedefinieer kan word, maar word hier gedefinieer as 

enige groep wat 'n tema of 'n kwessie deel (bv. taal, geslag, etnisiteit/ras, 

spiritualiteit, seksuele voorkeur, ouderdom, fisieke kwessies, sosio-

ekonomiese klas). Die berader bring sy eie kulturele agtergrond na die 

sessie en sy wêreldbeskouing saam met sy kultuur het 'n groot effek op die 

beradingsproses. Dit het dus beperking vir die kliënt met 'n ander 

lewenservaring en wêreldbeskouing.  

3. Houdings word sterk beïnvloed deur kulturele veranderlikes, asook deur die 

dinamika van dominante en onderdanige verhoudings tussen kultureel 

verskillende groepe. Die ontwikkeling van 'n kulturele identiteit 
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verteenwoordig 'n kognitiewe/emosionele/gedragsvooruitgang en -

uitbreiding deur middel van identifiseerbare en meetbare stadia van 

bewustheid.  

4. Die effektiwiteit van die teorie word bevorder wanneer die berader 

modaliteite gebruik en doelstellings definieer wat in ooreenstemming is met 

die lewenservarings en kulturele waardes van die kliënt. Die universele en 

die kultuurspesifieke konseptuele raamwerke word beide as geldig beskou 

(Sue, Ivey & Pedersen, 1996:26a). Die fundamentele doelstelling van 

multikulturele beradingsopleiding is om die berader se repertoire van 

diensleweringsresponse uit te brei, ongeag die teoretiese oriëntasie (Sue, 

Ivey & Pedersen, 1996:19a). Nuwe teorieë en strategieë kan gegenereer 

word vanuit 'n kulturele verwysingsraamwerk. Berading is 'n taalgebaseerde 

verskynsel en wêreld wat binne-in taal bestaan. Daarom is dit uiters 

belangrik dat bewustheid van die mag van 'n dominante taal oor 'n kliënt of 

kliëntesisteem ten volle erken word (Sue, Ivey & Pedersen, 1996:26a). Die 

berader kan slegs effektief met sy diverse kliënt werk deur multikulturele 

vaardighede aan te leer. Die teorie gee erkenning daaraan dat simpatie 

minder gepas is as empatie wat fokus op hoe die kliënt werklik in 'n 

spesifieke situasie voel (Sue, Ivey & Pedersen, 1996:27a). 

5. Die teorie erken dat die konvensionele benadering van berading slegs een 

is onder vele ander (Sue, Ivey & Pedersen, 1996:20a). Afgesien van die 

basiese een tot een ontmoeting wat daarop gemik is om die individu te 

remedieer, betrek hierdie rolle dikwels groter sosiale eenhede, 

sisteemintervensie en voorkoming. 'n Netwerk van 

behandelingsalternatiewe (bv. die uitgebreide familie, mense in die 

woonbuurt, tradisionele genesers en regeringsbeamptes) behoort gebruik te 

word om individuele of gesins/familie berading te ondersteun. Die berader 

moet elke probleem binne sy kulturele konteks erken en aandag gee aan 

die netwerk van ondersteuningsisteme wat die kliënt omring. Etiese riglyne 

gebaseer op 'n eng monokulturele beradingsperspektief behoort deur die 

multikulturele berader herfraseer te word ten einde eties gepas teenoor die 

diverse kliënt op te tree (Sue, Ivey & Pedersen, 1996:21a). 'n Multikulturele 

perspektief in berading dra by tot akkurate assessering en diagnose in elke 
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terapeutiese opset en nie net vir minderheidspopulasies nie (Sue, Ivey & 

Pedersen, 1996:22a). 

6. Die bevryding van bewustheid is 'n basiese doelstelling van die teorie. 

Selfaktualisering, die ontdekking van die rol van die verlede in die hede, en 

gedragsverandering is tradisionele doelstellings van Westerse berading. 

Daarteenoor beklemtoon die teorie die belangrikheid van die uitbreiding van 

persoonlike, gesins, groeps, en organisatoriese bewustheid van die plek 

van self in verhouding, gesin in verhouding, en organisasie in verhouding. 

Dit lei tot berading wat nie slegs kontekstueel is in sy oriëntasie nie, maar 

wat ook van tradisionele metodes van heling vanuit ander kulture gebruik 

maak. Die proses van conscientizacao of kritiese bewustheid is 'n konstante 

dimensie van die professionele diensberoepe. Eerder as om te fokus op die 

individu, gesins, groep, en organisatoriese verandering, oorweeg die 

berader gedurig die verhouding van die kliënt tot sy totale konteks. Die 

teorie het 'n sterk psigo-opvoedkundige komponent. Die rol van die berader 

sluit dikwels die oplei van die kliënt aangaande sy onderliggende kulturele 

dimensies van huidige besorgdhede in. Die berader volg streng etiese 

standaarde om nie die huidige kulturele bewustheid van die kliënt te skend 

nie. Die berader gebruik sowel Westerse as nie-Westerse sisteme. Hy poog 

voortdurend om tegnieke en teorieë aan te pas ten einde die kliënt se 

kulturele agtergrond en spesiale behoeftes te eerbiedig (Sue, Ivey & 

Pedersen, 1996:22a).  

 

Uit bogenoemde is dit dus duidelik dat die metateorie vir hierdie studie geskoei 

is op die Multikulturele Beradingsteorie soos deur Sue, Ivey en Pedersen 

ontwikkel. Hierdie metateorie bied aan die navorser die grondslag vir die 

beredenering van alle toepaslike komponente wat uit die data-ontledingsproses 

voortspruit en motiveer die gesigshoek van waaruit argumente beredeneer 

word.  
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4.3.2  Bepaling van 'n toepaslike benadering vir 'n  
  paradigmatiese  perspektief vir die studie 
 

4.3.2.1  Die wêreldbeskouing benadering 
 
Vir die navorser is dit duidelik dat 'n toepaslike benadering in die hantering van 

multikulturaliteit benodig word. Hierdie benadering dien as tweede been in die 

daarstelling van 'n paradigmatiese perspektief en staan bekend as die 

wêreldbeskouing benadering waar 'n universele stel beginsels geld, maar die 

uniekheid van elke individu binne die konteks van sy omgewing 

geakkommodeer kan word. 

 
Lee en Ramirez III (2000:292) beweer dat die multikulturele wêreldbeskouing 

as die toekoms van multikulturele psigoterapie beskou word. Hierdie persoon-

omgewing-benadering is 'n draaipunt in die evolusie van multikulturele 

psigoterapeutiese modelle. Dit verteenwoordig die ontwikkeling van die 

kultuurgesentreerde wêreldbeskouing. Die wêreldbeskouing erken die sentrale 

rol van kultuur by individue en gemeenskappe, maar is nie beperk tot 

kultuurspesifieke óf universele raamwerke van verwysing nie.  

 

Hierdie benadering word deur die navorser ondersteun, aangesien dit gebaseer 

is op sowel respek vir kulturele en individuele verskille as die insluiting en 

sintese van alle kulture. Dit beklemtoon persoonlike bemagtiging en die 

ontwikkeling van dié ingesteldheid in die samelewing wat vry is van 

ongelykhede en onderdrukking, aldus Lee en Ramirez III (2000:295). 

 
Lee en Ramirez III (2000:295) verwys verder na die volgende benaderings wat 

in die multikulturele wêreldbeskouing geakkommodeer word, naamlik: 

 

 Daar is geen minderwaardige mense, kulture of groepe wat betref 

geslag, etnisiteit, ras, sosio-ekonomiese status, geloof, verskillende 

vermoëns, streek, seksuele oriëntasie of taal nie;  
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 aanpassingsprobleme is nie die resultaat van minderwaardige mense of 

groepe nie, maar eerder 'n diversiteit tussen mense of tussen mense en 

hul omgewing;  

 elke individu, groep of kultuur het positiewe bydraes om te maak tot 

persoonlike ontwikkeling en tot 'n gesonde aanpassing in die lewe; 

 mense wat gewillig is om van diverse individue, groepe en kulture te 

leer, verwerf multikulturele hanteringstegnieke, filosofieë en 

perspektiewe wat die basis vorm van multikulturele 

persoonlikheidsontwikkeling en multikulturele/veelrassige identiteit; en 

 sintese en amalgamasie van diverse oorspronge dra by tot die 

ontwikkeling van 'n multikulturele/veelrassige persoonlikheid en tot 

emosionele en psigiese aanpassing in 'n pluralistiese samelewing.  

 

4.3.3  Bepaling van 'n toepaslike werkwyse vir 'n   
  paradigmatiese  perspektief vir die studie 
 

Met werkwyse fokus die navorser op die manier waarop sy “te werk gaan". 

Hierdie werkwyse reflekteer dus haar modus operandi en fokus op “hoe sy 

dinge doen".  

 

Die volgende aspekte het die navorser vir haarself as werkwyse in die 

hantering van die navorsingsproses sowel as die hantering van multikulturaliteit 

uiteengesit: 

 

 Optrede, gedrag of aanbieding moet binne die grense van multikulturele 

berading bekend wees; 

 dit moet 'n verklaring kan gee van alle aspekte van multikulturele 

beradingswerk indien dit gevra word; en 

 dit moet ruimte bied om 'n nuwe model met nuwe konsepte, beginsels, 

prosesse en elemente te ontwikkel wat tradisioneel nie binne die 

beradingsproses gevind word nie.  
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'n Voorgestelde werkwyse tydens opleidingsgeleenthede waar die inhoud van 

hierdie navorsing sowel as die kundigheid rondom multikulturaliteit oorgedra 

word, word aan die hand van Sue, Ivey en Pedersen (1996:50b) se 

doelstellings uiteengesit.  

 

Doelstelling 1 
 
Die implementering van die benadering binne die konteks van die metateorie 

moet sistematies en doelgerig geskied. Die werkwyse moet berekend en 

bepland aangebied word. 

 

Doelstelling 2  
 

'n Werkwyse waar universele beginsels van medemenslikheid en openheid ten 

opsigte van waardes, vooroordele en kultuur geld, sal gevolg word.  
 
Doelstelling 3 
 

'n Holistiese werkswyse sal gevolg word waar die student opgelei word om 

kultureel gepaste intervensiestrategieë in die beradingsproses te ontwikkel, dit 

wil sê 'n werkwyse: 

 

 Van sosiale konstruksionisme wat beteken dat die individu sy wêreld 

konstrueer met behulp van sosiale prosesse wat kulturele simbole en 

metafore bevat; 

 waar erkenning aan relasionele siening van taal vir alle kulture gegee 

word: Werklikhede en waarhede word dus geag om ook buite die 

Westerse wetenskaplike tradisie te bestaan; 

 waar gedrag verstaan word binne die konteks waarin dit plaasvind, en 

waar so 'n konteks gegrond kan wees binne 'n ander konteks wat weer 

binne 'n verdere konteks gegrond is; 

 waar die kliënt as self-in-verhouding hanteer sal word. Dit erken met 

ander woorde dat een kliënt kan funksioneer deur onafhanklik te wees 

van ander en sy omgewing, terwyl 'n ander kliënt kollektivisme kan 
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aanhang waar die gesin/familie, gemeenskap en voorouers inherent met 

homself vervleg is; 

 waar erkenning gegee word aan die sterkpunte wat kliënte met hulle 

saambring; vanuit veelvuldige agtergronde; en 

 waar die teorie fokus op die individu in konteks, waar gebruik gemaak 

sal word van tegnieke en teorieë wat die kulturele agtergrond van die 

kliënt in ag neem, en waar kultureel gepaste oplossings gevind sal word. 

(Vergelyk Highlen, 1996:66; Pope-Davis & Constantine, 1996:114; 

Fuertez & Gretchen, 2001:510.)  

 

4.4  BENUTTING VAN 'N PARADIGMATIESE   
  PERSPEKTIEF IN HIERDIE STUDIE 
 
Die navorser is van mening dat die paradigmatiese perspektief wat bestaan uit 

'n toepaslike metateorie, 'n benadering soos gemotiveer en 'n werkwyse soos 

voorgestel die waarde van die studie soos volg kan verhoog: 
 

 Die paradigmatiese perspektief beklemtoon die belangrikheid van die 

kompleksiteit van diversiteit vir teorie, praktyk en opleiding; 

 dit gee 'n blik op die individu op veelvuldige en komplekse wyses; 

 dit bied ruimte vir empiries meetbare navorsing in die veld; 

 die paradigmatiese perspektief het heuristiese waarde; en 

 dit stimuleer kritiese denke.  
 

4.5   SAMEVATTING  
 
In hierdie hoofstuk is 'n paradigmatiese perspektief vir die studie daargestel. 

Alle komponente wat vanuit die data-insamelingsfase ingesamel is, kan nou 

met behulp van hierdie paradigma in 'n model ontsluit word. Die model bestaan 

uit die kategorieë en subkategorieë wat ontwikkel is en soos in Hoofstuk 3 

bespreek. 
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Dit is van die uiterste belang om alle toepaslike konsepte vir 'n voorgestelde 

model vir multikulturele berading te ondersoek en te bespreek. Hierdie 

konsepte word in Hoofstuk 5 uiteengesit. 
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HOOFSTUK 5 
 

TOEPASLIKE KONSEPTE VIR DIE VOORGESTELDE 

MULTIKULTURELE BERADINGSMODEL  
 
 

Navorsingsvraag ter sprake vir hierdie hoofstuk: 
 Wat is die mees toepaslike konsepte 

 vir 'n multikulturele beradingsmodel vir 

 tersiêre opleiding in die 

 professionele diensberoepe? 

 
 

 

 

 

5.1.   INLEIDING 
 

Alvorens 'n opleidingsmodel vir multikulturele berading ontwikkel kan word is dit 

noodsaaklik om vanuit die paradigma die belangrikste konsepte en 

grondbeginsels te isoleer en te bespreek. In die lig van Hoofstuk 4 is dit 

duidelik dat daar vanuit die paradigma toepaslike konsepte voortspruit wat vir 

die studie van sentrale belang is . 

 

In Hoofstuk 4 is die teoretiese paradigma bespreek wat ook as basis dien 

waarop 'n beplande model ontwikkel sal word. In hierdie studie word Sue, Ivey 

en Pedersen se metateorie, asook die Association for Multicultural Counseling 

and Development (AMCD) se 31 multikulturele beradingsbevoegdhede benut 

as grondslag vir die teoretiese komponent van die paradigma.  
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Konsepte wat vanuit die paradigma relevant is en sentraal staan, sal in hierdie 

hoofstuk in die konteks van 'n multikulturele beradingsmodel bespreek word. 

 

 

5.2  TOEPASLIKE KONSEPTE VIR DIE STUDIE   
  VOORTSPRUITEND UIT DIE METATEORIE AS  
  PARADIGMA 
 

Die rasionaal vir die seleksie van hierdie konsepte wat vir die studie toepaslik 

geag word, is gevind in die bestudering van die teoretiese begronding van die 

paradigma. Drie kardinale konsepte spruit uit die metateorie en word in hierdie 

hoofstuk volledig bespreek.  

 

Die eerste sentrale konsep is waardes en etiek in dienslewering aan diverse 

kulture. 

 

'n Tweede sentrale konsep is bemagtiging waar die klem spesifiek op die 

proses van bemagtiging tydens opleiding val.  

 

'n Derde sentrale konsep is die beskrywing van multikulturaliteit en die 

toepassing daarvan in 'n opleidingsituasie. 

 

5.3 DIE KONSEP WAARDES EN ETIEK AS BOUSTEEN 
VIR DIE PARADIGMA VAN DIE STUDIE  

 
Alvorens die eerste primêre konsep, naamlik waardes en etiek, ondersoek 

word, is dit nodig om hierdie terme in die konteks van die studie te verklaar.  

 

'n Waardestelsel word deur Reber en Reber (2004:783) beskryf as enige 

redelike samehangende stel waardes. Die waardes kan hanteer word as 

individueel, gemeenskaplik of as absolute. Levy (in Strydom, 2002:63) beskryf 

waardes as voorkeur vir 'n sekere vorm van gedrag. Gopaul-McNicol en 

Armour-Thomas (2002:31) stel dit so dat 'n waardestelsel uit onderlinge 
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verbandhoudende konsepte bestaan wat die dag-tot-dag lewe van 'n sosiale 

groep rig. Dit sluit in waardes wat sowel beginsels, houdings en waargenome 

verpligtinge van 'n groep beskryf as die norme wat die standaarde en 

verwagtings van hulle gedrag daarstel. Dit reflekteer Gordon (in Gopaul-

McNicol & Armour-Thomas, 2002:31) se “judgmental dimension of culture”, of 

Berry (in Gopaul-McNicol & Armour-Thomas, 2002:31) se “group habit of 

mind.” Hier word verwys na wat die individu beskou as reg, gepas en natuurlik. 

Sentraal in die beskrywing van waardes staan die verwysing na norme en die 

ontwikkeling van norme. Norme ontwikkel vanuit 'n waardesisteem en word in 

die konteks van 'n bestaande waardestelsel uitgevoer. 

 

Reber en Reber (2004:690) omskryf 'n sosiale norm as enige patroon of 

gedrag wat so dikwels in 'n spesifieke samelewing voorkom dat dit in daardie 

samelewing as norm aanvaar word. Die optrede binne die norm word deur 

daardie samelewing goedgekeur, wat beteken dat die berader 'n bewustheid en 

kennis moet hê van die kliënt se waardesisteem ten einde begrip te hê vir sy 

wyse van optrede. 

 

In aansluiting by die waarde- en normsisteem is die konsep etiek onlosmaklik 

deel van optrede en gedrag. Etiek word deur Reber en Reber (2004:251) 

beskryf as dit wat betrekking het op “daardie aspek wat beskou word as 

aanvaarbaar in menslike gedrag, (die kriterium van) wat goed en sleg, en wat 

reg of verkeerd is”. Blackburn (2001:56) verwys hierna soos volg:  

 
An ethic will crystallize our attitudes to the most important events, such as 

birth and death. It will determine our attitude to life and what makes it 

worth living. It will encapsulate notions of human nature and human 

happiness, telling us what it is for a human life to go well. It will describe 

desire, and freedom, and our rights to the opportunities and paves that 

we need in life. 

 

Wat hier ter sake is, is etiese optrede binne 'n stel waardes en norme. Vir 

hierdie studie is dit belangrik dat 'n model ontwikkel kan word waarby die 

heersende stel waardes en norme as die etiese optrede van individue 
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toonaangewend is vir die sukses van 'n opleidingsmodel vir multikulturele 

berading. 

 

Verder is dit van belang dat etiese optrede binne die konteks van waardes en 

norme volgens Milton (2005:263) verstaan moet word in ooreenstemming met 

die breë beradingsbeginsels wat die berader rig in die maak van individuele 

besluite omtrent die wyse waarop hy by sy kliënt betrokke raak.  

 

Aangesien die vertrekpunt vir die ontwikkeling van 'n opleidingsmodel vir 

multikulturele berading binne die werkterrein van berading val, word kenmerke 

van 'n waardestelsel in berading as die grondslag vir 'n opleidingsprogram in 

multikulturele berading voorgehou.  

 

5.3.1  Waardes en die rol wat vooropgestelde idees daarin 
  speel 
 

Vooropgestelde idees verwys na die opneem van indrukke in die bewussyn – 

hetsy dit getoets, waar, onwaar of afgelei is. Die resultaat van vooropgestelde 

idees is dikwels optrede. Hierdie vooropgestelde idees word dikwels sonder 

voorbehoud in 'n gemeenskap aanvaar. Dit reflekteer 'n stilswyende aanname 

omtrent individue en groepe en hulle rol in 'n samelewing. Vooropgestelde 

idees reflekteer 'n ingesteldheid wat diep vasgevang word in die bewussyn van 

die individu ongeag die verloop van tyd. So byvoorbeeld bestaan die 

vooropgestelde idee dat rooi warm moet wees en blou koud. Vooropgestelde 

idees kan ook neerslag vind in 'n wêreldbeskouing, aldus Gopaul-McNicol en 

Armour-Thomas, (2002:31). Hierdie kragtige uitwerking wat 'n vooropgestelde 

idee besit, spoel volgens die genoemde outeurs ook in kultuur oor wat op sy 

beurt struktuur, rigting en regulering aan gedrag gee. Uiteraard kry dít weer 

beslag in 'n heersende waardesisteem. Die afleiding kan gemaak word dat 

vooropgestelde idees wat in 'n heersende siening inslag vind, sowel beperkings 

as geleenthede vir individue en groepe mag beteken. Gopaul-McNicol en 

Armour-Thomas (2002:31) gaan so ver om te verklaar dat dit selfs die verloop 

van menslike ontwikkeling kan reguleer.  
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Dit blyk dus dat die berader inligting omtrent sy kliënt se waardesisteem sal 

moet bekom ten einde begrip te ontwikkel vir heersende vooropgestelde idees 

wat deur sy kliënt gehuldig word, maar ook vir bepaalde vooropgestelde idees 

wat oor sy kliënt mag bestaan. 

 

Uit die definisie van waardes is dit vir die navorser duidelik dat individue vanuit 

diverse kulturele groepe verskillende vooropgestelde idees of sieninge sal 

huldig wat nie deur ander kulture gebruik of verstaan word nie. Dit is belangrik 

om die berader en die kliënt se unieke en kenmerkende waardestelsel te 

verstaan en te beoordeel, en vas te stel hoe kulturele grense in die 

waardesisteem wat stremmend op die terapeutiese verhouding inwerk, 

geakkommodeer kan word. Wat hier vir die berader belangrik is, is om bewus 

te wees van die variërende aard van sienings en vooropgestelde idees tussen 

kulturele groepe. Die berader word genoodsaak om bewustheid en kennis te 

ontwikkel van sy eie waardesisteem en dié van die kliënt vanuit 'n ander kultuur 

ten einde vaardighede te ontwikkel om die kliënt se waardesisteem in die 

beradingsproses te akkommodeer.  

 

Weens die kompleksiteit hiervan sal die opleiding van die student deur middel 

van 'n akademiese sowel as 'n ervaringskomponent meer sinvol wees as slegs 

'n teoretiese agtergrond hieromtrent.  

 

Ridley, et al. (2001:166) wys daarop dat die berader dikwels te doen kry met 

konflikterende kulturele waardes, onbekende gedrag en rolverwagtinge by sy 

kliënt wat van sy eie verskil. Ten einde vas te stel watter waardes in 

multikulturele berading toepaslik sal wees en hoe dit moet geskied, is dit nodig 

om na die beradingsproses te gaan kyk. 

 
Johnson (in Jonker & Cronjé, 2000:228) argumenteer dat waardes deel is van 

die affektiewe komponent van opleiding in berading en dat die waardes soos 

volg verstaan kan word: 

 

 Dat dit dien as rigtingwyser vir gedrag; 

 dat dit ontwikkel uit persoonlike ervaring; 
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 dat veranderinge in optrede sal plaasvind soos ervarings akkumuleer; en 

 dat dit sal ontvou in die menslike natuur. 

 

5.3.1.1 Kernwaardes vir multikulturele berading 
 
Payne (in Bloem, 2004:74) stel dit dat waardes 'n relatiewe begrip is. Die 

persepsie of vooropgestelde idee wat op 'n gegewe oomblik in 'n samelewing 

heers, beïnvloed die toepassing daarvan, wat aan waardes die kenmerke gee 

dat dit subjektief en aan verandering onderhewig is. Hieruit word dus afgelei 

dat die berader hierdie kenmerke in gedagte moet hou wanneer hy bewustheid 

en kennis van sy eie waardestelsel ontwikkel alvorens hy bewustheid en kennis 

van die kliënt se waardestelsel ontwikkel.  

 

Verder moet die berader ontvanklik wees vir die verskille in individue se 

waardestelsels. Dit is egter belangrik dat die berader ondersoek sal instel na 

die wyse waarop beide se waardesisteem die beradingsproses mag beïnvloed.  

 

Loewenberg en Dolgoff (in Bloem, 2004:74) maak die belangrike stelling dat 

die berader dienslewering waardevry moet toepas en dat dit binne die 

waardestelsel van die kliënt moet geskied. Hieruit word afgelei dat die berader 

in sy verhouding met die kliënt nie sy eie waardes op die kliënt sal afdwing nie 

en daarvan bewus sal wees dat die fokus op die kliënt in konteks is. Die 

gevolgtrekking word gemaak dat dit vir die berader belangrik is om 

kernwaardes te besit wat op die dienslewering aan die kliënt gerig sal wees. 

Potgieter (in Bloem, 2004:75) stel 'n toepaslike struktuur voor wat hierdie 

kernwaardes help identifiseer en vir die berader in perspektief mag plaas. Dit 

word in Figuur 5.1 voorgestel.  
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Primêre waardes Sekondêre/Instrumentele 

waardes 

Uiterste waardes 

 

 

 

 

 

Waardes as 'n manier 
om na die mens te kyk 
Hierdie waardes vind 

gestalte in: 

 Dienslewering en 

integriteit as 

kernwaardes 

Waardes as 'n manier 
om die mens te 
hanteer 
Hierdie waardes vind 

gestalte in: 

 Respek en 

eiewaarde van die 

individu; 

 belangrikheid van 

menseverhoudinge; 

en 

 Bevoegdheid as 

kernwaardes 

 

Waardes as die droom 
of ideaal vir die mens 
Hierdie waardes vind 

gestalte in: 

 maatskaplike 

geregtigheid as 

kernwaarde 

 
Figuur 5.1 Kernwaardes van multikulturele berading 
 
Uit bostaande figuur is dit duidelik dat kernwaardes in multikulturele 

hulpverlening die hulpverleningsproses kan rig en stuur. Hierdie kernwaardes 

kan volgens Parham (2001:876) in 'n opleidingsgeleentheid toepaslik gemaak 

word deur na die opleidingsbeleid van die instelling te gaan kyk en 

multikulturele opleiding daarbinne toe te pas. Universele opleidingsbeginsels 

neem byvoorbeeld die volgende in ag wat as riglyn gebruik kan word: 

 

Daar word aangeneem dat die opleiding van werklik professionele bevoegdheid 

nie in 'n enkele kursus of die lees van 'n enkele teks kan plaasvind nie. So kan 

daar ook nie verwag word dat die student slegs met behulp van formele 
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studiemateriaal in een enkele kursus in een semester alles sal weet omtrent 

veelvuldige kulture nie. Ondersteuning van praktiese ervaring vir die didaktiese 

leerproses sal die proses beter afrond. 

 

Daar word aangeneem dat kennis en vaardighede tot diens sal wees van 

gemeenskappe en die mensdom, waar die berader fokus op bystand en 

dienslewering aan die breër gemeenskap. Hierdie opleidingsbeginsel kan net 

so binne die multikulturele konteks toegepas word, naamlik dat die student 

diens sal lewer in 'n multikulturele samelewing. 

 
Etiese optrede spruit uit 'n stel kernwaardes voort. In die volgende paragrawe 

word daar na etiek as fundamentele konsep vir multikulturele berading gekyk. 

 

5.3.2  Etiek as fundamentele konsep vir opleiding van die  
  multikulturele berader  
 
Ridley, et al. (2001:169) beskryf die funksie van etiek soos volg: 

 
 ... (it) should be used to modify (give important information about) a 

concern or problem. An ethical concern is one in which questionable 

professionable conduct or possible conflicts of ethics should be under 

consideration to establish the seriousness of the concern. 

 

Die skrywers beskryf 'n etiese probleem as “ ... a concern that compromises 

the integrity of treatment”. Die toepassing van 'n kernwaarde geskied binne die 

konteks van etiese optrede. Etiek kan dus aan die berader hulp verleen in sy 

poging om so op te tree dat kulturele sensitiwiteit ontwikkel sal word.  

 

Ridley, et al. (2001:170-172) is van mening dat 'n etiese probleem ontstaan 

wanneer 'n probleem nie binne die konteks van die omstandighede hanteer 

word nie. Die skrywers gaan verder en argumenteer dat die woord etiek verwys 

na 'n besorgdheid of probleem, terwyl beoordeelde gedrag beskryf word as 

eties gepas (bv. goed of reg) of eties onvanpas (bv. sleg of verkeerd), wat 

verwys na gedrag wat die onderskeidingsvermoë/oordeelkundigheid rondom 
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die proses voorafgaan. Hierdie frases beskryf ook gedrag wat volg op 

oordeelkundige en kreatiewe probleemoplossing. Dit blyk dus dat etiese 

optrede die veroperasionalisering van kernwaardes beteken.  

Gopaul-McNicol en Armour-Thomas (2002:22) verwys na organisasies soos 

die American Psychological Association (APA) en die National Association of 

School Psychologist (NASP) wat standaarde in kodes vir etiese gedrag 

ontwikkel het. Hierdie kodes verwys na assessering en behandeling, wat die 

spesiale behoeftes van kultureel en taaldiverse populasies aanspreek. Volgens 

Gopaul-McNicol en Armour-Thomas (2002:22) het die APA in 1988 'n taakspan 

daargestel wat 'n stel algemene beginsels ontwikkel het vir die sielkundige wat 

werk met taal- en kultureel diverse kinders en families, en in 1992 het Sue, 

Arredondo en McDavis (1992: 477) die kwessie van kulturele en linguistiese 

diversiteit in die area van berading in 'n dokument bespreek. 'n Hersiening van 

hierdie twee publikasies het drie hoofkoördinerende beginsels gekonstateer, 

naamlik : 

(a) Bevoegdheid; 

(b)  respek vir kulturele verskille; en 

(c)  die hantering van intervensiestrategieë. 

 

(a)  Etiese bevoegdheid 
 
Ten einde kultureel effektief teenoor die diverse kliënt op te tree moet die 

berader soos volg te werk gaan: 

 

 Die berader erken die beperking van sy eie vaardighede, opleiding en 

kundigheid in sy hulpverlening aan kultureel en taaldiverse kinders en 

gesinne/families. Hy soek gepaste opleiding, leiding en konsultasie met 

kundiges en ander opgeleide professionele persone. 

 Die berader neem die beperking van assesseringsinstrumente of -

prosedures (bv. kontrole m.d.o. op geldigheid en betroubaarheid) met 
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betrekking tot spesifieke kulturele en taaldiverse groepe in ag. Die 

berader interpreteer data in die lig van kultuur en taal. 

 Die berader erken dat linguistiese faktore 'n hindernis in 

hulpverleningsituasies mag veroorsaak. Die berader kommunikeer in die 

dominante taal van die kliënt en toon begrip vir die verbale sowel as 

nieverbale boodskappe. Die berader wat nie oor hierdie vermoë beskik 

nie verwys die kliënt na 'n professionele persoon wat bevoeg is in die 

taal van die kliënt (Gopaul-McNicol & Armour-Thomas, 2002:23). En: 

 Die berader lewer dokumentêr verslag omtrent die kulturele en sosio-

politieke faktore wat 'n negatiewe invloed op die hulpverleningsituasie 

gehad het (Gopaul-McNicol & Armour-Thomas, 2002:24).  

 

(b)  Respek vir kulturele verskille 
 
Etiese optrede is op respek gebaseer. Om respek vir kulturele verskille te toon 

moet die berader soos volg optree: 

 

 Die berader betoon respek vir die feit dat kulturele verskille bestaan. Dit 

lei daartoe dat die berader die regte van sy kliënt beskerm, en hy 

inkorporeer in die praktyk strategieë wat sensitief is vir die kulturele en 

taalbehoeftes van die kliënt. 

 Die berader erken die beperkings van sy vaardigheid en sy kundigheid. 

En: 

 Die berader plaas 'n hoë premie op begrip en aanvaarding vir kulturele 

aspekte, en toon daarom ook begrip vir sy eie persoonlike kulturele en 

sosio-politieke agtergrond en ervarings wat 'n invloed op die 

hulpverleningsproses mag hê (Gopaul-McNicol & Armour-Thomas, 

2002:24). 

 

(c)  Die hantering van intervensiestrategieë 
 

Ten einde in intervensie binne 'n etiese raamwerk te kan optree word 

voorgestel dat die berader soos volg te werk gaan: 
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 Die berader toon begrip vir kulturele, taal- en religieuse praktyke se 

invloed op diagnose en oorweeg versigtig die differensiële diagnose.  
 Die berader ontwikkel kennis van die sosio-politieke aspekte van die 

kliënt (bv. diskriminasie, rassisme, armoede, immigrasie en akkulturasie) 

en toon begrip vir die kliënt se wêreldbeskouing wat die raamwerk vorm 

van waaruit die kliënt die samelewing en homself beskou en evalueer. 

En: 

 Die berader poog voortdurend om navorsing wat op werk met kultureel 

diverse individue betrekking het te ondersoek en te evalueer (Gopaul-

McNicol & Armour-Thomas, 2002:24).  

 

5.3.2.1 Die proses van etiese besluitneming in 
multikulturele berading 

 
Ridley, et al. (2001:165) stel dat die doelstelling van 'n etiese kode daarop 

gemik is om die berader vir sy optrede verantwoordelik te hou. Die berader sal 

verantwoordelike, eties gepaste gedrag moet openbaar. Kennis van etiese 

kodes lei nie vanselfsprekend tot bevordering van eties kultureel gepaste 

gedrag nie. Die aard van kultureel etiese probleme vereis dikwels optrede wat 

nie duidelik deur die etiese kode omskryf word nie en die etiese kode verskaf 

nie denkpatrone om hierdie etiese probleme te analiseer en op te los nie.  

 

Ridley, et al. (2001:166) is van oortuiging dat die finale verantwoordelikheid by 

die berader rus om te bepaal hoe 'n etiese probleem hanteer moet word. Die 

berader het dikwels te doen met konflikterende kulturele waardes, onbekende 

gedrag of idiome, en rolverwagtinge by die kliënt wat van sy eie verskil. Etiese 

sienings is dikwels met kulturele aannames verweef en die gevaar van 

oorvereenvoudiging is dat dit tot onoordeelkundige optrede mag lei. Hierdie 

probleem dui daarop dat die kompleksiteit inherent aan baie etiese probleme 

meer kritiese besinning en kreatiewe probleemoplossing vereis as wat deur die 

etiese kodes gefasiliteer kan word.  
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Hieruit word afgelei dat die berader nie slegs die etiese kodes as riglyne moet 

gebruik nie, maar ook sy oordeel kreatief sal moet aanwend. Die student moet  

opgelei en bemagtig word om hierdie etiese kodes binne die konteks van 

multikulturele berading te kan implementeer. 

 

Ridley, et al. (2001:167) is daarvan oortuig dat eties gepaste besluitneming die 

veroperasionalisering van terminologie vereis ten einde die berader se etiese 

perspektiewe duidelik uit te druk en 'n gegronde en verantwoorde 

besluitnemingsproses daar te stel. 

 

Daar bestaan twee belangrike areas van waaruit die berader die etiese 

besluitnemingsproses kan benader. Hierdie aksie is daarvan afhanklik of die 

etiese probleem die potensiaal het om voor te kom, en of die etiese probleem 

reeds bestaan. Ridley, et al. (2001:186,172) meen die berader het 

ondersteuning nodig om besluitneming te bestuur wanneer professionele kodes 

onvoldoende is. Die berader moet 'n bewustheid ontwikkel van sy eie etiese 

perspektief ten einde begrip te verkry van die wyse waarop hy etiese probleme 

hanteer, om sodoende sy kliënt beter te verstaan. 'n Gegronde 

besluitnemingsproses ondersteun die berader om komplekse etiese probleme 

te analiseer en op te los.  

 

Die berader sal begrip moet verkry vir die wyse waarop die konteks 

besluitneming beïnvloed wanneer hy die kliënt se sielkundige en kulturele 

verskynsels, asook die etiese probleem self oorweeg. Sielkundige en kulturele 

verskynsels sal aan die berader inligting verskaf omtrent die wyse waarop die 

kliënt se kulturele waardes en identiteit, diagnose, prognose, sterkpunte en 

hulpmiddels betekenis tot die etiese probleem toevoeg (Ridley, et al., 

2001:175).  
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Alvorens etiese besluite geneem kan word, is Ridley, et al. (2001:176) van 

mening dat 'n proses van rasionele denke gepaard moet gaan met die 

oorweging van die morele beginsels wat vir die situasie geld. Die volgende 

aspekte dien hier as riglyn: 

 

 Die berader ondersoek sy filosofiese aannames omtrent kultuur en etiek. 

Hy identifiseer stereotipes wat hy vorm en ondersoek die wyse waarop 

hierdie waarnemings sy interaksie met die kliënt vanuit 'n ander kultuur 

beïnvloed. 

 Die berader ondersoek alternatiewe filosofiese aannames omtrent 

kultuur en etiek. 

 Die berader streef na begrip vir die wyse waarop kultuur relevant is in 

berading. En: 

 Die berader ontwikkel besorgdheid vir die kliënt in berading. 

 

Soos wat die etiese besluitnemingsproses gestipuleer kan word, is dit ook 

noodsaaklik om te weet dat daar binne die hulpverleningsproses etiese grense 

geld. Hierdie etiese grense, moet in 'n opleidingsituasie aan die student wat 

dikwels deur die etiese kodes van elke beroepsraad bepaal word oorgedra 

word. So word geregistreerde sielkundiges en beraders met 'n agtergrond in 

psigometrie tot 'n etiese kode verbind wat deur 'n parlementêre wet gereguleer 

word. Uittreksels uit hierdie etiese kode word as Bylaag 5.1 aangeheg.  

 

Uit hierdie etiese beroepskode blyk dit dat die opleiding behoort te fokus op die 

toerusting van die student om bevoeg te wees vir dienslewering aan alle 

kliënte. Dit blyk ook dat hierdie etiese beroepskode bepaal dat die student se 

regte tydens opleiding beskerm moet word; dat die student korrekte, 

toereikende opleiding moet ontvang; respek moet hê vir ander en vir menslike 

regte; respek moet hê vir die kliënt se waardes, houdings, sienings en 

menings; nie sal stereotipeer of onregverdig diskrimineer nie; nie die kliënt 

skade sal berokken nie; effektief, bevoeg en objektief moet handel; en die kliënt 

moet verwys wanneer nodig. 
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Die vraag is egter wat met die beskerming van die individu se regte en met 

bevoegde optrede bedoel word. Wie se regte is hier ter sprake en op grond van 

watter teoretiese benadering gaan dit beskerm word? Word kulturele 

aangeleenthede hierby betrek? Die beroepskode maak weinig melding van 

kulturele kwessies, waaruit afgelei kan word dat die etiese kodes wat kulturele 

aspekte betref ver tekort skiet. Daar is weinig spesifieke en duidelike verwysing 

na kulturele aspekte. Die komponent in die beroepskode wat opleiding van die 

berader omsluit, maak geen melding van kulturele aspekte nie. Daar word dus 

geen riglyne gebied ten einde die instelling in staat te stel om die student 

multikultureel bevoeg op te lei nie. 

 

Die afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat die instelling wat aan die 

student opleiding verskaf die student moet toerus ten opsigte van multikulturele 

sensitiwiteit, sodat eties gepaste dienslewering aan alle multikulturele kliënte 

verskaf kan word in die konteks van die etiese kode wat op die student van 

toepassing is.  

 

'n Verdere leemte wat na die bestudering van bestaande beroepskodes in 

Suid-Afrika aan die lig kom, is dat geen voorsiening gemaak word vir 

multikulturele navorsing en die noodsaaklikheid daarvan nie.  

 

Pedersen (in Ridley, et al., 2001:166) argumenteer dat die Verenigde State se 

ACA en APA se etiese kodes 'n dominante kulturele perspektief begunstig en 

die rol van kultuur in etiese besluitneming onbeduidend maak. Die berader wat 

hierdie etiese riglyne op rigiede wyse aanwend, loop die risiko om die 

kompleksiteit inherent aan etiese probleme te oorvereenvoudig. Die berader is 

die finale outoriteit wat bepaal hoe 'n etiese probleem hanteer moet word en 

dra die verantwoordelikheid om eties gepaste aksie te neem. Die kompleksiteit 

van etiese probleme mag tot onsekerheid lei omtrent watter aksie in bepaalde 

gevalle geneem moet word.  

 

Volgens Ridley, Espelage en Rubinstein (1997:145) behoort etiese kennis en 

praktyk soos wat dit op multikulturele berading betrekking het binne 'n etiese 
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raamwerk geplaas te word. Dit dui daarop dat die opleidingsinstelling soos volg 

sou kon optree: 

 

 Die instelling verskaf etiese opleiding aan die beradingstudent wat 

opleiding in multikulturele berading insluit. En: 

 Die instelling verskaf opleiding in etiek wat die onderrig insluit oor etiese 

kwessies wat vir multikulturele berading ter sake is.  

 

Ridley, et al. (1997:131) erken dat die APA wel erkenning gee aan die 

noodsaaklikheid om die student voor te berei om multikultureel bevoeg te 

wees. Ibrahim en Arredondo (in Ridley, et al., 1997:145) het die skep van 

standaarde voorgestel vir die etiese opleiding van die berader wat met die 

kliënt vanuit kultureel diverse agtergronde werk. Die voorgestelde opleiding sal 

veelvuldige kultureel etiese kwessies insluit asook die ontwikkeling van moreel-

etiese bewustheid en probleemoplossing ten opsigte van etiese kwessies. 

Hierdie taak gaan verder as blote vertroudheid met bestaande standaarde wat 

'n twyfelagtige relevansie vir ras- en etniese minderheidsgroepe het.  

 

Met etiese kodes as grondslag sal die berader volgens Ridley, et al. (2001:186) 

ook bewustheid moet ontwikkel van die wyse waarop kultuur alle etiese 

probleme beïnvloed. Die berader sal wysheid benodig om besluitneming 

telkens op die situasie af te stem wanneer professionele kodes onvoldoende is. 

Deurdat die berader sy etiese perspektief eksplisiet maak stel dit hom in staat 

om sy kliënt se etiese perspektief beter te verstaan.  

 

Cayleff (in Ridley, et al., 1997:145) beskou die versuim om die spesifieke 

kulturele wêreldbeskouing van die kliënt in ag te neem, as skending van die 

beginsel van algemene respek vir die regte en waardigheid van die kliënt. 

Hierdie argument kan 'n stap verder geneem word. Die versuim om 'n kliënt se 

wêreldbeskouing in ag te neem kan skade veroorsaak in die vorm van 

onvanpaste konseptualisasie van die probleem en oneffektiewe behandeling.  

 

Atkinson, Bui en Mori (2001:556) wys daarop dat die kriteria wat deur die 

taakspan van die APA ontwikkel is geensins na die berader se multikulturele 
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bevoegdheid verwys nie. Die multikulturele bevoegdheid van die berader moet 

altyd in oorweging geneem word wanneer behandeling vir die etniese 

minderheidsgroep geselekteer word.  

 

Pedersen (in Ridley, et al., 1997:146) daag die berader uit om te onderskei 

tussen fundamentele etiese beginsels en na goeddunke aspekte van etiek. Die 

skrywer argumenteer naamlik oortuigend dat die etiese riglyne van 

professionele liggame ewe-eens na goeddunke van die opstellers geformuleer 

is en merendeels ontoepaslik is vir kultureel diverse populasies. Die skrywer 

noem verder dat die etiese riglyne van professionele beroepsrade nie werklik 

ag slaan op kultureel diverse populasies nie. Hy spreek daarom die behoefte 

uit vir die wysiging van hierdie riglyne. Portman (2002:211) stem met 

bogenoemde skrywers saam en sê dat duidelike stellings omtrent multikulturele 

konteks en professionele verantwoordelikheid in die toekoms by hierdie etiese 

riglyne ingesluit moet word.  

 

Die navorser is van mening dat bogenoemde kritiek en aanbevelings insake die 

etiese kode ook op die Suid-Afrikaanse beroepskode vir sielkundiges van 

toepassing is, aangesien dit blyk dat die Suid Afrikaanse beroepskode 

soortgelyke en selfs ernstiger etiese tekortkominge toon.  

 

Ponterotto en Casas (in Portman, 2002:211) beklemtoon vier filosofiese 

beginsels wat benodig word om etiese teorie te herlei en die berader te 

ondersteun om meer doelgerigte en doelbewuste etiese besluite in 

multikulturele situasies te maak, naamlik:  

 

 Altruïsme; 

 verantwoordelikheid; 

 geregtigheid; en  

 besorgdheid. 

 

Hieruit word afgelei dat die berader opgelei moet word om op 'n onselfsugtige 

wyse sy eie wêreldbeskouing in die beradingsproses agter te laat sodat hy die 

kliënt vanuit dié se wêreldbeskouing sal beskou en hanteer. Die berader moet 
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opgelei word om verantwoordelikheid te neem vir die multikulturele kliënt se 

welsyn deurdat hy bewustheid, kennis en vaardighede ontwikkel wat die kliënt 

se kulturele agtergrond in ag neem. Die berader moet ook opgelei word om die 

kliënt vanuit 'n diverse kultuur regverdig te behandel en 'n teoretiese 

benadering te gebruik wat die beste by die kliënt pas. Dit is verder belangrik dat 

die berader opgelei moet word om opregte besorgdheid te toon vir die welsyn 

van die kliënt vanuit 'n diverse kultuur.  

 

Bloem (2004:69) stel dat die etiese kode die grondslag lê vir die proses van 

bemagtiging wat 'n individu in staat sal stel om sy sosiale omstandighede te 

verbeter.  

 

Die tweede konsep sal die proses van bemagtiging wees en sal kortliks in 

hierdie studie bespreek word.  

  

5.4 DIE KONSEP BEMAGTIGING AS BOUSTEEN VAN 
DIE PARADIGMA VAN DIE STUDIE  

 
As daar na die teoretiese paradigma gekyk word vind bemagtiging as konsep 

inslag op al die vlakke van die metateorie. In hierdie studie fokus die proses 

van bemagtiging op die multikulturele berader en word ondersoek ingestel na 

die wyse waarop dié berader bemagtig kan word met behulp van opleiding in 

multikulturele berading. Dus sal hier gefokus word op persoonlike bemagtiging 

van die multikulturele berader ten einde kultuurgepaste dienslewering te 

verskaf aan die kliënt vanuit 'n ander kultuur.  

 

Lee (1994:21) voer aan dat etiek die waardebasis van berading 

operasionaliseer. Die berader moet opgelei word om alle individue regverdig te 

behandel, maar die meeste benaderings wat aan alle individue dienslewering 

verskaf, gee nie aandag aan die individu wat verskil ten opsigte van 

byvoorbeeld sosio-ekonomiese status, geslag, etnisiteit en seksuele voorkeur 

nie. Die berader moet opgelei word om uit te reik na hierdie individue wat te 

doen kry met vooroordeel en diskriminasie.  
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Die resultaat van 'n etiese kode vind gestalte in 'n proses van bemagtiging. 
Koren, DeChillo en Friesen (in Casas, Pavelski, Furlong & Zanglis, 2001:208) 

beskryf bemagtiging as beide 'n proses en 'n toestand; beide 'n individuele en 

kollektiewe eienskap; 'n houding; waarneming; vermoë; kennis en aksie; en as 

'n verskynsel wat kan manifesteer in 'n reeks omstandighede en omgewings. 

Die behoefte vir geldige en betroubare metings is veral belangrik ten opsigte 

van die toenemende getal diensverskaffingmodelle waarvan bemagtiging die 

hoofdoel is. Lee (1994:28) argumenteer: “Empowered people acting together 

are a force yet unreckoned with by those who maintain a status quo based on 

greed and exploitation”. Die gevolgtrekking word gemaak dat wanneer die 

student multikulturele opleiding ontvang hy deel uitmaak van 'n groter sosiale 

groep wat bemagtig word ten einde gepaste dienslewering te verskaf. 

 

'n Onderskeid tussen bemagtigingspraktyke en bemagtigingsprosesse is egter 

noodsaaklik. Parsons (in Lee, 1994:16) identifiseer drie soorte 

bemagtigingsprosesse, naamlik: 

 

1. 'n Proses van ontwikkeling waar die fokus op individuele groei is sodat 

dit mag eindig in groter sosiale verandering. Wanneer 

opleidingsinstellings klem lê op multikulturele opleiding sal dit kan lei tot 

meer bevoegde multikulturele beraders. 

2. 'n Proses van opgeskerpte gevoelens van selfagting, doeltreffendheid 

en beheer. Die multikulturele berader sal dus opgelei word om aan die 

diverse kliënt dienslewering te verskaf wat hom bemagtig om 

doeltreffende beheer oor sy lewe uit te oefen. En: 

3. 'n Proses van bevryding wat die resultaat is van 'n sosiale beweging wat 

begin met die oplei van die magtelose individu en later 'n kollektiewe 

poging word aan die kant van die magtelose om mag te verkry en hul 

strukture te verander. Die opleidingsinstelling moet die multikulturele 

berader oplei om stereotipering en vooroordeel te vermy, wat daartoe 

sal lei dat ander instellings ook gemotiveer sal word om 'n berader 

multikultureel op te lei.  
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Alvorens die prosesse van bemagtiging geïmplementeer kan word, is dit 

noodsaaklik om die aannames te beskryf waarop bemagtiging in die konteks 

van hierdie studie berus. Dit sal vervolgens geskied. 

 

5.4.1  Aannames waarop bemagtiging berus 
 

Potgieter (in Bloem, 2004:110) meen dat bemagtiging op die volgende 

aannames berus; Die aanname dat: 

 

 bemagtiging fokus op die ontwikkeling van 'n bewustheid waar die 

berader sy eie aannames en waardes, asook die aannames en waardes 

van die kliënt in oënskou sal neem;  

 die berader oor voldoende professionele bevoegdheid beskik om in 

belang van die multikulturele kliënt op te tree; 

 multikulturele bevoegdheid op aangeleerde lewensvaardighede berus 

wat die berader in staat stel om probleme van alle individue effektief te 

hanteer en gepaste besluite daaromtrent te neem;  

 bemagtiging slegs kan geskied binne 'n verhouding waar gelyke en 

regverdige magsdeling geskied;  

 die berader oor voldoende professionele bevoegdheid beskik om 'n 

teoretiese benadering te gebruik wat gepas is vir die kliënt se 

wêreldbeskouing en dus in belang van die multikulturele kliënt op te tree; 

 bemagtiging 'n dinamies evolusionêre proses is wat die kliënt se 

kulturele agtergrond en besondere behoeftes respekteer; en die 

aanname dat 

 bemagtiging die benutting impliseer van bewustheid, kennis en 

vaardighede aangaande multikulturele aspekte as 'n belangrike faktor in 

die bemagtigingsproses. 

 

Ten einde die aannames waarop bemagtiging berus te implementeer, moet alle 

toepaslike komponente van bemagtiging binne die multikulturele 

opleidingsproses in oënskou geneem word.  
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5.4.2  Komponente van bemagtiging 
 

Lee (1994:13) beskryf drie dimensies van bemagtiging wat in ooreenstemming 

is met die metateorie wat as paradigma van hierdie studie dien. Hierdie 

dimensies is interafhanklik van mekaar en kan nie onafhanklik van mekaar 

funksioneer nie. Dié dimensies is soos volg: 

 

 Die positiewe bewustheid van die eie kulturele agtergrond en dié van 

andere; 

 die ontwikkeling van kennis omtrent die eie kulturele agtergrond en dié 

van die betrokke kliënt in konteks;en 

 die ontwikkeling van kulturele vaardighede in intervensie en strategieë. 

 

5.4.2.1 Kennis as komponent van bemagtiging 
 

Kennis as komponent van bemagtiging beteken dat 'n bewuswording en begrip 

sal bestaan vir die kliënt, asook die vaardighede om die kliënt te bemagtig. 

Gutierrez en Ortega (in Casas, et al., 1992:209) noem dat daar twee 

kennisdimensies in die bemagtigingsproses bestaan. Hierdie twee 

kennisdimensies van bemagtiging is kennis op persoonlike vlak en kennis op 

interpersoonlike vlak.  

 

• Kennisdimensie op persoonlike vlak 
 
Gutierrez en Ortega (in Casas, et al., 1992:209) omskryf kennis op persoonlike 

vlak as dit wat betrekking het op die persoon se individuele gevoelens van 

selfwerksaamheid en persoonlike mag. Dit sluit bewustheid aangaande die 

volgende in: 

 

 Die eie kulturele erfenis; 

 die wyse waarop kulturele agtergrond, ervarings, houdings, waardes en 

vooroordele sielkundige prosesse beïnvloed;  
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 beperking van eie bevoegdhede en kundigheid; 

 sy negatiewe emosionele reaksie ten opsigte van ander rasse en 

etniese groepe; 

 sy stereotipering en vooropgestelde idees ten opsigte van rasse en 

etniese groepe; 

 herkenning van eie menings en gevoelens; 

 beperking van sy bevoegdhede en die behoefte aan voortdurende 

opleiding en ervaring;  

 kliënt se wêreldbeskouing; 

 institusionele hindernisse wat minderheidsgroepe verhoed om 

geestesgesondheidsdienste te gebruik; en 

 praktyke van vooroordeel en diskriminasie. 

 

• Kennisdimensie op interpersoonlike vlak 
 
Die interpersoonlike vlak het betrekking op sosiale aksie en sosiale 

verandering. Op die interpersoonlike vlak toon die berader kennis van die 

volgende: 
 

 Waardering en respek vir verskille; 

 verskille wat tussen homself en die kliënt bestaan betreffende ras, 

etnisiteit, kultuur en menings; 

 sy sosiale impak op andere en hoe om dit te antisipeer; 

 spesifieke kennis en inligting omtrent die bepaalde groep waarmee 

gewerk word;  

 navorsing van geestesversteurings van verskeie etniese- en 

rassegroepe; 

 meer as een beradingsmetode of -benadering;  

 gepaste intervensievaardighede; en 

 die proses van sielkundige intervensie soos doelstellings, verwagtings, 

wetlike regte en die berader se oriëntasie (Jonker & Cronjé, 2000:219-

232). 
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Hieruit kan afgelei word dat kennis as komponent van bemagtiging as die 

beginpunt van die bemagtigingsproses beskou kan word. Indien die berader 

homself as multikultureel wil beskryf moet hy homself gereeld en bewustelik 

ervaar as “loyal to and embracing” teenoor bogenoemde eienskappe. Die mate 

waarin hy dit kan doen, sal hom in staat stel om ook teenoor hierdie 

eienskappe in sy kliënt “loyal to and embracing” te wees.  

 

In die bemagtigingsproses sou die ontwikkeling van begrip en kennis van 

aspekte van multikulturele berading voordelig wees, aangesien dit die berader 

wat met die kliënt vanuit 'n ander kultuur werk, in staat sal stel om die twee 

ander komponente, naamlik die vasstelling van grense en die identifisering van 

hulpbronne, optimaal te benut. Kennis as komponent van bemagtiging beteken 

nie net kundige ontwikkeling nie, maar omsluit ook kennis oor al die 

veranderlikes wat vir hierdie studie belangrik is. Uit bogenoemde word die 

gevolgtrekking gemaak dat kennis as komponent van bemagtiging nie net 

professionele en akademiese kennis beteken nie, maar 'n voortgaande proses 

van selfkennis op persoonlike en interpersoonlike vlak. 

  
Ibrahim (2003:203) neem die standpunt in dat die eksistensiële 

wêreldbeskouingteorie goed pas in die paradigma van bewustheid, kennis en 

vaardigheid wat voorgestel word vir die opleiding vir werk met kliënte in 'n 

kultureel diverse samelewing. Ibrahim (2003:200) beskou die eksistensiële 

wêreldbeskouing as die mediërende veranderlike wat die berader kan help om 

sy doelstellings, proses en uitkoms in berading op verskillende maniere te 

operasionaliseer, naamlik:  

 

 Die verskaf van begrip van die kliënt se kulturele waardes, sienings en 

aannames; 

 om die berader te help om begrip te verkry van hoe eenders én 

verskillend die kliënt en die berader op 'n spesifieke tydstip is; 

 om die berader te help besef dat eendersheid tussen die kliënt en die 

berader sterkpunte verteenwoordig en 'n manier is om 'n gedeelde 

wêreldbeskouing met die kliënt te skep, wat sal lei tot betrokkenheid in 

berading; 
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 om die berader te help besef dat die verskille in waardesisteme areas 

verteenwoordig waar die berader sensitief moet wees om nie sy eie 

waardes op die kliënt af te dwing nie; 

 deur die assessering van die wêreldbeskouing van die berader en die 

kliënt, word verseker dat die twee op gepaste wyse byeengevoeg sal 

wees. Indien die berader besef dat sy waardes heeltemal uiteenlopend 

is van dié van die kliënt sal dit die beste wees om die kliënt na 'n meer 

geskikte berader te verwys; en 

 om te verstaan dat wêreldbeskouing en kulturele identiteit die 

ontwikkeling van gepaste doelstellings en proses in berading wat met 

die kliënt se geloof in ooreenstemming is, kan ondersteun.  

 

Om te verseker dat die uitkoms van die beradingintervensie werklik voordelig 

is, moet die doelstellings en uitkoms in ooreenstemming wees met die kliënt se 

kultuur en waardes, en nie tydens die beradingintervensie of later in sy lewe vir 

die kliënt konflik skep nie (Ibrahim, 2003:200).  

 

5.5  DIE KONSEP MULTIKULTURALITEIT AS BOUSTEEN 
  VAN DIE PARADIGMA VAN DIE STUDIE  
 

Die derde en laaste konsep as bousteen van die metateorie vir hierdie studie is 

multikulturaliteit. Berg-Cross, Craig en Wessel (2001:849) beskryf 

multikulturaliteit as 'n dinamiese perspektief wat die rol van kultuur in die skep 

van kennis en die stoor van herinneringe insluit en waardeer. Kluckhohn en 

Murray (in Chen, 2001:803) voer aan dat elke individu ten opsigte van sekere 

aspekte tegerlykertyd soos elke ander menslike wese is, soos sommige ander 

menslike wesens, en soos geen ander menslike wese nie. 

 

Berg-Cross, et al. (2001:849) stel dat 'n multikulturele perspektief aanneem dat 

kultuur 'n betekenisvolle tweerigting-verhouding met biologiese 

“karakterkunde”, gesin/familiesisteme en samelewingsisteme het. Die 

demografiese verskuiwing in die samelewing noodsaak dit om in die 
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beplanning en administrasie aan opvoedkundige instellings hierdie interaktiewe 

sisteme in die kurrikulum in te sluit. 

 

Locke en Faubert (2003:325) argumenteer dat 'n multikulturele perspektief 'n 

kliënt se kultureel gebaseerde sienings, waardes en gedrag erken en klem lê 

op sensitiwiteit vir die kliënt se kulturele omgewing (D’Andrea, Daniels, 

Arredondo, Ivey, Locke, O’Bryant, Parham en Sue, 2001:230). Multikulturele 

beradingsbevoegdhede is 'n kritieke rigtingaanwyser vir 'n effektiewe en eties 

verantwoorde praktyk. Die status van die tradisioneel Westerse benadering 

sowel as die intellektuele kondisionering wat die berader tydens sy 

professionele opleidingsprogram ondergaan maak dit vir baie beraders moeilik 

om die regmatigheid van verskillende interpretasies van die werklikheid met 

opregtheid te kan deurvoer. 

 

Volgens Fassinger en Sperber-Richie (1997:83) beteken multikulturaliteit 'n 

ingrypende paradigmaskuif wat die wyse van die berader se benadering tot die 

terapeutiese proses met die kliënt vanuit 'n kultureel verskillende agtergrond 

radikaal wysig. Hierdie skrywers beklemtoon die toenemende aandag wat tans 

bestee word aan die kulturele aspekte wat met die ontwikkelende individu in 

interaksie is. Dit behels 'n dinamiese, wederkerige verhouding tussen 

intrapsigiese kragte en omgewingsinvloede wat verband hou met die persoon 

se kulturele milieu.  

 

Dit blyk dus dat multikulturaliteit vir die berader 'n kragtige aansporing is om die 

beplanning van sy teoretiese benadering tot berading aan te pas by elke kliënt 

se behoeftes en om die kliënt in sy bepalende konteks te sien en te hanteer.  
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5.5.1  Uitgangspunte van die multikulturele  beweging 
 
Volgens D’Andrea, et al. (2001:229) stel die multikulturele beweging die 

volgende vereistes: 

 

1. Die multikulturele beweging verg van die berader om verder te beweeg 

as sy eie etnosentriese wyse van dink en handel;  

2. die multikulturele beweging vra dat die berader die regmatigheid van 

meervoudige interpretasies van die werklikheid beklemtoon; en  

3. die multikulturele beweging vereis dat die berader diepe respek en volle 

aanvaarding sal toon vir die verskillende wyses waarop die persoon 

vanuit diverse kulturele of rassegroepe terme soos geestesgesondheid, 

psigiese volwassenheid en persoonlike welsyn verstaan en betekenis 

daaraan heg.  

 

Sue (2001:53) is van oortuiging dat die voortdurende ontkenning van die 

belangrikheid van multikulturaliteit daarop neerkom dat die sosiale werklikheid 

self ontken word. 

 

Jonker en Cronjé (2000:218) voer aan dat Suid-Afrika nie anders gesien kan 

word nie as 'n samelewing wat uit 'n diversiteit van kulture bestaan, maar dat 

Suid-Afrika hierdeur gekenmerk word dat dit wel multikultureel is maar nie 

multikulturaliteit praktiseer nie. Volgens McAllister (in Jonker & Cronjé, 

2000:218) het Suid-Afrika 'n konfessionele multikulturaliteit, wat slegs kan 

bestaan waar die grense tussen die verskillende samelewingsgroepe, ongeag 

of hulle langs die lyne van kultuur, ras of geloof loop, nie deur amptelike beleid 

geformaliseer en geïnstitusionaliseer is nie. 

 

Die toenemende interkulturele blootstelling onder mense van verskillende 

kulture is nie 'n geïsoleerde verskynsel nie, veral nie in Suid-Afrika met sy 

geskiedenis van rassesegregasie, isolasie en onderwerping nie. 
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Fassinger en Sperber-Richie (1997:84) lewer in dié verband die volgende 

pleidooi:  

 
It is crucial that we begin to train counsellors to think complexly, rather 

than categorically, about the many manifestations of culture they will 

experience with their clients, as well as the many cultural assumptions 

that have shaped their own lives.  

 

'n Geldige en betroubare model vir opleiding in multikulturele berading sal die 

berader bemagtig om kultureel bevoeg te wees. Die term multikulturaliteit word 

deur Gloria en Pope-Davis (1997:244) gebruik om opvoedkundige en 

opleidingspraktyke te identifiseer waar die student ras, kultuur, etnisiteit, taal, 

sosio-ekonomiese status, geslag, lewenstyl, ouderdom, geloof en verskillende 

vermoë reg leer hanteer. Bula (2000:169) lys ook bogenoemde aspekte, maar 

voeg ook nog die aspek van seksuele oriëntasie by. Hy argumenteer dat om 

die self as 'n multikulturele self te definieer, die bewuste ervaring van die self 

se lojaliteit teenoor en aanvaarding van hierdie multikulturele faktore beteken 

(Bula 2000:169). 

 

Locke en Faubert (2003:325) definieer multikulturele berading, opleiding en 

supervisie as daardie verhoudings wat onderskeidelik bestaan tussen 'n 

berader en 'n kliënt, 'n opleier/dosent en 'n student, en 'n supervisor en 'n 

supervisee, en waar die kulturele verskille tussen twee partye op ras of 

etnisiteit gebaseer is. Harper en McFadden (2003:381) definieer multikulturele 

berading of multikulturaliteit in 'n breë sin wat verskeie statusse, identiteite en 

affiliasiegroepe insluit. Locke, Faubert, Weinrach en Thomas (in Harper & 

McFadden, 2003:381) definieer multikulturele berading minder breed en sê dat 

dit met kulturele kwessies en besorgdhede te make het. Ander skrywers is 

weer van mening dat geen kulturele of beradingsterme so betekenisvol is as 

diversiteitsberading nie, en dat diversiteit weier as multikulturaliteit strek om 

ook nie-etniese spesiale populasies in te sluit. Daarom is diversiteit in 

vergelyking met etnokulturaliteit en multikulturaliteit 'n breër konsep met 

betrekking tot konteks en inklusiwiteit. Diverse groepe word nie net binne 'n 
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kultuur gevind nie, maar ook oor verskeie kulture heen, met ander woorde 

intra- sowel as interkultureel.  
 
Hoe die presiese definisie van die konsep ook al lui, multikulturaliteit het die 

potensiaal om die epistemologie en die heersende intellektualisme van modern 

Westerse sielkundige denke uit te daag. Deur verby die beperkings van 

Westerse sielkundige denke te beweeg en nuwe kennis in te win omtrent 

wêreldbeskouings, waardes en tradisies van persone van kultureel- en 

rasverskillende groepe, stel dit die berader in staat om op 'n uitgebreide en 

waarskynlik meer akkurate wyse sin te maak van sy kliënt se lewe asook van 

sy eie (D’Andrea, et al., 2001:230). 

 

5.6  SAMEVATTING 
 

Die konsepte wat in hierdie hoofstuk bespreek is, beklemtoon die belangrikheid 

van die berader se bewustheid, kennis en vaardighede aangaande die kulturele 

aspekte van die kliënt in konteks. Klem is geplaas op die konsepte waarde- en 

normsisteem, etiek, bemagtiging en multikulturaliteit wat almal besondere 

benuttingswaarde het in die opleiding van die multikulturele berader. Die 

konsepte wat in hierdie hoofstuk bespreek is dien as grondslag vir 'n 

multikulturele beradingsmodel. In Hoofstuk 6 word aan die hand van 

literatuurkontrole die toepaslike beginsels vir 'n beradingsmodel vir opleiding in 

multikulturele berading bespreek as die eerste kategorie wat uit die data-

ontledingsproses voortspruit. 
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HOOFSTUK 6 
 

LITERATUURKONTROLE KATEGORIE 1:  

TOEPASLIKE BEGINSELS VIR 'n MULTIKULTURELE 

BERADINGSMODEL VIR TERSIÊRE OPLEIDING IN DIE 

PROFESSIONELE DIENSBEROEPE 
 

Navorsingsvraag ter sprake by hierdie hoofstuk: 

Wat is die mees toepaslike beginsels  

vir 'n model in multikulturele berading 

vir tersiêre opleiding? 

 

 
 
 
 

6.1   INLEIDING 
 

In Hoofstuk 5 is die sentrale konsepte bespreek wat vir 'n multikulturele 

beradingsmodel vir tersiêre opleiding toepaslik is. Steeds deel van die 

literatuurkontrole en stappe van modelontwikkeling is die kritiese bespreking 

van die relevante beginsels vir die daarstelling van 'n multikulturele 

beradingsmodel vir tersiêre opleiding. Uit die data-ontleding was dit duidelik dat 

beginsels as toepaslike kategorie na vore gekom het. Ten einde die insluiting 

van beginsels as essensiële komponent van die model te motiveer, is dit 

noodsaaklik om dit deur middel van literatuurkontrole te regverdig. 

 

Hoofstuk 6 fokus op beginsels. Beginsels verwys na die grondslag of oortuiging 

waarop 'n veranderlike berus. 'n Onderskeid sal getref word tussen interne 
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beginsels, wat na die interne persoonlike prosesse verwys en eksterne 

beginsels, naamlik dié wat geld in die gemeenskap waarbinne die individu 

funksioneer. 

 

Interne beginsels verwys verder ook na die innerlike oortuiging by die 

toegeruste multikulturele berader dat die sosiale identiteit en verwysingsraam 

van sy kliënt aanvaar en respekteer moet word.  

 

Eksterne beginsels verwys verder ook na die oortuiging of grondslag wat in die 

gemeenskap geld waarbinne die multikulturele berader funksioneer. 

Sensitiwiteit hiervoor is dus nodig ten einde getrou te bly aan dit wat die kliënt 

van die berader verwag. 

 

Dit is egter belangrik om die wisselwerking tussen die stel interne beginsels en 

die stel eksterne beginsels te ondersoek en beskryf. Benewens die fyn balans 

wat gehandhaaf moet word tussen die interne en eksterne beginsels beskou 

Hong, Garcia en Soriano (2000:474) sensitiwiteit vir hierdie wisselwerking as 'n 

doelstelling vir professionele ontwikkeling. Die berader moet dus voortdurend 

sy multikulturele bevoegdheid verfyn en ontwikkel in samewerking met dit wat 

die omgewing vra ten einde in kontak en voeling met sy kliënt te bly.  

 

Lee en Ramirez III (2000:282) argumenteer dat die bevoegdheid tot 

multikulturele berading vir die berader belangrik is, aangesien die 

verantwoordelikheid om vir kulturele diversiteit sensitief te wees by die berader 

berus en nie by die kliënt nie. Skrywers soos Cross, Bazron, Dennis en Issac 

(in Lee & Ramirez III, 2000:283) deel hierdie siening en argumenteer dat alle 

diensleweraars die positiewe waarde van kulturele diversiteit moet aanvaar, op 

die kulturele behoeftes van die kliënt moet reageer en diens moet lewer op 'n 

wyse wat die kliënt bemagtig. Hierdie aspekte dui op die belangrikheid van 

interaksie tussen die berader en sy omgewing.  

 

Kulturele bevoegdheid as doelstelling vir professionele ontwikkeling is 

noodsaaklik en moet reeds direk by die aanvang van sy studies aan die student 

bekendgestel word. Op hierdie wyse kan die berader vanuit 'n akademiese en 
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ervaringskomponent kulturele bevoegdheid ontwikkel. Voortgesette 

blootstelling en opleiding in multikulturele bevoegdheid selfs na voltooiing van 

tersiêre opleiding sal die berader in voeling hou met veranderinge in die 

omgewing. 

 

Soos reeds in vorige paragrawe genoem, is een van die primêre kenmerke van 

'n multikulturele beradingsmodel die beginsels wat intern, dit wil sê by die 

berader self, en ekstern geld, dit wil sê in die omgewing waarbinne die berader 

funksioneer. Alvorens die verskillende beginsels te bespreek, is dit noodsaaklik 

om te kyk na die aspekte wat van belang is met betrekking tot die toepassing 

van beginsels in multikulturele berading. 
 

6.2   ASPEKTE VAN BELANG IN BEGINSELS 
 TOEPASLIK VIR MULTIKULTURELE BERADING 

 

Reber en Reber (2001:564) definieer 'n beginsel as 'n algemene grondreël, 'n 

fundamentele waarheid, 'n algemeen aanvaarde bepaling of voorskrif vir 'n 

wetenskaplike prosedure. Dit blyk dus dat 'n beginsel 'n fundamentele basis of 

bousteen vir die individu is en 'n spesifieke filosofiese oriëntasie vir die 

implementering daarvan oordra. Die vraag kan nou gestel word watter 

beginsels intern en ekstern in multikulturele berading so belangrik geag behoort 

te word dat hulle opgeneem kan word in 'n multikulturele beradingsmodel. 

 

Toepaslike beginsels binne die konteks van multikulturele berading is onder 

meer die volgende: 

 

(1)  Die beginsel van vasstelling van die waarde-oriëntasie van die kliënt; 

(2)  die beginsel om moontlike rasgedrewe oriëntasies uit te wis; en 

(3) die toepassing van beradingsbeginsels in die konteks van multikulturele 

berading. 

 

Hierdie beginsels sal nou volledig bespreek word. 
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6.3  DIE IDENTIFISERING VAN DIE WAARDE-
 ORIËNTASIE VAN DIE KLIËNT 

 
Johnson (in Jonker & Cronjé, 2000:228) suggereer dat waardes deel is van die 

affektiewe of emosionele komponent van die individu en dat dit dui op dit wat 

deur die individu as wenslik beskou word. Ten einde 'n waarde-oriëntasie van 

die kliënt te bepaal is dit nodig om vas te stel watter soort optrede en gedrag 

die kliënt met voorkeur of afkeer bejeën. Hierdie skrywers is verder van mening 

dat waardes in verskillende groepe ingedeel kan word. Hierdie groepe is onder 

meer: 

 

 Groepe waar waardes gebruik word om riglyne vir gedrag neer te lê;  

 groepe waar waardes gebruik word om eie persoonlike ervaring te 

benut in die ontwikkeling van waarde-oriëntasies;  

 groepe waar waardes gebruik word om van een stel oortuigings na 

'n volgende oor te beweeg; en  

 groepe waar waardes binne die konteks van die natuur beleef word. 

 

Dit is noodsaaklik om in die konteks van die waarde-oriëntasie van die kliënt te 

werk te gaan. Dit mag gebeur dat beraders die waarde-oriëntasie van die 

kliënt in die hulpverleningsproses geringskat en suiwer net op die hantering 

van die probleem fokus. So kan die berader byvoorbeeld die kliënt wat 

waardes aan elemente in die natuur koppel nie toereikend help indien hy nie 

besef wat die waarde-oordeel van die kliënt ten opsigte van die natuur is nie. 'n 

Goeie voorbeeld is die kulturele verskil oor die rol van die natuur tussen 'n 

Oosterse siening en dié wat in Afrika geld: Waar die Oosterling die natuur as 

heilig beskou ('n vorm van naturalisme) word die natuur in die Afrika-kultuur as 

funksioneel in diens van die mens beskou binne 'n kommunalisme waar die 

gemeenskap se belang eerste gestel word, aldus Van der Walt soos 

aangehaal deur Bloem (2004:130).  

 

In die proses van vasstelling van die waarde-oriëntasie van die kliënt kan die 

berader die sogenaamde etic of die sogenaamde emic benadering volg. Die 
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etic-en-emic benaderings verteenwoordig onderskeidelik die tradisionele 

benadering en die alternatiewe benadering in die seleksie van 'n toepaslike 

waarde-oriëntasie. Hierdie benaderings sal vervolgens bespreek word. 

 

6.3.1  Etic- en emic-benaderings in die bepaling van 'n 
waarde-oriëntasie wanneer hulp multikultureel 
verleen word  

 
Daar bestaan algemene konsensus onder beraders oor die belangrikheid van 

kulturele sensitiwiteit in hulpverleningsdienste. Die daadwerklike toepassing 

van kulturele oorwegings in die praktyk word geïnisieer en gemotiveer vanuit 

die waardebasis van die berader, dit wil sê vanuit die stel waardes wat vir die 

betrokke berader geldig of van belang is (Hong, et al., 2000:458).  

 

Die verskille ten opsigte van wat in die opleiding van multikulturele beraders 

belangrik geag behoort te word hang af van die verstaan van wat die emic 

versus etic debat behels. 
 
Opleidingsinstellings berei hoofsaaklik die berader voor om universele metodes 

van assessering, terapie en berading vir kliënte van diverse kulturele 

agtergrond toe te pas. Teorieë van persoonlikheidsontwikkeling word beskou 

as universeel van aard. Hierdie uitgangspunt word geneem deur die etic-

benadering tot multikulturele berading wat verskille tussen kultuur nie regtig 

erken nie, maar eenvoudig op die algemene temas fokus soos wat hulle met 

berading en psigoterapie verband hou. Kultuur of wêreldbeskouing word dus 

bloot beskou as net een van baie faktore wat in hulpverleningsdienste aan die 

kliënt oorweeg moet word. 

 

Aanhangers van hierdie benadering beskou geringe wysigings aan menings en 

optrede as voldoende om verantwoording te doen van kulturele verskille by die 

kliënt (Hong, et al., 2000:458).  
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Die emic-benadering, daarenteen, verteenwoordig die oortuiging dat berading 

binne die konteks van 'n spesifieke kultuur gepraktiseer moet word. 

Voorstanders van hierdie benadering beywer hulle om aanpassings in teorieë 

en tegnieke in terapeutiese praktyke te bewerkstellig ooreenkomstig 

kultuurverskille. Hulle poog dus om kultureel spesifieke teorieë en tegnieke te 

ontwikkel ten einde 'n geïntegreerdheid op multikulturele vlak te verseker 

(Hong, et al., 2000:458). 

 

Dit is egter noodsaaklik om te bepaal wat die invloed van beide hierdie 

benaderings op professionele opleiding is. 
 
Die etic-benadering loop die risiko om die invloed van kulturele 

verwysingsraamwerke op elke aspek van hulpverleningsdienste te onderskat. 

Dit sluit in die konseptualisering van geestesgesondheid en siekte, waarneming 

en verwagtings van hulpverleners, simptoom-manifestasie, hulpsoekend 

gedrag, berader-kliënt-verhouding, terapeutiese doelstellings, strategieë en 

proses (Hong, et al., 2000:458). Hierdie benadering kan dus daartoe aanleiding 

gee dat die berader foutiewe assessering maak, psigometriese toetse 

onvanpas toepas op kliënte waarvoor dit nie gestandaardiseer is nie en 

byvoorbeeld kultuurgebonde sindrome verkeerd interpreteer. 'n Voorbeeld wat 

hier toepaslik sal wees, is die raadpleging van voorvadergeeste in die Afrika-

kultuur, wat in die Westerse kultuur moontlik as skisofrenie gediagnoseer mag 

word. 

 
Die berader moet dus 'n bewustheid hê van die kulturele beperkings wat onder 

meer by meetinstrumente mag bestaan deur opleiding te ontvang en 

vaardighede aan te leer in die benutting van hulpverleningsmetodes waar 

hierdie problematiek nie manifesteer nie – soos onder meer om tradisionele 

assesseringstegnieke, byvoorbeeld projeksietegnieke soos in die 

Gestaltterapeutiese benadering, sonder psigometriese toetse te benut en te 

vertrou.  

 

Die emic-benadering, daarenteen, wil die berader akuut bewus maak van die 

invloed wat kultuur op alle aspekte van hulpverleningsdienste het. Dit 
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beklemtoon die belang daarvan dat die berader van sy eie kulturele waarde-

oriëntasie bewus sal wees ten einde die kliënt se kultuur en waarde-oriëntasie 

te begryp (Hong, et al., 2000:459). 

 

Die emic-benadering het egter ook tekortkominge. Indien hierdie benadering 

die bedoeling het dat kultuurspesifieke hulpverlening vir elke etniese groep 

daargestel behoort te word, sal dit feitlik onmoontlik word om kultuurgepaste 

dienste vir alle diverse populasies te verskaf (Hong, et al., 2000:459). Hierdie 

benadering impliseer dus dat dit vir die berader aantrekliker mag wees om 

slegs op dienslewering aan kliënte vanuit sy eie kulturele erfenis te fokus, 

omdat daar te veel kulture is om van te leer en te veel kompleksiteite om elke 

kultuur te bemeester. Hierdie proses mag dan sogenaamde etniese segregasie 

in hulpverlening tot gevolg hê waar die berader uit elke etniese groep primêr 

met sy eie kulturele groep werk (Hong, et al., 2000:460).  

 

Die berader sal daarom noulettend moet waak teen oorbeklemtoning van 

kulturele diversiteit en noukeurig ondersoek moet instel na die gepaste 

beginsels van die emic-benadering ten einde dit doelmatig te implementeer. 

Multikulturele opleiding kan hierdie leemte vul. 

 

Integrasie van die etic- en emic-benaderings sal opleiding in die toepassing van 

sowel algemene beginsels in berading as kultuurspesifieke beginsels insluit, dit 

wil sê die integrering van algemene beradingsbeginsels as 'n fundamenteel 

persoonlik proses, aldus Hong, et al. (2000:461). Hierdie aspek moet egter 

afsonderlik bespreek word waar gekyk word na die beginsels van berading en 

die aanvaarding van hierdie beginsels.  

 
'n Verdere komponent van belang in die identifisering van 'n bepaalde waarde-

oriëntasie by die kliënt is die lewenskonteks of situasie waarin die kliënt hom 

bevind. Hoe omskryf die berader die konteks of verkry hy begrip vir die situasie 

van die kliënt? Vaardighede in die aanwending van 'n gebalanseerde 

kombinasie tussen die etic- en emic-benadering behoort volgens Hong, et al. 

(2000:461) 'n goeie agtergrond te bied vir die identifisering van die waarde-

oriëntasie van elke kliënt.  
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Dit is dus belangrik dat die kliënt in konteks beskou sal word, aangesien sy 

identiteit voortdurend deur sy konteks gevorm en beïnvloed word. Sy kulturele 

agtergrond moet in ag geneem en kultureel gepaste oplossings gevind word 

wat die wyse waarop terapie uitgevoer word, sal verander. Die berader moet 

die kliënt binne sy konteks verstaan en van die kliënt leer. Die effektiewe 

berader sal poog om kennis in alle vlakke te verwerf en steeds daarna streef 

om te fokus op wat vir die kliënt en dié se omgewingsinteraksie op 'n gegewe 

tyd belangrik is. 

 

Obstruksies in die berading word ook in die konteks van beginsels hanteer. So 

sal die berader sensitief genoeg moet wees vir vorme van vooroordeel of selfs 

rasgedrewe denkwyses wat geïnternaliseer mag wees by beide partye. Die 

beginsel dat sodanige hindernisse alle tye hanteer moet word, is uiteraard voor 

die hand liggend. Een van die moeilikste hindernisse wat hanteer moet word, 

deels weens die sensitiwiteit daarvan en deels weens die geïnternaliseerdheid 

daarvan in persoonlikheidsontwikkeling, is dié van rasgeoriënteerde denke. 

 

6.4  DIE BEGINSEL OM RASGEORIËNTEERDE DENKE 
  UIT TE WIS 
 
Die navorser is van mening dat respek en aanvaarding vir die kliënt vanuit 'n 

ander kultuur slegs moontlik is indien die student reeds tydens opleiding 

daarvan bewus gemaak word dat die kliënt vanuit 'n ander kultuur verskil ten 

opsigte van aspekte soos die voor die hand liggende geslag, etnisiteit en 

geloof, en dat hierdie kliënt geregtig is om te verskil en dus ook 'n eie 

wêreldbeskouing te huldig.  

 

Alhoewel hierdie verskille voor die hand liggend blyk te wees, is partye dikwels 

oningelig oor die geïnternaliseerde prosesse wat rasgeoriënteerde denke 

gevestig het of hoe om die sensitiwiteit daaromtrent te hanteer. In die Suid-

Afrikaanse konteks is rasgeoriënteerde denke egter 'n verskynsel wat binne 

alle vlakke van die samelewing deur belangegroepe geïdentifiseer is. Dit 

vergemaklik die herkenning daarvan en die proses van uitskakeling daarvan 
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wat moet geskied alvorens suksesvolle multikulturele berading kan plaasvind. 

'n Vertrekpunt sal wees om 'n stel beginsels vir sosiale geregtigheid binne die 

konteks van berading neer te lê. Beginsels vir sosiale geregtigheid behoort 

daarom ook in die opleiding van studente die vertrekpunt te wees. 

 

Alvorens rasgeoriënteerde denke (wat in allerlei vorme van rassisme 

manifesteer) in iemand se optrede geïdentifiseer kan word, is dit nodig dat die 

berader praktyke waar persoonlike bevoorregting geskied het, herken. Hierdie 

herkenningsproses wys die verskil tussen groepe uit en gee aanleiding tot 'n 

gevoel van sensitiwiteit daaromtrent. Neville, et al. (2001:281) wys daarop dat 

die student soms sukkel om persoonlike bevoorregting te erken, omdat 

studente gewoonlik nie geneig of gewillig is om rasgeoriënteerde denke te 

beskou as geïnternaliseer in die persoonlikheid nie. 'n Beginpunt sal egter 

wees om van die staanspoor af daarop te wys dat 'n geïnternaliseerde 

rassisme voorkom, of dit as sodanig herken word al dan nie, en dat dit bestuur 

moet word. Die uitwys daarvan in die konteks van die opleiding bied dus aan 

die student die poort tot sensitiwiteit om dit te identifiseer en te erken.  

 

Die erkenning hiervan is deur Sue (in Neville, et al., 2001:284) beskryf in 'n stel 

beginsels wat “kleur- en rassensitief is.” Hierdie beginsels is soos volg: 

  

 Die herkenning van etniese minderheidsgroepe by wyse van 'n etiese 

kode waardeur studente verbind word tot die inkorporering van eties-

professionele dienste aan ras- en etniese minderhede of benadeelde 

groepe; 

 beleidsvorming wat gelyke toegang tot hulpverlening aan alle etniese 

groepe voorskryf; en 

 multikulturele opleiding as prioriteit en vertrekpunt in personeel- en 

tersiêre opleiding.  
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Harper en McFadden (2003:390) beskou die volgende beginsels van belang 

om rasgeoriënteerde denke te hanteer, naamlik: 

 

 Die bevoegde berader sal met 'n kundige insake kultuur konsulteer ten 

einde praktyke te hanteer waar diskriminasie en onregverdigheid 

voorkom, gebaseer op ras, etnisiteit, kulturele agtergrond, nasionaliteit, 

geslag, sosio-ekonomiese status, verskillende vermoëns, geloof en 

ander kenmerke van identiteit, affiliasie of afkoms; en 

 die berader sal bewus wees van sy verantwoordelikheid en rol om 

gelykheid en regverdigheid onder mense teweeg te bring. Die berader 

mag nie toelaat dat iemand op grond van klas, geslag, nasionale 

oorsprong, fisieke of sielkundige vermoëns, geloof, seksuele oriëntasie, 

of as 'n resultaat van onregverdige verspreiding van hulpbronne die 

toekoms, gesondheid, of welsyn van ander in gevaar stel nie. 
 

D’Andrea en Daniels (2001:302) verstrek die resultate van 'n sestien jaar lange 

navorsingstudie oor rassisme wat bevind het dat weinig entoesiastiese 

ondersteuning gegee word aan die verwydering van rasgeoriënteerde denke in 

die praktyk. Hierdie skrywers argumenteer dat ten einde as berader, dosent of 

student in opleiding korrek teenoor alle individue op te tree, entoesiastiese 

ondersteuning verleen moet word aan korrektiewe maniere om 

rasgeoriënteerde denke te hanteer. Dit behels onder meer die aanvaarding van 

'n stel beginsels wat die volgende insluit: 

 

 Dat die verskynsels van rassisme as sosiale patologie herken sal word; 

 dat pogings wat aangewend word om die probleem te verbeter 

ondersteun sal word; en 

 dat professionele persone wat dosente en studente insluit, toegerus sal 

word om spesifieke kenmerke van rasgeoriënteerde denke in 

universiteite, gemeenskappe en die nasie as geheel eers te herken en 

dan te hanteer.  

 

Alhoewel rasgeoriënteerde denke as diep gesetelde probleem in die 

gemeenskap veel breër bespreek sou kon word, is dit vir hierdie komponent 
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van die studie slegs nodig om die belangrikheid daarvan in die konteks van 

aanvaarde beginsels te beklemtoon.  

 

Algemene beginsels wat in hulpverlening toepaslik is moet egter ook met 

betrekking tot multikulturele berading bestudeer word. In die volgende 

paragrawe sal die integrasie van algemene beginsels in berading in die konteks 

van multikulturaliteit ondersoek en bespreek word. 

 

6.5.    BEGINSELS IN BERADING VAN TOEPASSING  
  BINNE DIE MULTIKULTURELE KONTEKS 

 

Beginsels vir berading is dikwels universeel, wat daarop dui dat basiese 

beginsels ook in die konteks van multikulturele berading toepaslik sou kon 

wees. Wat hier belangrik is, is dat die berader daarop klem sal lê dat elke 

persoon uniek is en beginsels steeds in die lig van hierdie uniekheid toegepas 

kan word ten einde die individu en sy gedrag te kan verstaan. Alvorens begrip 

rondom die unieke beginsels wat die kliënt huldig bespreek kan word, is dit 

noodsaaklik om na die universele beginsels in berading te gaan kyk.  

 

6.5.1   Universele beginsels vir berading 
 

Ibrahim (2003:200) onderskryf 'n stel universele beginsels in berading wat vir 

elke individu toepaslik is, met inbegrip van die volgende dimensies: Die berader 

toon begrip vir: 

 

 die wyse waarop die menslike natuur funksioneer; 

 die samestelling van sosiale, gesins- en familieverhoudings; 

 die natuur; 

 tyd en ruimte; en  

 die aktiwiteite waarin persone betrokke raak en die interpretasie wat 

hulle daaraan heg in die loop van hulle lewe.  
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Dit is krities om te begryp hoe die menslike lewensiklus verstaan word wat 

betref geboorte, huwelik en dood, aangesien hierdie markante gebeurtenisse 

as universeel beskou word. Dié aspekte is deel van elke menslike lewe, maar 

die rituele hier rondom verskil binne kulture. Elke kliënt kyk op 'n unieke wyse 

na hierdie sake soos dit deur sy kulturele agtergrond beïnvloed word. Die 

kernveranderlike is die begrip dat universele waardes en lewenstake algemeen 

is ten opsigte van alle mense, maar dat die berader daarvan bewus sal wees 

dat aansienlike verskille voorkom binne die funksionering van die menslike 

natuur, sosiale, gesins- en familieverhoudings, die natuur, tyd en ruimte en die 

aktiwiteite waarin individue betrokke is. 

 

Blote begrip is egter nie genoeg nie, en reeds tydens opleiding moet 

vaardighede by die berader ontwikkel word. Die uniekheid van mense en 

kulture moet dus van meet af ingebou word waar opleiding in die beginsels van 

berading geskied.  

 
Volgens Bula (2000:177) is die berader daarvan bewus dat dit onmoontlik is vir 

twee persone om presies dieselfde kultuurmilieu of volkome identiese 

unikulturele interaksie met mekaar te hê. Selfs al sou die multikulturele faktore 

vir twee persone eenders wees, sal eendersheid in alle areas hoogs 

onwaarskynlik wees wanneer hulle gesprek sou voer rondom persoonlike 

houdings en kennis van elkeen se leefwêreld. Alhoewel universele beginsels vir 

berading erkenning gee aan uniekheid en respek vir uniekheid, moet elke 

onafhanklike beginsel nogtans in die konteks van multikulturaliteit ondersoek 

en toegepas word.  

 

Leigh, Anderson en Richardson (in Bula, 2000:181) het sewe beginsels vir die 

berader geïdentifiseer wat dienslewering in 'n multikulturele konteks kan rig. 

Hierdie beginsels kan dan toegepas word op die universele beginsels van 

berading. 
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Hierdie beginsels is soos volg: 

 

 Die berader aanvaar die feit dat hy onkundig is oor kultuur en die 

dinamika van multikulturaliteit; 

 die berader gee erkenning aan die streeks- en geografiese faktore wat 

verband hou met verskillende kulture, hoe die individu mag varieer ten 

opsigte van die veralgemenings omtrent sy bepaalde streeks- en 

geografiese groep, en hoe streeksgroepe varieer van die totale kulturele 

groep; 

 die berader volg die beginsel dat kennis aangaande die persoon verkry 

word binne sy situasie en voeg hierdie kennis by sy leerproses by 

voordat hy veralgemenings maak omtrent 'n persoon in 'n spesifieke 

groep; 

 die berader aanvaar die beginsel dat hy die vermoë het om sosiale, 

werks- en professionele verhoudings te vorm met mense vanuit diverse 

kulture;  

 die berader kan betrokke raak in 'n proses wat gekenmerk word deur 

wedersydse respek en bewuste pogings om wanbalans in magstrukture 

tussen die berader self en 'n persoon van 'n minderheidstatus, uit te 

skakel of te verminder; 

 die berader het die vermoë om in die terapeutiese verhouding met die 

kliënt kultuurrelevante inligting te verkry; en 

 die berader het die vermoë (of kennis) om in 'n proses van wedersydse 

ontdekking, assessering en behandeling met mense van diverse kulture 

en met minderheidstatus in die samelewing in te gaan (Bula, 2000:181). 

 

Universele waardes en lewensiklustake is volgens Ibrahim (2003:200) 

algemeen vir alle individue in die wêreld, maar binne die waardedomeine kom 

nogtans baie variasie voor.  

 

Verdere beginsels wat in die konteks van universele beginsels in berading 

toepaslik gemaak kan word, is onder meer die akkommodering van 'n 

wêreldbeskouing as beginsel. Ibrahim (2003:200) beskryf 'n wêreldbeskouing 

as die resultaat van sosialisering wat in ras- en kulturele identiteit veranker is. 
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'n Wêreldbeskouing is dus die proses of die veranderlike wat die berader kan 

help om sy doelstellings, proses en uitkoms in berading en psigoterapie op 

verskillende maniere operasioneel te maak sonder om sy eie kulturele 

vertrekpunt as verwysingsraam te gebruik. 

 

'n Verdere beginsel in multikulturele berading is die beginsel van 

selfassessering by die berader wat in 'n multikulturele diensleweringsaksie 

betrokke is. Hierdie selfassessering is noodsaaklik ten einde seker te maak dat 

die berader deurlopend sy eie interpretasie van die gegewe situasie in die 

konteks van kultuur evalueer.  

 

Sue, Arredondo en McDavis (in Bula, 2000:179) se spesifieke riglyne vir 

selfassessering in multikulturele berading omsluit die volgende beginsels: 

 

 Dat die berader deurlopend bewus sal wees van sy eie aannames, 

waardes en vooroordele;  

 die berader het begrip vir die wêreldbeskouing van die kultureel 

verskillende kliënt; en 

 die berader ontwikkel gepaste intervensiestrategieë en -tegnieke na 

aanleiding van die wêreldbeskouing wat hy huldig.  

 
Ten spyte van die feit dat die berader die universele beginsels in berading in 

die konteks van multikulturaliteit moet verstaan en toepas, is drie komponente 

wat vanuit die paradigmatiese perspektief toepaslik is ook relevant in die 

bespreking van beginsels. Dit sluit onder meer die beginsel van multikulturele 

bevoegdheid in, waaronder die beginsel van multikulturele bewustheid en dié 

beginsel van multikulturele kennis en multikulturele vaardighede die 

belangrikste komponente is. Hierdie aspekte sal vervolgens kortliks bespreek 

word. 
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6.5.1.1  Beginsel van multikulturele bewustheid. 
 

Die beginsel van multikulturele bewustheid hou volgens Bula (2000:168) in dat 

die berader bewustheid van sy eie aannames, waardes en vooroordele sal hê. 

Dit is 'n voorvereiste vir begrip van die wêreldbeskouing van 'n kultureel 

verskillende kliënt en vir die ontwikkeling van intervensiestrategieë en -

tegnieke. Die berader neem homself as multikultureel waar en gebruik sy 

multikulturele self effektief in die terapeutiese proses. Dit beteken die berader 

kan met multikulturele aspekte in die beradingsproses identifiseer. 

 

'n Verdere beginsel volgens Bula (2000:172) is dat die berader met sy eie 

multikulturele sosiale identiteit bekend sal wees deur 'n individualistiese 

betekenis te gee aan sy eie ervaring en perspektief daaromtrent. Die berader 

kan homself afvra wat die betekenis sal wees wat hy aan etnisiteit of geslag 

gee. Antwoorde hierop gee 'n duidelike begrip vir die self gebaseer op 'n 

dieptekennis van die self. Die berader moet bewus wees dat die kliënt ook sý 

eie interpretasie het van die betekenis van areas van multikulturele sosiale 

identiteit (byvoorbeeld, geslag, geloof, taal). Dit is die berader se taak om 

versigtig en geduldig te luister na die kliënt se interpretasie hiervan, eerder as 

om te glo dat sy interpretasie dieselfde as die berader s'n is.  

 

Die beginsel van kulturele bewustheid kan volgens Pedersen (2003:32) op 'n 

verskeidenheid  wyses aangedui word, naamlik: 

 

1. Bewustheid oor wie die mentors ten opsigte van die kulturele erfenis van 

die individu (berader) is (bv. familie, vriende, vyande) met wie hy tydens 

sy lewe te doen gekry het. Individuele verskille soos velkleur of geslag 

word bepaal by geboorte, maar na geboorte neem individuele verskille 

kulturele betekenisse aan deur middel van kontak met ander individue; 

2. dat die individu sy eie identiteit ontdek en dat elke individu op 'n 

bepaalde tydstip toegelaat word om lidmaatskap op te eis in 'n bepaalde 

kultuur; 
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3. dat die individu tot begrip kom vir die wyse waarop kultuur elke individu 

beheer met of sonder sy toestemming deur middel van kultureel 

aangeleerde reëls;  

4. dat die individu leer om gemaklik te wees met verskille tussen homself 

en ander sonder om sy eie interpretasie te aanvaar as die enigste wat 

toepaslik is; 

5. dat die individu sal weet alle situasies is multikultureel en sal poog om 

kulturele oorwegings te respekteer; en 

6. dat die individu sal leer om kultureel aangeleerde aannames wat die 

basis van betekenisvolle begrip is in homself en ander te identifiseer. 

 

Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat beginsels vir multikulturele 

bewustheid daarop dui dat die berader bewus sal wees van die aangeleerde 

verskille tussen hom en sy kliënt, dit sal identifiseer, respekteer en daarmee 

gemaklik sal wees, ten einde aan die kliënt effektiewe diens te lewer. 

 

6.5.1.2 Beginsel van multikulturele kennis  
 
Om toe te tree tot multikulturele berading is dit nie vir die berader voldoende 

om slegs bewus te wees van sy kliënt se persoonlike kulturele aannames en 

sieninge, met ander woorde sy wêreldbeskouing nie; hy sal ook oor kennis in 

verband met die kliënt se paradigma of wêreldbeskouing moet beskik. Die 

ontwikkeling van multikulturele kennis en begrip is die tweede fase van 

kultuurgesentreerde bevoegdheid.  

 

Beginsels van bewustheid wat met kennis verband hou word deur Sue, 

Arrendondo en McDavis (in Bula, 2000:173) geïdentifiseer. (Sien Bylaag 4).  

Sanchez (2001:679) argumenteer dat kulturele kennis nie 'n aanvang kan 

neem alvorens die bewustheid wat reeds bespreek is, gevestig en herken is 

nie. Hierna kan kennisvaardigheid ontwikkel word wat onder meer kennis insluit 

rondom die kulturele verwysings (etniese kulturele waardes) wat met sy kliënt 

se etniese groepering geassosieer word. Die ontwikkeling van kulturele kennis 

is 'n voortdurende leerproses wat sowel in die student se opleiding as by 
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dienslewering in praktyk voltrek word en nooit tot 'n einde behoort te kom nie. 'n 

Kennishonger moet by die berader ontstaan wat hom die mag en reg gee om 

deurlopend kennis rondom aspekte van multikulturaliteit in te samel en toe te 

pas.  

 

Die berader ontwikkel multikulturele kennis met behulp van die volgende 

beginsels; 

 

1. Die berader sal bewustheid en kennis ontwikkel van sy eie kulturele 

waardes en agtergrond; 

2. die berader sal kennis verkry van die wyse waarop kulturele waardes en 

teoretiese oriëntering kombineer om 'n beradingswêreldbeskouing vorm. 

Dit sal die wyse vorm waarop hy waarneem, assesseer, definieer en 

intervensiestrategieë kies; 

3. die berader demonstreer kennis van navorsingsgebaseerde kulturele 

verwysings wat die gedrag van 'n gegewe etniese of kulturele groep 

definieer en gebruik dit as verwysingsraamwerk; 

4. deur middel van interaksie met sy gesin verkry die berader kennis om 

die betrekking van kultuurgroepverwysings tot 'n spesifieke familie, te 

assesseer; en 

5. die berader ontwikkel kennis deur bedag te wees op splitsing tussen sy 

eie wêreldbeskouing en dié van sy kliënt, en om korrektiewe 

aanpassings te maak wat begrip en rapport bevorder (Sanchez, 

2001:678).  

 

Nadat die berader bewustheid en kennis van die kliënt se wêreldbeskouing 

ontwikkel het, beskik hy nog nie oor vaardighede om terapeutiese diens aan 

die kliënt te lewer nie. Die ontwikkeling van multikulturele vaardighede is dus 

die derde stadium van kultuurgesentreerde bevoegdheid. Vervolgens sal 

multikulturele vaardigheid as komponent van die kultureel gesentreerde 

benadering bespreek word. 
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6.5.1.3 Beginsels van multikulturele vaardighede 
 

• Die beginsel van vaardigheid in multikulturele supervisie 
 
D’Andrea en Daniels (1997:294) meen dat ontwikkelende 

beradingsbevoegdheid beskou moet word as 'n “ongoing” proses waar 

beraders voortdurend daarna streef om op die grondslag van die kennis en 

vaardighede wat hulle oorspronklik in diensopleiding opgedoen het, voort te 

bou. Supervisie is om hierdie rede dus 'n belangrike aspek van die berader se 

voortdurende professionele ontwikkeling. Die supervisor en student moet 

bewus wees van die algemene doel en doelstellings van supervisie.  

 

Volgens Bradley (in D’Andrea & Daniels, 1997:295) is supervisie ook aan 

sekere beginsels verantwoordbaar om bewustheid, kennis en vaardighede te 

omvat. Supervisie moet 'n omgewing en ervaring verskaf wat die berader se 

persoonlike en professionele ontwikkeling fasiliteer waar die fokus sal wees op 

die ontwikkeling van effektiewe beradings- en konsultasievaardighede. Die 

algemene verantwoordbaarheid vir die kwaliteit van professionele berading wat 

die kliënt ontvang, sal toeneem en spesifieke aandag vestig op die wyse 

waarop die supervisor, student en kliënt se vlak van etniese of rasidentiteit 

ontwikkel het. Hierdie vlak van ontwikkeling het 'n invloed op beide die 

beradings- en die supervisieprosesse. 

 

Op grond van navorsing deur Constantine (1997:318) oor supervisie en 

supervisieverhoudings het hy die volgende beginsels voorgestel met betrekking 

tot supervisie- en beradingsverhoudings, naamlik: 

 

 Die supervisor moet multikultureel bevoeg wees en 'n wyse vind om sy 

vlakke van sensitiwiteit en bevoegdheid in sy werk met multikulturele 

gemeenskappe, maar veral met die student en kliënt te verhoog. Die 

supervisor moet ontwikkelingsgeleenthede gebruik (bv. multikulturele 

supervisie, werkwinkels, konferensies en die lees van materiaal) ten 
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einde sy bewustheid, sensitiwiteit en bevoegdheid in sy werk met 'n wye 

reeks van kulturele groepe uit te brei. 

 Graadkursusse in toegepaste sielkunde moet verantwoordelik wees om 

die inisiatief te neem om sukses, of die tekort daaraan, te evalueer ten 

opsigte van die integrasie van konsepte in multikulturele berading. 

Terugvoering van studente en onlangse gegradueerdes se waarnemings 

van die program se pogings om multikulturele bevoegdheid te fasiliteer, 

mag byvoorbeeld bruikbare inligting verskaf omtrent hierdie programme 

en maniere om die multikulturele opleiding te verbeter.  

 Empiriese navorsing, wat die onderlinge verband tussen verskeie 

demografiese veranderlikes (bv. ras, etnisiteit, geslag, sosio-

ekonomiese status) van supervisieverhoudings ondersoek, moet verbind 

word tot die bevordering daarvan. Navorsing wat fokus op die invloed 

van hierdie veranderlikes in die supervisieverhouding sal in staat wees 

om waardevolle datagebaseerde inligting omtrent die wisselwerking 

tussen kulturele dimensies te verskaf (Constantine, 1997:318). 

 

6.6  DIE BENUTTING VAN BEGINSELS IN 'n MODEL  
  VIR MULTIKULTURELE BERADING 
 

Locke en Faubert (2003:327) argumenteer dat geen algemene konsensus 

bestaan met betrekking tot daardie eienskappe wat noodsaaklik is vir bevoegde 

multikulturele opleiding nie. Geen universele beginsels is opgestel vir 

programinhoud en -ontwerp nie. Dit lei daartoe dat vooruitgang in die 

programontwikkeling van multikulturele berading moeilik bepaal kan word.  

 

Dieselfde skrywers is van oortuiging dat die student wat in 'n diverse en 

voortdurend veranderende wêreld funksioneer, deeglike en doelgerigte 

akademiese inhoud en praktiese ervaring moet ontvang vir gepaste 

dienslewering aan die kliënt, aangesien dit kulturele bevoegdheid grondige 

kennis en ingeoefende vaardighede vereis.  
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'n Effektiewe opleidingsmodel moet beginsels bevat om dit effektief en relevant 

te maak vir die diverse kliënt. Beginsels ten einde 'n effektiewe multikulturele 

beradingsmodel tot stand te bring word na aanleiding van die 

literatuurondersoek soos volg uiteengesit:  

 

 Dat rasionaal en filosofie in die opleiding ingesluit word om die aard, 

doelstellings en aannames daarvan te verklaar. 'n Inleidende kursus 

moet die veelvuldige interpretasies en definisies van multikulturaliteit en 

diversiteit aanspreek, sodat die student die onderliggende sienings, 

aannames en doelstellings inherent in elke perspektief kan onderskei. 'n 

Dergelike kursus alleen is egter soos vroeër in die verslag genoem, nie 

genoeg vir die behoorlike toerusting van die berader nie. 

 Dat geleenthede vir besinning oor die wyse waarop kultuur en geslag 

ons gedrag, sienings, verwagtings, waardes, identiteit en persoonlike 

vooroordele vorm, ingesluit word. Begrip vir die individu se eie kulturele 

erfenis en wêreldbeskouing sal lei tot begrip vir en aanvaarding van 

ander kulturele groepe. Kulturele selfbegrip kom na vore deur middel 

van herhaalde interkulturele ervarings, nadenke oor persoonlike 

gevoelens en verwagtings, die kritiese ondersoek en bevraagtekening 

van eie waardes en sienings, en die blootstelling aan 'n verskeidenheid 

idees, sienings en kulturele perspektiewe.  

 Dit sal direkte en betekenisvolle ervarings met persone vanuit diverse 

agtergronde insluit. Die student sal aan 'n multikulturele kliëntekorps 

blootgestel word dwarsdeur sy opleidingstyd. Ten einde die kliënt te 

begryp, moet die berader in staat wees tot selfbegrip. Maar om homself 

te verstaan, moet hy in interaksie wees met ander. Persoonlike 

ervarings met 'n diverse mengsel van individue sal nagestreef word wat 

tot beter begrip van eie kulturele identiteit sal lei deur middel van 

vergelyking en kontras met ander kulturele groepe. Hierdie proses sal 

weer aanleiding gee tot interkulturele ervarings wat sal help om angs as 

gevolg van onbekende multikulturele kontak te verminder. Die 

vermindering van angstigheid hieromtrent sal weer selfversekerdheid 

bevorder, kulturele bevoegdheid verhoog en multikulturele 

kommunikasie verbeter. 
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 Kwessies wat verband hou met geslag, ouderdom, etnisiteit, familie en 

taal in 'n multikulturele omgewing moet ondersoek word. 'n Oorsig van 

die gevarieerde kulturele perspektiewe op mense se houding teenoor 

vroue, mans, etniese groepe en taalverskille moet gegee en geëvalueer 

word ten einde groter sensitiwiteit en begrip vir multikulturele gedrag en 

houdings te ontwikkel. Dit sal die berader aanspoor om sy eie 

gevoelens, houdings en sienings omtrent belangrike kwessies te 

ondersoek (Locke & Faubert, 2003:329). 

 Gesins/familierolle en -waardes moet gerespekteer word. Die 

gesin/familie is die oudste menslike instelling, die basiese eenheid binne 

elke kultuur en is verantwoordelik vir die sosialisering van kinders. Die 

wyse waarop kulturele patrone in die familie georganiseer word, moet 

met inligting oor die funksionering van die struktuur gekombineer word.  

 Verbale en nieverbale kommunikasiestrategieë respekteer etniese, 

rasse-, linguistiese en kulturele verskille. Aandag moet gegee word aan 

taal, byvoorbeeld dialek of sleng/jargon wat gebruik word. Die 

ontwikkeling van multikulturele kommunikasie verhoog kulturele 

bevoegdheid. Op grond hiervan kan die berader multikulturele 

kommunikasie met groter selfversekerdheid, sensitiwiteit en bewustheid 

benader.  

 Elke kultuur het sterkpunte en beperkings en die verskille is 

onvermybaar. Die berader moet gedrag evalueer vanuit die perspektief 

van die groep se waardesisteem sowel as aan die hand van ander 

standaarde wat in die bepaling van normaliteit en abnormaliteit gebruik 

word. Die berader in die multikulturele omgewing moet tydens 

assessering en diagnosering van geestesversteurings bewus wees van 

drie moontlike onakkurate resultate indien die assessering nie 

sogenaamd “kultuurtoepaslik” is nie, naamlik bevestigde diagnose, 

onderspeling van diagnose en verkeerde diagnose.  

 Kulturele vooroordeel moet geïdentifiseer word ten opsigte van 

ouderdom, geslag, etniese groepe, taal en fisieke en 

geestesgestremdheid, want 'n tekort aan bewustheid en sensitiwiteit ten 

opsigte van vooroordeel in berading mag lei tot die kontinuering en 

bevestiging van stereotipering. Met behulp van effektiewe beginsels vir 
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multikulturele berading en supervisie sal die berader die verskuilde 

boodskappe, wanvoorstellings en foutiewe inligting wat in 

beradingsteorie en –praktyk voorkom kan onderken en vermy.  

 Beradingsmetode en -strategieë moet aangebied word wat die 

behoeftes van diverse populasies tegemoet kom. Opleiding aan die 

voornemende berader (student) moet sensitief wees vir die gepastheid 

van metodes, strategieë en tegnieke, veral waar die studentepopulasie 

self multikultureel is. Die effektiewe opleidingsinstelling moet dus sy 

metodes en strategieë aanpas by die student wat hy oplei. 

  'n Waardering vir diverse navorsingsmetodologie moet gekweek word. 

Alle navorsingsmetodes – veral metodes wat sensitief is vir 

multikulturaliteit – moet in die instelling en studentenavorsing sigbaar 

wees.  

 Multikulturele opleiding moet nie slegs aangewend word binne die  

departement waar beradingsbevoegdhede aan die student oorgedra 

word nie, maar ook daarbuite, met name deur aktiewe betrokkenheid in 

gemeenskappe, wat 'n bykomende leergeleentheid vir multikulturaliteit 

bied. Dit is veral waar van sosiale geregtigheidskwessies waar die 

dosent die geleentheid het om gemeenskapsbetrokkenheid vir sy 

studente te modelleer . 

 

Chen (2001:805) beskryf die kultureel bevoegde berader as 'n persoon wat nie 

in alle areas van hulle kliënte se problematiek ewe effektief sal wees nie. Dit 

sou onrealisties en aanmatigend wees. Die ontwikkeling van multikultureel 

bevoegde berading is 'n voortdurende proses, en die berader ontwikkel met 

betrekking tot die aspekte waarin hy bevoeg is. Ten slotte moet ook die 

voortdurende evaluering van die berader se multikulturele bevoegdhede 'n 

integrale beginsel in opleiding wees.  

 

6.7  SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING  
 

Die mees toepaslike beginsels vir multikulturele beradingsopleiding is in hierdie 

hoofstuk deur middel van literatuurkontrole bespreek as deel van die proses 
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om die voorgestelde teorie te begrond. Die insluiting en bespreking van 

beginsels was soos verduidelik en gemotiveer, 'n noodsaaklike stap in die 

ontwikkeling van die beoogde model. 

 

Toepaslike beginsels van 'n kultuurgesentreerde perspektief is vanuit basiese 

multikulturele beradingsfilosofieë soos Sue, Pedersen en Ivey se metateorie en 

die AMCD se multikulturele beradingsbevoegdhede aangebied en voorgehou. 

Beginsels wat vir multikulturele berading toepaslik is kon in hierdie hoofstuk 

geïdentifiseer word. Voorts kon aangedui word hoe hierdie beginsels binne 'n 

opleidingsmodel aangewend moet word. Daar kon dus in hierdie hoofstuk tot 

die gevolgtrekking gekom word dat beginsels vir die opleiding van die 

multikulturele berader 'n essensiële komponent uitmaak van 'n voorgestelde 

multikulturele beradingsmodel vir tersiêre opleiding. Na aanleiding van 

bogenoemde bespreking is dit vir die navorser duidelik dat beginsels sonder 

twyfel as 'n komponent in die voorgestelde multikulturele model vir berading 

ingesluit behoort te word. 

  

Ten einde hierdie beginsels egter dus te operasionaliseer is dit noodsaaklik om 

bepaalde prosesse in berading te beskryf. Die literatuurkontrole wat hierdie 

ontwikkelingsproses ondersteun, fokus dus nou op die volgende stap in die 

begronding van 'n teorie en die proses van modelontwikkeling, naamlik dat die 

mees toepaslike prosesse vir multikulturele berading vir tersiêre opleiding 

ondersoek, beskryf en aan die hand van die literatuur gekontroleer word.   Die 

meegaande tabel illustreer die vordering van die proses ten einde die teorie te 

begrond en 'n model daar te stel. 

 

 
 



 171

 
 

HOOFSTUK 7 
 

LITERATUURKONTROLE KATEGORIE 2:   

TOEPASLIKE PROSESSE VIR 'n MULTIKULTURELE 

BERADINGSMODEL VIR TERSIÊRE OPLEIDING IN DIE 

PROFESSIONELE DIENSBEROEPE 
 

Navorsingsvraag ter sprake vir hierdie hoofstuk: 

Wat is die mees toepaslike prosesse vir 'n model 

in multikulturele berading vir tersiêre opleiding? 

 

 

 

 

7.1   INLEIDING 
 
In Hoofstuk 6 is gefokus op die mees toepaslike beginsels vir 'n model in 

multikulturele berading vir tersiêre opleiding. In hierdie hoofstuk word die mees 

toepaslike prosesse vir so 'n model bespreek as deel van die 

literatuurkontrolemaatreël wat deel vorm van die proses van Gegronde teorie 

proses. Hierdie literatuur is ook vir die ontwikkeling van die model noodsaaklik 

om dit in die opleiding van multikulturele beraders suksesvol toe te pas.  

 

Reber en Reber (2001:567) beskryf proses as: “om vorentoe te beweeg met 

die onderliggende aanname dat daar vordering is of na 'n doel of doelstelling 

beweeg word.” Die onderliggende beginsel wat vir hierdie studie toepaslik sal 

wees, is om sistematiese, betekenisvolle verandering in die bestaande 

interpretasie van multikulturaliteit teweeg te bring.  
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Uit die data-ontleding was dit duidelik dat proses in hierdie studie hoofsaaklik 

sal fokus op die wyses wat gevolg moet word om verandering of vordering in 

die opleidingsinstelling se kurrikulum vir multikulturele berading teweeg te 

bring, asook op die beradingsprosesse wat vir multikulturele betrokkenheid by 

'n kliënt ter sake is. Literatuur rondom hierdie prosesse in die konteks van 

multikulturele berading is daarom benut. Die uitkoms van die proses behoort 

dus te wees dat die student so opgelei word dat hy bewustheid, kennis en 

begrip ontwikkel vir die kliënt vanuit 'n ander kultuur. 

 

Alvorens die student opgelei kan word om multikultureel bevoeg te wees moet 

die leeromgewing ook daarvoor gerat wees. Ten einde beter begrip te verkry vir 

die opeenvolgende noodsaaklike funksies en take by hierdie proses betrokke, 

is dit nodig om hierdie komponent binne die konteks van die proses te 

bespreek.  

 

7.2  HUIDIGE STATUS VAN OPLEIDING OP   
  MULTIKULTURELE VLAK 

 

Volgens Ponterotto (1997:112) toon die huidige scenario dat opleiding in 

multikulturele berading lei tot multikulturele sensitiwiteit, maar dat min opleiding 

verskaf word wat die berader doeltreffend vir multikulturele bekwaamheid 

voorberei. Dieselfde outeur argumenteer dat 'n groot aantal multikulturele 

beraders en sielkundiges van mening is dat ŉ ten volle geïntegreerde model 

nodig is om die berader op te lei om multikultureel bevoeg te wees.  

 

Die multikulturele opleidingsmodel as uitkoms van hierdie studie sal ontwikkel 

word met die benutting van die paradigmatiese perspektief as grondslag, soos 

in Hoofstuk 4 uiteengesit.  

 
In die vroeë 1990’s het die California Post Secondary Education Commission 

aangevoer dat kolleges en instellings 'n verantwoordelikheid het om ŉ 

kampusklimaat te skep wat regverdig en onpartydig is teenoor alle studente. 

Die hoofkriterium om hierdie regverdigheid en onpartydigheid van ŉ instelling te 
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assesseer is sy vermoë om gelyke opleiding aan alle rassegroepe te verskaf. 

Dit reflekteer dikwels in die aantal diverse rasse- en kultuurgroepe wat aan ŉ 

bepaalde instelling geregistreer is. 

 

Die instelling behoort die student voor te berei om professioneel bevoeg in ŉ 

multikulturele samelewing te funksioneer. Hierdie voorbereidingsproses deur 

middel van opleiding is dikwels ŉ uitdaging aan die instelling weens ŉ diverse 

studentesamestelling en ŉ plurale samelewing. 

 

Grieger en Toliver (2001:828) argumenteer dat multikulturele bevoegdhede nie 

net in die opleidingsituasie ontwikkel moet word nie, maar breër moet geskied 

en ook op persoonlike, professionele en organisatoriese vlak moet plaasvind. 

Wallace (2000:1088) is van oortuiging dat multikulturele berading ŉ 

revolusionêre verandering in wetenskap, opvoedkunde, opleiding en praktyk 

kan bewerkstellig mits die regte prosesse daarvoor in werking gestel word. Die 

prosesse om dit te bewerkstellig word egter as die groot uitdaging gestel. 

 

Navorsing het getoon dat wanneer multikulturele inisiatiewe suksesvol 

geïmplementeer word dit ŉ positiewe uitwerking op studenteregistrasie en 

deursette van studente het. Hierdie positiewe invloede sluit ook hoër vlakke in 

van algemene tevredenheid met die instelling, groter kulturele bewustheid, 

kennis en vaardighede, hoër vlakke van betrokkenheid en toenemende vlakke 

van akademiese sukses en deursettingsvermoë (Grieger & Toliver, 2001:829). 

In die VSA is beleid uitgevaardig wat die implementering van multikulturele 

opleidingsprosesse monitor. Die monitering van hierdie opleidingsmodelle meet 

aspekte wat as die mees toepaslike aspekte van multikulturele bevoegdheid 

aanvaar word. Die volgende aspekte word deur Keim, Warring en Rau (2001: 

132) as die belangrikste indikatore vir evaluering in instellings in die VSA 

beskou:  

 

...to understand the contributions and lifestyles of various racial, 

cultural, and economic groups in our society; recognize and deal with 

dehumanizing biases, prejudices, and discrimination; create 

environments which contribute to the positive self-image of persons and 
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to positive interpersonal relations; respect human diversity and personal 

rights; and develop multicultural, gender fair, disability sensitive, 

inclusive approaches. 

 

Saam met die evaluering van hierdie aspekte kan die prosesse wat in werking 

gestel is om dit te implementeer ook geëvalueer word. Soos reeds vroeër 

genoem, kan “prosesse” verandering deur middel van 'n stel instruksies 

bewerkstellig en 'n spesifieke resultaat tot gevolg hê. Daar kan dus die afleiding 

gemaak word dat die prosesse wat die multikulturele berader in dienslewering 

begelei, ondersoek moet word.  

 

Deur die relevante prosesse in die daarstelling van 'n multikulturele 

opleidingsmodel vir berading te bestudeer en in 'n model op te neem, bied die 

navorser aan voornemende gebruikers 'n verwysingsraamwerk waarbinne hulle 

'n doeltreffende en doelgerigte struktuur vir hulle eie unieke situasie kan 

saamstel. 

 

Gloria en Pope-Davis (1997:242) is van mening dat weens veranderinge in 

houdings, ingesteldheid en politiek vrae rondom die multikulturele kwessie in 

hoër onderwys ontstaan het. Die toepaslikheid van diversiteitsbestuur in 

kurrikula het onder meer opgeduik en kwessies soos die herstrukturering van 

bestuurstelsels, besluitnemingsprosesse en beplanning is onder die loep 

geneem.  

 

Deur dus na verskillende prosesse met betrekking tot opleiding en 

opleidingsbehoeftes te gaan kyk kan 'n multidimensionele beeld van 

multikulturele berading gevestig word. Die ontwikkelingsgang of verloop van 

opleiding in multikulturele berading omsluit meer as net prosesse uniek aan 

berading. Die verskeie wyses waarop die individu verskil en die verloop van die 

proses om diversiteit suksesvol te hanteer moet binne elke proses 

geakkommodeer kan word ten einde aan die eiesoortigheid van multikulturele 

berading getrou te bly.  
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Wat egter in hierdie studie belangrik is, is om die temas, opleidingstandaarde 

en konseptualisering van multikulturele opleiding so akkuraat moontlik uiteen te 

sit. 

 

7.3  PROSESSE VIR OPLEIDING IN MULTIKULTURELE 
  BERADING 
 
Kiselica (in Locke & Faubert, 2003:327) identifiseer verskeie prosesse wat op 

multikulturele beradingsopleiding betrekking het, naamlik:  

 

 Opleiding in multikulturele berading vereis organisatoriese 

ondersteuning;  

 opleiding in multikulturele berading fokus op die verskaffing van kennis 

aangaande kulturele diversiteit, ondersoek kulturele vooroordeel en 

ontwikkel kultureel gepaste vaardighede ten einde etnosentrisme en 

vooroordeel te verminder;  

 die benutting van ongemak is soms nodig in opleiding, maar moet in die 

multikulturele opleidingsomgewing beheer en gekontroleer word;  

 opleiding in multikulturele berading en die opvoedkundige strategieë wat 

daarmee gepaardgaan moet aangepas word met betrekking tot die 

verskillende ontwikkelingsvlakke van die student;  

 die kulturele en rasidentiteit van die opvoeder beïnvloed die dinamika en 

uitkoms van opleiding in multikulturele berading; en 

 eerstehandse ervaring in die leersituasie is van sentrale belang in die 

sukses van opleiding in multikulturele berading. 

 

Die opleidingsinstelling moet dus die multikulturele opleidingsprogram 

ondersteun by wyse van sy filosofiese beleidsbeginsels en bestuurstelsels.  

 

Herlihy en Watson (2003:366) pleit daarvoor dat opleidingstandaarde van die 

Amerikaanse Council for Accreditation of Counseling and Related Educational 

Programs (CACREP) die implementering van multikulturele opleiding in die 

oorhoofse kurrikulum, praktika en internskapkontrakte moet insluit. Die 
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opleidingsmodel moet dus aangebied word binne 'n sosiokultureel diverse 

fakulteit wat verteenwoordigend is van die samestelling van die samelewing as 

geheel, asook van die program se studenteliggaam en die kliëntesisteem wat 

uiteindelik deur hierdie student bedien sal word. Aspekte soos sensitiwiteit vir 

die behoeftes van die instelling en die leerprogram moet ook in ag geneem 

word.  

 

Gopaul-McNicol en Armour-Thomas (2002:173) benadruk die feit dat die 

opleidingsinstelling se kurrikulum ŉ ware verbintenis moet hê om die student 

voor te berei om met multikulturele gemeenskappe te kan werk.  

 

Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat indien multikulturele 

opleiding nie voorsiening maak vir al hierdie aspekte nie, die leergeleentheid 

nie ten volle verteenwoordigend sal wees van multikulturaliteit nie. Die berader 

se onvermoë om multikulturaliteit te begryp sal dus sy beradingsvermoë 

kortwiek. 'n Leeromgewing moet geskep word waarin die aspirant berader wel 

ook praktiese ervaring kan opdoen. 

 

7.4  RAAMWERK OM MULTIKULTURELE OPLEIDING 
 AS PROSES TE KONSEPTUALISEER 

 

Ridley, Mendoza en Kanitz (in Ridley, et al., 1997:132) het 'n raamwerk 

ontwerp om die wyse aan te dui waarop multikulturele opleiding as proses 

geïmplementeer kan word. Die raamwerk word op vyf vlakke aangebied, 

naamlik opleidingsfilosofie, leerdoelwitte, onderrigstrategie, programontwerpe 

en evaluering. 

 

ŉ Progressief opeenvolgende proses in die ontwikkeling van 'n multikulturele 

beradingsmodel vind plaas, waar elke stadium op die integriteit van 

voorafgaande stadia bou, wat weer die grondslag vir daaropvolgende stadia 

vorm. Die opleiding van die student om multikultureel bevoeg te wees word 

grootliks bepaal deur die dosent se filosofiese ingesteldheid en behoort soos 

volg te verloop: 
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 Die eerste stadium het op die opleidingsfilosofie betrekking. Dit vorm 

die grondslag en basis vir ŉ instelling en sy programme. Die primêre 

kwessies van belang in die formulering van ŉ multikulturele 

beradingsfilosofie is: a) motivering; b) teoretiese raamwerk vir 

konseptualisering van beradingsopleiding; c) definiëring van 

multikultureel; en d) terrein van opleiding. 

 Die tweede stadium betref leerdoelwitte. Die basiese leerdoelwitte 

betrokke in die formulering van 'n multikulturele beradingsfilosofie 

moet hier as generiese uitkomste uiteengesit word. Die volgende 

aspekte sou in ŉ generiese kurrikulum vir multikulturele opleiding as 

uitkomste geteiken kon word: 

 

• Demonstrasie van kultureel reaktiewe gedrag;  

• etiese kennis en praktyk; 

• kulturele empatie;  

• beradingsteorieë met kulturele relevansie;  

• ontwikkeling van kultureel teoretiese oriëntasies; 

•  kennis van normatiewe gedrag; 

•  kulturele selfbewustheid; 

•  kennis van subgroepe en groepverskille; 

•  multikulturele konsepte; en 

•  respek vir kulturele verskille. 

 

Die belangrikste oorweging in die seleksie van leerdoelwitte is dat daar 'n 

direkte ooreenstemming met die opleidingsfilosofie moet wees. Die dosent 

se filosofie moet dus eksplisiet, samehangend en relevant wees. 

 

 Die derde stadium betref onderrigstrategieë. ŉ Spesifieke 

onderrigstrategie is noodsaaklik om die leerdoelwitte suksesvol te 

verwesenlik. 

 Die vierde stadium bestaan uit programontwerp. Die programontwerp 

beteken dat die instelling ook sal seker maak dat ŉ holistiese, 
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geïntegreerde program daargestel sal word. waar aspekte soos 

fokusarea en interdissiplinêre oorvleueling aandag sal geniet. 

 Die vyfde stadium van die opleidingsproses is evaluering. Verskeie 

hindernisse in die weg van effektiewe evaluering kan nou aandag 

kry, onder andere: tekort aan duidelikheid in opleidingsdoelwitte en 

onvoldoende assesserings- en evalueringsgeleenthede kan nou 

aandag kry. Evaluering word beskou as die mees kritiese stadium 

met betrekking tot kwaliteitkontrole in opleiding en het verfyning van 

die proses tot gevolg.  

 

In hierdie studie is die doelstelling van opleiding die student se voorbereiding 

om bewustheid, kennis en vaardighede te ontwikkel ten einde aan die kliënt 

vanuit 'n ander kultuur gepaste diens te lewer. Die opleidingsfilosofie van die 

instelling is reeds vroeër genoem en sal nou in detail aandag ontvang. 

 

7.4.1  Opleidingstandaarde as komponent van die  
  opleidingsproses 
 
Sue, Arredondo en McDavis (in Locke & Faubert, 2003:327) verwys in hul 

metateorie na opleidingstandaarde en hoe hierdie opleidingstandaarde gemeet 

kan word. Dit is duidelik dat indien opleidingstandaarde gestel word die 

evaluering en beoordeling van sukses meer effektief kan geskied. Hierdie 

standaarde mag die proses van opleiding dus uiteindelik bevorder. Aspekte van 

die opleiding wat in opleidingstandaarde ten opsigte van multikulturaliteit moet 

reflekteer kan soos volg uiteengesit word:  

 

 Die opleidingsmodel moet aan die student opvoedkundige, 

konsulterende en opleidingservaring bied om sy begrip en effektiwiteit in 

sy werk met kultureel diverse gemeenskappe te verbeter.  

 Die instelling moet aan die student spesifieke kennis en inligting verskaf 

omtrent die groep waarmee daar gewerk sal word. Die student moet 

hierdeur bewus gemaak word van lewenservarings kulturele oorerwing 

en die historiese agtergrond van sy kultureel diverse kliënt. Verder moet 
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die student bekendgestel word aan relevante navorsing en die nuutste 

bevindinge rakende die hantering van onder meer geestesgesondheid 

en geestesversteurings vanuit ŉ kulturele perspektief.  

 Die student moet onderrig word om duidelike en eksplisiete kennis en 

begrip van die generiese eienskappe van berading te benut en begrip te 

ontwikkel vir die wyse waarop dit mag bots met die kulturele waardes 

van ander kulturele groepe. En: 

 Die student moet die geleentheid kry om betrokke te raak in 'n 

verskeidenheid van verbale en nieverbale dienslewering ten opsigte van 

kulturele en kultuurrelevante kwessies. Daardeur word hy in staat om 

verbale en nieverbale boodskappe akkuraat en gepas uit te stuur en te 

ontvang.  

 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat daar nie 'n eenvoudige of eenvormige resep 

vir multikulturele opleidingsprosesse gebied kan word nie en dat 

diversiteitskwessies, etnosentrisme en vooroordeel tydens die implementering 

van multikulturele berading voortdurend in gedagte gehou moet word.  

 

Marchetti-Mercer, Beyers en Daws (1999:187) argumenteer dat die 

sosiopolitieke veranderinge wat in Suid-Afrika plaas gevind het 'n groot impak 

op die opleidingsfilosofie van opleidingsinstellings het. Suid-Afrika se 

geskiedenis waar rasse gesegregeer is, beklemtoon die konsep van verskille 

tussen mense. Gedurende die laaste jare is opleiding egter meer 

verteenwoordigend van die groter bevolkingsdeel van die land. Die uitdaging 

word dus aan die individu gestel oor die wyse waarop hierdie prosesse 

toegepas sal word. Marchetti-Mercer, et al. (1999:197) meld in dié verband die 

volgende: 

 
If the trainer can break down the barrier of the expert authority figure, the 

‘professor’, to become part of the training group he or she also sets the 

tone for the breaking down the cultural barriers between trainees from 

different backgrounds. 
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Die dosent moet dus bewus wees van die belangrike taak wat hy het om 

hierdie proses te laat slaag.  

 

Een van die belangrikste kenmerke van die hoër onderwysinstelling – wat ook 

'n uitdaging stel – is die vermoë om diversiteit tot eenheid te transformeer 

sonder om met diversiteit weg te doen – trouens om diversiteit ook doelbewus 

binne die eenheid te handhaaf. Dit is ŉ voortdurende en langtermyn proses, 

met die aktiewe betrokkenheid van alle rolspelers, aldus Marchetti-Mercer et al. 

(1999:199). 

 

Die opleidingsinstelling moet dus die diversiteit van die kliënt respekteer en 

waardeer, en die student aanmoedig om die kliënt vanuit die kliënt se eie 

verwysingsraamwerk/wêreldbeskouing te beskou en te hanteer sonder 

vooroordeel omtrent die kliënt se kulturele andersheid. Die instelling sal dus nie 

net van die tradisioneel Westerse benadering vir opleiding gebruik maak nie, 

maar alternatiewe benaderings ondersoek en aanbied soos wat dit vir 'n 

spesifieke kliënt geskik is.  

 

7.4.2  Die proses van institusionele ondersteuning 
 
Uit die data-insameling het dit duidelik geword dat respondente van mening 

was dat die opleidingsinstelling 'n verantwoordelikheid het om die multikulturele 

opleidingsproses te ondersteun ten einde 'n bevoegde multikulturele berader 

toe te rus. Sevig en Etzkorn (2001:9) is van mening dat die opleidingmodel ŉ 

pertinente verbintenis van tyd en energie van die instelling vereis, sowel as 

ondersteuning vir die emosionele uitdagings wat die student ervaar. Kiselica 

(1991:130) argumenteer dat dit die instelling se verantwoordelikheid is om elke 

student te help om sy multikulturele vrese te bowe te kom, sy etnosentrisme te 

konfronteer, en vaardighede te ontwikkel in ŉ atmosfeer van aanvaarding, 

sagsinnige konfrontasie, gerusstelling en aanmoediging.  

 

Sonder die instelling se ondersteuning kan die student in opleiding nie 

staatmaak op ŉ mentorsbeeld of rolmodel nie en word die programinhoud 
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dikwels nie deel van sy persoonlike repertoire nie. Dit kan ook verskuilde 

boodskappe oordra dat andersoortige groepe mense nie waardeer of 

gerespekteer hoef te word nie.  

 

Strong (in Sue & Arredondo, 1992:12) beskryf ŉ multikulturele organisasie soos 

volg: 

 
... one which is genuinely committed to diverse representation of it’s 

membership; is sensitive to maintaining an open, supportive, and 

responsive environment; is working toward and purposefully including 

elements of diverse cultures in its ongoing operations; and one which is 

authentic in its response to issues confronting it. 

  

Hieruit blyk die belangrikheid van 'n beleid wat aspekte van gelykberegtiging en 

multikulturaliteit duidelik uitspel. Gloria en Pope-Davis (1997:244) beklemtoon 

dat 'n goed geformuleerde verbintenis tot multikulturele opleiding in die 

opleidingsinstelling se beleid aangetoon moet word en dat die instelling moet 

sorg dra om te verhoed dat die skep van ŉ multikulturele klimaat in die 

leeromgewing problematies of gekompliseerd raak.  

 

Wallace (2000:1105) is van oortuiging dat die instelling ŉ leierspersoon 

benodig wat hierdie beleid kan dryf ten einde ŉ diverse organisatoriese klimaat 

te skep. Dit is egter makliker gesê as gedaan. In die volgende paragrawe word 

die wyse beskryf waarop institusionele diversiteit bevorder kan word. 

 

7.4.2.1 Bevordering van die proses van institusionele en 
  diversiteit en ondersteuning 

 
Grieger en Toliver (2001:829) voer aan dat navorsing aan ŉ hoofsaaklik wit 

opleidingsinstelling die volgende veranderlikes geïdentifiseer het as belangrik 

in die bevordering van die proses van institusionele diversiteit in 'n 

opleidingsinstelling. Institusionele ondersteuning in dié verband word deur die 

volgende faktore bevestig: 
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 Die leierskap van die instelling beklemtoon 'n duidelik geartikuleerde 

proses van verbintenis tot multikulturaliteit, asook die sentraliteit van 

diversiteit as missie van die instelling; 

 die instelling verbind hom tot multikulturaliteit en die sukses van alle 

studente as ŉ gemeenskaplike waarde oor die kampuspopulasie heen. 

Dit sluit studente, fakulteite, akademiese personeel en administrasie in; 

 waar ŉ diverse fakulteit funksioneer, dien dit as rolmodel om 

diversiteitverwante kwessies te hanteer (Grieger & Toliver, 2001:829); 

 indien die instelling sensitief is vir multikulturele opleiding toon dit begrip 

om die behoeftes van ras- en etniese minderhede te hanteer; 

 finansiële hulp en ander monetêre ondersteuning wat vir die werwing 

van studente en personeel vanuit diverse bevolkingsgroepe beskikbaar 

is word as ondersteunend tot die proses gesien;  

 die instelling skep veelvuldige en gereelde geleenthede vir interaksie, 

dialoog, kontak en samewerking tussen diverse studentepopulasies in 

die klaskamer en op sosiale vlak; 

 die instelling is aktief betrokke in kwessies van diversiteit in 

klaskamerbesprekings en ook in die kurrikulum; 

 die instelling assesseer gereeld kwessies relevant tot (a) diversiteit, soos 

die studenteverteenwoordiging van minderhede, (b) retensie en (c) 

sukses. Uitkomsnavorsing word voortdurend verskaf om die impak van 

diversiteitsinisiatiewe empiries te evalueer; en 

 ten einde institusionele diversiteit te bevorder is dit noodsaaklik om te 

verseker dat die volgende elemente, aldus Grieger en Toliver 

(2001:841), in die transformasieproses ingesluit is, naamlik:  

 

• Riglyne vir die hantering van diversiteit; 

• strategiese plan waar die leeromgewing gedefinieer en 

multikulturaliteit geïmplementeer word;  

• diversiteit en multikulturaliteit word as ŉ begrotingsitem in die 

finansiële beplanning ingesluit; 

• belonings vir betrokkenheid in diversiteit voorkom; en 

• ondersteuningstrukture vir diversiteitsgroepe. 
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7.4.3  Departementele ontwikkelingsprosesse 
 
'n Omgewing waar multikulturaliteit doelgerig hanteer word, begin by instellings 

dikwels op departementele vlak.  

 

Dit is veral die departement se etiese verantwoordelikheid om die student voor 

te berei om die behoeftes en kwessies van 'n diverse samelewing op bevoegde 

wyse te hanteer (Gloria & Pope-Davis, 1997:249).  

 

'n Voorstelling van die wyse waarop departementele ontwikkeling ten opsigte 

van diversiteit en multikulturaliteit kan geskied, is die volgende: 

 

 Stap een:  die kweking van ŉ bewuswording dat die proses van 

ontwikkeling van multikulturele bevoegdhede ŉ voortdurende en 

langtermynproses is; 

 stap twee:  die identifisering van eie vooroordele en bevooroordeelde 

aannames op departementele vlak; 

 stap drie:  die daarstelling van leergeleenthede waar kennis omtrent 

multikulturaliteit verwerf kan word. Verskeie modelle uit die literatuur kan 

gebruik word; 

 stap vier:  die departement reflekteer sy diversiteitsprosesse in 'n 

duidelike strategiese plan;  

 stap vyf: die departement identifiseer struikelblokke binne die 

departement wat diversiteit en die implementering daarvan belemmer, 

en 

 stap ses:  die departement bemagtig homself om eksterne weerstand 

van die kant van administrasie, ander departemente, studente en die 

eksterne omgewing te kan hanteer. 
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7.4.4  Die rol van die dosent in die opleidingsproses 
 
Leerprosesse word deur individue bestuur en in stand gehou. In die geval van 

tersiêre onderrig is die rol van die dosent van kardinale belang in die vestiging 

van ŉ ingesteldheid van multikulturaliteit. 

 

Die dosent moet die kultuur- en taaldiverse student se verskille respekteer en 

sy potensiaal benut om ook die ander studente se leeromgewing te verryk, 

aldus Gopaul-McNicol en Armour-Thomas (2002:173). Deur so ŉ proses 

ontwikkel die student nie net bewustheid en kennis omtrent sy eie kulturele 

erfenis nie, maar ook waardering en respek vir verskille en ander oortuigings. 

Dit help hom ook om bewus te word van vooroordeel en negatiewe 

rasgeoriënteerde denke wat studente of kliënte van ander rasse of etniese 

groepe betref. Kennis en begrip vir die generiese eienskappe van berading en 

terapie (kultuur- en klasgebonde) is egter ook noodsaaklik en vorm steeds die 

kern van opleiding wat primêr die verantwoordelikheid van die dosent is.  

 

7.4.4.1 Die bemagtigingsproses van die individuele  
  personeellid 
 
Die voortdurende verbintenis van die dosent om beide sy eie multikulturele 

bevoegdheid en dié van sy instelling te verhoog, is van die uiterste belang 

(Herlihy & Watson, 2003:366). Gopaul-McNicol en Armour-Thomas (2002:154) 

argumenteer dat personeel van instellings bevoegdhede moet ontwikkel in 

konsultasie, supervisie, navorsing en opleiding. Verder moet personeel oor die 

bevoegdheid beskik om met diverse studente uit alle kulture en diverse 

studente te werk alvorens hulle die student kan oplei om multikultureel te werk 

(Gopaul-McNicol & Armour-Thomas, 2002:173). Die personeellid moet dus self 

ook multikultureel deeglik opgelei wees alvorens hy die student multikultureel 

bevoeg kan oplei om aan die multikulturele kliënt gepaste diens te lewer. Die 

vraag is egter wat gedoen kan word om die personeel te bemagtig om die taak 

suksesvol te kan uitvoer. 
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Gopaul-McNicol en Armour-Thomas (2002:156) het riglyne voorgestel vir  

innoverende prosesse om die individuele departementslid te bemagtig. Dit sluit 

in: 

 

 Die departement verseker ŉ diverse personeelkorps sodat individue ook 

van mekaar kan leer; 

 die departement wend as deel van personeelontwikkelingsbeplanning ŉ 

daadwerklike poging by wyse van werksessies aan waar 

diversiteitsbestuur en multikulturele opleiding as prioriteit gestel word; en  

 die departement wys ŉ dosent sowel as verskeie studente aan om 

etnies diverse studente se besorgdhede te verteenwoordig en op ŉ 

gereelde grondslag terugvoering aan ander departementslede te gee. 

 

Die instelling se kulturele omgewing is dikwels soortgelyk aan dié van die 

student. Die instelling praat dikwels gunstig oor diversiteit, maar handel en 

reageer nie met dieselfde bekwaamheid, dringendheid of effektiwiteit nie. 

Hieruit kan die afleiding gemaak word dat die departement self doelbewus deur 

ŉ proses van individuele bemagtiging die waardesisteem vir diversiteit moet 

kweek.  

 

Heelhartige verbintenis tot diversiteit is volgens Gloria en Pope-Davis 

(1997:253) die sleutel tot die daarstelling van ŉ kultureel sensitiewe 

kongruente, en gemaklike omgewing vir elke dosent en student.  

 

7.4.5  Die proses om 'n multikulturele kurrikulum by die 
  instelling te vestig 
 
Die meeste multikulturele opleidingsprogramme beklemtoon bewustheid, 

kennis en vaardigheid as komponente van bevoegdheid deur middel van 

lesings, leesmateriaal en video's. Mio en Morris (in Pope-Davis, Breaux & Liu, 

1997:229) beveel 'n kursus aan waar die instelling algemene kulturele 

kwessies en vier spesifieke minderheidsgroepe ondersoek by wyse van 'n 

lesing, leeswerk en video's, gevolg deur aanbiedings deur die student. Sue en 
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Sue soos aangehaal deur Pope-Davis, et al. (1997:230), meen dat bewustheid 

van minderheidskwessies nie net op 'n kognitiewe vlak gestimuleer moet word 

nie. Hulle stel voor dat die instelling kursusse gebruik wat die affektiewe en 

bewustheidskomponente opwek en aktiveer.  

 

Neville, et al. (2001:280) meen dat die instelling video’s, deelname in 

klassimulasie-oefeninge, dialoog met panele van ras- en etnies diverse 

persone en/of die voltooiing van projekte van kulturele ondersoeke gebruik om 

die verdedigende of afwende houding by die wit student te verander. 

Ponterotto, Jackson en Nutini (2001:139) is van mening dat die gebruik van 

lewensverhale 'n metode is om menslike gedrag te verstaan en te bestudeer. 

Wanneer die student 'n storie uit sy eie lewe vertel verkry hy bewustheid en 

kennis van homself omdat hy dieper betekenisse in sy lewe ontdek deur die 

proses van reflektering en die mondelinge ekspressie van gebeurtenisse, 

ervarings en gevoelens.  

 

Volgens hierdie skrywers lei dit geen twyfel nie dat biografiese gereedskap, of 

dit lewensverhale, lewensgeskiedenis, mondelinge geskiedenis, persoonlike 

narratiewe of mini-outobiografieë is, vir die student van onskatbare waarde is. 

Dit dien as belangrike historiese dokumente in die ontwikkeling van die student 

en is van besondere waarde vir opleiding en as mentorgereedskap vir die 

student.  

 

Dit is veral van waarde vir die studie van multikulturele aspekte. In 'n 

multikulturele samelewing waar die individu in die nalatenskap en konteks van 

onderdrukking gebaseer op ras, geloof, inkomste, geslag en seksuele 

oriëntasie lewe, is dit belangrik om in sy eie stem die stories van die individu te 

hoor. Die instelling moet die student lei om verskeie individue se lewensverhale 

te integreer ten einde die geskiedenis van die multikulturele fokus in berading 

te verstaan en opleiding te fasiliteer (Ponterotto, et al., 2001:140).  

 

'n Opvallende bewering oor berading kom by Pedersen (in Portman, 2002:203) 

voor: “All counseling, and, in fact, all communications are inherently and 

unavoidable multicultural”. Chen (2001:803) ondersteun die stelling wanneer hy 
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skryf dat alle berading en supervisie multikultureel van aard is en 

ontwikkelende multikulturele beradingsbevoegdhede 'n lewenslange proses is.  

 

Corey (2005:23) het aangevoer dat indien die berader nie 'n 

verwysingsraamwerk as grondslag het om sensitief en begrypend te wees ten 

opsigte van die kliënt wat verskil met betrekking tot geslag, ras, ouderdom, 

geloof, sosio-ekonomiese status, fisieke en geestelike vermoë of seksuele 

oriëntasie nie, verminder hy die moontlikhede vir die bou van 'n effektiewe 

kliënt/berader verhouding. Die versuim om hierdie faktore te hanteer en opgelei 

te word om met hierdie groepe te werk, kom dus neer op 'n onetiese praktyk. 

Corey (2005:42) argumenteer verder dat die Westerse modelle van berading 

groot beperkings het wanneer dit op hierdie groepe toegepas word. Waarde-

aannames wat deur beraders en kliënte vanuit kultureel verskillende 

agtergronde gemaak word lei dikwels tot kultureel bevooroordeelde berading 

en ondergebruik van geestesgesondheidsdienste.  

 
 

7.4.5.1 Nadele van 'n afsonderlike multikulturele kursus in 
  'n kurrikulum  
 

Dit is ook belangrik om die teenpool van 'n geïntegreerde benadering te 

bestudeer. Die grootste enkele punt van kritiek teen 'n afsonderlike 

multikulturele kursus in 'n kurrikulum is dat die inhoud onvoldoende en 

onvoltooid mag wees weens 'n tekort aan tyd. Dit kan aanleiding gee tot 

onbedoelde negatiewe uitkomste weens hierdie oppervlakkige dekking.  

 

Verder mag die student daartoe neig om die kliënt te stereotipeer wanneer 

slegs normatiewe inligting aangebied word sonder voldoende oorweging van 

binnegroepverskille. Indien die kursus slegs fokus op kennis en sensitiwiteit, 

mag dit gebeur dat die student geen praktiese aanwending leer nie. Indien die 

student nie multikulturele vaardighede aanleer nie, mag hy ook angs ontwikkel 

omtrent die kompleksiteit van kwessies en gevolglik multikulturele berading 

vermy. 
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7.4.6  Die proses om die student uit 'n gemarginaliseerde 
 gemeenskap te akkommodeer 

 
Volgens Gloria en Pope-Davis (1997:247) ervaar die student uit 'n kultureel 

verskillende gemeenskap (dit spreek vanself) in tersiêre onderrig onder andere 

vervreemding, isolasie, kulturele inkongruensie en ongemak in die 

instellingsomgewing. Dit gebeur volgens hierdie skrywers ook dat die instelling 

onbewustelik 'n gedifferensieerde in hantering van die individu vermy, asook 

klasaktiwiteite wat tot hierdie gevoelens lei, met onvermydelike skade aan so 'n 

student se toerusting (Gloria & Pope-Davis, 1997:251).  

 

Cervantes (in Gloria & Pope-Davis, 1997:248) het tot die gevolgtrekking gekom 

dat gevoelens van vervreemding en isolasie algemene gevoelens is onder 

minderheidstudente. DeFreece (in Gloria & Pope-Davis, 1997:248) het 

soortgelyke gevoelens van isolasie, onttrekking en kulturele vervreemding 

beskryf, asook dat die vroulike individu uit 'n kultureel diverse agtergrond met 'n 

dubbele devaluasie te doen kry, naamlik ten opsigte van haar geslag én haar 

ras.  

 

Choi-Pearson en Gloria (in Gloria & Pope-Davis, 1997:248) rapporteer kulturele 

inkongruensie by die ras- of etniese student as gevolg van stres, verwarring en 

dissonansie omtrent die lidmaatskap aan 'n akademiese kultuur wat 

inkongruent is met die eie kulturele houdings, sienings en gedrag. Ander 

navorsing het soortgelyke bevindings gekonstateer. Dit is dus noodsaaklik dat 

die instelling die student sal rig en ondersteun om deelname aan twee 

verskillende kulture op so 'n wyse te hanteer, dat dit dié persoon nie akademies 

sal benadeel of psigies en sosiaal sal ontwrig nie. Gebeur dit nie, mag so 'n 

student die boodskap kry dat sy eie kultuur nie so belangrik is as die 

akademiese kultuur binne die opleidingsomgewing nie. 

 

Dit is dus noodsaaklik dat die instelling nie sienings, gedrag of waardes wat 

van die tradisioneel goedgekeurde akademiese norme verskil as afwykend of 
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abnormaal, of die student as ontoepaslik voorberei of ongemotiveerd vir dié 

akademie sal beoordeel nie.  

 

Wallace (2000:1105) beweer dat kulturele bevoegdheid gekenmerk word deur 

'n voortdurende assessering van die opleidingsinstelling se houding tot kultuur 

en diversiteit, asook deur 'n voortdurende uitbreiding van die kulturele 

kennisbasis met betrekking tot die student. 

 

Elke nuut ingeskrewe student aan die opleidingsinstelling bevind homself op 'n 

verskillende vlak van multikulturele bevoegdheid. Ten einde werklik 

multikultureel bevoeg te wees, sal die student ideaal gesproke, die maksimale 

vlak van multikulturele bevoegdheid moet bereik. Hierdie vlak van bevoegdheid 

kan slegs bereik word wanneer die student verskillende fases van 

multikulturele bevoegdheid voltooi. Hieroor vervolgens iets meer.  

 

7.4.7  Proses van evaluering van multikulturele   
  bevoegdheid van student  
 
Die evaluering van bevoegdhede is voor die hand liggend in enige 

opleidingsituasie. Binne die konteks van multikulturaliteit is Tomlinson-Clarke 

(2000:221) van mening dat die opleidingsinstelling 'n multikulturele oorsiglys 

moet gebruik om die student se vermoë en vlak van multikulturele bevoegdheid 

te assesseer, deurdat 'n beskrywing van die oorhoofse raamwerk vir die 

opleidingsmodel verskaf word. 

 

Sue, Ivey en Pedersen (1996) se voorgestelde multikulturele bevoegdhede en 

standaarde het die verwysingsraamwerk verskaf om multikulturele 

perspektiewe in die kurrikulum vir beradingsopleiding te inkorporeer. Hierdie 

perspektiewe tel onder die bevoegdhede wat benodig word om effektiewe en 

etiese geestesgesondheidsdienste aan die kultureel diverse kliënt te verskaf . 

 

Tomlinson-Clarke (2000:222) is van oortuiging dat die student en instelling se 

waarneming van die opleidingsomgewing en die program se graad van 
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bekwaamheid om multikulturele opleiding te verskaf, ondersoek moet word. Die 

gebruik van beide kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes by die assessering 

van uitkomste verskaf 'n volledige en geïntegreerde beskrywing van die 

multikulturele vaardighede en omskryf die onderliggende konstrukte wat 

gemeet word. Die kwalitatiewe studie dien as 'n voorafgaande studie wat die 

uitkomste van beraderopleiding in 'n multikulturele beradingsmodel ondersoek. 

Die onmiddellike en langtermyneffek van die multikulturele kursus in die drie 

areas van bewustheid, kennis en vaardighede moet egter bepaal word.  

 

'n Selfassesseringsvraelys vir multikulturele beradingsbevoegdheid van die 

student in opleiding is ontwerp deur McFadden en Jencius (in McFadden, 

2003a:229) waar die student reageer op vrae in verhouding tot 'n spesifieke 

kliënt. Dit word in Bylae 7.1 uiteengesit. 

 

Die proses om die individuele kulturele identiteite van die supervisor en 

studente binne multikulturele opleiding te ondersoek word in Bylae 7.2 

uiteengesit soos opgestel deur Constantine (1997:320). 

 

Prosesse wat in multikulturele opleiding toepaslik is, is nou sorgvuldig met die 

relevante literatuur gekontroleer. Uit die data-insameling het dit ook na vore 

gekom dat multikulturele beradingsprosesse noodsaaklik is. Hierdie aspek 

word dus nou met die literatuur gekontroleer ten einde dit as kategorie in die 

begronding van die teorie in te sluit. 

 

7.4.8  Beradingsprosesse in multikulturele berading 
 

Die berader wat 'n tradisionele beradingsbenadering volg mag na aanleiding 

van die literatuur wat reeds bespreek is nie noodwendig die gepaste 

dienslewering aan die kliënt vanuit 'n ander kultuur verskaf nie. Die berader 

moet dus ondersoek instel na die gepaste model vir elke kliënt in sy eie 

konteks om effektiewe dienslewering aan alle kliënte te bied.  
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McFadden (2003a:209) argumenteer dat daar in die verlede weinig op 

interkulturele bevoegdheid in beradingsprosesse gefokus is. Hierdie neiging is 

wel besig om te verander, maar dit is belangrik dat nietradisionele modelle, 

teorieë en benaderings vir berading hersien sal word om suksesvol te wees.  

 

Volgens Grieger en Toliver (2001:831) het die berader 'n etiese 

verantwoordelikheid met betrekking tot voortdurende professionele 

ontwikkeling in die volgende areas: die operasionalisering van multikulturele 

bevoegdhede; begrip vir ras- en etniese ontwikkeling; en om op datum te bly 

met resente modelle vir multikulturele berading, opleiding, supervisie, 

assessering en diagnose.  

 

Die volgende praktiese vaardighede voorgestel deur Hong, et al. (2000:474) 

kan in beradingsprosesse opgeneem word ten einde die kliënt vanuit enige 

kulturele agtergrond te bedien: 

 

 Multikulturele kommunikasievaardighede, beide verbaal en nieverbale, 

wat taal, idiome, etiket en gewoontes insluit;  

 vaardighede in assessering sluit in: a) herkenning van kultuurgebonde 

sindrome en kulturele variasies van diagnostiese kategorieë in die DSM-

IV; en b) seleksie, administrasie en interpretasie van psigometriese 

toetse vir 'n kliënt van 'n gegewe etnisiteit;  

 vaardighede in die identifisering en integrering van spesifieke kulturele 

kwessies in beide diagnostiese en behandelingsformulering;  

 vaardighede in die identifisering van en konsultasie met die tradisionele 

geneser in die kliënt se etniese gemeenskap; 

 vaardighede in die aanwend van die emic-benadering in assessering en 

behandeling; 

 vaardighede in hulpverlening aan 'n spesifieke kliënt of kliëntepopulasie 

en ten opsigte van intervensies op die institusionele vlak om die 

beskikbaarheid van dienste te verseker sowel as om samelewings- of 

institusionele toestande wat vir die geestesgesondheid van 'n spesifieke 

kulturele groep nadelig is te elimineer; 
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 vaardighede in die assessering van literatuur, heersende data en ander 

kliniese inligting oor spesifieke rassegroepe wat in 'n gegewe 

gemeenskap leef; en 

 reflekterende vaardighede in die kontrole oor eie effektiwiteit en sukses 

binne spesifieke kulturele kontekste.  

 

Hierdie vaardighede word die beste aangeleer wanneer daar 'n balans is 

tussen werklike lewenservaring vanuit veldwerk of internskappe en stewige 

teoretiese kennis (Hong, et al., 2000:474). Die berader moet ook volgens 

hierdie skrywers voortdurend sy multikulturele vaardighede verfyn en ontwikkel 

ten einde die relevansie van sy dienslewering in die veld te handhaaf.  

 

Yeh en Arora (2003:79) het in 'n studie bevind dat 'n spesiale kort 

opleidingsprogram in prosesse vir multikulturele berading 'n positiewe 

uitwerking het op die berader se multikulturele bewustheid, kennis, en 

vaardighede.  

 

Sevig en Etzkorn (2001:1) weer, beveel aan dat die berader 'n langtermyn-, en 

diepgaande leerproses moet benut wat die kompleksiteit van bewustheid, 

kennis, vaardighede, passie, en aksie benodig ten einde multikultureel bevoeg 

te wees.  

 

Wallace (2000:1098) konstateer dat die proses van ontwikkeling insake 

multikulturaliteit betrekking het op die toename in kennis, verandering in 

belangrike houdings en geloofsopvattings, en die beweging na 'n verandering 

in gedrag. Sue en Sue (in Sue & Arredondo, 1992:7) skryf: 

 
... that becoming culturally skilled is an active process, that it is ongoing, 

and that it is a process that never reaches an end point. Implicit is 

recognition of the complexity and diversity of a client and client 

populations, and acknowledgement of our own personal limitations and 

the need to always improve. 
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Hieruit kan die afleiding gemaak word dat die berader op deurlopende 

grondslag in sy eie beradingsvaardighede met betrekking tot multikulturaliteit 

betrokke moet wees. Die prosesse wat benut word, maak nie altyd voorsiening 

vir eie persoonlike tekortkominge nie; dié moet deur die berader self 

geïdentifiseer en aangepak word. 

 

Die verband tussen die beradingsprosesse en opleidingsprosesse is ook 

belangrik. Verder, by beraders behoort dar ook 'n betekenisvolle verhouding te 

bestaan tussen toenemende vlakke van multikulturele opleiding en 

toenemende selfgerapporteerde multikulturele bevoegdheid.  

 

7.5  SAMEVATTING 
 

In Hoofstuk 7 is die mees toepaslike prosesse volledig bespreek. Uit hierdie 

bespreking blyk dit dat multikulturele beradingsopleiding nie voldoende aandag 

geniet met die oog op die beradingsproses met die kliënt vanuit 'n diverse 

kultuur nie, en dat multikulturele opleiding 'n noodsaaklike proses is wat 

deurlopend in die kurrikulum ingefaseer moet word. Dit is dus nodig dat die 

opleidingsinstelling die gepaste prosesse in oënskou sal neem en noukeurige 

beplanning sal doen sodat multikulturele kundigheid op alle vlakke van die 

instelling beskikbaar is. Die verantwoordelikheid berus by die 

opleidingsinstelling om die student multikultureel bevoeg op te lei deur 

prosesse van bewuswording en verwerwing van kennis en vaardighede om 

werklik insig te kry in die rol van wit bevoorregting en etnosentrisme, om die 

negatiewe invloed daarvan op die kliënt vanuit 'n diverse kultuur te begryp, en 

om aan die kultureel diverse kliënt gepaste dienslewering te verskaf.  

 

Na aanleiding van die beredenering in hierdie hoofstuk lê die gevolgtrekking vir 

die navorser voor die hand dat prosesse vir die opleiding en berading van die 

multikulturele berader 'n onontbeerlike komponent van die voorgestelde 

multikulturele beradingsmodel vir tersiêre opleiding sal uitmaak.  
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Ten einde hierdie prosesse te operasionaliseer is dit noodsaaklik om bepaalde 

elemente in berading te beskryf. Die literatuurkontrole wat hierdie 

ontwikkelingsproses ondersteun fokus dus nou op die volgende stap in die 

begronding van 'n teorie en proses van modelontwikkeling, naamlik die mees 

toepaslike elemente vir 'n model in multikulturele berading.  Die meegaande 

tabel illustreer die vordering van die proses ten einde die teorie te begrond en 

'n model daar te stel. 
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HOOFSTUK 8 

 
LITERATUURKONTROLE KATEGORIE 3:  

TOEPASLIKE ELEMENTE VIR 'n MULTIKULTURELE 

BERADINGSMODEL VIR TERSIÊRE OPLEIDING IN DIE 

PROFESSIONELE DIENSBEROEPE 
 
 

Navorsingsvraag ter sprake vir hierdie hoofstuk: 

Wat is die mees toepaslike elemente vir 'n 

multikulturele beradingsmodel in tersiêre opleiding? 

 

 
 
 
 

8.1   INLEIDING 
 
Hoofstuk 7 het gefokus op die mees toepaslike prosesse vir multikulturele 

berading in tersiêre opleiding. Aan die einde van die hoofstuk is egter genoem 

dat dit ook belangrik is om vas te stel watter toepaslike elemente 'n invloed 

uitoefen op die geïdentifiseerde prosesse ten einde alle noodsaaklike aspekte 

by die voorgestelde opleidingsmodel vir multikulturele berading in te sluit. Dit 

het ook vanuit die data-ontleding in Hoofstuk 3 geblyk dat elemente tydens die 

begrondingsproses as 'n kategorie na vore getree het. Daar sal dus in Hoofstuk 

8 aandag geskenk word aan die literatuurkontrole van alle toepaslike elemente 

vir 'n multikulturele beradingsmodel in tersiêre opleiding. 
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'n Verdere doel van hierdie hoofstuk is om alle toepaslike elemente as laaste 

komponent van 'n voorgestelde multikulturele beradingsmodel vir tersiêre 

opleiding te omskryf. The Collins Dictionary (1991:233) beskryf 'n element soos 

volg: “An element is a part which combines with others to make a whole.” Hier 

word dus verwys na komponente wat bymekaar gevoeg word ten einde 'n 

geheel te vorm. Vir hierdie studie is toepaslik dat 'n element beskou kan word 

as daardie faset (bv. geslag of seksuele voorkeur) van die individu wat in 

kombinasie met ander en binne 'n bepaalde kulturele konteks 'n geheelbeeld 

van die kliënt vorm. Hierdie geheelbeeld moet begryp word alvorens gepaste 

dienslewering aan hom kan geskied.  

 

Soos met beginsels is daar by elemente interne en eksterne faktore betrokke. 

Elemente wat 'n invloed mag uitoefen op die geïdentifiseerde prosesse sluit 

onder meer interne elemente in wat betrekking het op die berader se 

verhouding tot homself en sy verhouding met die kliënt. Dit sluit ook eksterne 

elemente in wat verwys na die kliënt en sy daaglikse funksionering in sy 

omgewing.  

 

Die interpretasie van die paradigma (metateorie) soos in Hoofstuk 4 bespreek 

is ook in die konteks van toepaslike elemente relevant deurdat die berader en 

kliënt se identiteite gegrond en gevorm word in veelvuldige vlakke van ervaring 

en kontekste en die berader gedurig die verhouding van die kliënt tot sy totale 

konteks (eksterne en interne elemente) in ag moet neem. 

 

Dit is die berader se primêre verantwoordelikheid om die belangrikste aspekte 

van die metateorie, naamlik bewustheid, kennis en vaardighede te bemeester 

binne hierdie konteks van elemente. Dit is dus vir die berader belangrik om 

tydens sy opleiding as student bevoegde professionele bystand te kry in die 

toepassing van multikulturele bewustheid, kennis en vaardighede. Die 

toepassing hiervan hang egter ook af van die integrering van die verworwe 

kennis met die praktyk. Die proses van conscientizacao of kritiese bewustheid 

is volgens Lee en Ramirez III (2000:294) 'n konstante dimensie van enige 

hulpverleningsprofessie.  
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Tydens gesprekke met die respondente in hierdie navorsing het geblyk dat die 

huidige multikulturele opleiding van studente aan verskeie Suid-Afrikaanse 

instellings as onvoldoende beskou word. Elemente as belangrike kategorie wat 

faktore soos persoonlikheid en omgewing insluit, het onder meer na vore 

getree. Die vraag is egter uit welke elemente hierdie model sou moes bestaan. 

Bloem (2004:241) verwys na interne elemente as al die aspekte wat binne die 

konteks van die persoon self aanwesig is. Petty (2001:18) beweer dat dit 

belangrik is om binne interne elemente ook op intrapersoonlike dimensies (wat 

houdings, geloofsopvattings, intensies en emosies insluit) en interpersoonlike 

dimensies (wat gedragsmanifestasie en interaksie insluit) te fokus. 

 

Aan die ander kant argumenteer Bloem (2004:241) dat eksterne elemente buite 

die individu lê, maar nogtans nie afsonderlik van die individu kan funksioneer 

nie. Die interafhanklikheid tussen individu en omgewing is onlosmaaklik. 'n 

Goeie voorbeeld hier sou wees 'n student wat 'n instelling vir naskoolse 

opleiding kies ten einde hom op 'n beroepslewe voor te berei. Die instelling dra 

sy waardes, missie, denkwyses en filosofie op die student oor wat dit as sy eie 

internaliseer en weer in die omgewing toepas. Bloem (2004:243) verwys na die 

interafhanklikheid van die individu en die wêreld waarbinne hy leef as 'n 

holistiese eenheid wat konstante wedersydse invloed uitoefen. 

 
Die noodsaaklike elemente wat as komponente van 'n multikulturele 

opleidingsmodel gekonseptualiseer behoort te word, sal vervolgens bespreek 

word. 

 

8.2  INTERNE ELEMENTE 
8.2.1  Die berader se persoonlikheid as interne element 
 

Die belangrikheid van karaktertrekke en die identifisering van elemente in 

persoonlikheid binne die konteks van die omgewing is reeds in verskeie 

navorsingsverslae bespreek. (Vergelyk Burns en Kippenberger, 1988; 

Timmons, 1998; Miner, 1996; Hellriegel & Slocum, 1996; Goldsmith & 

Clutterbuck, 1986.). In die konteks van multikulturele berading is dit belangrik 
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om op persoonlikheid ag te slaan met betrekking tot geïnternaliseerde 

gedragspatrone en aangeleerde gedrag. 

 

Die begrip persoonlikheid word deur Bloem (2004:243) beskryf as 'n stel 

gedragspatrone en verskillende karaktertrekke. So verwys Chell, Haworth en 

Brearley (in Bloem, 2004:243) na persoonlikheid as “A set of characteristics 

which may be said to be within the individual causing her or him to behave in 

certain ways.” 

 

Vir 'n multikulturele model vir opleiding sal daar dus na die persoonlikheid of 

karaktereienskappe van 'n berader gekyk moet word wat hom in staat sal stel 

om binne multikulturele berading suksesvol te kan wees. 

 

Martinez (2000:312) beskryf die basiese kenmerke van 'n goeie berader as: 

 

 Die handhawing van 'n konstante houding van besorgdheid; 

 empatie; en  

 passie vir die kliënt aan wie professionele dienslewering geskied. 

 
In die multikulturele opset is die fokus op hierdie kenmerke baie belangrik en 

die berader moet moeite doen om hierdie aspekte bewustelik na vore te bring 

en konstant daarvan bewus te wees (Martinez, 2001:317).  

 

Sodowsky, Kuo-Jackson en Loya (1997:12) noem dat 'n bewustheid van die 

kulturele self gerig is op die individu se innerlike houdings, behoeftes en 

dinamika ten opsigte van kultuur, ras en etnisiteit, en figureer dikwels nie op die 

vlak van die bewuste nie, maar word onbewustelik uitgeoefen. 'n Gesonde 

mate van introspeksie en voortdurende fokus op die self kan die berader help 

om vir sy kulturele self meer sensitief te wees.  

 

Na aanleiding van die bespreekte literatuur tot dusver wil dit voorkom asof die 

“tipiese” karaktertrekke wat as persoonstoerusting vir 'n multikulturele berader 

beskou kan word, nie noodwendig genoeg in literatuur omskryf word nie. 

Wanneer daar wel na karaktertrekke verwys word, kan dit direk gekoppel word 
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aan die waardestelsel en etiese optrede van die berader. 'n Determinant wat 

vanuit die literatuur na vore kom as 'n bepaler vir 'n gebalanseerde uitkyk op 

interpersoonlike verhoudinge is emosionele intelligensie. (Vergelyk Ciarrochi, 

Forgas & Mayer, 2000; Smigla & Patoria, 2000; Epstein, 2000; Bates, 1999.) 

 

Bloem (2004:256) beweer dat emosionele intelligensie die vermoë van die 

individu aandui om emosionele inligting te begryp. Sy gaan verder deur 

emosionele intelligensie as 'n vermoënsmodel te verklaar met vier belangrike 

komponente, naamlik die vermoë om: 

 

 Emosies waar te neem, te waardeer en daaraan uitdrukking te gee; 

 denke deur middel van emosie te fasiliteer; 

 emosies in emosionele kennis om te skakel; en 

 emosies binne die self en ander persone te bestuur. 

 

Die belangrikheid van emosionele intelligensie vir die multikulturele berader is 

daarin geleë dat dit as vaardigheid aangewend kan word ten einde nie net die 

multikulturele kliënt beter te verstaan en te begelei nie, maar ook as 'n proses 

tot selfkennis en -begrip. Alhoewel emosionele intelligensie nie as 'n 

karaktertrek van die berader beskou kan word nie, is dit 'n vermoë wat binne sy 

persoonsfunksionering en karaktertrekke op vaardighede gerig kan word wat 

hy in multikulturele berading benodig. 

 

Soos wat persoonstrekke as intrapersoonlike kenmerke beskou kan word, 

bestaan daar ook interpersoonlike kenmerke wat tydens multikulturele berading 

in ag geneem moet word. Hierdie interpersoonlike kenmerke omsluit dikwels 

aangeleerde en gesosialiseerde gedrag soos geïnternaliseerde kulturele 

gebruike. Voorbeelde hiervan is individue wat hulle lewe volgens bygelowe rig, 

hulle daaglikse bestaan rondom rituele plooi wat kenmerkend van hulle kultuur 

is, of gedrag openbaar wat vanuit die eksterne omgewing deel van hulle 

interpersoonlike funksionering geword het. Die meeste van hierdie 

geïnternaliseerde kulturele gebruike is vir die multikulturele 

beradingsverhouding onskadelik, mits die berader daarvan bewus is en dit 

bestuur. Daar is egter ook elemente in geïnternaliseerde kulturele gebruike wat 
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die beradingsproses belemmer. Hieronder tel verskynsels van onder meer 

rasgeoriënteerde denke of rassisme.  

 

8.2.1.1 Rasgeoriënteerde denke as geïnternaliseerde 
karaktertrek 

 

Rasgeoriënteerde denke manifesteer as rassistiese houdings en optrede. 

Ridley (in Ridley, et al., 1997:138) definieer rassisme as enige gedrag of 

gedragspatroon wat daartoe neig om toegang tot geleenthede of voorregte van 

lede van een rassegroep te weerhou, terwyl geleenthede en voorregte aan lede 

van 'n ander rassegroep gegee word. Dergelike rassistiese optrede kan op 'n 

individuele of 'n institusionele vlak voorkom en kan openlik of heimlik geskied. 

Rassistiese gedrag kan vergesel wees van rasgebaseerde vooroordele, in 

welke geval die rassistiese handeling doelbewus is. Aan die ander kant kan 

rassisme onopsetlik wees waar die individu nie van die nadelige effek van sy 

gedrag bewus is nie en dit dikwels weens eksterne omgewingsfaktore en 

sosialisering geïnternaliseerd geraak het met wie en wat hy is.  

 

Binne 'n multikulturele beradingsituasie kan die kultureel diverse kliënt 

rassisme en die gepaardgaande vooroordeel as verwerping van sy menswees, 

opvattings, tradisies en gebruike ervaar wat uiteraard nadelig op die 

hulpverleningsproses sal inwerk. Die tradisionele beradingsproses is daarom 

nie tot die kliënt se voordeel nie en kan hierdie kliënt skade berokken.  

 

Die rol van die berader is om die geestesgesondheid van die kliënt te bevorder 

en die kliënt nie te veroordeel nie. Rasgeoriënteerde denke veroorsaak egter 

dat die berader veroordelend optree en die kliënt van 'n diverse kultuur skade 

berokken wat lynreg in stryd is met die rol van die berader.  
 

Lowe en Mascher (2001:772) is van mening dat slegs 'n ferm begrip van die 

negatiewe psigososiale uitwerking van onderdrukking of benadeling van 'n 

kulturele groep die berader sal toelaat om bevoegdheid te ontwikkel ten einde 

die probleem aan te pak. Volgens Ridley, et al. (1997:138) ontstaan rasse-, 
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etniese en kulturele vooroordeel in die vorm van vooropgestelde oordele 

omtrent die individu van geselekteerde groepe. Hierdie oordeel is dikwels nie 

gebaseer op werklike ervaring met die individu wat beoordeel word nie. Om 

hierdie rede word vooroordele beskou as onjuiste veralgemeende en rigiede 

sienings as gevolg van onbevestigde inligting. Vooroordeel lê dus in die 

houding en siening van die individu. 

 
Hieruit kom dit dus voor asof die berader eers bewustheid van moontlike 

vooroordeel moet ontwikkel, asook van die negatiewe effek daarvan op sy 

kliënt, en sodoende sy houding moet verander in onvoorwaardelike 

aanvaarding van sy kliënt voordat hy bevoeg is om met die multikulturele kliënt 

'n vertrouensverhouding te bou. Verder het die berader ook kennis nodig 

omtrent die wyse waarop een kliënt van die ander verskil voordat hy 

vaardighede kan aanleer om gepaste professionele diens te lewer. Die berader 

moet spesifieke kennis en inligting inwin omtrent die kultuurspesifieke groep 

waarmee hy werk, en bewustheid verkry van die lewenservarings, kulturele 

erfenis en historiese agtergrond van sy kultureel verskillende kliënt.  

 

Daar is bepaalde maniere waarop die berader rasgeoriënteerde denke en 

kulturele onderdrukking in sy werksomgewing kan herken, onder andere: 

 

 Die etnosentriese vooroordele waarop tradisionele berading en 

psigoterapeutiese teorieë gebaseer is, en sielkundige meetinstrumente en 

ander vorme van assesseringstegnieke wat vanuit hierdie etnosentriese 

benaderings ontwikkel is en binne 'n multikulturele omgewing toegepas 

word; en 

 die gebruik van dominante kulturele waardes as normatiewe standaarde vir 

geestesgesondheid vir individue van alle kulturele en rassegroepe. 

 

Hieruit word afgelei dat die student bewustheid, kennis en vaardighede moet 

ontwikkel ten einde die teoretiese benadering te gebruik wat in 

ooreenstemming is met die lewenservarings en kulturele perspektiewe van die 

kliënt. Die student se opleiding moet aan hom multikulturele bewustheid, kennis 
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en vaardighede verskaf wat kundigheid verleen om in elke terapeutiese opset 

en vir elke kliënt akkurate assessering en diagnose te maak. 

 

Onbewustelike vorme van rasgeoriënteerde denke sluit die volgende in: 

 

 Die tekort aan beskikbaarheid van etnokultureel diverse beraders en ander 

geestesgesondheidswerkers; 

 die gemaksugtige houding van die berader wanneer daar met die 

etnokultureel verskillende populasie gewerk word; 

 aandag aan voorkoming in teenstelling met behandeling en remediëring; en 

 Die onvanpastheid van Westerse sielkundige modelle wat gebruik word by 

mense van kultureel en rasdiverse populasies (D'Andrea & Daniels, 

2001:300). 

 

Dit is dus belangrik om die student van kultureel onbewustheid te lei tot 

bewustheid van en sensitiwiteit vir sy eie kulturele erfenis asook die kulturele 

erfenis van sy kliënt om hom in staat te stel om waardering en respek vir 

verskille te hê en sodoende rassisme aan te pak. Hy moet die beperkings van 

sy eie bevoegdhede en kundigheid herken en erken. Hy moet kennis en 

vaardighede besit om gemaklik te funksioneer ten spyte van verskille wat betref 

ras, etnisiteit, kultuur en menings wat daar tussen homself en sy kliënt bestaan. 

 

Volgens D'Andrea en Daniels (2001:301) word epistemologiese rassisme 

aangevuur deur bewuste of onbewuste gedagtes omtrent rasgedrewe 

superioriteit wat diep gewortel is in die epistemologie wat 'n Westerse 

samelewing kenmerk. Hierdie epistemologie is 'n vormende faktor in die denke 

aangaande menslike ontwikkeling, geestesgesondheid en 

diensleweringstrategieë. Dit veroorsaak dat die betekenis van die werklikheid 

op 'n kultureel en rasbevooroordeelde wyse gekonstrueer en geïnterpreteer 

word. 

 

Die uitdaging lê dus daarin om die berader reeds in opleiding 'n bewustheid te 

laat ontwikkel oor die wyse waarop sy eie kulturele agtergrond, ervarings, 

houdings en vooroordele sielkundige prosesse beïnvloed en bepaal.  
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Die berader aanvaar dus in die algemeen die aannames van die moderne 

Westerse epistemologie as die waarheid en beskou dit as universeel geldige 

sienings wat vir die hele wêreld geld. Postmoderne en multikulturele teoretici 

wys egter herhaaldelik daarop dat hierdie wyse van denke lei tot 'n eng-

etnosentriese en kultureel komprehensiewe konstruksie van die wêreld. In 'n 

land met 'n multikulturele samelewing is dit van die grootste belang dat hierdie 

wyse van denke vermy word (D'Andrea & Daniels, 2001:301).  

 

Sue (2001:45), bekende sielkundige, navorser en skrywer oor multikulturele 

aangeleenthede argumenteer dat die individu wat verskil ten opsigte van ras, 

kultuur en etnisiteit voortdurend boodskappe gegee word dat hy afwykend en 

abnormaal is. Die skrywer se tweede waarneming is dat die samelewingsdruk 

vir konformering, assimilasie en akkulturasie groot skade aan die kultureel 

verskillende persoon in die samelewing kan berokken. Dit het tot gevolg dat die 

etniese groepslid sy fisieke, gedrags-, sosiale en kulturele eienskappe as 

beperkinge sien wat oorkom moet word, iets om oor skaam te wees of iets om 

te ontken, wat mag lei tot negatiewe rassehoudings, -gevoelens en -gedrag.  

 

Die skrywer se derde waarneming is die mag van vooropgestelde idees, beelde 

en stereotipering wat die individu in 'n rigting mag lei wat nie sy keuse is nie. 

Dit kan tot so 'n mate gebeur dat die persoon die stereotipering as die waarheid 

begin aanneem (Sue, 2001:47). 

 

Selfs die berader of opvoeder met die beste bedoelings erf rassevooroordele. 

Geen individu is immuun teen die erfenis van rassevooroordeel van sy 

voorgeslag nie. Die individu word byvoorbeeld dikwels groot in 'n samelewing 

wat hom voortdurend ontsenu. Die openlike en opsetlike handelinge van 

vooroordeel en diskriminasie kan die psige en die fisieke gesondheid van 

minderheidsgroepe ernstig benadeel (Sue, 2001:49).  

 
Rassisme sal waarskynlik gedemonstreer word teenoor die individu wat die as 

normatief aanvaarde strukture van die samelewing oortree en die sisteem 

uitdaag (Sue, 2001:50). Die skrywer se hantering van rassisme het hom 

daartoe gelei om die oorsake, uitwerking en metodes van bedekte en openlike 
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vorme van vooroordeel en diskriminasie te bestudeer. Hy het bevind dat dit kan 

lei tot lae selfagting, gevoelens van woede, depressie of wanhoop, angs, lae 

skoolprestasie, gesondheidsprobleme en vele ander negatiewe gevolge vir die 

slagoffer daarvan.  

 

Sue (2001:52) maak dan die volgende stellings omtrent rasgeoriënteerde 

denke: 

 

 Vooroordeel en rassisme is steeds twee van die mees aanvegbare 

kragte in die samelewing; 

 die noodsaak om kwessies van ras, kultuur en etnisiteit aan te pak is 'n 

hoë prioriteit; 

 die individu is meestal nie toegerus om hierdie sake te hanteer nie;  

 die rassistiese nalatenskap van die verlede gaan voort om huidige beleid 

en praktyke te beïnvloed. Dit skep onregverdige onderskeid tussen 

diverse groepe; 

 hierdie ongelykhede is dikwels so diep in die samelewing gewortel dat 

dit byna onsigbaar is; en 

 die grootste uitdaging vir 'n gemeenskap is om maniere te vind om 'n 

multikulturele samelewing te word wat gelyke toegang tot geleenthede 

vir almal waardeer en waarborg (Sue, 2001:53). 

 

8.2.1.2 Stereotipering deur die berader as interne element   
 

Matsukawa (2001:256) voer aan dat etniese stereotipering die etikettering van 

sekere etniese groepe met veralgemeende trekke en eienskappe behels. Die 

individu gebruik dit om kultuurskok te hanteer wanneer daar verwag word dat 

hy met vreemdelinge wat totaal anders en onbekend is gemaklik sal 

kommunikeer. Stereotipering word vooroordeel wanneer dit moeilik is om dit te 

wysig en wanneer 'n persoon se interaksie met 'n ander individu of die tekort 

daaraan op vooropgestelde gevoelens en vooroordele omtrent die persoon se 

ras gebaseer is, sonder genoegsame kennis, begrip of ervaring.  
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8.2.1.3 Etnosentrisme as interne element in multikulturele 
berading 

 
Volgens Marsella en Yamada (2000:12) verwys etnosentrisme na die natuurlike 

neiging van die individu om die werklikheid te beskou vanuit sy eie kulturele 

ervaring en perspektief. Dit lei daartoe dat die tradisies, gedrag en praktyke van 

mense van ander kulture dikwels as minderwaardig, vreemd, abnormaal of 

afwykend beskou word. Etnosentrisme word 'n probleem in die veld van 

geestesgesondheid wanneer sekere werklikhede wat betref die aard en 

behandeling van geestesgesondheid op mense afgedwing word deur diegene 

in beheer, sonder enige besorgdheid oor moontlike vooroordeel.  

 

Dit blyk dus asof etnosentrisme aanleiding gee tot aantasting van die mens se 

reg tot eie voorkeur en besluitneming, en van sy reg op regverdige terapeutiese 

diagnosering en behandeling. Etnosentrisme is ook die resultaat van 

onvoldoende opleiding deur die opleidingsinstelling. Die student moet 

spesifieke kennis omtrent sy eie ras- en kulturele erfenis ontwikkel en bewus 

wees van die wyse waarop dit sy definisies van normaliteit, abnormaliteit en die 

proses van berading beïnvloed. 
 

8.2.2 Rasidentiteit en die rol daarvan in multikulturele 
berading 

 
Volgens Fong en Lease (1997:389) hou rasidentiteit verband met hoe 'n 

individu voel, dink en optree met betrekking tot homself, sy eie rassegroep en 

lede van ander rassegroepe.  

 

Volgens Lee en Ramirez III (2000:298) het navorsers rasidentiteitstatus en 

akkulturasie as kritieke veranderlikes geïdentifiseer in die beïnvloeding van die 

voorkeur aan 'n bepaalde berader (Lee & Ramirez III, 2000:298). Navorsing 

wat gedoen is om kliënt-berader voorkeur te bepaal het bevestig dat die 

multikulturele berader nie noodwendig van dieselfde ras of etniese groepering 
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hoef te wees om die kliënt se lewenservarings te bekragtig of terapeutiese 

heling te verskaf nie.  

 

Die doel van etniese en rasidentiteitsmodelle is om die individu te help om 

bewus te word van sy etniese identiteit en begrip te ontwikkel vir sy oorsprong, 

ontwikkeling en die impak daarvan op sy lewe. Klem word geplaas op die 

identiteitstatus van beide die kliënt en die berader. Kulturele oordrag en 

teenoordrag kan ontwikkel as gevolg van die interaksie van die kliënt en 

berader se rasidentiteite (Lee & Ramirez III, 2000:291). 

 

Die berader moet sowel sy eie ras- en kulturele aannames as sy vooroordele 

ondersoek en die sosiopolitieke en persoonlike betekenis van ras en kultuur 

direk met sy kliënt bespreek. Dit verseker oop en eerlike kommunikasie wat 

kulturele wantroue in terapie verminder en aan die berader geloofwaardigheid 

gee (Lee & Ramirez III, 2000:291). Rasgeoriënteerde denke en vooroordeel is 

menslike eienskappe, en die multikulturele berader moet dit in ag neem in sy 

hantering van multikulturele kwessies (Negy, 2000:446). In multikulturele 

berading moet erken word dat beide berader en kliënt bevooroordeelde 

houdings het, ongeag die faktor van ras of etnisiteit wat die terapeutiese 

verhouding en uitkoms mag benadeel (Negy, 2000:447). 

 

Fischer en Moradi (2001:363) beveel aan dat verdere navorsing met betrekking 

tot etniese identiteit uitgevoer word vanweë die volgende:  

 

 Bevordering van kennis van die aard en funksionering van ras- en 

etniese identiteitsprosesse is belangrik; en 

 mag en onderdrukking kan 'n belangrike rol speel in die wyse waarop 

ons betekenis gee aan ons lewens, en die navorser moet dit in 

oorweging neem wanneer hy navorsingsvrae ontwikkel.  

 

Tseng en Streltzer (2001:272) beweer dat baie kliënte met lae selfagting 

verward is omtrent hulle kulturele identiteit of dit devalueer. Waar die berader 

dieselfde kulturele agtergrond as die kliënt het, kan 'n positiewe persoonlike 

identifisering met die berader baie terapeutiese waarde hê. Waar die berader 
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egter van 'n verskillende kulturele agtergrond is, kan die berader se hoë 

waardering van die kliënt se kultuur ewe-eens besondere terapeutiese waarde 

hê. 

 

Die student moet opgelei word om sy eie aannames en vooroordele omtrent 

rasidentiteit te ondersoek en bewustheid te ontwikkel van sy eie identiteit, 

asook dié van sy kliënt en die wyse waarop hulle identiteite mag verskil. 

Kulturele identiteit ontwikkel deur middel van verskillende vlakke van 

bewustheid, en elke kliënt se tempo van ontwikkeling is verskillend. Die student 

moet bewustheid van homself as 'n kulturele wese verkry, asook van die 

werklikheid van sy kliënt se kulturele kwessies. Hy moet tot insig kom 

aangaande die negatiewe uitwerking op sy kliënt en die beradingsproses as 

gevolg van sy onkunde en onsensitiwiteit omtrent rasidentiteit. 

 

Die opleidingsinstelling moet ook verantwoordelikheid neem om elke student 

daarvan bewus te maak dat alhoewel sy kulturele identiteit van dié van sy 

medestudent verskil, dit hom nie in 'n onderdanige óf verhewe posisie plaas 

nie, en dat elke student 'n gelyke en belangrike bydrae tot die groep te lewer 

het. 

 

8.2.3 Geslag as interne element in die multikulturele 
verhouding 

 

Bula (2000:171) beskryf geslag as 'n sosiale konsep wat verwys na 'n 

komplekse stel eienskappe en gedrag wat vir 'n spesifieke geslag deur die 

samelewing voorgeskryf word en met behulp van sosialisering aangeleer word. 

Strebel, Msoni en Stacey (1999:59) het in 'n studie bevind dat die geskiedenis 

van geslagsoneweredigheid tot sielkundige kwesbaarheid van een geslag mag 

bydra.  

 

Die opleidingsinstelling moet die student bewus maak dat dit nie net man en 

vrou is wat van mekaar verskil nie, maar dat spesifieke geslag ook 

kultuurbepaald is en die student om dié rede nie valse aannames mag maak 
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byvoorbeeld dat alle vroue dieselfde sienings, menings en behoeftes het nie. 

Elke kliënt moet in sy eie kulturele konteks beskou word en die verhouding van 

die kliënt tot sy totale konteks moet voortdurend bedink word. Die student moet 

kennis en vaardighede hieromtrent ontwikkel met die oog op gepaste 

dienslewering aan die kliënt. 

 

8.2.3.1 Berader en kliënt van verskillende geslag  
 

Collier (2000:102) beskryf die situasie wat die berader en kliënt van 

verskillende geslag in die berading proses mag ondervind soos volg: “Can we 

not only be present for them but also have them fully present for us so that our 

interaction is fruitful and effective?” Die uitkoms van die beradingsproses mag 

dus bevorder word wanneer die berader die kliënt van 'n ander geslag sonder 

voorskrifte aanvaar, mag tussen hom en die kliënt gelyk verdeel en die kliënt 

binne die raam van die kliënt se wêreldbeskouing hanteer.  

 

Collier (2000:102) beskryf die terapeutiese proses, ongeag of die kliënt 'n 

individu, 'n paartjie, gesin/familie of groep is, soos volg: 

 

 Gelyke aandag word gegee aan outonomie en gehegtheid. Elke persoon 

het behoeftes aan beide outonomie en gehegtheid. Die berader se 

buigsaamheid help die kliënt om te besluit watter kwaliteit in 'n 

spesifieke situasie gepas is;  

 wanneer die berader vanuit die perspektief werk dat daar verskillende 

maniere is wat gepas mag wees om 'n probleem te hanteer, stel dit die 

berader in staat om die kliënt te help om ongeag sy biologiese geslag 'n 

“manlike” of 'n “vroulike” hanteringswyse te kies soos dit vir die 

terapeutiese proses gepas is; 

 wanneer 'n vrou in terapie sou besluit om op die versorgingselement in 

'n verhouding te fokus beteken dit dat haar keuse nie noodwendig net 

weens afhanklikheidsbehoeftes gemaak word nie, maar dalk as gevolg 

van 'n gevoel van verbintenis aan ander mense en die behoefte om 

hierdie verbintenis te beskerm. Die berader kan nou die kliënt help om 
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keuses te oorweeg wat nie op verbintenis betrekking het nie, maar ook 

op skeiding;  

 die berader se vermoë om met 'n kliënt kontak te maak sonder verlies 

van die self, gee die berader en die kliënt die geleentheid om gemaklik 

te wees met die konsep dat selfidentiteit en samevloeiing met andere nie 

onverenigbaar of wedersyds uitsluitend is nie; 

 mans en vroue het normaalweg 'n verskillende siening omtrent die doel 

van die lewe; 

 die berader moet beide die vroulike en manlike stem kan hoor, werklik 

daarvoor teenwoordig wees en die verskillende stemme respekteer; 

 die berader moet 'n doelbewuste poging aanwend om die verskillende 

boodskappe vanaf die manlike en vroulike kliënt te hoor en te verstaan. 

Indien daar onsekerheid bestaan oor die wyse waarop die berader die 

kliënt moet bystaan om sy of haar bestaan en aard te verhelder, moet 

die berader inligting vanaf die kliënt verkry; en 

 dit mag soms 'n goeie idee wees om met 'n berader van die 

teenoorgestelde geslag saam te werk. Op hierdie wyse kan 

samewerking help om die kliënt beter te verstaan, wat die terapeutiese 

proses sal bevoordeel. 

 

Fassinger en Sperber-Richie (1997:84) maak die stelling dat die geslag van 

beide intieme deelgenote 'n primêre organisatoriese beginsel vorm wat deur 

die individu gebruik word in sy interpretasie van daaglikse ervarings en in sy 

konstruksie van 'n wêreldbeskouing en ooreenkomstige houdings. Geslag 

funksioneer as 'n deurlopende kulturele mag wat 'n kragtige invloed het op 'n 

persoon se houdings, die basis van kennis waaraan 'n persoon blootgestel 

word en waartoe iemand toegang het, en die interpersoonlike maniere en 

vaardighede wat 'n persoon ontwikkel in reaksie tot ander in sy omgewing. 

Hierdie onbewuste ideologieë moet versigtig ondersoek word en toenemende 

bewustheid daarvan moet geskep word met behulp van sensitiewer 

intervensie- en effektiewer beradingsopleiding. Geslag moet gekonseptualiseer 

word as 'n komponent van 'n potensieel multikulturele terapeutiese verhouding.  
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Effektiewe berading vereis uitgebreide kennis van die kliënt se kulturele milieu 

ten einde voorspelbare persoonlikheidstrekke, gedragskeuses, vermoëns, 

belangstellings en lewensrolle te verstaan (Fassinger & Sperber Richie, 

1997:84). 

 

Die spesifieke kulturele konteks waarin etniese of rasminderheidsgroepe leef, 

gee unieke betekenis aan die begrippe vroulikheid en manlikheid. Kennis en 

waardering vir hierdie kulturele definisies is belangrik vir effektiewe assessering 

en behandeling van geestesgesondheidskwessies met hierdie 

minderheidsgroepe (Canales, 2000:75). Die waardes wat individue in gemeen 

het, moet in die terapeutiese milieu deur 'n berader erken en gerespekteer 

word. Volgens Canales (2002:76) sal dit die interaksie tussen kliënt en berader 

verbeter en die doelbereiking van assessering en behandeling bevorder.  

 

Multikulturele berading word bevorder wanneer die berader die kliënt inlig dat 

veelvuldige uitdrukkings van geslagsidentiteit ondersoek kan word en dat geen 

enkele uitdrukking van identiteit bo 'n ander verhewe is nie. 

 

Die student moet bewustheid ontwikkel van die wyse waarop die rol en funksie 

van geslag in verskillende kulture varieer en die moontlike negatiewe 

uitwerking daarvan op die terapeutiese verhouding. Verder moet hy begrip 

verkry vir beide berader en kliënt se reg om as unieke individu van 'n spesifieke 

geslag gerespekteer en waardeer te word alvorens hy vaardighede kan 

ontwikkel om aan die kliënt gepaste diens te lewer.  

 

8.2.4  Ouderdom en lewensfase as interne element in die 
 multikulturele verhouding 

 

Bula (2000:170) verduidelik dat ontwikkelingstadia as element ingesluit word 

omdat daar gereeld onverenigbaarheid of teenstrydigheid tussen ouderdom en 

ontwikkelingstadium voorkom. Dit kan verwys na die verskil tussen 

kronologiese ouderdom en die ooreenstemmende ontwikkelingstadium of na 'n 

persoon se emosionele ouderdom vergeleke sy ontwikkelingstadium. Faktore 
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in die middeljare sluit byvoorbeeld in waardes, norme, gelowe, houdings, 

volksgewoontes, gedragstyle en tradisies wat ineengeskakel word om 'n 

geïntegreerde geheel te vorm.  

 
Baker en Takeshita (2001:219) beskou ouderdom as 'n universele proses, 

maar waarsku dat die aanpassings en maniere om ouderdom te hanteer ook 

deur kultuur beïnvloed word. Die berader wat byvoorbeeld met die bejaarde 

vanuit 'n minderheid kultuur werk sal inligting moet inwin oor sy 

lewensgeskiedenis, opvoeding, spesifieke hoofgebeurtenisse in sy lewe, sy 

sosiale ondersteuningsnetwerk, definisie van siekte en duidelikheid oor wat die 

bejaarde van die proses verwag. 

 
Nie alle kliënte uit alle kulture beskou byvoorbeeld die ouer persoon as die 

wyser persoon nie. Of 'n ongetroude berader sonder kinders kan as 'n 

mislukking beskou word wat nie die vermoë besit om 'n bydrae te lewer binne 

'n kultuur wat die huwelik en voortplanting as 'n integrale doelstelling vir 

bestaan beskou nie (Bernstein, 2001:110).  

 

Ontwikkelingstadia dui daarop dat ouderdom 'n rol speel in die wyse waarop 

diverse individue in die samelewing funksioneer tydens verskillende 

lewensfases. Die student moet bewustheid ontwikkel vir die verskillende 

ontwikkelingsfases maar ook die impak van kultuur daarop. Kennis en 

vaardighede rondom ontwikkelingstadia en ouderdom is dus belangrike 

elemente om in die opleiding van die multikulturele berader in te sluit.  

 

8.2.5  Seksuele voorkeur as interne element in die 
multikulturele beradingsverhouding 

 
Seksuele oriëntasie verwys na 'n persoon se gevoelens of seksuele 

aangetrokkenheid tot persone van dieselfde geslag, tot persone van die 

teenoorgestelde geslag of tot persone van beide geslagte (Bula, 2000:171). 
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Van die respondente in die navorsingsproses was van mening dat seksisme en 

die wyse waarop dit identiteitsontwikkeling en kundige aanpassing beïnvloed, 

toenemend bespreek word as belangrike komponente van multikulturele 

berading. Die homoseksuele vrou byvoorbeeld is tradisioneel aan diskriminasie 

onderwerp, gebaseer op beide geslag en seksuele identiteit. Volgens Lowe en 

Mascher (2001:756) moet modelle van multikulturele bevoegdheid die berader 

se ondersoek van waardes en vooroordele met betrekking tot 'n verskeidenheid 

van minderheidspopulasies, wat homoseksuele, biseksuele en kliënte van die 

teenoorgestelde geslag insluit, betrek. 

 

Die opleidingsinstelling moet verantwoordelikheid neem om aan die student 

bewustheid, kennis en vaardighede omtrent hierdie kwessies oor te dra. Die 

DSM-IV is gebaseer op wetenskaplike navorsingsbevindings omtrent 

geestesgesondheidsversteurings. In hierdie diagnostiese handleiding word dit 

duidelik gestel dat homoseksuele voorkeur nie as 'n versteuring beskou kan 

word nie. Die student moet dus opgelei word om vooroordele omtrent 

homoseksuele oriëntasie uit te skakel en bewustheid en deernis te ontwikkel vir 

hierdie individue se reg op 'n keuse hieromtrent. Die student met byvoorbeeld 

'n homoseksuele voorkeur kan hier 'n bydrae lewer in klasbesprekings en 

rollespel om medestudente se bewustheid en kennis in die verband te verruim. 

 

8.2.6 Die rol van geloof as interne element in die 
multikulturele beradingsverhouding 

 
Dit is belangrik om 'n kliënt se religieuse agtergrond te verstaan ten einde 

begrip te verkry vir sy onderliggende waardes, aangesien dit die basis vorm 

van toekomstige beplanning van die behandeling. Belangrike aspekte om in dié 

verband in ag te neem is die volgende: 

 

 Die kliënt se religieuse agtergrond word vroeg in die terapeutiese 

verhouding bepaal; 

 inligting word verkry omtrent die belangrikheid van geloof in die kliënt se 

lewe; 
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 die berader is versigtig om nie vals aannames omtrent die kliënt te maak 

deur 'n stereotiepe aanname oor die kliënt se geloof nie; 

 die berader maak hom vertroud met belangrike vakansiedae en tradisies 

van sy kliënt se geloof ten einde sy kliënt nie in die verleentheid te stel of 

aanstoot te gee nie (Neukrug, 2002:145); 

 die berader toon begrip vir enge ernstige (negatiewe) uitwerking wat 

religieuse oortuigings op verskeie vlakke op sy kliënt mag hê;  

 die berader assesseer sy eie vooroordele om te verseker dat dit nie die 

terapeutiese verhouding negatief beïnvloed nie; en 

 die berader sien toe dat hy oor gepaste vaardighede beskik (Neukrug, 

2002:146).   

 
Martinez (2000:320) waarsku dat baie kliënte se religieuse oortuigings en 

gedrag vir die berader ekstreem of patologies mag voorkom. Bogenoemde 

beginsels moet tydens die opleiding van studente in werking gestal word deur 

middel van sowel teoretiese kennis as praktykgerigte ervarings. Geloof het 'n 

magtige invloed op die individu se innerlike lewe en wêreldbeskouing en die 

student sal op sy hoede moet wees om nie sy eie religieuse of spirituele 

waardes onbewustelik op die kliënt af te dwing nie.  

 

Dit is belangrik dat die student bewustheid en begrip sal ontwikkel vir die kliënt 

se persoonlike ervaring hiervan. In teenstelling met ander elemente is geloof vir 

baie individue 'n spirituele ervaring wat elke aspek van hul lewens kragtig 

beïnvloed, terwyl ander individue weer geen geloof aanhang nie. Die gelowige 

kliënt bou sy lewe rondom rituele en geloofsopvattings. Die student moet 

kennis en vaardighede ontwikkel ook ten opsigte van sy kliënt se religieuse en 

spirituele menings, waardes en rituele, aangesien dit die kliënt se 

wêreldbeskouing, en psigososiale funksionering beïnvloed.  

 

Weens die groot diversiteit van gelowe/godsdienste in 'n land soos Suid-Afrika 

is dit gepas om die belangrikste religieuse en spirituele tradisies te bestudeer, 

asook dié wat in stryd is met iemand se eie oortuigings. Nadat bewustheid van 

hierdie uiterse sensitiewe saak ontwikkel is, sal die student met individue wie 

se geloof van syne verskil moet kontak maak, byvoorbeeld deur middel van 
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klasbesprekings met medestudente omtrent hulle geloof; verder sal hy 

akademiese kennis van verskillende gelowe moet hê; en terwille van praktiese 

ondervinding sal hy hulle plekke van aanbidding (bv. kerke, sinagoges en 

moskees) besoek. Die student se kennis en ervaring van religieuse verskynsels 

wat van sy eie geloof verskil, mag op hierdie wyse vrees en stereotipering 

verminder en hom motiveer om in die terapeutiese proses die kliënt se geloof 

te respekteer en te akkommodeer. Bykomend moet die student opgelei word 

om op hoogte te bly van resente kerklike organisasies en religieuse bewegings 

wat van tyd tot tyd hulle verskyning maak.  

 

8.2.7 Die rol van taal as interne element in die 
multikulturele beradingsverhouding 

 

Gopaul-McNicol en Armour-Thomas (2002:32) beskryf taal as die manier 

waarop 'n kultuur idees, gevoelens en gedagtes sistematies kommunikeer deur 

gebruik te maak van woorde, geluide, gebare of seine met algemeen 

verstaanbare betekenis. Hierdie kultureel gevestigde simbole funksioneer as 'n 

medium vir dinamiese en onderlinge betrokkenheid in verskillende soorte take 

in die kultuur. 'n Taalsisteem bied die verwerwing van vaardighede om kulturele 

gewaardeerde kennis te organiseer en kommunikeer hierdie kennis met behulp 

van sosiale interaksie tussen lede van die gemeenskap.  

 

Westwood, Ishiyama en Neukrug (in Neukrug, 2002:144) het met voorstelle 

gekom oor maniere om met die individu van 'n ander taal en kultuurgroep om te 

gaan en met so iemand as kliënt te werk. Hierdie voorstelle behels die 

volgende: 

 

 Moedig die kliënt aan om sy eie taal te gebruik. Indien taal 'n 

onoorkomelike probleem is, moet die kliënt verwys word. Indien 'n kliënt 

tweetalig is en die helper berader nie, moet laasgenoemde 'n poging 

aanwend om betekenisvolle uitdrukkings van die kliënt se taal aan te 

leer; 
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 die akkuraatheid van 'n kliënt se nie-verbale uitdrukkings moet 

nagegaan word. Die berader mag nie net aanneem dat nieverbale 

kommunikasie eenders is oor kulture heen nie. Wanneer hy hieromtrent 

twyfel, moet die berader seker maak deur die kliënt omtrent sy 

nieverbale uitdrukkings uit te vra; en 

 maak van alternatiewe modes van kommunikasie gebruik. Sommige 

kliënte sal terughoudend wees om te gesels as gevolg van multikulturele 

verskille, terwyl persone en individue wie se tweede taal Engels is 

huiwerig mag wees om te praat uit vrees vir taalfoute. Indien moontlik, 

gebruik ander maniere van kommunikasie, byvoorbeeld 

projeksietegnieke soos drama, teken, musiek, stories of die maak van 

plakskilderye. 

 

Bula (2000:172) stel dat taal 'n individu se eerste en primêre taal insluit, sowel 

as tale wat later aangeleer is, met nadruk op tweetalige of multitalige 

vaardighede as voordeel.  

 

Gibson, Sandenbergh en Swartz (2001:30) meen dat die Suid-Afrikaanse 

studente uit 'n wye spektrum van die samelewing kom, naamlik uit 'n 

verskeidenheid van rasse, linguistiese groeperings en sosiale klasse. Iemand 

se linguistiese en sosiale agtergrond mag daarom ingrypend verskil van ander 

s'n. Kwessies omtrent taal en kulturele verskille is wel ook teenwoordig in die 

tradisionele beradingswerk wat deur die student onderneem word, maar die 

student se taalprobleme word veel meer gekompliseerd wanneer hy binne 

gemeenskappe werk met 'n ander ras- of etniese identiteit. Reëls en 

konvensies wat daar geld sal weinig aansluiting vind by die 

teksboekweergawes van konvensionele sielkundige praktyk wat hy in sy 

formele opleiding leer ken het.  

 

Wanneer die berader in sessies van 'n tolk gebruik maak, sal die vertolking van 

inligting deur 'n derde party die terapeutiese proses bemoeilik, met 

betekenisvolle implikasies vir hierdie proses. Die tolk mag naamlik sy eie 

interpretasie aan die berader se woorde heg of addisionele menings byvoeg 

(Tseng & Streltzer, 2001:271). 
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Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat 'n berader se gebrekkige kennis 

van sy kliënt se taal, vroeë terapeutiese terminering mag meebring. 

Emosionele uitdrukking is van kardinale belang in die beradingsproses ten 

einde insig in die kliënt se probleem te verkry. Emosie word uitgedruk in taal en 

die kliënt se wêreldbeskouing kom ewe-eens in taal tot uitdrukking. Bewustheid 

en kennis moet ontwikkel word om die mag van 'n dominante taal oor 'n kliënt 

of kliëntesisteem en die invloed daarvan op die beradingsproses ten volle te 

erken ten einde respek te toon vir die kliënt se reg om sy eie taal te gebruik. Dit 

is dus belangrik dat die opleidingsinstelling aan die student sal taalkursusse 

aanbied wat die geografiese streek se taal verteenwoordig, om kultureel 

empatiese begrip te kan ontwikkel vir sy kliënt se probleme. Die Xhosa-student, 

byvoorbeeld, sou 'n nuttige bydrae in die klas kon lewer, en met besoeke aan 'n 

Xhosa-woongebied as tolk kon optree en ook op dié wyse waardevolle insette 

lewer. 

 

Die berader mag nooit in 'n gemaksone in beweeg waar hy slegs aan die kliënt 

wat sy taal praat diens lewer nie. Alle kliënte is op professionele dienslewering 

geregtig. Nogtans moet die berader die belangrikheid van verwysing besef 

indien hy nie die kliënt se taal magtig is nie. 

 

8.2.8 Die rol van tradisionele genesing as interne element 
in die multikulturele beradingsverhouding 

 
Die berader wat werk met die kliënt vanuit 'n etnokulturele groep waar 

tradisionele genesing gepraktiseer word, sal daarna moet streef om sy horison 

te verbreed verby die beperkings van die naturalistiese oriëntasie van mediese 

skoolopleiding. Hy sal 'n begrip moet kry vir die simboliese betekenis van 

geloof in die mag van bonatuurlike entiteite en rituele handelinge, want dit is 

manifestasies van sentimente wat nie beoordeel kan word volgens die kriteria 

van positiewe wetenskap nie (Jilek-Aall & Jilek, 2001:53). 

 



 217

Die berader moet bewus wees dat in die meeste nie-Westerse samelewings, 

selfs in stedelike areas, tradisionele terapeutiese bronne steeds gebruik word 

veral vir die kliënt met 'n psigiatriese versteuring waar tradisionele genesing 

effektief bewys is. Die onus is op die berader om so 'n kliënt in die konteks van 

'n tradisioneel nie-Westerse agtergrond te sien en te hanteer, en om homself te 

oriënteer ten opsigte van die wêreldbeskouing en geloofsisteem van die kliënt 

se kultuur as relevant tot gesondheid en siekte (Jilek-Aall & Jilek, 2001:53). 

 

Jilek-Aall en Jilek (2001:49) stel voor dat die berader nie veroordelend optree 

en nie 'n persoonlike mening oor geloof in bonatuurlike magte lug nie, maar 

eerder op waarnemings konsentreer met betrekking tot die positiewe effek van 

tradisionele volkseremonies, aangesien so 'n kliënt sy geloof op bonatuurlike 

magte rig.  

 

Inligting hieromtrent kan ingewin word vanaf die kliënt self, ouer familielede van 

die kliënt, sleutelinformante soos ouer persone en genesers, en uit 

etnografiese literatuur. Die kliënt moet die voorreg hê om sy siening van die 

tradisionele geloofsisteem te bespreek met 'n berader wat egte belangstelling 

toon en nie bevooroordeeld is nie (Jilek-Aall & Jilek, 2001:53). 

 

Die student moet opgelei word om die kliënt se kulturele gebruike, 

geloofsopvattings, kultuurgebonde sindrome en tradisionele diagnose en 

genesing met behulp van ervaringgebaseerde opleiding te bemeester. Hy moet 

kennis en vaardighede verkry om intrinsiek inheemse hulpgewende netwerke 

te respekteer. Die student kan tradisionele geloofsgenesers, byvoorbeeld 

sangomas, besoek om inligting oor plaaslike kulturele gelowe en praktyke in te 

win. Die student moet verder bewustheid en kennis ontwikkel van bestaande 

netwerke van alternatiewe behandeling (bv. uitgebreide familie of clan, mense 

in die woonbuurt, spirituele helpers en regeringsbeamptes) wat ter 

ondersteuning van individuele of familie terapie kan dien. 

 

Die student moet bewus wees van die belang daarvan om die tradisionele 

geloofsgeneser te respekteer en erkenning te gee vir die waarde wat hy aan 

die terapeutiese proses toevoeg ten einde 'n goeie terapeutiese verhouding 
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met die kliënt te handhaaf. Die student wie se familie inheemse genesers 

gebruik, kan eerstehandse inligting daaromtrent aan sy medestudente verskaf 

wat meer bied as akademiese boekekennis.  

 

8.2.9   Verskillende vermoë  
 

Verskillende vermoë verwys na die kliënt se vermoëns wat verskil van die 

opgerigte sosiale norm. Voorbeelde hiervan is swak sig of gehoor, om 'n 

rolstoel te benodig, 'n hoër intellektuele vermoë as die portuurgroep en 

verskillende leerpatrone (Bula, 2000:171).  

 

Verskillende vermoë word ook verskillend interpreteer in diverse kulture. Die 

student moet kan vasstel of verskillende vermoë deur 'n kliënt se kultuur 

beskou word as 'n bejammerenswaardige gebeurtenis, lastigheid of 

bonatuurlike uitvloeisel.  

 

8.2.10 Die kultuursensitiewe berader  
 

Harper en McFadden (2003:387) definieer die kultuursensitiewe berader as 

iemand wat sensitief is vir die kulturele wyses en voorkeure van diverse kliënte, 

maar terselfdertyd nie oorsensitief is tot op die punt van stereotipering en die 

bevooroordeelde maak van onakkurate aannames omtrent 'n kliënt nie.  

 

Die berader wat kliënte uit diverse kulture beraad, moet waaksaam wees ten 

opsigte van die volgende aspekte: 

 

 Bevooroordeelde stellings word nie gemaak omtrent die kliënt se 

etnokulturele identiteit nie; 

 verwerwing van kennis omtrent die kliënt se etnisiteit en kultuur deur te 

fokus op geskrewe literatuur, die filmmedia en persoonlike inligting vanaf 

die kliënt self; 

 versigtigheid vir kruiskulturele ooreenkomste, kruiskulturele verskille en 

binne-in kulturele verskille. Wat kulturele ooreenkomste betref moet die 
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berader versigtig wees vir universele temas van die menslike natuur wat 

by alle kulture voorkom, soos liefde, familie, menslike seksualiteit, angs, 

woede, skaamte, skuldgevoelens, jaloesie, eensaamheid, sielkundige 

weerstand en die drang om basiese menslike behoeftes te bevredig; 

 die kliënt word gehelp deur te fokus op die teenswoordige probleem en 

behoeftes van die kliënt, sowel as op die kliënt se waarnemings van 

moontlike oplossings. 'n Eenvoudige probleem word nie 

verintellektualiseer nie, die berader is nie oorempaties nie en identifiseer 

nie met die kultuur of identiteit van die kliënt nie. Die kliënt word 

onvoorwaardelik as 'n menslike wese aanvaar en voorafveroordelings 

omtrent die kliënt, gebaseer op kultuuridentiteit, status, beeld of affiliasie 

word vermy; 

 gebruik vaardighede en benaderings wat vir die kulturele agtergrond van 

die kliënt en die kliënt se probleem gepas is. Die berader mag nie 

toelaat dat sy eie wêreldbeskouing of kulturele oortuigings hom vyandig 

maak teenoor die kliënt se sienings van 'n oplossing nie; 

 wees bewus van interne kulturele faktore en hanteer dit, byvoorbeeld 

etnisiteit, geslagskwessies, seksuele oriëntasie, ouderdom, geloof, 

familiekwessies, lewenstyl, verhoudings en sosiale klas; en 

 verkry terugvoering vanaf die individu oor ander kulture of etniese 

groepe wat betref eie vooroordele of kulturele onsensitiwiteit. Hierdie 

persoonlike groei in kulturele bewustheid en sensitiwiteit kan plaasvind 

deur lid te word van 'n diverse beradingsgroep; betrokkenheid by 

multikulturele etniese of diverse kursusse; supervisie; konsultasie; of as 

administrateur van 'n kultureel-divers saamgestelde organisasie wat met 

berading verbandhou; 'n gasheer vir studente van ander lande; en in die 

algemeen deur middel van persoonlike- en professionele verhoudings 

met persone uit verskillende kulture en etniese agtergrond (Haper & 

Mcfadden, 2003:388).  

 

Pedersen (2003:42) noem dat navorsingsliteratuur die belangrikheid van 'n 

kliënt se interne dialoog en die diensverskaffer se akkurate begrip daarvan vir 

suksesvolle dienslewering duidelik demonstreer.  
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Die navorser is van mening dat bogenoemde aanbevelings omtrent kursusse, 

konferensies, werkwinkels en besoeke aan mense van ander kulture en lande 

slegs dan van voldoende benuttingswaarde sal wees indien dit geadministreer 

word deur 'n multikultureel kundige opleidingsinstelling met multikultureel 

bevoegde fakulteitslede wat beheer uitoefen oor die verloop van die proses 

sowel as die interpretasie wat die student daaraan heg. 

 

8.2.11 Kulturele bewustheid en sensitiwiteit as interne 
element 

 
Jonker en Cronjé (2000:219) omskryf kulturele bewustheid as daardie soort 

uitkyk op die wêreld wat bruikbare intervensievaardighede vir kultureel 

verskillende kliënte insluit, maar wat nie daartoe beperk is nie.  

 

Casas, et al. (2001:198) definieer kulturele bewustheid as die begrip van 

verskille binne-in en tussen kulture, terwyl kulturele sensitiwiteit beskou word 

as verteenwoordigend van 'n stap verder as blote bewustheid. Kulturele 

sensitiwiteit behels dat oordele oor inter- en intrakulturele verskille weerhou 

word. Hierdie niebeoordelende perspektiewe vorm die agtergrond vir kulturele 

bevoegdheid of die besit van vaardighede en kennis wat nodig is om met die 

individu vanuit verskillende kulture te werk op 'n wyse wat met hul waardes 

kongruent is.  

 

Sanchez (2001:677) meen dat 'n berader se vermoë om kultuursensitiewe 

beradingsmetodes te implementeer deur sy wêreldbeskouing beïnvloed word. 

Wêreldbeskouing konstitueer die individu se sielkundige oriëntasie in die lewe 

en bepaal hoe hy dink, optree, besluite neem en 'n gebeurtenis omskryf. Dit 

sluit die individu se individuele en groepsidentiteite, sienings, waardes en taal 

in wat die realiteit van waarneming van lewensgebeurtenisse konstrueer. Dit 

verskaf ook die raamwerk vir geestesgesondheid, gepaste dienste en 

aanvaarbare intervensiemetodes. 
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Hieruit kan afgelei word dat die student voorberei moet word om nie sy eie 

sienings as norm te beskou nie. Met behulp van ervaringgebaseerde 

blootstelling moet hy tot bewustheid van sy eie wêreldbeskouing, kulturele 

agtergrond en aannames omtrent menslike gedrag gelei word, sodat hy respek 

vir die waardigheid, uniekheid en vryheid van sy kliënt kan ontwikkel en begrip 

vir die kliënt verkry vanuit laasgenoemde se kulturele perspektief. 

 

8.2.12 Multikulturele bevoegdheid as interne element 
 

vermoë om die magtige uitwerking van klasverskille, geslag, etnisiteit, 

ouderdom, ras en alle ander waarneembare verskille tussen mense in ag te 

neem. Krajewski-Jaime, Strauch Brown, Ziefert en Kaufman (in Jonker & 

Cronje, 2000:222) beskryf die konsep as 'n stel akademiese en interpersoonlike 

vaardighede wat die diensleweraars die geleentheid gee om hulle begrip en 

Sikhitha (in Jonker & Cronje, 2000:222) beskryf multikulturele bevoegdheid as 

die waardering vir kulturele eendersheid en verskille binne-in en tussen groepe 

te verhoog, sodat dit hulle in staat stel om die aandag te vestig op 'n spesifieke 

gemeenskap se waardes, tradisies en gebruike ten einde effektiewe en 

gepaste intervensies te ontwikkel.  

 

Hierdie kategorisering van vaardighede sluit in: 

 Begrip vir die belangrikheid van kultuur; 

 begrip vir die dinamika wat die resultaat is van kulturele verskille;  

 die vermoë om kultureel gebaseerde assessering te maak; en  

 die vermoë om gepaste dienste aan te wend om kultureel unieke 

behoeftes te bevredig (Jonker & Cronje, 2000:222).  

 

Fukuyama (2003:192,193) meen dat die hoofdoelstelling van die multikulturele 

berader is om die kliënt se wêreldbeskouing aan hom te ontlok en begrip 

daarvoor te hê, die kliënt nie skade te berokken nie en nie buite sy 

bevoegdheidsareas te praktiseer nie. Die skrywer is van mening dat hierdie 

area nie betrek kan word sonder 'n soort van persoonlike ervaring waarop 

intervensies gebaseer word nie. 
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Die ontwikkeling van multikulturele bevoegdheid is geïdentifiseer as 'n 

dinamiese proses van groei met behulp van voortdurende bevraagtekening, 

selfassessering, die bou van kennis en vaardigheid, wat by die student se 

huidige vlak van bevoegdheid begin en wat die bevordering van sy vermoëns 

ondersteun (Jonker & Cronje, 2000:226). 

 

8.2.13 Die hantering van oordrag en teenoordrag as interne 
element  

 

Volgens Matsukawa (in Van der Hoven, 2004:49) word kulturele oordrag 

beskryf as die gevoelens en outomatiese negatiewe of positiewe reaksies wat 

'n kliënt teenoor 'n berader van 'n ander etniese groep het, en wat op vorige 

ervarings met persone van dieselfde etnisiteit as die berader gebaseer is. 

Kulturele oordrag moet herken en ondersoek word. Teenoordrag aan die ander 

kant, is 'n reaksie van die berader teenoor die kliënt van 'n ander etniese groep, 

gebaseer op vorige reaksies teenoor persone van daardie etniese groep.   

 
Baker en Takeshita (2001:217) dring daarop aan dat die berader sensitief moet 

wees vir die spesifieke omstandighede of situasies wat die moontlikheid van 

teenoordrag laat toeneem. 'n Ouer kliënt mag byvoorbeeld 'n ouerlike of 

mentor-teenoordrag stimuleer. Bewustheid hiervan behoort die vroeë 

identifikasie van die oorsaak te bevorder. Die ouer kliënt mag ook 

geïdentifiseer word as byvoorbeeld 'n verteenwoordiger van 'n vorige 

oorlogsvyand wat tot negatiewe teenoordrag mag lei, gebaseer op die berader 

se vorige akkulturasie. Die identifisering van die bron van negatiewe gevoelens 

teenoor die kliënt stel die berader in staat om 'n neutrale houding te herwin.  

 

Hierdie proses is dus meer gekompliseerd as oordrag en teenoordrag soos 

beskryf volgens die tradisioneel Westerse beradingsbenadering. Hier speel 

byvoorbeeld gebeurtenisse van die verlede wat met rasgeoriënteerde denke 

verband hou 'n belangrike rol. Dit blyk dus asof kulturele oordrag en 

teenoordrag as komponente van die beradingsmodel ingesluit moet word ten 

einde die student tot bevoegdheid vir hierdie situasie toe te rus. Die student 
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moet bewustheid en kennis hieromtrent verkry en vaardighede aanleer om 

kulturele oordrag en teenoordrag te herken en te vermy. 

 

Die suksesvolle resultate van hierdie leerproses sal dus bepaal word deur 

diegene wat die leerproses vir die student aanbied, asook deur die wyse 

waarop dit aangebied word. Die opleidingsinstelling se beleidsbeginsels, 

filosofiese uitgangspunt, leerstellinge, kwaliteit van departementslede en 

personeel, en hulle motivering om die student op te lei tot gepaste 

dienslewering aan alle kliënte, sal in 'n belangrike mate die bevoegdheid van 

die beraderstudent bepaal. 

 

Jonker en Cronje (in Van der Hoven, 2004:221) meen dat opleiding behoort 

plaas te vind in 'n kultuurveelvuldige omgewing waar studente leer om dienste 

te verskaf op 'n wyse wat gepas is vir veelvuldige kulturele groepe, soos hulle 

natuurlik voorkom.  

 

Die aspirantberader moet dus die geleentheid gebied word om nie slegs 'n 

akademiese komponent van opleiding te ontvang nie, maar beslis ook 'n 

ervaringskomponent wat hom blootstel aan direkte kontak met die diverse 

student en kliënt. Op hierdie wyse word waardevolle inligting omtrent die kliënt 

se kulturele agtergrond en leefwyse ingewin wat nie via boekekennis 

bekombaar is nie. Foutiewe kommunikasie en beperkte kulturele kennis 

verhoed die ontwikkeling van 'n kultureel empatiese terapeutiese verhouding. 

 

Interne elemente wat 'n invloed op die multikulturele beradingskonteks 

uitoefen, is in die bostaande paragrawe bespreek. Hier was die fokus op die 

betrokke persoon self. 'n Tweede komponent, naamlik die eksterne elemente, 

dit wil sê die elemente wat van buite die persoon invloed op die multikulturele 

beradingskonteks sal uitoefen, word in die volgende paragrawe bespreek. 
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8.3  EKSTERNE ELEMENTE 
8.3.1  Die kulturele omgewing as eksterne element 
 
Eksterne elemente kan as die kulturele omgewing buite die individu beskryf 

word. Die invloed van die kulturele omgewing op die sukses van multikulturele 

berading kan daarin gevind word dat die interne en eksterne omgewing – soos 

reeds vroeër genoem – in n’ simbiotiese verhouding tot mekaar staan. Beide 

beïnvloed mekaar en is van mekaar afhanklik.  

 

Die berader funksioneer in 'n kulturele omgewing. Hierdie kulturele omgewing 

het 'n konstante invloed op sy optrede, denke en gedrag. Pedersen (2003:31) 

argumenteer dat alle gedrag in 'n kulturele konteks aangeleer en 

gedemonstreer word. Jonker en Cronje (2000:221) noem dat kultuur as 

aangeleerde metode van lewe die totaliteit van menslike skepping, ervaring en 

uitdrukking reflekteer wat in elke individu se eie lewens- en wêreldperspektief 

manifesteer.  

 
Locke (in Fuertes & Gretchen, 2001:523) definieer kultuur as 'n konstruk met 'n 

sosiaal oorgeërfde sisteem van idees wat gedrag vorm, waarnemings 

kategoriseer, en name gee aan geselekteerde aspekte van ervaring. Hy noem 

tien elemente in sy model wat kultuur in diskrete begripsmatige veranderlikes 

verdeel, naamlik: akkulturasie; armoede en ekonomiese besorgdhede; 

geskiedenis van onderdrukking; taal en die kunste; rassisme en vooroordeel; 

sosiopolitieke faktore; kinderopvoedingspraktyke; religieuse praktyke; 

gesins/familiestruktuur en -dinamika; en kulturele waardes en houdings omtrent 

tyd, menslike verhoudings, menslike aktiwiteit, die menslike natuur en die 

bonatuurlike. 

 

Tseng en Streltzer (2001:265) reken dat vanuit 'n filosofiese perspektief besien, 

kultuur 'n individu se basiese siening van en houding teenoor menslike wesens, 

die samelewing en die betekenis van die lewe bepaal. Kultuur sal dus 'n 

duidelike impak op die kliënt hê in sy soeke na geestesgesondheid. Verskille in 



 225

kulturele agtergrond tussen kliënt en berader mag ook verskille in algemene 

filosofie en waardes veroorsaak (Tseng & Streltzer, 2001:265). 

 

Gopaul-McNicol en Armour-Thomas (2002:27) voer aan dat navorsing in 

verskeie areas van menslike funksionering oortuigend aantoon dat kultuur en 

menslike ontwikkeling onskeibaar is.  

 

Die gevolgtrekking word dus gemaak dat 'n individu nie slegs aan een kulturele 

groep behoort nie. 'n Individu kan byvoorbeeld lid wees van 'n kultuurgroep 

waarvan die lede verskillende godsdienste aanhang en ook verskillende sosio-

ekonomiese omstandighede beleef. Hieruit kan gesien word dat daar tussen 

groepe, maar ook binne groepe verskille voorkom in basiese uitgangspunte en 

houdings teenoor die individu en die betekenis wat hy in die lewe vind. Vir die 

berader om adekwate begrip vir sy kliënt te verkry, is dus 'n komplekse en 

ingewikkelde proses.  

 

Die student sal eers bewustheid moet ontwikkel van sy eie self en hoe hy van 

alle ander individue verskil, alvorens hy kan poog om 'n ander persoon te 

verstaan, te respekteer en te waardeer. Dit is duidelik dat die student hierdie 

proses nie met blote akademiese boekekennis sal bemeester nie, maar deur 

middel van bewuswording en kennis deur kultuurkundige fakulteitslede en 

medestudente daartoe gelei moet word. 

 

Sanchez (2001:675) beweer dat kultuur die raamwerk vir waarneming en 

identifisering van probleme verskaf en die individu insake metodes van 

probleemoplossing oriënteer. Die multikulturele berader mag dus 'n meer 

suksesvolle terapeutiese uitkoms verkry indien hy sy behandelingsplan rig 

volgens die wyse waarop die kliënt sy probleem aanbied, asook deur van die 

kliënt se ondersteuningsisteem gebruik te maak. 

 

Die student moet bewus word van die multiperspektiefgedagte dat elke mens 

sy probleme op unieke wyse bewoord en dat kennis en vaardighede ontwikkel 

moet word om intervensiestrategieë te benut wat vir elke spesifieke kliënt met 

sy unieke probleem gepas is. 
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Gordon en Armour-Thomas (in Gopaul-McNicol & Armour-Thomas, 2002:6) 

onderskei vyf basiese dimensies van kultuur, naamlik: 

 

1. Die veroordelende of normatiewe dimensie wat aanduidend is van die 

waardes en standaarde van 'n sosiale groep;  

2. die kognitiewe dimensie wat bepaalde kategorieë van die 

geestestoestand beskryf soos kenmerkende sosiale waarnemings 

uitgedruk deur middel van taal; 

3. die affektiewe dimensie wat verband hou met die kollektiewe emosies 

van 'n sosiale groep se algemene gevoelens en bronne van motivering; 

4. die vaardigheidsdimensie wat die vermoëns beskryf wat lede van 'n 

sosiale groep gebruik in die aanpassing by die sosiale en ekonomiese 

vereistes van hulle omgewing; en 

5. die tegnologiese dimensie wat die produkte of kunsskeppings van 'n 

sosiale groep beskryf en die wyse waarop dit gebruik word, insluit.  

 

Hieruit kan gesien word dat kultuur inhou dat die kultureel diverse kliënt se 

ervaring uniek is en dat kliënte vanuit verskillende kulture verskillende sienings 

sal hê oor die betekenis van die lewe. Kultuur is dus 'n belangrike element wat 

in die opleidingsmodel hoort. Die student moet opgelei word om bewustheid, 

kennis en vaardighede te ontwikkel ten opsigte van sy eie en ander se manier 

van in-die-wêreld-wees en die rol wat dit in die berader-kliënt-verhouding speel. 

Hy moet besef dat elke individu 'n unieke wyse het waarop sy probleme 

hanteer moet word. 

 

8.3.2 Die argument van kulturele inklusiwiteit as eksterne 
element 

 

Die alternatief vir aanvaarding van kulturele diversiteit en kompleksiteit is 'n 

allesomvattende kultuur wat ook as kulturele inklusiwiteit bekend staan. 

Kulturele inklusiwiteit kom voor wanneer aan vinnige en maklike oplossings vir 

komplekse probleme voorkeur gegee word, met veronagsaming van die 
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individu se kulturele sienings (Pedersen, 2003:32). Daar kan dus tot die 

gevolgtrekking gekom word dat elemente soos rasgeoriënteerde denke, 

stereotipering en etnosentrisme die grootste hindernisse in die 

beradingsproses sal vorm. Alvorens hierdie houdings nie reggestel word nie, 

sal die berader nie multikulturele bevoegdheid ontwikkel nie.  

 

8.3.3  Verandering in die omgewing:  Multikulturaliteit  
 

Bula (2000:169) definieer die term multikultureel as 'n gevoel van gelyktydige 

lojaliteit tot en die aanneem van meer as een kultuur, en nie slegs die 

teenwoordigheid van twee of meer rasse of kulture nie. In die konteks van 

hierdie studie sal multikulturele faktore die volgende insluit, soos deur Bula 

(2000:169) uiteengesit, naamlik: etnisiteit, ras, geslag, 

ouderdom/ontwikkelingstadia, geloof, sosio-ekonomiese status, seksuele 

oriëntasie, verskillende vermoëns en taal. Om die self as 'n multikulturele wese 

te definieer, impliseer die gereelde en bewuste ervaring van die self as lojaal 

tot en die aanneem van hierdie multikulturele faktore. Die individu moet dus die 

vermoë besit om hierdie multikulturele eienskappe en kwaliteite in ander te 

omarm en te aanvaar. Om dit te bemeester moet die berader sy eie kern van 

geloofsopvattings en waardes met aangeleerde vaardighede, tegnieke en 

professionele gedrag integreer.  

 

Berg-Cross, et al. (2001:849) beskryf multikulturaliteit as 'n dinamiese 

perspektief wat die rol van kultuur in die skep van kennis en die stoor van 

herinneringe insluit en waardeer. 'n Multikulturele perspektief neem aan dat 

kultuur 'n betekenisvolle tweerigting-verhouding het met biologiese, 

gesin/familiale en samelewingsisteme. 

 

Die tradisioneel Westerse beradingsbenadering blyk dus onvoldoende te wees 

om effektief aan die multikulturele kliënt diens te verskaf, aangesien hierdie 

benadering soos in akademiese handboeke opgeteken slegs op die Westerse 

kliënt gerig is. Hiermee word die Westerse benadering nie verwerp nie, maar 

die opleidingsinstelling sal ondersoek moet instel na alternatiewe benaderings 
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om by te voeg, naamlik dié wat die kliënt vanuit 'n diverse kultuur sal 

akkommodeer. Die student sal sy repertoire van diensleweringsresponse moet 

uitbrei, bewus moet wees dat konvensionele benaderings in berading slegs 

enkeles is onder vele ander, en sowel Westerse as nie-Westerse benaderings 

moet gebruik. Hy sal dus kennis en vaardighede moet ontwikkel om tegnieke 

en teorieë so aan te pas dat dit teenoor die kliënt se kulturele agtergrond en 

spesiale behoeftes respekvol is. 

 

8.3.4  Verandering in die omgewing:  Akkulturasie  
 

Cuéllar (2000:47) beskryf akkulturasie as 'n ekologies transaksionele proses 

wat op verskeie vlakke van menslike organisasie en funksionering voorkom. 

Akkulturasie is 'n stimulus of 'n oorsaaklike agent wanneer dit gesien word as 'n 

voorloper vir verandering op die individuele vlak van funksionering, en 'n 

proses wanneer gesien in die konteks van 'n voortlewende leerproses omtrent 

die omgewing.  

 

Akkulturasie het op verskeie vlakke 'n impak, naamlik: 

 

 Op die makrovlak prosesseer akkulturasie 'n impak op byvoorbeeld taal, 

musiek, argitektuur en waardes; 

 op die eksovlak beïnvloed akkulturasie prosesse soos instellings en 

organisasies; 

 op die mesovlak beïnvloed dit sosiale en groepsgedrag soos 

gesin/familie- en sosiale interaksies, gebruike, rituele, kos, en 

tradisionele praktyke; en 

 die mikrovlak van kulturele en akkulturasieprosesse beïnvloed kognisie, 

emosie en gedrag, sowel as waarnemings, ideologieë, geloof, waardes, 

taalgebruik en ander aspekte van menslike gedrag en funksionering. 

 

Die graad waartoe die individu in die akkulturasieproses verandering 

ondergaan, verander sy oorspronklike kulturele patrone deur middel van 
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vervanging, toevoeging, integrasie, sinkretisme, of enigiets anders wat die 

onderwerp van sielkundige akkulturasie is (Cuéllar, 2000:47). 

 

Walter (in Roysircar, 2003:171) voeg by dat akkulturasie maar een van die 

prosesse is van interkulturele uitruiling en definieer akkulturasie as die uitruiling 

of verwisseling van kulturele trekke en samestellings tussen of onder vreemde 

groepe. Akkulturasie is 'n tweerigtingproses wat die wedersydse verkryging van 

'n groep eienskappe en praktyke tussen twee samelewings insluit. Meestal sal 

een groep egter hierdie uitruil van 'n groep eienskappe domineer.  

 

Etnokulturele identiteit verwys na die mate waarin 'n individu kulturele tradisies 

en praktyke van 'n spesifieke groep aanneem en manifesteer. Dit is nie 'n 

persoon se etnisiteit wat belangrik is nie, maar die mate waarin hy in 

werklikheid met die praktiese leefstyl van 'n groep identifiseer. Groepe wat 

akkulturasie ondergaan, kan 'n redelike mate van variasie in die mate van 

etnokulturele identiteit met 'n spesifieke kulturele tradisie vertoon. Daarom is dit 

belangrik om sowel 'n persoon se etnisiteit as sy graad van identifikasie met sy 

etnokulturele erfenis te bepaal. Alhoewel sommige individue bikultureel is, is 

ander ten volle geakkultureer terwyl nog ander 'n tradisionele identifikasie 

handhaaf (Marsella & Yamada, 2000:12).  

 
Roysircar (2003:165) noem dat verskeie navorsingstudies in die areas van 

akkulturasie en etniese identiteit die siening deel dat individue vanuit etniese 

minderhede in Amerika kwessies moet hanteer soos: a) die verhouding met die 

wit dominante samelewing; b) behou van die eie, spesifiek etniese of kulturele 

erfenis; en c) die bykomende spanning en ander geestesgesondheidskwessies 

wat hierdie prosesse meebring. Hierdie drie sake is empiries en konseptueel 

ondersoek in die metingsdomeine van akkulturasie en etniese identiteit. 'n 

Spesifieke gevolgtrekking van die navorsers is dat elke groep se unieke kultuur 

en sosiopolitieke geskiedenis met die dominante groep tot gevolg het dat 

sekere kwessies by een etniese groep meer pertinent na vore kom as by 'n 

ander.  
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Die student moet opgelei word in die wyse waarop akkulturasie en die kliënt se 

verwerping of aanvaarding van 'n nuwe kultuur saam met sy eie op die kliënt 

impakteer. Hy moet bewustheid en kennis ontwikkel vir die wyse waarop 

akkulturasie die kliënt se daaglikse funksionering beïnvloed, en vaardighede 

ontwikkel om hierdie kliënt te ondersteun met die veranderings wat as gevolg 

van akkulturasie in sy lewe plaasvind en hom begelei om gepaste besluite te 

neem om sy geestesgesondheid te bevorder. 

 

8.3.5 Die familie as eksterne element en die invloed 
daarvan op die multikulturele beradingsverhouding  

 
Elke gesin of soort gesin (bv. gemengde gesin, enkelouergesin, nukleêre gesin, 

dubbelberoepgesin) het eie tradisies, gelowe, gedragstyle en houdings, wat 'n 

geheel vorm om hulleself in die samelewing te handhaaf. Bewustheid van 

gesinsformaat/familieformaat en ontwikkelingstadia in beide die berader en die 

kliënt se lewe mag 'n groot bydrae lewer tot begrip vir die funksionering van 

beide individue en vir die impak daarvan op praktiese besluite (Bula, 

2000:170).  

 

Tseng en Streltzer (2001:271) voer aan dat gesin/familiesessies waardevol kan 

wees vir die behandeling van die etnies diverse kliënt vir wie familiebande in sy 

sosiale verhoudings baie belangrik is. Familielede kan aan die berader 

waardevolle inligting en begrip omtrent die kliënt verskaf wat daartoe kan lei dat 

die berader die aard en oorsprong van die individuele probleme en die 

belangrikheid van familieverhoudings in die oplos van hierdie probleme beter 

verstaan. Dit kan ook die berader help om die effek van die beoogde 

terapeutiese intervensies te voorspel. 

 

Belangrike aspekte waaroor kennis ingewin moet word, is die volgende: 

waardes, sienings, gewoontes, rituele en algemene gedragspatrone en hoe dit 

aanpas by of verskil van die norme van die kliënt se kultuur. Dit is van waarde 

om te leer omtrent die sosiokulturele agtergrond waarin die kliënt opgegroei 

het. Wat hier belangrik is, is die sosiale struktuur, gesin/familiesisteem, 
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politieke ideologie, ekonomiese toestand, die belang wat aan inheemse 

genesing geheg word, die historiese ontwikkeling van die inheemse medisyne 

en psigiatrie, en die bevolking se algemene begrip en houding teenoor 

geestessiekte en emosionele probleme. Hierdie faktore mag die rigting van die 

beradingsproses beïnvloed. Die berader moet ook inligting inwin omtrent die 

wyse waarop die kliënt se groep deur die groter samelewing waargeneem 

word, stereotipering wat moontlik plaasgevind het, en die groep se 

onderwerping aan of verset teen diskriminasie en vooroordeel. Indien hierdie 

kwessies geïgnoreer word kan dit vir die berader baie moeilik wees om teenoor 

sy kliënt empaties georiënteer te wees (Tseng & Streltzer, 2001:267).  

 

Alhoewel die belangrikheid van die gesin/familie universeel is, kom velerlei 

kulturele variasies voor wat betref die rol van man en vrou, die vryheid tot die 

ontwikkeling van verhoudings buite die gesin of breër/uitgebreide familie, en 

kinderopvoedingspraktyke (Tseng & Streltzer, 2001:268).  

 
Hieruit kan dus gesien word dat kennis omtrent hierdie veelvoud van aspekte 

wat by gesins/familieberading ter sake is, besonder kompleks en interverweef 

is. In so 'n mate is dit die geval dat dit nie slegs die individuele kliënt is wat in 

ag geneem moet word nie, maar dat hierdie proses dikwels groter sosiale 

eenhede betrek, wat sisteemintervensie en voorkoming noodsaaklik mag 

maak. Die student moet 'n bewustheid en kennis ontwikkel van persoonlike, 

familie, groep, en organisasies se plek van self-in-verhouding, familie in 

verhouding, en organisasie in verhouding. Die berader moet elke probleem 

erken in sy kulturele konteks en aandag gee aan die netwerk van 

ondersteuningsisteem wat die kliënt omring. Kennis omtrent etniese 

minderhede se familie strukture, hiërargieë, waardes en menings, 

gemeenskapseienskappe en die bronne in die gemeenskap en die familie is 

onontbeerlik. Die student moet bewus wees van die wyse waarop die individu 

in sy familie gegrond is wat op sy beurt weer begrip vereis van hoe die familie 

beïnvloed word deur sy plek in 'n pluralistiese kultuur. Vaardighede is nodig om 

hierdie komplekse beradingsproses te bemagtig. 
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8.3.6  Sosio-ekonomiese faktore as eksterne element 
 

Daar mag nie maar net aanvaar word dat die leerervarings van groepe vanuit 'n 

lae inkomste-agtergrond vir alle kulturele groepe dieselfde is of dat die 

leerervarings op skool vir die kinders van alle kulturele groepe dieselfde is nie 

(Gopaul-McNicol & Armour-Thomas, 2002:46). 

 

Wanneer byvoorbeeld vergelykings gemaak word tussen kulturele groepe met 

betrekking tot gestandaardiseerde metings van intelligensie, word onakkurate 

aannames wat gemaak is dikwels blootgelê omtrent aspekte van die taak wat 

vereis word vir die diagnosering van geestesversteurings (Gopaul-McNicol & 

Armour-Thomas, 2002:47).  

 

'n Goed gedokumenteerde bevinding in vergelykende studies vir akademiese 

prestasie toon dat kinders vanuit agtergronde van lae inkomste, ras-, etniese- 

of linguistiese minderheid swakker vaar as hulle welvarende, kultureel 

dominante portuurgroep (Gopaul-McNicol & Armour-Thomas, 2002:71).  

 

Kritici bevraagteken die geldigheid van hierdie metings vir lae inkomste kinders 

wie se kulturele sosialisering betekenisvol verskil van hulle 

middelklasportuurgroep wat binne die hoofstroom kultuur gesosialiseer is. Die 

kenmerke van lae tellings mag naamlik die gevolg wees van ervarings en 

kontekste wat nadelig is vir die ontwikkeling en uitdrukking van akademiese 

vaardigheid eerder as dat dit 'n teken is van 'n onderliggende gebrek in 

akademiese vermoë (Gopaul-McNicol & Armour-Thomas, 2002:72).  

 

Die leerder wat nie bekwaam is in 'n ander taal of selfs in sy moedertaal nie, 

sal vanselfsprekend akademiese probleme ervaar. Baie van hierdie leerders 

het 'n opvoedkundige geskiedenis wat toon dat hulle skoling onderbreek is en 

hulle dus nie die geleentheid gehad het om hulle moedertaal te ontwikkel nie. 

Sommige leerders kom vanuit gesinne/families wat onlangs in 'n nuwe land 

gearriveer het. Hierdie ouers verskaf dan nie aan hulle kinders die nodige 

leerprosesse en -ervarings om albei tale behoorlik te bemagtig nie (Gopaul-
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McNicol & Armour-Thomas, 2002:73). Deur middel van sosialisering verkry die 

kind uit die dominante klas verskillende kulturele kennis, vaardighede, 

linguistiese bevoegdhede en style van interaksie, as kinders uit 'n 

werkersklasagtergrond (Gopaul-McNicol & Armour-Thomas, 2002:75).  

 

Dit blyk hieruit dat dit belangrik is om die sosio-ekonomiese element as 

komponent van die opleidingsmodel in te sluit. Die kliënt uit 'n lae inkomste-

agtergrond word dikwels verkeerdelik beskou as van laer verstandelike 

vermoë, of dat hy onbehoorlike en onvanpaste gedrag openbaar. Die student 

moet opgelei word om bewustheid en kennis van stereotipering en vooroordele 

te verkry ten einde dit uit die weg te ruim en die kliënt met kulturele empatie te 

benader vanuit welke agtergrond hy ook al kom. Die student benodig ook 

bewustheid en kennis omtrent sosiopolitieke kwessies en die invloed daarvan 

op die lewens van sekere kliënte. Immigrasiekwessies, armoede, rassisme, 

stereotipering en politieke magteloosheid veroorsaak probleme wat die 

beradingsproses negatief mag beïnvloed. Die noodsaak van vaardighede om 

hierdie kwessies op gepaste wyse te hanteer spreek vanself. 

 

8.4  SAMEVATTING 
 
Alle konsepte, beginsels, prosesse en elemente is nou aan die hand van 'n 

paradigma soos in Hoofstuk 4 uiteengesit, beskryf. 'n Beskrywing is ook gegee 

van die Gegronde teorie as navorsingsmetodologie vir die ontwikkeling van 'n 

multikulturele model vir beradingsopleiding soos uiteengesit in Hoofstuk 2.  

 

Dit is duidelik dat multikulturele berading uiteraard met groot omsigtigheid 

aangepak behoort te word. Besondere probleme in die tradisioneel Westerse 

diensleweringsmodel beïnvloed en vertraag die beradingsproses. 
Die ontwikkeling van 'n multikulturele model vir beradingsopleiding was egter 

steeds nie voltooi nie. Eers die identifisering van 'n kernkategorie en 

subkategorieë met behulp van die proses van kodering volgens die Gegronde 

teorie het hierdie proses afgerond. Proposisies wat uit die kategorieë en 

subkategorieë voortgespruit het, is egter nog nie aanvaar of verwerp nie. Indien 
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die proposisies afgehandel is, sal die navorser tot die gevolgtrekking kan kom 

of die ongegronde teorie wat sy in Hoofstuk 1 gestel het, gegrond kan word 

deur middel van die navorsing wat gedoen is.  

 

Hierdie navorsingsproses moet ook geëvalueer word ten einde te bepaal of alle 

doelwitte bereik en alle navorsingsvrae beantwoord is. Dit is verder ook 

belangrik om te oordeel of die probleem opgelos is al dan nie. Hierdie aspekte 

word in Hoofstuk 9 aan die orde gestel.  
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HOOFSTUK 9 

 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN 
AANBEVELINGS 

 

 

 

 

 

9.1  INLEIDING 
 

Met die Gegronde teorie wat in hierdie studie gebruik is, is 'n definitiewe stel 

beginsels en riglyne vir die navorsingsproses gestel wat die navorser in die 

geleentheid gestel het om die data met vertroue te kontekstualiseer. Dit het 

daartoe gelei dat breedvoerig gerapporteer kon word oor verskeie aspekte in 

hierdie studie. Uit die empiriese proses wat in die konteks van Gegronde teorie 

gevolg is, het kategorieë na vore getree wat in 'n multikulturele beradingsmodel 

vir tersiêre opleiding opgeneem kon word nadat dit aan die hand van die 

literatuur gekontroleer is.  

 

Die volgende kategorieë het as die mees relevante uit die data-

ontledingsproses na vore gekom: konsepte, beginsels, prosesse, en elemente. 

Elkeen van hierdie komponente kom in hierdie hoofstuk aan die orde ten einde 

gevolgtrekkings en aanbevelings daaromtrent te maak.  

 

Daar sal ook vasgestel word of die probleem wat geformuleer is deur die 

navorsing beantwoord is en of die doel en doelwitte van die studie wel bereik 

is.  
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Data-insameling by wyse van die onderhoude wat gevoer is en die ontleding 

daarvan het waardevolle inligting verskaf omtrent opleiding in multikulturele 

berading in Suid-Afrika. Die literatuur wat na voltooiing van die koderingsproses 

ondersoek is, het vergelykende data in die proses voorsien. Die proses van 

data-insameling en -analise is vanuit 'n paradigmatiese perspektief uitgevoer 

op die grondslag van die werk van Sue, Ivey en Pedersen en Sue, Arredondo 

en McDavis.  

 

'n Model is gebou uit die data wat die voorgestelde teorie moet begrond en 

word soos volg saamgevat:  

 

 'n Inleidende hoofstuk wat agtergrond en struktuur aan die studie bied;  

 'n diepgaande bespreking van die paradigmatiese perspektief wat vir 

hierdie studie aangewend is;  

 konsepte wat waardes, etiek en bemagtiging insluit en in multikulturele 

berading belangrik is;  

 toepaslike beginsels vir multikulturele berading; 

 toepaslike prosesse van belang by die opleidingsinstelling, met die fokus 

op die beleidsfilosofie, leerdoelwitte, onderrigstrategieë, programontwerp 

en evaluering van die program en beradingsprosesse; en 

 toepaslike elemente, met die klem op die interne en eksterne elemente 

in die omgewing. Die interne elemente sluit eienskappe in van die 

multikulturele berader se persoonlikheid. Die eksterne elemente sluit in 

die omgewing en die veranderinge in die omgewing wat op 'n 

multikulturele beradingsmodel betrekking het. 

 

Vervolgens sal 'n samevatting, evaluering en die nodige gevolgtrekkings en 

aanbevelings vir elke hoofstuk aangebied word.  
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9.2  HOOFSTUK 1:  ALGEMENE INLEIDING TOT DIE  
  STUDIE 

 
9.2.1  Samevatting 
 
Hoofstuk 1 bied 'n algemene inleiding en oriëntering tot die studie wat die 

struktuur en rasionaal vir die navorsing verduidelik. Die motivering vir die 

studie, die probleemformulering en die doel en doelwitte vir die studie word 

sistematies uiteengesit ten einde die navorsingsmetodologie bekend te stel. 

Alhoewel die navorsing nie 'n hipoteses stel nie, word 'n navorsingsvraag 

gestel en die benadering verduidelik wat tydens die navorsingsproses gevolg 

is. Die universum, steekproef en steekproefprosedures word bespreek, asook 

die etiese beginsels wat tydens hierdie proses in ag geneem is. 

Sleutelkonsepte vir die studie is gedefinieer, en Hoofstuk 1 eindig met 'n 

uiteensetting van die daaropvolgende hoofstukke in die studie.  

 

9.2.2  Gevolgtrekkings 
 

Uit die uiteensetting in Hoofstuk 1 is die volgende duidelik: 

 

 Die opleidingsinstelling moet die berader toerus met doelmatige 

opleiding om multikultureel bevoeg te wees.  

 'n multikulturele beradingsmodel bied 'n oplossing vir die berader wat 

met 'n kliënt uit 'n ander kultuur werk; 

 die ontwikkeling van die multikulturele beradingsmodel kan aanleiding 

gee tot die ontwikkeling van bewustheid, kennis en vaardighede om met 

die kliënt uit 'n ander kultuur te werk; 

 daar bestaan 'n behoefte aan navorsing vir die opleiding van 

multikulturele beraders in Suid-Afrika;  

 die Gegronde teorie wat as navorsingsmetode benut is kan die probleem 

suksesvol hanteer met die begronding van 'n ongegronde teorie;  
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 die navorser het deur middel van Gegronde teorie 'n suksesvolle 

multikulturele beradingsmodel bekend gestel aan opleidingsinstellings 

wat beraders oplei;  

 die navorsingsbenadering in die empiriese gedeelte van die studie is 

suksesvol toegepas deurdat elke komponent wat in die model ingesluit 

is deeglik geëvalueer is; 

 die onderhoude met respondente het bevredigende resultate gelewer en 

aan die tegnies-wetenskaplike vereistes voldoen; 

 'n skynbare leemte in die studie is dat die navorsing slegs persone in die 

Wes-Kaap betrek het. Die studie het egter bevind dat die inligting vanuit 

die onderhoude onderling ooreenstem; en 

 hierdie studie kan 'n belangrike en nuttige waarde tot die professionele 

diensberoepe toevoeg, aangesien dit riglyne aan opleidingsinstellings vir 

die opleiding van multikulturele beraders verskaf.  

 

9.2.3  Evaluering, gevolgtrekkings en aanbevelings ten 
 opsigte van bepaalde aspekte in Hoofstuk 1 

 
Uit bogenoemde inligting is die volgende aspekte in meer besonderhede 

geëvalueer met bepaalde gevolgtrekkings en aanbevelings: 

 

 Wyse waarop die probleem aangespreek is; 

 doel en doelwitte van die studie; 

 navorsingsvraag; en 

 onderhoude as data-insamelingsmetode. 

 

9.2.4  Evaluering  
 
'n Navorsingstudie voorheen deur die navorser uitgevoer het tot die 

gevolgtrekking gelei dat daar 'n behoefte vir 'n multikulturele 

beradingsopleidingsmodel aan opleidingsinstellings bestaan. Die navorser het 

die Gegronde teorie as die mees toepaslike navorsingsbenadering beskou om 

die bepaalde navorsingsprobleem te ondersoek. Die Gegronde teorie het na 
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die mening van die navorser aan hierdie vereistes voldoen. Die Gegronde 

teorieproses het aan die navorser die geleentheid gegee om die 

navorsingsverslag in te deel volgens prosedures wat as fases in die model 

uiteengesit is. Dit het 'n teoretiese kontekstuele raamwerk gevorm soos vervat 

in Hoofstukke 4, 5, 6, 7, en 8.  

 

Die Gegronde teorie was 'n gepaste benadering omdat die model 'n gegewe 

realistiese probleem met 'n praktiese doel as uitgangspunt gehad het. Dus was 

dit nie nodig om vooraf hipoteses te toets of 'n teorie te ondersoek nie. Die 

Gegronde teorie bevat duidelike riglyne waarvolgens die navorsingsproses 

uitgevoer moes word. Herhaalde data-insameling en data- analise het verseker 

dat die navorser die inhoud en komponente van die voorgestelde model 

sistematies en wetenskaplik kon saamstel. Ten einde te bepaal of die probleem 

wel suksesvol hanteer is moet vasgestel word of die ontwikkelde model wel 'n 

bydrae lewer tot die opleiding vir multikulturele berading. 

 

9.2.5 Gevolgtrekkings ten opsigte van die wyse waarop 
die probleem aangespreek is 

 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat Gegronde teorie 'n gepaste 

navorsingsmetode is om 'n multikulturele beradingsmodel vir tersiêre opleiding 

te ontwikkel. Die navorsingsmodel wat gevolg is se spesifieke fases wat die 

navorsingsproses bevat, het 'n suksesvolle model tot gevolg gehad wat aan die 

vereistes van die geïdentifiseerde probleem voldoen. Hierdie navorsingsmodel 

verleen ook aan toekomstige navorsers die geleentheid om hierdie studie te 

gebruik vir verdere navorsing. 
 

9.2.6 Aanbevelings ten opsigte van die wyse waarop die 
probleem aangespreek is 

 
Die probleem is soos volg geformuleer: Die multikulturele berader in Suid-

Afrika besit sekere vaardighede vanweë die opleiding wat hy aan Suid-

Afrikaanse opleidingsinstellings ontvang, wat beteken dat die student nie 
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noodwendig toegerus is om suksesvol binne die multikulturele omgewing 

hulp aan ander te verleen nie. 'n Model met toepaslike komponente van 

multikulturaliteit in die opleidingskurrikulum van opleidingsinstellings in Suid-

Afrika behoort hierdie probleem te ondervang.  

 

Die gebruik van hierdie navorsingsmodel met sy spesifieke fases word 

aanbeveel as 'n geskikte wyse om 'n multikulturele beradingsmodel vir 

tersiêre opleiding te kon ontwikkel en op hierdie wyse die 

navorsingsprobleem te kon hanteer. 

 

9.2.7 Die bereiking van die doel en doelwitte van die 
studie 

 
Die doel van die studie het die funksie dat dit eerstens die navorsingsproses 

wat kenmerkend is van Gegronde teorie, sal reflekteer en tweedens 'n 

hanteringstrategie vir die probleem wat gestel is, sal bied. Die doel van die 

studie is soos volg omskryf: om 'n teorie te begrond waardeur 'n multikulturele 

beradingsmodel vir tersiêre opleiding ontwikkel sal word ten einde die berader 

tot groter bewustheid, kennis en vaardigheid ten opsigte van multikulturele 

beradingspraktyke te begelei.  

 

Ten einde die doel te bereik is die Gegronde teorieproses dus deur middel van 

'n empiriese ondersoek en 'n vergelykende literatuurstudie in 'n 

navorsingsproses uitgevoer soos uiteengesit in Hoofstukke 2 en 3. Om die doel 

van die studie te bereik is doelwitte geformuleer.  

 

Die doelwitte vir die studie was soos volg:   

 
 Om die navorsingsmetodologie wat in hierdie studie benut is, te 

bekragtig met behulp van kriteria toepaslik vir Gegronde teorie.  

 Om deur middel van data-insameling uit onderhoude met persone in 

die professionele diensberoepe en terselfdertyd deur middel van 

oop, asstandige, en selektiewe kodering 'n diepte-ontleding van 
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hierdie onderhoude te maak waaruit kategorieë na vore sal tree vir 

die noodsaaklike begronding van die voorgestelde teorie. 
 Om 'n Paradigmatiese perspektief vir die studie daar te stel ten einde 

die paradigma of denkraamwerk waarbinne die navorser te werk 

gegaan het, te illustreer. 
 Om vanuit die empiriese navorsing en paradigmatiese perspektief, 'n 

model voor te stel vir multikulturele berading in tersiêre instellings. 

 

9.2.7.1  Gevolgtrekking ten opsigte van die bereiking van die 
 doel en doelwitte van die studie 

 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die doel van hierdie studie met behulp 

van die doelwitte bereik is. Die resultaat hiervan is 'n model wat deur 

opleidingsinstellings vir persone in professionele diensberoepe benut kan word. 

 

9.2.7.2 Aanbeveling ten opsigte van die bereiking van die 
doel en doelwitte van die studie 

 

Die multikulturele beradingsmodel vir tersiêre opleiding word met die bereiking 

van die doel en doelwitte van die studie as 'n geskikte model beskou met 

benuttingswaarde vir opleidingsinstellings. 

 
9.2.8  Navorsingsvraag 

9.2.8.1 Evaluering van die navorsingsvraag vir die studie 
 

Deurdat die navorser 'n navorsingsvraag vir die studie geformuleer het, het die 

navorser seker gemaak dat die veld van ondersoek deeglik en volledig hanteer 

is. Die studie is afgebaken met die insluiting van veranderlikes. Deurdat die 

navorsingsvraag toepaslik geformuleer is, kon veranderlikes ingesluit word wat 

die studie afgebaken het. Die onderwerp is binne konteks van die studie 

geplaas wat verseker het dat die area van ondersoek se grense begrond is.  
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Die volgende relevante navorsingsvraag is gestel:  

 

 Wat sou die mees toepaslike komponente wees binne 'n 

multikulturele opleidingsmodel aan die student in die professionele 

diensberoepe? 

 

Hierdie navorsingsvraag is verpraktiseer en nadat alle kategorieë 

geïdentifiseer is, as toepaslike navorsingsvraag vir elke kategorie gestel. 

Hieruit kon alle toepaslike komponente van alle kategorieë geïdentifiseer 

word en as literatuurkontrole vir die kategorieë dien. 

 

9.2.8.2 Gevolgtrekking ten opsigte van die navorsingsvraag 
vir hierdie studie 

 
Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die navorsingsvraag wat in Hoofstuk 

1 geformuleer is bevredigend en volledig beantwoord kon word. Die 

gevolgtrekking kan dus verder lui dat die kwalitatiewe navorsingsbenadering, 

naamlik Gegronde teorie, waarvan die navorser gebruik gemaak het oor die 

potensiaal beskik het om alle komponente te laat ontplooi ten einde die 

navorsingsvraag in elke hoofstuk te kon beantwoord. 

 

9.2.9  Onderhoude as data-insamelingsmetode 
 
Die respondente aan hierdie studie is geselekteer uit professionele persone in 

die betrokke diensberoepe wat in die Wes-Kaap opleiding ontvang het of 

steeds ontvang. Die respondente on aandui watter komponente sinvol en 

relevant sou wees vir die beoogde multikulturele beradingsmodel vir tersiêre 

opleiding.  

 

Uit die data-insameling vanaf die respondente  kon die navorser die belewing 

en ervaring van die student in opleiding evalueer. Die respondente het die 

navorser die geleentheid gegee om die multikulturele opleiding van die student 
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wetenskaplik en getrou waar te neem. Die data- insameling vanaf die 

respondente, saam met die vergelykende literatuurstudie het die navorser die 

geleentheid gebied om multikulturele opleiding waar te neem, die komponente 

sinvol te interpreteer en binne tersiêre opleiding in multikulturele berading 

toepaslik te maak. Die onderhoude met respondente is by wyse van 

bandopnames vasgelê. Alle opnames is getranskribeer, ontleed en volgens 

Gegronde teorie gekonseptualiseer, gekategoriseer en in proposisies gestel. 

 

9.3  HOOFSTUKKE 2 EN 3: DIE 
 NAVORSINGSMETODOLOGIE EN EMPIRIESE 
 BEVINDINGE VAN DIE STUDIE 

 
Hoofstukke 2 en 3 is benut om 'n duidelike uiteensetting te gee van die 

navorsingsmetodologie wat vir die studie benut is en van die empiriese 

bevindinge waaruit alle toepaslike kategorieë voortgespruit het. Hoofstukke 2 

en 3 bied gevolglik 'n verduideliking van die verloop van die studie en die 

bereiking van die studie se doelwitte op empiriese vlak. Die 

navorsingsmetodologie wat vir hierdie studie benut is, het ooreenkomstig die 

riglyne van die Gegronde teorie geskied.  

 
Empiriese bevindinge is op die Gegronde teorie gebaseer en fokus op data-

insameling en -analise, koderingsproses, literatuurondersoek en evaluering van 

die navorsingsproses. Dit fokus dus op die empiriese benutting van die 

navorsingsmetodologie in die ontwikkeling van 'n model vir multikulturele 

beradingsopleiding.  

 

9.3.1  Gevolgtrekkings 
 

Daar kan tot die volgende gevolgtrekkings gekom word met betrekking tot die 

benutting van die navorsingsmetodologie in hierdie studie :  

 

 Die navorsingsmetodologie wat vir hierdie studie benut is, het aan die 

vereistes voldoen om die navorsing suksesvol te voltooi. Dit het ook aan 
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die navorser die geleentheid gebied om 'n program te implementeer ten 

einde die rasionaal vir die studie, die navorsingsvraag en die doel en 

doelwitte van die studie suksesvol te kon beantwoord. 

 Die empiriese navorsingsbevindinge is geskoei op die evaluering van die 

navorsingsbenadering wat gevolg is. Die kwalitatiewe bevindinge is 

gebaseer op die inhoud van onderhoude en die literatuur. Die data-

insameling vanaf die onderhoude het die voorgestelde multikulturele 

beradingsmodel se benuttingswaarde geëvalueer aan die hand van die 

komponente soos in Hoofstuk 4, 5, 6, 7 en 8 uiteengesit. Die 

kwalitatiewe data is deur middel van die koderingsproses (oop, 

asstandige en selektiewe kodering) onder 'n kernkategorie, kategorieë 

en subkategorieë gerangskik ten einde te bepaal of die inhoud van die 

onderhoude die benuttingswaarde van die multikulturele beradingsmodel 

sinvol geëvalueer het. 

 Deur die benuttingswaarde van die voorgestelde model deur middel van 

onderhoude te evalueer, kon die navorser elke kategorie wat in die 

model ingesluit is, beoordeel en sinvolle aanpassings maak met 

betrekking tot die komponente wat van belang is vir 'n model vir 

multikulturele beradingsopleiding, En 

 Die multikulturele beradingsmodel vir opleiding wat op die 

geformuleerde konsepte, beginsels, prosesse en elemente gebaseer is 

het wel benuttingswaarde in multikulturele beradingsopleiding. 

 

9.3.2 Die begronding van die voorgestelde teorie deur 
middel van proposisies 

 

• Proposisie 1 

Die opleidingsinstelling met 'n toepaslike filosofie sal vanuit verskillende 

benaderings, Westers sowel as nie-Westers multikulturele opleiding aan die 

student verskaf. Rassisme en persoonlike bevoorregting sal verwyder wees 

en mag sal gedeel word.  
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Die proposisie word aanvaar en geïmplementeer in die lig van die teoretiese 

model in Hoofstuk 6 en Hoofstuk 7. 

 

• Proposisie 2 
Die kliënt vanuit 'n ander kultuur sal voel dat die berader wat multikulturele 

bewustheid, kennis en vaardighede besit hom respekteer, aanvaar en vir 

hom begrip het. Dit mag voorkom dat berading vroeg getermineer word. 

 

Die proposisie word aanvaar en geïmplementeer in die lig van die teoretiese 

model in hoofstukke 7 en 8. 

 

• Proposisie 3:  
Indien die student nie in multikulturele beradingsopleiding ontvang nie, sal 

hy nie multikultureel bevoeg wees om aan die kliënt vanuit 'n ander kultuur 

suksesvolle dienslewering te verskaf nie.  

 

Die proposisie word aanvaar en geïmplementeer in die lig van die teoretiese 

model in Hoofstuk 7. 

 
• Proposisie 4: 

Weens hierdie vorige politieke bestel en die uitwerking wat dit steeds op 

tersiêre opleiding  het, mag multikulturele opleiding wat sonder die nodige 

agtergrond en kennis geskied, onsuksesvol wees. Die student wat vanuit 'n 

vorige politieke bestel persoonlike bevoorregting beleef het, sal moontlik 

ook moeiliker in 'n opleidingsproses tot multikulturele berading bemagtig 

word, aangesien hy onwillig mag wees om 'n bevoorregte posisie prys te 

gee.  

 

Die proposisie word aanvaar en geïmplementeer in die lig van die teoretiese 

model soos voorgestel in Hoofstuk 6. 

 

• Proposisie 5 
In die Suid-Afrikaanse konteks is die opleidingsinstelling nie genoegsaam 

ingestel op multikulturele vaardigheid nie. Die opleidingsinstelling steun 
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hoofsaaklik op die Westerse benadering en fokus nie op 'n gepaste 

benadering waar multikulturaliteit met 'n Afrika-aanslag in die kurrikulum 

ingefaseer word nie. 

 

Indien 'n berader nie opgelei word vanuit verskillende kulturele benaderings 

nie, sal die beradingsproses met die kliënt vanuit 'n ander kultuur nie 

suksesvolle uitkomste bied nie, berading mag vroeg getermineer word en 

beradingsdienste sal ontoeganklik wees vir baie kliënte. 

 

Die proposisie word aanvaar en geïmplementeer in die lig van die teoretiese 

model soos voorgestel in Hoofstuk 5. 

    

• Proposisie 6: 

Daar bestaan 'n persepsie dat vooroordeel bestaan tussen sommige 

rassegroepe en dat dit manifesteer in rassisme.  

 

Die proposisie kan nie aanvaar en geïmplementeer word nie aangesien die 

manifestasie van rassisme nie empiries getoets is tydens die studie nie. 

 

Die proposisie word dus gewysig en dan aanvaar na aanleiding van die 

begrondingsproses: 

 

Indien vooroordeel en rassisme deel vorm van multikulturele groepe mag 

dit deur middel van ervaringsleer teëgewerk word. 

 

• Proposisie 7 

Indien die student nie begrip het vir die kliënt se kulturele agtergrond, 

wêreldbeskouing en sistemiese kontekstuele perspektief nie, sal hy die 

kliënt nie kan help nie. 

 

Die proposisie word aanvaar en geïmplementeer in die lig van die teoretiese 

model in Hoofstuk 5. 

 



 247

 

• Proposisie 8 

'n Paradigmatiese perspektief is nodig van waaruit die komponente van 'n 

multikulturele model vir berading aangebied kan word. 

 

Die proposisie word aanvaar en geïmplementeer in die lig van die teoretiese 

model in Hoofstuk 4. 

 

• Proposisie 9 

Indien die student nie bereid is om rassekwessies in die klaskamer te 

konfronteer en daaraan aandag te gee nie, mag dit sy vermoë tot gepaste 

multikulturele berading in praktyk beïnvloed. 

 

Die proposisie word aanvaar en geïmplementeer in die lig van die teoretiese 

model soos voorgestel in Hoofstuk 7. 

 

• Proposisie 10 

Indien die student nie die kliënt se kulturele agtergrond ken nie, sal hy nie 

respek en aanvaarding ontwikkel vir die kliënt vanuit 'n ander kultuur nie. Hy 

sal dus ook nie waardering en respek vir verskille hê nie. Hy sal nie 

bewustheid, kennis en vaardighede ontwikkel om met hierdie kliënt te werk 

nie. Hy sal dus nie die term multikulturaliteit kan ontsluit nie. 

 

Die proposisie word aanvaar deur middel van die teoretiese model soos 

voorgestel in Hoofstuk 8. 

 

• Proposisie 11 

Opleidingsprosesse moet multikulturaliteit ook as deel van 'n deurlopende 

proses integreer.  

 

Die proposisie word aanvaar en geïmplementeer in die lig van die teoretiese 

model soos voorgestel in Hoofstuk 8. 
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9.4  HOOFSTUK 4: 'N PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF 
 VIR DIE VOORGESTELDE MULTIKULTURELE 
 BERADINGSMODEL 

 
9.4.1  Samevatting 

 
Die literatuurstudie in Hoofstuk 4 betref 'n bespreking oor die belangrikheid van 

'n paradigmatiese perspektief in die konteks van modelontwikkeling. Drieërlei 

oorweging het as agtergrond gedien vir die noodsaaklikheid van die gekose 

paradigma. Kontekstualisering van die model soos dit hier verstaan en bedoel 

word: die proses van modelontwikkeling; en teoretiese modelle in multikulturele 

beradingswerk.  

 

Die belangrikheid van kultuur vir die proses van modelontwikkeling het gelei tot 

die bespreking van Sue, Ivey en Pedersen se multikulturele beradingsteorie en 

van die multikulturele beradingsbevoegdhede van die Association of 

Multicultural Counseling and Development. Belangrike komponente en die 

grondslag waarop hierdie teorieë gebaseer is, word in Hoofstuk 4 uiteengesit.  

 

Hierdie basiese beginsels sluit die volgende komponente in wat die teoretiese 

struktuur vir hierdie studie ondersteun, naamlik: Berader bewustheid van eie 

kulturele waardes en vooroordele; berader bewustheid van die kliënt se 

wêreldbeskouing; kultureel gepaste intervensiestrategieë; 'n teoretiese 

benadering wat met die lewenservarings en kulturele perspektiewe van die 

kliënt in ooreenstemming is; persoon-en-omgewing-interaksie; rassisme en 

magswanbalans; universele sowel as kultuurspesifieke konseptuele 

raamwerke; netwerk van behandelingsalternatiewe; proses van 

conscientizacao of kritiese bewustheid; kulturele agtergrond en spesiale 

behoeftes; streng etiese standaarde; en kennis, bewustheid en vaardighede 

ten einde hierdie komponente bevredigend te hanteer. Hierdie komponente 

word grondig bespreek aangesien dit die grondslag bied waarop die ander 

komponente in latere hoofstukke gebaseer is.  
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9.4.2  Gevolgtrekkings 
 
Met behulp van die deeglike literatuurondersoek wat in hierdie hoofstuk 

onderneem is om Sue, Ivey en Pedersen (1996) se multikulturele 

beradingsteorie en die multikulturele beradingsbevoegdhede van die 

Association of Multicultural Counseling and Development te verken, was dit 

duidelik dat: 

 

 Die hoofstuk die waarde en benutting van bogenoemde komponente 

binne hierdie studie suksesvol bestudeer, bespreek en krities ontleed 

het. Die skrywers van hierdie teorieë het baanbrekerswerk gedoen in 

die veld van multikulturele berading en word in die multikulturele 

beweging hoog aangeskryf; 
 hierdie teorieë 'n duidelike en relevante grondslag bied vir die 

funksionering van 'n opleidingsinstelling vir multikulturele berading. 

Die komponente binne die metateorie en die multikulturele 

beradingsbevoegdhede is duidelike riglyne vir die berader wat aan 

die kliënt vanuit 'n ander kultuur professionele diens lewer;  
 dit die belangrikheid aandui vir die berader om bewustheid, kennis en 

vaardighede vir die kliënt in konteks te ontwikkel. Hierdie insig bring 

mee dat die berader nie uitsluitlik vanuit die Westerse benadering 

kan funksioneer nie; en 
 die berader nie 'n bevoegde multikulturele berader kan wees sonder 

om hierdie komponente in sy verwysingsraamwerk in te sluit nie. 
 

9.4.3  Aanbevelings ten opsigte van Hoofstuk 4 
 

Die opleidingsinstelling moet die berader in opleiding voortdurend bewus maak 

van die belangrikheid om sy beradingsproses, asook die uitvoer van navorsing 

te baseer op 'n toepaslike teoretiese grondslag. Die beraderstudent in opleiding 

moet bewustheid verkry en oor deeglike kennis en vaardighede van alle 

komponente binne die Westerse sowel as nie-Westerse wêreldbeskouing 

beskik. Die sukses van 'n multikulturele beradingsmodel berus op bewustheid, 
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grondige kennis en vaardighede ten opsigte van alle kulturele komponente 

(Westerse sowel as nie-Westerse benaderings). 

 

9.5  HOOFSTUK 5:  TOEPASLIKE KONSEPTE VIR 'n 
 VOORGESTELDE MULTIKULTURELE 
 BERADINGSMODEL  

 

9.5.1  Samevatting 
 

In Hoofstuk 5 word die eerste komponent binne 'n voorgestelde model vir 

multikulturele berading in tersiêre opleiding uiteengesit. Hierdie komponent sluit 

alle toepaslike konsepte in wat binne 'n multikulturele beradingsmodel vir 

tersiêre opleiding van toepassing is.  

 

Die belangrike konsepte wat 'n struktuur vir die model bied sluit in: 

Dienslewering aan die diverse kliënt wat sy grondslag vind in 'n (i) 

waardesisteem, normsisteem en etiek; (ii) bemagtiging; en (iii) multikulturaliteit 

met die klem op multikulturele beradingsopleiding. Hierdie konsepte is in die 

konteks van multikulturele beradingsopleiding bespreek. Die aannames waarop 

'n waardesisteem in die opleiding van multikulturele beraders berus, is hier 

bespreek, asook die waardes binne die konteks van hierdie studie se 

paradigma. Etiek as fundamentele konsep vir multikulturele berading is 

ondersoek, asook 'n etiese besluitnemingsproses in multikulturele 

beradingsopleiding. Die bestudering van die etiese kode vir sielkundiges in 

Suid-Afrika het aangetoon dat etiese riglyne na goeddunke en sterk 

Westersbepaald opgestel is en ontoereikend is vir kultureel diverse populasies. 

Bemagtiging word bestudeer as fundamentele konsep vir multikulturele 

beradingsopleiding. Komponente van bemagtiging en die belangrikheid van 

bemagtiging in multikulturele beradingsopleiding word uiteengesit. Die hoofstuk 

word beëindig met die bestudering van multikulturaliteit wat 'n ingrypende 

paradigma skuif beteken wat die wyse van die berader se benadering tot die 

terapeutiese proses met die kliënt vanuit 'n kultureel verskillende agtergrond 

radikaal wysig. 
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9.5.2  Gevolgtrekkings 
 

Die literatuur wat bestudeer is, dui daarop dat die konsepte waardes, etiek, 

bemagtiging en multikulturaliteit die grondslag bied vir 'n suksesvolle 

multikulturele beradingsmodel vir tersiêre opleiding. Die Suid-Afrikaanse 

beroepskode vir sielkundiges is as riglyn vir die berader onvoldoende met 

betrekking tot die kulturele komponent.  

 

9.5.3  Aanbevelings ten opsigte van Hoofstuk 5 

 
Die opleidingsinstelling moet aan die student inligting verskaf omtrent waardes, 

etiek, bemagtigingsprosesse en multikulturaliteit met betrekking tot 

multikulturele berading. Bewustheid moet gekweek word vir die 

ontoereikendheid van die beroepskode vir sielkundiges om kultureel diverse 

populasies effektief te bedien. Duidelike stellings omtrent multikulturele konteks 

en professionele verantwoordelikheid hieromtrent moet in toekomstige etiese 

besluitneming ingesluit word. 

 
9.6  HOOFSTUK 6:  LITERATUURKONTROLE  
  KATEGORIE 1:  

 TOEPASLIKE BEGINSELS VIR 'n MULTIKULTURELE 
 BERADINGSMODEL VIR TERSIÊRE OPLEIDING IN 
 DIE  PROFESSIONELE DIENSBEROEPE 

 

9.6.1  Samevatting 
 

In Hoofstuk 6 word gefokus op die mees toepaslike beginsels vir 'n 

multikulturele beradingsmodel in tersiêre opleiding. Beginsels word in hierdie 

hoofstuk onderverdeel in interne beginsels wat verwys na intern persoonlike 

prosesse en die innerlike oortuiging vir die aanvaarding van en respek vir die 

kliënt se sosiale identiteit en paradigma; en eksterne beginsels wat na die 

gemeenskap verwys waarbinne die individu funksioneer.  
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9.6.2  Gevolgtrekking 
 
In die bestudering van die koderingsproses van die inligting uit die onderhoude 

en vergelykende literatuurstudie verkry is vasgestel dat hierdie 

beradingsaspekte die generiese beginsels wat op die berader as 

beroepspersoon van toepassing is, omsluit. Daar is tot die volgende 

gevolgtrekkings gekom:  

 

 Bepaalde multikulturele aspekte is van belang in die implementering van 

lewensbeginsels. Hierdie beradingsaspekte omsluit die generiese 

beginsels wat op die berader as beroepspersoon van toepassing is. Die 

berader moet elke persoon as uniek beskou en beginsels in die lig van 

hierdie uniekheid toepas ten einde die individu en sy gedrag te kan 

verstaan;  

 rasgeoriënteerde denke en etnosentriese oriëntasies moet deur die 

berader in opleiding in gedagte gehou word wanneer hy sy eie 

lewensbeginsels implementeer ten einde respek en aanvaarding vir die 

kliënt voor te hou; 

 die berader in opleiding moet bewustheid, kennis en vaardighede 

ontwikkel om steeds die uniekheid van kulture in ag te neem; 

 die beginsels van multikulturele bewustheid, kennis en vaardighede is 

die belangrikste komponente van multikulturele bevoegdheid; 

 die onafhanklike beginsel in die konteks van multikulturaliteit moet 

ondersoek en toegepas word; 

 wêreldbeskouing het 'n bepalende invloed op die uitoefening van 

lewensbeginsels; en 

 interne beginsels verwys ook na aanvaarding en respek vir die kliënt se 

sosiale identiteit en paradigma; 

 ten einde 'n waardeoriëntasie van die kliënt te bepaal is dit nodig om vas 

te stel wat sy voorkeur en afkeer is met betrekking tot optrede en 

gedrag, aangesien waardes deel is van die affektiewe of emosionele 

aspek van die individu en dui op dit wat hy as wenslik beskou;  
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 die kliënt moet in konteks beskou word ten einde te fokus op wat 

belangrik is vir die kliënt en sy interaksie met die omgewing op 'n 

gegewe tydstip; en 

 die kliënt se kulturele agtergrond moet in ag geneem word en kultureel 

gepaste oplossings moet gevind word wat die wyse waarop terapie 

uitgevoer word, verander.  

 

9.6.3  Aanbevelings ten opsigte van Hoofstuk 6 
 

 Die berader moet voortdurend sy multikulturele bevoegdheid verfyn en 

ontwikkel in samewerking met dit wat die omgewing vra ten einde in 

kontak en voeling met sy kliënt te bly. Voortgesette blootstelling aan en 

opleiding in multikulturele bevoegdheid, selfs na voltooiing van tersiêre 

opleiding, sal die berader in voeling hou met veranderings in die 

omgewing;  

 kulturele bekwaamheid as doelstelling vir professionele ontwikkeling is 

noodsaaklik en moet reeds direk by die aanvang van die student se 

studies aan hom bekendgestel word. Op dié wyse kan die berader 

vanweë 'n akademiese sowel as 'n ervaringskomponent kulturele 

bevoegdheid ontwikkel; en 

 die opleidingsinstelling moet die beleidsfilosofie aanvaar om nie slegs 

universele metodes van berading vir die kliënt van 'n diverse kulturele 

agtergronde te benut nie, maar ook alternatiewe metodes wat op 

multikulturaliteit afgestem is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 254

9.7  HOOFSTUK 7:  LITERATUURKONTROLE    
  KATEGORIE 2:   

 TOEPASLIKE PROSESSE VIR 'n MULTIKULTURELE 
 BERADINGSMODEL VIR TERSIÊRE OPLEIDING IN 
 DIE PROFESSIONELE DIENSBEROEPE  
 

In hoofstuk 7 word prosesse wat deel uitmaak van die multikulturele 

beradingsproses uiteengesit en bespreek. In hierdie studie sal opleiding in 

multikulturele berading die proses voorstel wat verandering bring in die 

opleidingsinstelling se kurrikulum vir die berading ten einde aan die kliënt 

vanuit 'n ander kultuur gepaste diens te lewer en 'n suksesvolle multikulturele 

terapeutiese uitkoms te bereik. 

 

Toepaslike opleiding in die professionele diensberoepe omvat 'n proses wat op 

basiese aannames berus bestaande uit bepaalde fases. In Hoofstuk 7 is na die 

proses in modelbou gekyk, wat hier verwys na die wyse waarop die 

opleidingsinstelling die berader behoort op te lei. 

 

9.7.1  Gevolgtrekkings 
 

Verskeie gevolgtrekkings kan vanuit hierdie hoofstuk gemaak word. Dit sluit in:  

 

 In hierdie studie stel proses die opleiding in multikulturele berading voor 

wat verandering bring in die opleidingsinstelling se kurrikulum vir 

berading; 

 die student sal opgelei word op so 'n wyse dat hy bewustheid, kennis en 

begrip ontwikkel vir die kliënt vanuit 'n ander kultuur; 

 die huidige stand van multikulturele opleiding in berading toon dat dit wel 

tot multikulturele bewustheid lei, maar dat min opleiding verskaf word 

wat die berader voorberei vir werklike multikulturele sensitiwiteit en 

bekwaamheid; 

 die toepaslikheid van diversiteitsbestuur in kurrikula het onder meer 

opgeduik en kwessies soos die herstrukturering van filosofiese 
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beleidsbeginsels bestuurstelsels, besluitnemingsprosesse en beplanning 

is onder die loep geneem; 

 deur na verskillende prosesse met betrekking tot opleiding en 

opleidingsbehoeftes te gaan kyk, kan 'n multidimensionele beeld van 

multikulturele berading gevestig word; 

 die departement en sy personeel moet positief en entoesiasties 

meewerk om die proses te fasiliteer;  

 die instelling bied 'n geskrewe akademiese beleid met 'n 

ondubbelsinnige verbintenis tot kulturele diversiteit, terwyl ook die 

nadelige gevolge vir die program en die berader gespesifiseer word 

indien hierdie beleidsbeginsels nie nagekom word nie; 

 die opleidingsinstelling se beradingskurrikulum moet self ook 'n sterk 

verbintenis demonstreer om die student voor te berei om met 

multikulturele populasies te werk; 

 indien multikulturele opleiding nie vir al hierdie aspekte voorsiening 

maak nie, sal die leergeleentheid nie ten volle verteenwoordigend van 

multikulturaliteit wees nie. Die berader se onvermoë om multikulturaliteit 

te begryp sal dus sy beradingsvermoë kortwiek; 

 die opleidingsmodel verskaf aan die student die bes moontlike 

akademiese, konsulterende en ervaringgebaseerde opleiding om sy 

begrip van en effektiwiteit in dienslewering aan kultureel verskillende 

populasies doeltreffend te maak;  

 die student word bekendgestel aan relevante navorsing en die nuutste 

bevindinge rakende geestesgesondheid en geestesversteurings by 

verskeie etniese rassegroepe; en  

 multikulturele opleiding blyk 'n intensiewe en komplekse proses te wees 

waar die student sy innerlike self op eerlike wyse diepgaande ondersoek 

en daadwerklike pogings aanwend om tydens die proses van opleiding 

kulturele empatie vir die diverse student te ontwikkel. 
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9.7.2  Aanbevelings ten opsigte van Hoofstuk 7 
 

 Deur die relevante prosesse in die daarstelling van 'n multikulturele 

opleidingsmodel vir berading te bestudeer en in 'n model in te sluit, bied 

die navorser 'n verwysingsraamwerk vir voornemende gebruikers 

waarbinne 'n doelgerigte en doeltreffende opleidingstruktuur vir hulle eie 

unieke situasie saamgestel kan word; 

 opleidingsinstellings vir professionele diensberoepe in Suid-Afrika 

behoort opleiding te verskaf wat doelbewus op sosiale regverdigheid 

gerig is; 

 die beroepsraad vir sielkunde behoort etiese kodes te implementeer wat 

eksplisiete riglyne inkorporeer om etiese verantwoorde dienste aan ras- 

en etniese minderheidspopulasies, asook aan die wye reeks van 

kulturele groepe te verskaf;  

 die betrokke departementslede aan alle opleidingsinstellings in Suid-

Afrika behoort multikulturele beradingsopleiding te ontvang om 'n 

beradingslisensie te bekom;  

 die opleidingsinstelling het 'n verantwoordelikheid om die multikulturele 

opleidingsproses te ondersteun ten einde 'n bevoegde multikulturele 

berader te produseer wat bewustheid, kennis en vaardighede ontwikkel 

het om aan die multikulturele kliënt gepaste diens te lewer; 

 die instelling behoort dosente en studente vanuit verskeie kulturele 

agtergronde te bevat wat die opleidingsprogram sal verryk om kwessies 

vanuit verskeie perspektiewe te bekyk; 

 die voortdurende verbintenis van die dosent om sowel sy eie 

multikulturele bevoegdheid as dié van sy instelling te verhoog, is van die 

uiterste belang; en 

 die navorser beveel aan dat die evaluering van die navorser se 

multikulturele beradingsmodel in 'n nuwe kwalitatiewe en kwantitatiewe 

navorsingstudie nagevors word. 
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9.8  HOOFSTUK 8:  LITERATUURKONTROLE    
  KATEGORIE 3:  

 TOEPASLIKE ELEMENTE VIR 'n MULTIKULTURELE 
 BERADINGSMODEL VIR TERSIÊRE OPLEIDING IN 
 DIE PROFESSIONELE DIENSBEROEPE 

 
9.8.1  Samevatting 
 

Die mees toepaslike elemente vir 'n model in multikulturele beradingsopleiding 

is in Hoofstuk 8 bespreek deur die interne en eksterne elemente te bespreek. 

Eersgenoemde dui op die elemente wat op die berader se verhouding tot 

homself en met die kliënt betrekking het, terwyl eksterne elemente na die kliënt 

en sy daaglikse funksionering in sy omgewing verwys. Wat vir hierdie studie 

toepaslik is, is dat 'n element beskou kan word as daardie aspek van die 

individu (bv. geslag, seksuele voorkeur, ouderdom, verskillende vermoë, 

geloof, taal) wat met 'n kulturele aspek gekombineer moet word ten einde 'n 

geheelbeeld van die kliënt te vorm alvorens gepaste diens aan hom gelewer 

kan word.  

 

Dit is belangrik dat die berader bewustheid en kennis van sy eie kulturele 

agtergrond sal hê alvorens hy begrip kan verkry vir sy kliënt se kulturele 

agtergrond. Dit is vir die berader ook noodsaaklik om bewustheid van en begrip 

vir die kliënt en sy omgewing te verkry. Dit dui daarop dat verskeie elemente in 

ag geneem moet word ten einde suksesvolle beradingsuitkomste te verkry. 

 

9.8.2  Gevolgtrekkings 
 
Die volgende gevolgtrekkings kan met betrekking tot elemente gemaak word: 

 

 Met behulp van ervaringgebaseerde blootstelling moet die student tot 

bewustheid van sy eie wêreldbeskouing, kulturele agtergrond en 

aannames omtrent menslike gedrag gelei word, sodat hy respek vir die 
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waardigheid, uniekheid en vryheid van sy kliënt kan ontwikkel en begrip 

vir die kliënt verkry vanuit laasgenoemde se kulturele perspektief; 

 dit is vir die berader belangrik om tydens sy opleiding as student 

bevoegde professionele bystand te kry in die toepassing van 

multikulturele bewustheid, kennis en vaardighede. Die toepassing 

hiervan hang egter ook af van die integrering van die verworwe kennis 

met die praktyk. Die proses van conscientizacao of kritiese bewustheid 

is 'n konstante dimensie van enige hulpverleningsprofessie; 

 interpersoonlike kenmerke omsluit dikwels aangeleerde en 

gesosialiseerde gedrag soos geïnternaliseerde kulturele gebruike. 

Voorbeelde hiervan is individue wat hulle lewe volgens bygelowe rig, 

hulle daaglikse bestaan rondom rituele plooi wat kenmerkend van hulle 

kultuur is, of gedrag openbaar wat vanuit die eksterne omgewing deel 

van hulle interpersoonlike funksionering geword het. Die meeste van 

hierdie geïnternaliseerde kulturele gebruike is vir die multikulturele 

beradingsverhouding onskadelik, mits die berader daarvan bewus is en 

dit bestuur; 

 binne 'n multikulturele beradingsituasie kan die kultureel diverse kliënt 

rassisme en die gepaardgaande vooroordeel as verwerping van sy 

menswees, opvattings, tradisies en gebruike ervaar wat uiteraard 

nadelig op die hulpverleningsproses sal inwerk. Die tradisionele 

beradingsproses is daarom nie tot die kliënt se voordeel nie en kan 

hierdie kliënt skade berokken; 

 die tradisioneel Westerse beradingsbenadering blyk onvoldoende te 

wees om effektief aan die multikulturele kliënt diens te verskaf, 

aangesien hierdie benadering soos in akademiese handboeke 

opgeteken slegs op die Westerse kliënt gerig is; 

 die noodsaak om kwessies van ras, kultuur en etnisiteit aan te pak is 'n 

hoë prioriteit; 

 die opleidingsinstelling moet ook verantwoordelikheid neem om elke 

student daarvan bewus te maak dat alhoewel sy kulturele identiteit van 

dié van sy medestudent verskil, dit hom nie in 'n onderdanige óf 

verhewe posisie plaas nie, en dat elke student 'n gelyke en belangrike 

bydrae tot die groep te lewer het; 
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 geslag funksioneer as 'n deurlopende kulturele mag wat 'n kragtige 

invloed het op 'n persoon se houdings, die basis van kennis waaraan 'n 

persoon blootgestel word en waartoe iemand toegang het, en die 

interpersoonlike maniere en vaardighede wat 'n persoon ontwikkel in 

reaksie tot ander in sy omgewing. Hierdie onbewuste ideologieë moet 

versigtig ondersoek word en toenemende bewustheid daarvan moet 

geskep word met behulp van sensitiewer intervensie- en effektiewer 

beradingsopleiding; 

 ontwikkelingstadia dui daarop dat ouderdom 'n rol speel in die wyse 

waarop diverse individue in die samelewing funksioneer tydens 

verskillende lewensfases; 

 Die student moet kennis en vaardighede ontwikkel ten opsigte van sy 

kliënt se religieuse en spirituele menings, waardes en rituele, aangesien 

dit die kliënt se wêreldbeskouing, en psigososiale funksionering 

beïnvloed; 

 'n berader se gebrekkige kennis van sy kliënt se taal, mag vroeë 

terapeutiese terminering meebring; 

 die student moet bewus wees van die belang daarvan om die 

tradisionele geloofsgeneser te respekteer en erkenning te gee vir die 

waarde wat hy aan die terapeutiese proses toevoeg ten einde 'n goeie 

terapeutiese verhouding met die kliënt te handhaaf; 

 kultuur lei daartoe dat die kultureel diverse kliënt se ervaring uniek is en 

dat kliënte vanuit verskillende kulture verskillende sienings sal hê oor die 

betekenis van die lewe; 

 die multikulturele berader mag dus 'n meer suksesvolle terapeutiese 

uitkoms verkry indien hy sy behandelingsplan rig volgens die wyse 

waarop die kliënt sy probleem aanbied, asook deur van die kliënt se 

ondersteuningsisteem gebruik te maak; en 

 die student benodig ook bewustheid en kennis omtrent sosiopolitieke 

kwessies en die invloed daarvan op die lewens van sekere kliënte. 

Immigrasiekwessies, armoede, rassisme, stereotipering en politieke 

magteloosheid veroorsaak probleme wat die beradingsproses negatief 

mag beïnvloed. Die noodsaak van vaardighede om hierdie kwessies op 

gepaste wyse te hanteer spreek vanself. 
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9.8.3  Aanbevelings ten opsigte van Hoofstuk 8 
 

Die volgende aanbevelings ten opsigte van toepaslike elemente vir 'n model in 

multikulturele beradingsopleiding kan gemaak word:  

 

 Die berader moet voortdurend sy multikulturele bevoegdheid verfyn en 

ontwikkel in korrelasie met dit wat die kliënt se konteks vereis ten einde 

in kontak en voeling met sy kliënt te bly; 

 die uitdaging lê daarin om die student reeds tydens opleiding 'n 

bewustheid te laat ontwikkel oor die wyse waarop sy eie kulturele 

agtergrond, ervarings, houdings en vooroordele sielkundige prosesse 

beïnvloed;  

 die grootste uitdaging vir 'n gemeenskap is die ernstige strewe om 'n 

multikulturele samelewing te word wat vir almal gelyke toegang tot 

geleenthede bied; 

 mag en onderdrukking kan 'n belangrike rol speel in die wyse waarop 

ons betekenis aan ons lewens gee en die navorser moet dit in gedagte 

hou wanneer hy navorsingsvrae ontwikkel; 

 elemente soos rassisme, stereotipering en etnosentrisme vorm die 

grootste hindernisse in die beradingsproses. Alvorens hierdie sake en 

die diskriminerende uitwerking daarvan nie verwyder en reggestel word 

nie, sal die berader nie multikulturele bevoegdheid ontwikkel nie. Hierdie 

proses moet op institusionele vlak geskied ten einde opleiding regverdig 

en kultureel sensitief aan te bied en aan die student 'n effektiewe 

multikulturele beradingsopleiding te verskaf. Die instelling, departement 

en personeel moet 'n daadwerklike poging aanwend om hierdie 

elemente op 'n effektiewe manier in die kiem te smoor. Slegs dan sal die 

student die regte leiding kan kry om kulturele empatie teenoor die 

diverse kliënt te toon en hom onvoorwaardelik te aanvaar; en 

 om die self as 'n multikulturele self te definieer impliseer die gereelde en 

bewuste ervaring van die self as lojaal tot en die aanvaarding van 

hierdie multikulturele faktore. Die individu moet dus die vermoë 
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ontwikkel om hierdie multikulturele eienskappe en kwaliteite by ander te 

omarm en te aanvaar. 

 

9.9  'N OORSIG VAN DIE MODEL  
 

'n Oorsig van die multikulturele model vir beraders betrokke in multikulturele 

berading word vervolgens gebied.  

 

9.9.1  Doel  
 
Die doel van hierdie model is om 'n geïntegreerde raamwerk gebaseer op 

ervaringsleer, aan opleidingsinstellings te bied om deur die opleidingsproses 

beraders ten volle toe te rus met alle nodige bevoegdhede ten einde binne 'n 

multikulturele omgewing hulp te verleen. 

 
9.9.2  Aannames 
 
Die metateoretiese aanname is gebaseer op Sue, Ivey en Pedersen se 

multikulturele beradingsteorie en die multikulturele beradingsbevoegdhede van 

die Association of Multicultural Counseling and Development. Die werkwyse is 

gebaseer op die psigoterapeutiese wêreldbeskouing wat fokus op die 

akkommodering van alle komponente van die individu en sy omgewing. 

 

9.9.3  Die konteks 
 

Die konteks van die multikulturele beradingsmodel is opleidingsinstellings wat 

op die opleiding van beraders fokus.  
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9.9.4 Identifisering van die sentrale en verwante 
kategorieë voortspruitend uit die navorsing 

 
 
 
KATEGORIEË 
 

 

SUBKATEGORIEË 

KATEGORIE I:  
DIE VERSKYNSEL 

 

 

Subkategorie 1:  
Beginsels 

• Daar is 'n verskynsel dat 

beraders in Suid-Afrika deur 

die opleidingsinstelling nie 

multikultureel bevoeg opgelei 

word nie. 

• Waarde-oriëntasie van die 

kliënt moet in gedagte gehou 

word 

• Erkenning van 

rasgeoriënteerde denke 

• Erken die uniekheid van 

kliënt  

• Self assessering moet 

ingebou word 

• Multikulturele bevoegdheid 

as verskynsel moet 

geëvalueer word 

• Gelyke toegang tot 

hulpverlening moet 

onderhandel word 

• Vaardigheid in multikulturele 

supervisie moet aangeleer 

word 
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• Sosiale regverdigheid as 

verskynsel moet bestudeer 

           word 

KATEGORIE II:  
OORSAAKLIKE FAKTORE 

 

• Politieke bestel as oorsaaklike 

faktor moet in berekening 

gebring word. 

KATEGORIE III:   
KONTEKS 

 

• Onwilligheid tot verandering 

moet binne konteks gesien 

word 

• Kultuurtoepaslike 

vaardighede moet binne 

konteks aangespreek word 

• Rassisme, etnosentrisme en 

stereotipering moet binne 

konteks hanteer word 

• 'n Westerse benadering moet 

binne konteks met 'n Afrika-

perspektief hanteer word 

 
 

KATEGORIE IV  
TUSSENKOMENDE TOESTANDE

• Ongemak om bewustelike en 

onbewustelike 

rassisme/stereotipering aan 

te spreek 

• Ongemak om diversiteit 

tussen kultuurgroepe aan te 

spreek 

• Opleidingsinstelling fokus nie 

op ervaringsleer en 

geïntegreerdheid op alle 

vlakke nie. 
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KATEGORIE V  
AKSIE/INTERAKSIE 

 

SUBKATEGORIE 1:   
PROSESSE   

• Opleidingsprosesse in 

multikulturele berading begin 

by 'n besliste filosofie waar 

multikulturaliteit ondersteun 

word. 

• Die proses van institusionele 

ondersteuning in opleiding 

moet beding word alvorens 

opleiding kan begin 

• Die bevordering van 

institusionele 

diversiteitsprosesse moet 

onderhandel word 

• Die individu bevind hom in 

die konteks van 'n 

multikulturele omgewing wat 

deur prosesse bepaal word 

en reeds met opleiding 

benadruk moet word 

• Die proses om 

departementele ontwikkeling 

binne opleidingsinstellings te 

bestuur is belangrik 

• Die ontwikkelingsproses van 

'n multikulturele kurrikulum 

vir berading is noodsaaklik 

• Die doelbewuste bevordering 

van die student se leerproses 

deur middel van 

multikulturele klasse  

• Tydsduur van multikulturele 
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opleiding as deurlopende 

leerervaring moet as proses 

uiteengesit word en nie as 'n 

eendimensionele aksie nie 

• Die prosesse ter sprake in 

berading moet 

gekonseptualiseer word 

• Aanvaarding van verskille in 

die beradingsprosesse is 

noodsaaklik 

 

 SUBKATEGORIE 2:  
ELEMENTE   

• Identifiseer die interne 

elemente wat 'n invloed kan 

uitoefen op multikulturaliteit 

in die opleiding 

• Die akkulturasie van 

individue as eksterne 

element het 'n invloed op 

multikulturele opleiding 

• Oordrag en teenoordrag kan 

as interne aspek 'n invloed 

op multikulturele opleiding 

uitoefen 

• Tradisionele genesing vanuit 

die Afrika-konteks as 

eksterne element het 'n plek 

in die beradingsproses en 

moet 'n plek binne opleiding 

kry 

• Geloof as interne element 

moet gekonseptualiseer word
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•  invloed moet in die opleiding 

van beraders aandag geniet 

• Sosio-ekonomiese en 

politieke kwessies as 

eksterne elemente het 'n 

invloed op multikulturele 

berading en moet 

gekonseptualiseer word in 

die leerervaring 

 

KATEGORIE VI  
GEVOLGE  
 

Die subkategorieë wat vanuit hierdie 

kategorie spruit word as proposisies 

wat aanvaar is, hiernaas aangebied 

 
 

9.9.5  Proposisies waarop model berus 
 

Proposisies van toepassing in die model is soos volg: 

 
Proposisie 1 
Die opleidingsinstelling met 'n toepaslike filosofie sal vanuit verskillende 

benaderings, Westers sowel as nie-Westers.multikulturele opleiding aan die 

student verskaf. Rassisme en persoonlike bevoorregting sal verwyder wees en 

gelyke mag sal gedeel word.  

 

Proposisie 2 
Die kliënt vanuit 'n ander kultuur sal voel dat die berader wat multikulturele 

bewustheid, kennis en vaardighede besit hom respekteer, aanvaar en vir hom 

begrip het. Dit mag voorkom dat berading vroeg getermineer word. 
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Proposisie 3 
Indien die student nie multikulturele beradingsopleiding ontvang nie, sal hy nie 

multikultureel bevoeg wees om aan die kliënt vanuit 'n ander kultuur 

suksesvolle dienslewering te verskaf nie.  

 

Proposisie 4 
Weens die vorige politieke bestel en die uitwerking wat dit steeds op tersiêre 

opleiding het, mag multikulturele opleiding wat sonder die nodige agtergrond en 

kennis geskied, onsuksesvol wees. Die student wat vanuit 'n vorige politieke 

bestel persoonlike bevoorregting beleef het, sal moontlik ook moeiliker in 'n 

opleidingsproses tot multikulturele berading bemagtig word, aangesien hy 

onwillig mag wees om 'n bevoorregte posisie prys te gee. 

 

Proposisie 5 
In die Suid-Afrikaanse konteks is die opleidingsinstelling nie genoegsaam 

ingestel op multikulturele vaardigheid nie. Die opleidingsinstelling steun 

hoofsaaklik op die Westerse benadering en fokus nie op 'n gepaste benadering 

waar multikulturaliteit met 'n Afrika-aanslag in die kurrikulum ingefaseer word 

nie. 

 

Indien 'n berader nie vanuit verskillende kulturele benaderings opgelei word 

nie, sal die beradingsproses met die kliënt vanuit 'n ander kultuur nie 

suksesvolle uitkomste bied nie, berading mag vroeg getermineer word en 

beradingsdienste sal vir baie kliënte ontoeganklik wees. 

 

Proposisie 6 
Indien vooroordeel en rassisme deel vorm van multikulturele groepe mag dit 

deur middel van ervaringsleer teëgewerk word. 

 

Proposisie 7 
Indien die student nie begrip het vir die kliënt se kulturele agtergrond, 

wêreldbeskouing en sistemiese kontekstuele perspektief nie, sal hy die kliënt 

nie kan help nie. 
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Proposisie 8 
'n Paradigmatiese perspektief is nodig van waaruit die komponente van 'n 

multikulturele model vir berading aangebied kan word. 

 
Proposisie 9 
Indien die student nie bereid is om rassekwessies in die klaskamer te 

konfronteer en daaraan aandag te gee nie, mag dit sy vermoë tot gepaste 

multikulturele berading in die praktyk nadelig beïnvloed. 

 

Proposisie 10 
Indien die student nie die kliënt se kulturele agtergrond ken nie, sal hy nie 

respek en aanvaarding ontwikkel vir die kliënt vanuit 'n ander kultuur nie. Hy sal 

dus ook nie waardering en respek vir verskille hê nie. Hy sal nie bewustheid, 

kennis en vaardighede ontwikkel om met hierdie kliënt te werk nie. Hy sal dus 

nie die term multikulturaliteit kan ontsluit nie. 

 

Proposisie 11 
Opleidingsprosesse moet multikulturaliteit ook as deel van 'n deurlopende 

proses integreer.  
 

9.10  EVALUERING VAN DIE MODEL 
 

Die voorgestelde model is nie 'n prosesmodel nie, maar 'n struktuurmodel wat 

alle komponente omsluit ten einde die belangrikheid van 'n geïntegreerde 

leerervaring vir die berader in opleiding daar te stel. Die multikulturele 

beradingsmodel word aan die hand van Chinn en Kramer se kriteria (1991:128) 

geëvalueer. Hierdie kriteria word vervolgens verduidelik. 
 

9.10.1 Duidelikheid 
Met die kriterium van duidelikheid word verwys na die konsekwentheid en 

helderheid van die teorie wat benut is. Die duidelikheidskriterium wat hier 

toegepas word, sluit subkriteria van semantiese duidelikheid, semantiese 

konsekwentheid, strukturele duidelikheid en strukturele konsekwentheid in. Die 

navorser het gepoog om semantiese duidelikheid binne hierdie model te bied 
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deur konsepte voldoende te definieer en aan die eis van semantiese 

konsekwentheid te voldoen deur die konsepte en aannames streng 

ooreenkomstig die gegewe definisies te gebruik. Strukturele duidelikheid in die 

konteks van hierdie evaluering verwys na die logiese verbande of beredenering 

wat die navorser ooreenkomstig die teorie toegepas het.   
 

9.10.2 Eenvoud 
 
Volgens Chinn en Kramer (1991:134) vereis teoretiese eenvoud dat 'n 

minimum aantal elemente binne elke beskrywende kategorie teenwoordig is. 

Die navorser het gepoog om kompleksiteit tot die minimum te beperk namate 

die model ontwikkel het. 

 

9.10.3 Veralgemeenbaarheid 
 
Met veralgemeenbaarheid word verwys na die mate van abstraktheid van die 

model. Die navorser het gepoog om die omvang van die konsepte binne die 

teorie te vereenvoudig en werklike belewenisse in die praktyk te reflekteer 

 

9.10.4 Empiriese toepaslikheid 
 
In die evaluering van empiriese toepaslikheid van 'n teorie moet die konsepte 

en doelstellings sowel as die aard van die subkonseptuele verhoudings en 

definisies bepaal word. Die navorser het gepoog om konsepte wat realisties 

begrond is in te bou ten einde te voorkom dat empiriese toepaslikheid negatief 

beïnvloed mag word. Riglyne vir die operasionalisering van die model is deur 

middel van konsensusgesprekke met kundiges na afloop van die begronding 

van die model opgestel. Chinn en Kramer (1991:129) het bepaalde kriteria vir 

evaluering daargestel wat in hierdie konsensusgesprekke benut is, naamlik: 

 

 Hoe duidelik is die model? 

 Hoe eenvoudig is die model? 

 Hoe algemeen is die model? 
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 Hoe toepaslik is die model? 

 Hoe belangrik is die model? 

 

Evaluering is deur twee onafhanklike deskundiges met navorsings- en 

kurrikulumkundigheid onderneem. Kommentaar is ontvang en 

regstellings/verbeterings is aangebring. Die volgende kommentaar is ontvang: 

 

 Die konteks van die model moet duideliker gestel word; 

 die huidige beleidsraamwerk vir multikulturele opleiding moet gestel 

word; 

 die koherente lyn van logiese beredenering moet aandag kry; 

 die essensie van multikulturaliteit moet in 'n teoretiese model uiteengesit 

word; 

 denkspronge wat voorkom moet uitgeskakel word; 

 die storielyn moet duideliker na vore kom; en 

 die model is belangrik in die opleidingskonteks van Suid-Afrika.  
 

9.11  DIE EVALUERING VAN DIE NAVORSINGSPROSES 
9.11.1 Geldigheidsevaluering van Pandit (1996) 
 

Volgens Pandit (1996:45) is dit belangrik om 'n gegronde studie se geldigheid 

te beoordeel. In hierdie studie is 'n goed gegronde teorie induktief verkry vanuit 

data wat aan teoretiese uitbouing onderwerp is en na aanleiding van die 

volgende kriteria beoordeel is: 

 

 Konstrukgeldigheid is bevorder deurdat operasionele prosedures 

duidelik gespesifiseer is; 

 interne geldigheid is bevorder deurdat oorsaaklike verhoudings 

opgestel is, wat aantoon dat sekere toestande tot ander toestande 

lei. Dit dien die vertrouenswaardigheid van die studie se bevindinge; 

 eksterne geldigheid is bevorder deurdat 'n duidelike area vasgestel is 

waartoe die studie se bevindinge veralgemeen kan word. Hier word 

verwys na analitiese en niestatistiese veralgemening wat 
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veralgemening van 'n spesifieke stel bevindinge tot 'n breër teorie 

vereis en nie tot 'n breër populasie nie; en  

 betroubaarheid is bevorder deurdat die handelinge van die studie, 

met name die data-insamelingsprosedure, herhaal kan word met 

dieselfde resultate.  

 

Samevattend is geldigheid dus bevorder deur 'n volgehoue soeke na bewyse 

wat die na vore komende teorie bevestig of verwerp. Konstante vergelykende 

analise het die resultate van die studie geregverdig wat verseker het dat 

inherente geldigheid en interne konsekwentheid voorgekom het.  

 

9.11.2 Evaluering van vertrouenswaardigheid  
 

Volgens Brown, Stevens, Troiano en Schneider (2002:8) verwys 

vertrouenswaardigheid na die kontekstuele deeglikheid van waaruit die waarde 

van die navorsing beoordeel kan word. Volgens Strauss en Corbin (in Brown, et 

al., 2002:8) en Strauss en Corbin (1998:270-272) is agt kriteria of algemene 

kontekstuele vrae ten opsigte van hierdie studie toepaslik ten einde die 

vertrouenswaardigheid van die navorser se gegronde teorie te kon bevestig, 

naamlik: 

 

Kriterium een: Die boublokke van enige teorie is 'n stel konsepte gegrond in 

data. Vrae sal ontstaan, byvoorbeeld soos of die teorie konsepte gegenereer of 

gebruik het en watter bronne gebruik is.  

 

Die navorser het konsepte gevorm met behulp van onderhoude, dokumente, 

lewensbeskrywinge en filosofiese geskrifte, en hierdie konsepte is gebruik om 

kategorieë en subkategorieë te ontdek.  

 

Kriterium twee: Hou die konsepte sistematies onderling verband met mekaar?  

 

Die konsepte hou sistematies onderling verband met mekaar en kom by 

herhaling in die koderingsproses voor. Eienskappe en dimensies is 
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geïdentifiseer en onderlinge sistematiese verwantskappe tussen kategorieë is 

geformuleer. Die sistematiese onderlinge verband tussen konsepte is dus deur 

middel van kodering vanuit die data geverifieer. 

 

Kriterium drie:  Is daar baie konseptuele verbindinge en is die kategorieë goed 

ontwikkel? Het kategorieë konseptuele digtheid? (Rykheid van die beskrywing 

van 'n konsep).  

 

Die navorser kon konseptuele verhoudings bepaal en die kategorieë is daaruit 

ontwikkel. Kodering het plaasgevind met voortdurende konstante vergelyking 

tydens data-insameling ten einde soveel moontlik konsepte te genereer. 

Kodering is lyn tot lyn gekodeer. 

 

Kriterium vier:  Is variasie in die verskynsel ingebou in die teorie? (Variasie 

toon aan dat 'n konsep onder verskillende toestande ondersoek in die teorie 

beskryf en ingevoeg is.)  

 

Konsepte is onder verskillende toestande ondersoek. Ander navorsers sou die 

pad van die navorser kon volg en die teorie verder uitbrei.  

 

Kriterium vyf: Is die toestande verduidelik waaronder variasie in die studie 

ingebou kan word? 

 

Alle data-insameling, kodering en toestande wat met die verskynsel verband 

hou, is in die verduideliking ingebou sodat ander navorsers in staat kan wees 

om die logika en die pad van die navorser te volg. Makro- en mikrotoestande is 

ingesluit, sowel as die wyse waarop hulle gebeurtenisse en aksies in die data 

beïnvloed. 

 

Kriterium ses:  Is die proses in aanmerking geneem?  

 

Die navorser het proses deurlopend in ag geneem met data-insameling, data-

analise, kodering en die bou van die teorie, en die proses is geïdentifiseer om 

aksie onder veranderende toestande te verduidelik. 
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Kriterium sewe:  Blyk die teoretiese bevindinge betekenisvol te wees en indien 

wel tot watter mate?   

 

Die navorser het kreatiwiteit en teoretiese sensitiwiteit aan die dag gelê ten 

einde hoë kwaliteit data in te samel en te kodeer, en getrag om bevindinge 

goed oor te dra. Die navorser het daarin geslaag om nuwe inligting te verskaf 

en riglyne vir aksie daar te stel ten einde bevoegde multikulturele 

beradingsopleiding te verskaf. Die teoretiese bevindinge behoort waardevolle 

multikulturele benuttingswaarde in te hou vir opleidingsinstellings wat 

professionele persone oplei in die professionele diensberoepe in Suid-Afrika. 

 

Kriterium agt:  Voldoen die teorie aan die toets van die tyd en word dit deel 

van die besprekings en idees wat uitgewissel word tussen relevante sosiale en 

professionele groepe?  

 

Die teorie voldoen wel deeglik aan die toets van die tyd en vorm tans in Suid 

Afrika die fokus van dringende belangstelling, veral onder akademici betrokke 

by die opleiding van professionele persone in die professionele diensberoepe. 

 

Vertrouenswaardigheid word versterk deur die hoeveelheid tyd wat in die veld 

en die data-insameling spandeer is; triangulasie van data (ondersoeking van 

data vanuit verskillende bronne, metodes, ondersoekers en teorieë); 

waaksaamheid ten opsigte van die subjektiewe lens en subjektiewe 

vooroordele wat die navorser na die studie bring; kartering van wat binne die 

grense werk; en uitwys van die beperkings van die studie (Brown, et al., 

2002:8). Lincoln en Guba (in Brown, et al., 2002:8) argumenteer dat 

vertrouenswaardigheid verkry word deur die bevredigende bereiking van vier 

konstrukte wat verband hou met geloofwaardigheid, oordraagbaarheid, 

betroubaarheid en bevestigbaarheid, wat tesame die toepaslikheid, digtheid en 

neutraliteit van die studie bevestig. Al vier hierdie konstrukte moet bevredigend 

bereik word voordat die navorsing as vertrouenswaardig beskou word.  
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9.11.3  Geloofwaardigheid 
 

Geloofwaardigheid verwys na die hoeveelheid data-insameling wat die 

veelvuldige werklikhede van die verskynsel akkuraat reflekteer. 

Geloofwaardigheid is bereik deur langdurige betrokkenheid by die respondente 

en die triangulasie van die data.  

 

Negatiewe gevalle-analise is ook 'n belangrike faktor. Dit behels die versigtige 

ondersoek van die individu wat geblyk het 'n uitsondering in die navorsing te 

wees. Hierdie gevalle moet deeglik ondersoek word ten einde die verskille te 

begryp en dit in die model te inkorporeer. Dit verskaf buigsaamheid en variasie 

wat benodig word om 'n gegronde teoretiese model te versterk. Die navorser 

het egter nie individuele gevalle gehad wat 'n uitsondering was nie.  

 

Die gebruikmaking van portuurgroepeksaminering verleen bystand in die 

verheldering van aspekte van data-analise wat per abuis deur die navorser 

uitgelaat is. Die portuurgroep dien as 'n klankbord vir die navorser deurdat dit 

verskillende lense aan die navorser bied om data te analiseer, asook deurdat 

dit betekenisvolheid tot die navorsing toevoeg. Die teorie is direk gegrond in die 

data wat vanaf die respondente verkry is en reflekteer die vlakke, dimensies en 

toestande van hulle ervaring (Brown, et al., 2002:9).  

 

Volgens Chiovitti en Piran (2003:430) verwys geloofwaardigheid na die 

getrouheid van die beskrywing van die verskynsel en na die 

vertrouenswaardigheid van die bevindinge. In hierdie studie verwys 

geloofwaardigheid na die akkuraatheid waarmee die verskynsel van 

multikulturele beradingsopleiding deur die data-insameling en data-analise 

geïdentifiseer en beskryf is.  

 

Patton (in Hoepfl, 1997) noem dat geloofwaardigheid betrekking het op die 

rykheid van ingesamelde inligting en die analitiese vermoë van die navorser, 

eerder as op die omvang van die steekproef. Geloofwaardigheid is bevorder 

met behulp van die triangulasie van metode en data. Segmente van die rou 
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data is aan die navorser se promotor beskikbaar gestel om te analiseer. Lincoln 

en Guba soos aangehaal deur Hoepfl (1997). 

  

9.12  AANBEVELINGS  
 

Hierdie multikulturele model bied aan opleidingsinstellings die geleentheid om 

multikulturaliteit in die opleidingsprogram te vestig. Dit is egter noodsaaklik dat 

meganismes gevestig word om opleidingspersoneel by multikulturele berading 

en opleidingsprosesse in dié verband betrokke te maak. Vir 

langtermynoplossings sal daar 'n effektiewe verandering in beleid moet kom ter 

wille van die nodige ondersteuning, voorsiening en kennis aan 

opleidingsinstellings ten einde hierdie model suksesvol te implementeer. 

 

Aanbevelings vanuit die navorsing wat gedoen is, dui daarop dat riglyne vir die 

toepassing van die model ontwikkel sal moet word sodat dit met behulp van 'n 

handleiding effektief binne die opleidingsituasies toegepas kan word. 

 

9.13  TEN SLOTTE 
 

Hierdie navorsingsproses het 'n ongegronde teorie wetenskaplik begrond. Die 

multikulturele beradingsmodel vir tersiêre opleiding bied 'n waardevolle 

toevoeging tot die beroepstatus van berading in die professionele 

diensberoepe. Berading sal die individuele behoeftes van die kliënt vanuit 'n 

diverse kultuur (insluitend die behoefte aan begrip vir sy uniekheid) moet 

herken en erken, maar ook ruimte moet laat vir aanpassing en ontwikkeling. 

Verdere navorsing moet onderneem word in noue samewerking met die 

professies wat reeds deurlopende multikulturele opleiding aan beraders 

verskaf. Die ervaring en agtergrond van hierdie professionele persone kan 

waardevolle insette vir multikulturele berading lewer en dit sodoende rugsteun 

en verder uitbou. Dit is ewe-eens noodsaaklik dat die multikulturele berader op 

'n voortgaande basis bemagtig word om oor bewustheid, kennis en 

vaardighede te beskik om met die multikulturele kliënt te werk.  

 



 276

Hierdie multikulturele beradingsmodel sou as vertrekpunt kon dien vir die 

fasilitering, bevordering, instandhouding en voortdurende verfyning van die 

opleiding in multikulturele berading aan opleidingsinstellings. As sodanig bied 

dit dus 'n nuwe en verdere uitdaging aan die navorser self ten opsigte van 

hierdie voltooide projek, maar ook aan toekomstige navorsers. 
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TITEL VAN NAVORSINGSPROJEK: 
'n Multikulturele beradingsmodel vir tersiêre opleiding in die professionele 

diensberoepe. 

 

AKADEMIESE DOEL VAN NAVORSING 
Voltooiing van doktorale studie in Spelterapie.   

 

AKADEMIESE INSTELLING 
Universiteit van Suid-Afrika, Departement: Rigting-Spelterapie. 

 

PROMOTOR 
Dr C. H. M. Bloem. 

 

NAVORSINGSDOEL VAN STUDIE 
Die primêre doel van die studie is om 'n multikulturele beradingsmodel vir 

deurlopende tersiêre opleiding in berading in Suid-Afrika te ontwikkel en die 

benuttingswaarde daarvan te evalueer. 

 

PROSEDURES 
Ek verstaan dat 'n onderhoud met my gevoer sal word wat handel oor die 

onderwerp van studie. Ek verstaan ook dat die inhoud van hierdie onderhoud 

op band opgeneem sal word vir navorsingsdoeleindes alleen. 
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onderhoud. 

 

VOORDELE 
Ek verstaan dat daar geen voordele spruit uit my deelname aan hierdie studie 

nie. Die resultate van die navorsing mag my egter help om insig in my eie 

multikulturele berading te bekom. 

 

RESPONDENT SE REGTE 
Ek mag ter eniger tyd tydens die navorsingsprojek as respondent onttrek. 

 

FINANSIËLE VERGOEDING 
Deelname aan hierdie navorsing sal vir my geen finansiële vergoeding inhou 

nie. Ek kan ook nie aanspraak maak op enige vorm van finansiële bydraes nie. 
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My identiteit sal slegs bekend wees aan die navorser wat onderneem om alle 

inligting vertroulik te hanteer. Ek verstaan dat daar nie in die resultate van die 

studie na my identiteit verwys sal word, of dat dit bekend gemaak sal word nie. 

My deelname aan die studies sal ook vertroulik bly. 

 

Indien ek enige vrae rakende die studie het kan ek, Marianne van der Hoven, 

persoonlik kontak by (0845563409). 

 

 

 

 

 

 



 297

Ek verstaan alle aspekte in hierdie dokument en neem vrywillig deel aan 
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BYLAAG 4.1 
 

MULTIKULTURELE BERADINGSBEVOEGDHEDE 
 

 

I.  Berader bewustheid van eie kulturele waardes en vooroordele 
A. Houdings en sienings 
 

Die kultureel vaardige berader het beweeg van kultureel onbewustheid tot 

bewustheid en sensitiwiteit van sy eie kulturele erfenis en waardering en 

respek vir verskille.  

1. Die kultureel vaardige berader is bewus van hoe sy eie kulturele 

agtergrond, ervarings en houdings, sielkundige prosesse beïnvloed.  

2.  Die kultureel vaardige berader is in staat om die beperking van sy eie 

bevoegdhede en kundigheid te erken.  

3. Die kultureel vaardige berader is gemaklik met verskille wat bestaan 

tussen homself en die kliënt in terme van ras, etnisiteit, kultuur en 

menings.  

 

B.  Kennis  
 

1. Die kultureel vaardige berader het spesifieke kennis omtrent sy eie 

rasse en kulturele erfenis en hoe dit sy definisies van normaliteit, 

abnormaliteit en die proses van berading persoonlik en professioneel 

affekteer.  

2. Die kultureel vaardige berader besit kennis en begrip omtrent die wyse 

waarop onderdrukking, rassisme, diskriminasie en stereotipering hom 

persoonlik asook sy werk affekteer. Dit lei daartoe dat hy sy eie 

rassistiese houdings, menings en gevoelens erken. Alhoewel hierdie 

standaarde tot alle groepe van toepassing is, beteken dit vir die wit 

berader dat hy begrip het vir die wyse waarop hy direk of indirek 
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voordeel getrek het uit individuele, institusionele en kulturele rassisme 

(wit identiteitsontwikkelingsmodel).  

3. Die kultureel vaardige berader besit kennis omtrent hulle sosiale impak 

op andere. Hulle het begrip van kommunikasiestyl verskille, hoe hul 

styl mag bots met die beradingsproses met die kliënt vanuit 'n ander 

kultuur en hoe om die impak wat dit mag hê te antisipeer.   

 

C.  Vaardighede  
 

1. Die kultureel vaardige berader soek opleiding om sy begrip en 

effektiwiteit in werk met kultureel verskillende populasies te verbeter. 

Erkenning van die beperking van sy bevoegdhede lei tot (a) soeke na 

konsultasie; (b) soeke vir verdere opleiding; (c) verwysing na meer 

gekwalifiseerde individue of bronne; of (d) raak betrokke in 'n 

kombinasie van hierdie aspekte.  

2. Die kultureel vaardige berader poog voortdurend om homself as rasse 

en kulturele wese te verstaan en soek aktief 'n nierassistiese identiteit.  

 

II.  Berader bewustheid van kliënt se wêreldbeskouing  
A.  Houdings en menings   
 

1. Die kultureel vaardige berader is bewus van sy negatiewe emosionele 

reaksie tot ander rasse en etniese groepe wat nadelig mag wees vir sy 

kliënt. Hy is gewillig om eie menings en houdings te kontrasteer met 

daardie van die kultureel verskillende kliënt op 'n niebeoordelende 

wyse.  

2. Die kultureel vaardige berader is bewus van sy stereotipering en 

vooropgestelde idees wat hy mag hê ten opsigte van rasse en etniese 

minderheidsgroepe.  

 

B Kennis  
 

1. Die kultureel vaardige berader besit spesifieke kennis en inligting 
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omtrent spesifieke groepe waarmee hy werk. Hy is bewus van die 

lewenservarings, kulturele erfenis en historiese agtergrond van sy 

kultureel verskillende kliënt. Hierdie spesifieke bevoegdheid word sterk 

verbind tot die minderheid identiteitsontwikkelingsmodelle beskikbaar 

in die literatuur.  

2. Die kultureel vaardige berader het begrip hoe ras, kultuur, etnisiteit, 

persoonlike vorming, beroepskeuses, manifestasie van sielkundige 

versteurings, hulpsoekend gedrag en die gepastheid of ongepastheid 

van 'n benadering berading, affekteer.  

3. Die kultureel vaardige berader het begrip en kennis omtrent sosio-

politieke invloede wat op die lewens van rasse en etniese minderheids- 

groepe impakteer. Immigrasiekwessies, armoede, rassisme, 

stereotipering en magteloosheid veroorsaak groot letsels wat die 

beradingsproses mag beïnvloed.  

 

C.  Vaardighede.   
 

1. Die kultureel vaardige berader behoort homself bekend te maak met 

relevante navorsing en die nuutste bevindinge met betrekking tot 

geestesgesondheid en geestesversteurings van verskeie etniese en 

rasse groepe. Hy behoort aktief te soek na opleiding wat kennis, begrip 

en multikulturele vaardighede ontwikkel.  

2. Die kultureel vaardige berader word aktief betrokke met minderheids- 

individue buite die beradingsopset (gemeenskapsgebeurtenisse, 

sosiale en politieke funksies, vieringe, vriendskappe, bure) sodat sy 

perspektiewe van die minderheidsindividu meer is as akademiese of 

dienslewering ervaring.  

 

III.  Kultureel Gepaste Intervensie Strategieë 
A.  Houdings en Menings  
 

1. Die kultureel vaardige berader respekteer die kliënt se religieuse en/of 

spirituele menings en waardes wat taboes insluit omdat dit 
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wêreldbeskouing, psigososiale funksionering en uitdrukking van 

ongemak affekteer.  

2. Die kultureel vaardige berader respekteer inheemse dienslewering 

praktyke en respekteer minderheidsgemeenskappe se intrinsieke 

dienslewering netwerke.   

3. Die kultureel vaardige berader waardeer tweetaligheid en beskou nie 'n 

ander taal as 'n struikelblok tot berading nie.  

 

B.  Kennis  
 

1. Die kultureel vaardige berader het 'n duidelike en eksplisiete kennis en 

begrip van die generiese eienskappe van berading en terapie 

(kultuurgebonde, klasgebonde en eentalig) en hoe dit mag bots met die 

kulturele waardes van verskeie minderheidsgroepe.  

2. Die kultureel vaardige berader is bewus van institusionele hindernisse 

wat die minderheidsgroep verhoed om geestesgesondheidsdienste te 

gebruik.  

3. Die kultureel vaardige berader het kennis omtrent die potensiële 

vooroordeel in assesseringsinstrumente en maak gebruik van 

prosedures en interpreteer bevindings met in agneming van die 

kulturele en linguistiese eienskappe van die kliënt.  

4. Die kultureel vaardige berader het kennis omtrent minderheidsfamilie 

strukture, hiërargieë, waardes en menings. Hy het kennis omtrent die 

gemeenskapseienskappe en die bronne in die gemeenskap, sowel as 

die familie.  

5. Die kultureel vaardige berader behoort bewus te wees van relevante 

diskriminerende praktyke op die sosiale- en gemeenskapsvlak wat 

moontlik die sielkundige welsyn van die populasie wat bedien word 

mag affekteer.  

 

C.  Vaardighede 
 

1. Die kultureel vaardige berader is in staat om in 'n verskeidenheid 
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verbale en nieverbale dienslewering betrokke te raak. Hy is in staat om 

beide verbale en nieverbale boodskappe akkuraat en gepas te stuur. 

Hy is nie gebind tot slegs een metode of benadering van dienslewering 

nie, en herken dat diensleweringstyle en benaderings kultuurgebonde 

mag wees. Wanneer hy aanvoel dat sy diensleweringstyl beperk is en 

potensieel onvanpas is, kan hy die negatiewe impak daarop antisipeer 

en verbeter.  

2. Die kultureel vaardige berader is in staat om institusionele intervensie 

vaardighede uit te voer ten behoewe van sy kliënt. Hy kan die kliënt 

help om te bepaal watter probleem ontstaan vanuit rassisme of 

vooroordeel teenoor ander (die konsep van gesondheid paranoia) 

sodat die kliënt sy probleme nie onvanpas verpersoonlik nie.  

3. Die kultureel vaardige berader is nie sku om te konsulteer met 

tradisionele genesers, religieuse en spirituele leiers van die kultureel 

verskillende kliënt wanneer gepas nie.   

4. Die kultureel vaardige berader neem verantwoordelikheid om die kliënt 

se voorkeur taal te gebruik of maak gepaste verwysings. 'n Ernstige 

probleem ontstaan wanneer die berader nie die taal van die kliënt 

magtig is nie. Indien dit die geval is, behoort die berader (a) 'n tolk te 

kry met kulturele kennis en gepaste professionele agtergrond, of (b) 

verwys na 'n berader wat kundig en bevoeg is in die kliënt se taal.  

5. Die kultureel vaardige berader het opleiding en kundigheid in die 

gebruik van tradisionele assessering- en toetsinstrumente. Hy het 

begrip vir die tegniese aspekte van die instrumente en is bewus van 

die kulturele beperkings. Dit lei daartoe dat hy toetsinstrumente tot 

voordeel van die diverse kliënt gebruik.  

6. Die kultureel vaardige berader behoort aandag te gee en te werk 

daaraan om vooroordele en bevooroordeelde, diskriminerende 

praktyke te elimineer. Hy moet bewus wees van sosio-politieke 

kontekste tydens evaluering en verskaffing van intervensies en behoort 

sensitiwiteit vir kwessies soos onderdrukking, seksisme, elitisme en 

rassisme, te ontwikkel.  

7. Die kultureel vaardige berader moet verantwoordelikheid neem vir 
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opvoeding van sy kliënt met betrekking tot sielkundige intervensie soos 

doelstellings, verwagtings, wetlike regte en beradersoriëntasie.  
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BYLAAG 5.1 
 

REËLS EN GEDRAG WAT BETREKKING HET OP 
SPESIFIEK SIELKUNDE SOOS UITEENGESIT DEUR 

DIE PROFESSIONELE GESONDHEIDSRAAD VAN SUID-
AFRIKA 

 

 

 

FORM 223 

 

 

PROFESSIONAL BOARD FOR PSYCHOLOGY 

RULES OF CONDUCT PERTAINING SPECIFICALLY TO 

PSYCHOLOGY 

 

1. Definitions 
 
 In this annexure the following definitions shall apply: 

 
“barter” means the acceptance of goods, services or other non-
monetary remuneration from clients in return for psychological services; 
 
“board” means the Professional Board for Psychology established by 
Government Notice No. R 75 of 16 January 1998; 
 
“children” means any person 14 years and younger and the expression 
“child” has a similar meaning;  
 
“client” means a user of psychological services, irrespective of whether 
the recipient of such services is an individual, a family, a group, an 
organisation or a community; 
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“competency” means the ability to conduct psychological acts for which 
a psychologist was trained and obtained a qualification as prescribed in 
terms of the Act; 
 
“confidential information”  means any information conveyed in 
confidence to a psychologist by a client, a colleague, a collateral source 
or other professional; 
 
“intern” means a person registered as an intern in psychology under 
the Act; 
 
“psychological services” means the acts of psychological 
assessment, diagnosis and intervention provided to a client; 
 
"psychologist" means a person registered under the Act as a 
psychologist, registered counsellor, psychometrist, psycho-technician, 
intern in psychology or student in professional psychology; 
 
“psychometrist” means a person registered as a psychometrist under 
the Act; 
 
“psycho-technician” means a person registered as a psycho-
technician under the Act; 
 
“registered counsellor” means a person registered as a registered 
counsellor under the Act; 
 
“section” means a section of the Act; 
 
“sexual harassment” means any act of sexual solicitation, physical 
advances, or verbal or non-verbal conduct that is sexual in nature, that 
occurs in connection with the psychologists’ activities or role as a 
psychologist and that is unwelcome, offensive or creates an untenable 
workplace or educational environment; 

 
“student”  means a person registered under the Act as a student in 
professional psychology; 
 
“test data” refers to the test protocols, record forms, scores and notes 
regarding an individual’s responses to test item data in any media; 
 
“the Act” means the Health Professions Act, 1974 (Act No. 56 of 1974); 
 
“the code” means these Rules. 
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CHAPTER 1 

PROFESSIONAL COMPETENCE 
 
2. General 
 

(1) A psychologist shall develop, maintain and encourage high 
standards of professional competence to ensure that the public is 
protected from professional practices that fall short of 
international and national best practice standards.  

 
(2) A psychologist shall accept that he or she is accountable for 

professional actions in all domains of his or her professional life. 
 
3. Competency limits 
 

(1) A psychologist shall limit his or her practice to areas within the 
boundaries of his or her competence based on formal education, 
training, supervised experience, and/or appropriate professional 
experience. 

 
(2) A psychologist shall ensure that his or her work is based on 

established scientific and professional knowledge of the discipline 
of psychology. 

 
4. Maintaining competency 
 

A psychologist shall maintain up to date competency in his or her areas 
of practice through continuing professional development, consultation, 
and/or other procedures in conformance with current standards of 
scientific or professional knowledge. 

 
5. Adding new competencies 
 

(1) When a psychologist is developing competency in a psychological 
service or technique that is either new to him or her or new to the 
profession, he or she shall engage in ongoing consultation with 
other psychologists or relevant professions and shall seek and 
obtain appropriate education and training in the new area.  

 
(2) A psychologist shall inform a client of the innovative nature and 

the known risks associated with the psychological services or 
techniques, so that such client can exercise freedom of choice 
concerning receipt of such services or the application of such 
techniques. 

 
6. Extraordinary circumstances 
 

A psychologist may during an emergency situation and when asked to 
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provide psychological services for which he or she has not obtained the 
necessary competence, provide such services to ensure that services 
are not denied.  

 
7. Personal impairment  
 

A psychologist who may be impaired as defined in the Act - 
 

(a) shall refrain from undertaking professional activities when there is 
the likelihood that his or her personal circumstances (including 
mental, emotional, physiological, pharmacological or substance 
abuse conditions), may prevent him or her from performing such 
professional activities in a competent manner;  

 
(b) shall be alert to signs of, and obtain appropriate professional 

assistance for, his or her personal problems at an early stage in 
order to prevent impaired performance;  and 

 
(c) shall if he or she becomes aware of personal circumstances that 

may interfere with his or her performing of professional duties 
adequately, take appropriate measures such as obtaining 
professional consultation or assistance, and determine whether 
he or she should limit, suspend or terminate his or her 
professional duties. 

 
8. Delegation of work 
 

A psychologist who delegates work to an employee, supervisee, 
psychometrist, registered counsellor, and research or a teaching 
assistant, shall take reasonable steps to - 

 
(a) avoid delegating such work to such person who has a multiple 

relationship with those being served that would likely lead to 
exploitation or loss of objectivity; 

 
(b) authorise only those responsibilities that such person can be 

expected to perform competently on the basis of training or 
experience;  and 

 
(c) ensure that such person performs those services competently. 

 
9. Use of interpreters 
 

A psychologist who engages the services of an interpreter shall take 
steps to ensure  
that – 
 

(a) such interpreter is, at minimum, bilingually fluent and is 
particularly conversant in the client’s language preference; 
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(b) the interpreter preferably holds a qualification approved by the 
council in interpretation; 

 
(c) where it is clear that a client is not fluent in the psychologist’s 

language, at minimum, the services of an interpreter be proposed 
to such client; 

 
(d) the interpreter does not have a multiple relationship with a client 

being served that would likely lead to exploitation or loss of 
objectivity;  and 

 
(e) ensures that an interpreter performs the delegated tasks 

competently.  
 
 

CHAPTER 2 
PROFESSIONAL RELATIONS 

 
10. Respect for human rights and others 
 

(1) A psychologist shall respect the dignity and worth of a client and 
shall strive for the preservation and protection of fundamental 
human rights in all professional conduct. 
 

(2) A psychologist shall respect the right of a client to hold values, 
attitudes, beliefs, and opinions that differ from their own.  
 

(3) A psychologist shall recognise the inalienable human right to bodily 
and psychological integrity, including security in and control over his 
or her body and person, and the right not to be subjected to any 
procedure or experiment without his or her informed consent which 
shall be in a language that is easily understood by him or her. 

 
(4) A psychologist shall never coerce a recipient of a psychological 

service into complying with the provision of such service nor shall 
he or she compel a client to give self-incriminating evidence via the 
use of psychological techniques or otherwise.  

 
11. Informed consent to professional procedures 
 

(1) When a psychologist conducts research or provides assessment, 
psychotherapy, counselling, or consulting services in person or 
via electronic transmission or other forms of communication, he or 
she shall obtain the written informed consent of a client, using a 
language that is reasonably understandable to such client.  

 
(2) Taking into account that the content of written informed consent 

referred to in sub-rule (1) will vary depending on circumstances, 
informed consent ordinarily requires that a client - 
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(a) has the capacity to consent; 

 
(b) has been provided with information concerning 

participation in the activity that reasonably might affect his 
or her willingness to participate, including limits of 
confidentiality and monetary or other costs or 
reimbursements; 

 
(c) is aware of the voluntary nature of participation and has 

freely and without undue influence expressed consent;  
and 

 
(d) has had the opportunity to ask questions and receive 

answers regarding those activities:  Provided that, in the 
case of a client who are legally incapable of giving 
informed consent, a psychologist shall nevertheless - 

 
(i) provide an appropriate explanation; 

 
(ii) seek the client’s assent; 

 
(iii) consider such client’s preferences and best 

interests;  and  
 
(iv) obtain appropriate permission from a legally 

authorised person, if such substitute consent is 
permitted or required by law, but if consent by a 
legally authorised person is not permitted or 
required by law, a psychologist shall take 
reasonable steps to protect the client’s rights and 
welfare. 

 
(3) When psychological services are court ordered or administratively 

decreed or ordered through mediation or arbitration, a 
psychologist shall - 

 
(a) inform the individual of the nature of the anticipated 

services, including whether the services were ordered and 
any limits of confidentiality, before proceeding; 

 
(b) appropriately document written or oral consent, permission 

or assent. 
 
12. Unfair discrimination 
 

(1) A psychologist shall not impose on a client, employee, research 
participant, student, supervisee, trainee, or others over whom he 
or she has or had authority, any stereotypes of behaviour, values 
or roles related to age, belief, birth, conscience, colour, culture, 
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disability, disease, ethnic and social origin, gender, language, 
marital status, pregnancy, race, religion, sexual orientation, socio-
economic status or on any other basis proscribed by law. 

 
(2) A psychologist shall not engage in unfair discrimination based on 

age, belief, birth, colour, conscience, culture, disability, disease, 
ethnic and social origin, gender, language, marital status, 
pregnancy, race, religion, sexual orientation, or socio-economic 
status or on any other basis proscribed by law. 

 
 

(3) A psychologist shall make every effort to ensure that language-
appropriate and culture-appropriate services are made available 
to a client and that acceptable standards of language proficiency 
are met in the provision of a service to such client whose mother 
tongue varies from that of such psychologist.  

 
13 Sexual harassment 
 

A psychologist shall not engage in sexual harassment.  
 

14. Other harassment 
 

A psychologist shall not engage in behaviour that is harassing or 
demeaning to persons with whom they interact in their work based on 
factors such as those person’s age, belief, birth, colour, conscience, 
culture, disability, disease, ethnic and social origin, gender, language, 
marital status, pregnancy, race, religion, sexual orientation or socio-
economic status.  

 
15. Avoiding harm 
 

A psychologist shall take reasonable steps to avoid harming a client, 
employee, research participant, student, supervisee, trainee, or others 
with whom he or she works, and to minimise harm, including 
victimisation, harassment or coercion, where it is foreseeable and 
avoidable.  

 
16. Conflict of interest 
 

A psychologist shall refrain from taking on a professional role when 
personal, professional, legal, scientific, financial or other interests or 
relationships could reasonably be expected to- 
 

(a) impair his or her objectivity, competence, or effectiveness in 
performing his or her  functions as a psychologist;  or 

 
(b) expose the person or organisation with whom the professional 

relationship exists to harm or exploitation.  
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17. Third-party requests for service 
 

(1) When a psychologist agrees to provide a psychological service to 
a client at the request of a third party, such psychologist shall 
clarify at the outset of such service, the nature of the relationship 
with each party (whether individuals or organisations).  

 
(2) The clarification referred to in sub-rule (1) includes the role of the 

psychologist (such as therapist, consultant, diagnostician, expert 
witness), the probable uses of the psychological service provided 
or the information obtained, and the fact that there may be limits 
to confidentiality.  

 
(3) If there is a foreseeable risk of the psychologist’s being called 

upon to perform conflicting roles because of the involvement of a 
third party, such psychologist shall clarify the nature and direction 
of his or her responsibilities, keep all parties appropriately 
informed as matters develop, and resolve the situation in 
accordance with these rules. 

 
18. Multiple relationships 
 

(1) A multiple relationship occurs when a psychologist is in a 
professional role with a person or organisation and at the same 
time - 

 
(a) is or was in another role with the same person or 

organisation; 
 
(b)  is in a relationship with a person or organisation closely 

associated with or related to the person or organisation 
with whom they have the professional relationship;  or 

 
(c)  promises to enter into another relationship in the future 

with the person or organisation or a person or organisation 
closely associated with or related to the person or 
organisation. 

 
(2) A psychologist shall refrain from entering into a multiple 

relationship if such multiple relationship could reasonably be 
expected to impair the psychologist’s objectivity, competence or 
effectiveness in performing his or her functions as psychologist or 
otherwise risk exploitation or harm to the person or organisation 
with whom the professional relationship exists. 

 
(3) If a psychologist finds that, due to unforeseen factors, a 

potentially harmful multiple relationship has arisen, such 
psychologist shall attempt to resolve it with due regard for the 
best interests of the affected person and maximal compliance 
with these rules.  
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(4) In a circumstance referred to in sub-rule (3), the psychologist 

shall assist the client in obtaining the service from another 
professional, and shall not engage in any self-enhancing 
relationship with such client until at least twenty four months have 
elapsed after termination: Provided that where a client is 
emotionally or cognitively vulnerable to influences by such 
psychologist, no self-enhancing relationship is to be established 
between such psychologist and client. 

 
(5) When a psychologist is required by law, institutional policy or 

other circumstances to serve in more than one role in judicial or 
administrative proceedings, he or she shall clarify at the outset 
the role expectations and the extent of confidentiality.   

 
19. Exploitative relationships 
 

A psychologist shall not exploit a person over whom he or she has 
supervisory, evaluative, or other authority such as a client, employee, 
research participant, student, supervisee or trainee. 

 
20. Co-operation with other professionals 
 

Where indicated and professionally appropriate, a psychologist shall - 
 
(a) co-operate with other professionals in order to serve his or her 

clients effectively and appropriately;  and 
 
(b) arrange for appropriate consultations and referrals based on the 

best interests of his or her clients, with appropriate consent, and 
subject to other relevant considerations, including applicable legal 
and contractual obligations. 

 
21. Interruption of psychological services 
 

A psychologist shall not abandon a client by premature, precipitous and 
unannounced termination of the professional relationship, but – 
 
(a) make arrangements for another appropriate professional to deal 

with the emergency needs of such  client during periods of 
foreseeable absence from professional availability;  and 

 
(b) make reasonable efforts to plan for continuity of a service in the 

event that such service is interrupted by factors such as the 
psychologist’s illness, death, unavailability or relocation or by the 
client’s relocation or financial limitations. 

 
22. Psychological services provided to or through organisations 
 

(1) A psychologist who provides psychological services to or through 
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an organisation shall provide to their client information 
beforehand about - 

 
 

(a)  the nature and objectives of a psychological service; 
 
(b) the relationship such psychologist will have with each 

individual affected by such psychological services; 
 
(c)  the uses to which the psychological information provided 

by a client will be put; 
 
(d)  who will have access to the information;  and 
 
(e)  limits to confidentiality. 

 
(2) As soon as is feasible, a psychologist shall provide information 

about the results and conclusions of such a psychological service 
to appropriate persons and if the law or organisational rules 
preclude such psychologist from providing information to 
particular individuals or groups, such psychologist shall so inform 
those individuals or groups at the outset of such psychological 
service.  

 
23. Delegation and supervision of psychological services 
 

(1) A psychologist shall not delegate professional responsibilities to 
any person who is not qualified to provide such responsibilities. 

 
(2) A psychologist shall delegate to a supervisee, with the 

appropriate level of supervision, only those professional 
responsibilities that such supervisee can reasonably be expected 
to perform competently and ethically based on such supervisee's 
education, training, and experience. 

 
(3) A supervisee shall have education and training accredited by the 

board, including training in ethical issues, to perform such 
professional responsibilities.  

 
(4) A psychologist shall be responsible for determining the 

competency of a supervisee and shall not assign or allow such 
supervisee to undertake responsibilities beyond the scope of such 
supervisee's training and/or competency.  

 
(5) A psychologist shall be responsible for providing a supervisee 

with specific instructions regarding the limits of his or her role as a 
supervisee. 

 
(6) A supervisee shall fully inform a client receiving psychological 

services of his or her role as supervisee and the right of such 
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client to confer with the supervising psychologist with regard to 
any aspect of the psychological services being performed. 

 
(7) When a clinical psychological service is rendered, a psychologist 

shall - 
 

(a) take part in the psychological intake process; 
 
(b) personally make a diagnosis when a diagnosis is required; 

and 
 
(c)  personally approve a treatment plan for each client.  

 
(8) A psychologist shall meet personally with a supervisee on a 

continuous and regular basis concerning each client and must 
review the treatment record, including progress notes, on a 
regular basis as appropriate to the task to be performed.  

 
 
 

CHAPTER 3 
PRIVACY, CONFIDENTIALITY AND RECORDS 

 
24. Rights to confidentiality  
 

(1) A psychologist shall safeguard the confidential information 
obtained in the course of practice, teaching, research or other 
professional duties, subject only to the exceptions set forth as 
limits to confidentiality. 

 
(2) A psychologist shall only disclose confidential information to 

others with the written informed consent of a client. 
 
25. Discussing the limits of confidentiality 
 

(1) A psychologist is obliged to discuss with persons and 
organisations with whom they establish a scientific or professional 
relationship (including, to the extent feasible, persons who are 
legally incapable of giving informed consent and their legal 
representatives), the limitations on confidentiality, including any 
limitations on confidentiality that may apply to group, marital and 
family therapy or to organisational consulting and the foreseeable 
uses of the information obtained. 

 
(2) A psychologist shall unless it is contraindicated, discuss 

confidentiality at the outset of the relationship and thereafter as 
new circumstances warrant its discussion. 
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(3) A psychologist shall obtain permission from a client for electronic 
recording of interviews or electronic transmission of information 
prior to such recording or transmission and such psychologist 
shall inform such client of the risks to privacy and confidentiality 
intrinsic to electronic recording or transmission of information. 

 
(4) A psychologist shall, when engaging in electronically transmitted 

services, ensure that confidentiality and privacy are ensured and 
shall inform a client of the measures undertaken to guarantee 
confidentiality.  

 
(5) A psychologist shall not withhold information from a client who is 

entitled to such information, where it does not violate the 
confidentiality of others, and where the information requested is 
required for the exercise or protection of any rights.  

 
26. Limits on intrusions on privacy 
 

A psychologist shall include in a written report, oral report or 
consultations, only information relevant to the purpose for which the 
communication is made and shall discuss confidential information 
obtained in his or her work only for appropriate scientific or professional 
purposes and only with persons concerned with such matters.  

 
27. Disclosures 
 

(1) A psychologist may disclose confidential information - 
 

(a) only with the permission of a client; 
 
(b) as mandated by law; 
 
(c) when permitted by law for a valid purpose such as to 

provide needed professional services to a client; 
 
(d) to obtain appropriate professional consultations; 
 
(e) to protect a client or others from harm; or 
 
(f) to obtain payment for a psychological service, in which 

instance disclosure is limited to the minimum necessary to 
achieve that purpose. 

 
(2) A psychologist shall not disclose confidential information if unless 

prohibited by law. 
 
28. Multiple clients 
 

(1) When a psychological service is provided to more than one client 
during a joint session (for example to a family or couple, or parent 
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and child, labour disputants, or a group), a psychologist shall, at 
the beginning of the professional relationship, clarify to all parties 
the manner in which confidentiality will be handled.  

 
(2) All parties referred to in sub-rule (1) shall be given an opportunity 

to discuss with such psychologist and to accept whatever 
limitations on confidentiality are adhered to in the situation. 

 
29. Legally dependent clients 
 

(1) A psychologists shall be cognisant that a child’s best interests is 
of paramount importance in every professional matter concerning 
direct or indirect psychological services to children.  

 
(2) A psychologist shall take special care when dealing with children 

14 years of age and younger. 
 

(3) A psychologist shall, at the beginning of a professional 
relationship, inform a child or a client who has a legal guardian or 
who is otherwise legally dependent, of the limits the law imposes 
on the right of confidentiality with respect to his or her 
communications with such psychologist.  

 
30. Release of confidential information  
 

A psychologist shall release confidential information upon court order or 
to conform to legal imperatives or upon the written authorisation of the 
client, parent of a minor client, or legal guardian. 

 
31. Reporting of abuse of children and vulnerable adults 
 

A psychologist shall report the abuse of children and vulnerable adults in 
terms of relevant law and professional responsibility.  

 
32. Professional consultations 
 

(1) When a psychologist renders psychological professional services 
as part of a team or when he or she interacts with other 
appropriate professionals concerning the welfare of a client, such 
psychologist may share confidential information about such 
client:  Provided such psychologist takes reasonable steps to 
assure that all persons who receive such information are 
informed about the confidential nature of the information and 
abide by the rule on professional confidentiality. 

 
(2) When consulting with colleagues, a psychologist shall - 
 

(a)  not disclose confidential information that reasonably could 
lead to the identification of a client, research participant, or 
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other person or organisation with whom he or she has a 
confidential relationship, unless  

 
(i) he or she has obtained the prior consent of the 

person or organisation; or 
 
(ii) the disclosure cannot be avoided;  and 

 
(b)  disclose information only to the extent necessary to 

achieve the purposes of the consultation. 
 
33. Disguising confidential information used for didactic or other 

purposes 
 

A psychologist shall not disclose in his or her writings, lectures or other 
public media, confidential and personally identifiable information which 
he or she obtained during the course of his or her work concerning a 
client, organisation, research participant, supervisee, student, or other 
recipient of his or her psychological services, unless - 
 

(a)  he or she takes reasonable steps to disguise such client, 
organisation, research participant, supervisee, student, or other 
recipient; 

 
(b) such client, organisation, research participant, supervisee, 

student, or other recipient has consented in writing;  or 
 
(c)  there is other ethical or legal authorisation for doing so.  

 
34. Maintenance, dissemination and keeping of records 
 

(1) A psychologist shall create, maintain, store, disseminate and 
retain records and data relating to his or her scientific and 
professional work in order to - 

 
(a)  enable efficacious provision of services by him or her or by 

another professional; 
 

(b)  allow for replication of research design and analysis; 
 
(c)  meet institutional requirements; 
 
(d)  ensure accuracy of billing and payments; 
 
(e)  facilitate subsequent professional intervention or inquiry;  

and 
 
(f)  ensure compliance with the law. 
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(2) A psychologist shall maintain confidentiality in creating, storing 
accessing, transferring, and disposing of records under their 
control, whether these are written, automated, or in any other 
medium; 

 
(3) A psychologist shall, if confidential information concerning users 

of psychological services is entered into a database or system of 
records available to persons whose access has not been 
consented to by the user, use coding or other techniques to avoid 
the inclusion of personal identifiers. 

 
(4) A psychologist shall make plans in advance to facilitate the 

appropriate transfer and to protect the confidentiality of records 
and data in the event of his or her unavailability through factors 
such as death, incapacity or withdrawal from practice. 

 
 
 

CHAPTER 4 
FEES AND FINANCIAL ARRANGEMENTS 

 
35. Contracting of fees 
 

As early as is feasible in a professional or scientific relationship, a 
psychologist and a client or other appropriate user of psychological 
services shall reach an agreement specifying the compensation and the 
billing arrangements. 

 
36. Overcharging 
 

(1) A psychologist shall not exploit a user of psychological services or 
payers with regard to fees.  

 
(2) Any fee charged by a psychologist for a psychological service 

rendered shall be based on the national tariffs recommended by 
the Psychological Society of South Africa (PsySSA). 

 
37. Accuracy in billing   
 

A psychologist shall not misrepresent his or her fees, nor bill for 
psychological services partially rendered or not at all rendered. 

 
38. Limitations  
 

If limitations on the provision of psychological services can be 
anticipated because of financial limitations, a psychologist shall discuss 
such limitation with the client or other appropriate user of psychological 
services as early as is feasible. 
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39. Collection of outstanding fees 
 

(1) If a client does not pay for psychological services as agreed with 
a psychologist, and if such psychologist wishes to use a collection 
agency or legal measures to collect fees, he or she shall first 
inform such client that such measures will be taken and shall 
provide such client an opportunity to make prompt payment.  

 
(2) A psychologist shall only use a collection agent who is reputable, 

legally mandated, and who will not bring the profession of 
psychology into disrepute.  

 
40. Withholding information or reports or records for non-payment 
 

A psychologist shall not, due to non-payment of fees, withhold 
information or reports or records under his or her control which are 
required and imminently needed for a client's treatment or court action. 

 
41. Account itemisation 
 

(1) A psychologist shall submit billing claims to third party payers that 
clearly state who provided the psychological services.  

 
(2) When a psychologist supervises another professional, including 

an intern, registered counsellor, psychometrist, psycho-technician 
or student who primarily provided the psychological services, the 
itemised bill and/or reimbursement form shall contain such 
psychologist's signature as supervisor and the other 
professional's signature as service provider. There shall be no 
ambiguity as to who was the direct service provider.  

 
42. Barter with clients 
 

A psychologist may barter only if - 
 

(a)  it is not professionally contraindicated; 
 
(b)  the resulting arrangement is not exploitative;  and  
 
(c)  it is the client’s only mode of remuneration for the psychological 

service provided.  
 
43. Withholding of emergency services 
 

A psychologist shall not withhold emergency psychological services 
because the user is unable to guarantee remuneration for the said 
service.  
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CHAPTER 5 

ASSESSMENT ACTIVITIES 
 
44. Assessment within a professional context 
 

(1) A psychologist shall perform evaluations and diagnostic services 
only within the context of a defined professional relationship; and  

 
(2) Assessments, recommendations, reports, and psychological 

diagnostic or evaluative statements by a psychologist shall be 
based on information and techniques sufficient to provide 
appropriate substantiation for his or her findings. 

 
(3) A psychologist shall provide an opinion of the psychological 

characteristics of a client only after he or she has conducted an 
examination of such client that is professionally adequate to 
support his or her findings. 

  
(4) When, despite reasonable efforts, an examination referred to in 

sub-rule (3) is not practical, a psychologist shall document the 
efforts made, and shall clarify the probable impact of his or her 
limited information on the reliability and validity of his or her 
opinions, and appropriately limit the nature and extent of his or 
her findings. 

 
(5) When a group assessment is conducted, a psychologist shall 

declare the limits to his or her findings. 
 

(6) When a psychologist conducts a review of records and the 
examination of a client is not warranted or necessary for the 
opinion, such psychologist shall declare the limits to his or her 
opinion. 

  
(7) When any electronic, internet or other indirect means of 

assessment is used, a psychologist shall declare this and 
appropriately limit the nature and extent of his or her findings. 

 
45. Appropriate use of assessment methods 
 

A psychologist who develops, administers, scores, interprets, or 
otherwise uses psychological assessment techniques, interviews, tests, 
instruments or other measures referred to in the Act shall - 
 

(a) do so in a manner and for purposes that are appropriate in the 
light of the research or evidence of the usefulness and proper 
application of such assessment methods; and 

 
(b) refrain from the misuse of assessment techniques, interventions, 

results, and interpretations and take reasonable steps to prevent 
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others from misusing the information such methods provide, and 
such methods include refraining from releasing raw test results or 
raw data to persons, other than to clients as appropriate, who are 
not qualified to use such information. 
 

46. Informed consent in assessments 
 

(1) A psychologist shall obtain written informed consent from a client 
for assessments, evaluations, or diagnostic services. 

 
(2) The written informed consent referred to in sub-rule (1) shall 

indicate at least the following: 
 

(a) details of such client; 
 

(b) the exact nature of the psychological service(s) to be 
provided; and 

 
(c) any limits inherent in providing psychological services to 

such client for example- 
 

(i) a client’s right to refuse participation; 
 

(ii) limits to confidentiality; or 
 

(iii) any potential harmful effects inherent to providing 
such psychological services. 

 
(3) Written informed consent referred to in sub-rule (1) is not 

necessary when - 
 

(a)  testing is a legal requirement; 
 
(b) informed consent is implied because testing is conducted 

as a routine educational, institutional, or organisational 
activity (as in job interview testing);  or 

 
(c)  the a psychologist’s purpose in testing is to evaluate 

decision-making and mental incapacity. 
 

(4) A psychologist shall inform a client with questionable capacity to 
consent or for whom testing is mandated by law about the nature 
and purpose of the proposed assessment services, using 
language that is reasonably understandable to such client being 
assessed. 

 
(5) (a) A psychologist shall, when using the services of an 

interpreter, obtain informed consent from a client or patient 
to use the interpreter, and ensure the confidentiality of test 



 322

results and test security are maintained, and discuss any 
limitations on the data obtained.  

 
(b) A psychologist shall remain cognisant of the limits to data 

obtained via the use of an interpreter and frame his or her 
conclusions and recommendations accordingly.  

 
(6) A psychologist shall when conducting automated or internet-

based testing, obtain informed consent from the client or patient 
and shall - 

 
(a) ensure that confidentiality of test results and test security 

are maintained;  and 
 
(b) discuss with the client or patient any limitations on the data 

obtained.  
 

47. Test development 
 

A psychologist who develops and conducts research with tests and other 
assessment methods, shall use scientific procedures and current 
professional knowledge for test design, standardisation, validation, 
reduction or elimination of bias, and recommendations for use. 
 

48. Cultural diversity  
 

Psychologists who perform interventions or administer, score, interpret 
or use assessment methods shall - 
 
(a) be familiar with the reliability, validation, and related 

standardisation or outcome studies and proper applications and 
uses of the methods they use; 

 
(b) recognise limits to the certainty with which diagnoses, findings, or 

predictions can be made about individuals, especially where 
linguistic, cultural and socio-economic variances exist;  and 

 
(c) make every effort to identify situations in which particular 

assessment methods or norms may not be applicable or may 
require adjustment in administration, scoring and interpretation 
because of factors such as age, belief, birth, colour, conscience, 
culture, disability, disease, ethnic and social origin, gender, 
language, marital status, pregnancy, race, religion, sexual 
orientation or socio-economic status.  

 
49. Communication of results 
 

A psychologist shall ensure that the communication of results of assessment 
procedures to a client, parent, legal guardian, or other legally authorised 
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person on behalf of such client is accompanied with adequate interpretative 
aids or explanations, if necessary. 
 

 50. Information for professional users 
 

(1) A psychologist who offers an assessment procedure or 
automated interpretation service to another professional, shall 
conduct such service in line with the guidelines on best practices 
for psychometry as applicable at the time.   

 
(2) A psychologist shall explicitly state the purpose and application 

for which the procedure is recommended and identify special 
qualifications required to administer, score and interpret it 
properly, ensuring that the advertisements for the assessment 
procedure or interpretative service are factual and descriptive. 

 
51. Interpreting assessment results 
 

(1) When a psychologist interprets assessment results, including 
automated interpretations, he or she shall take into account the 
various test factors and characteristics of the client being 
assessed such as situational, personal, linguistic, and cultural 
differences that might affect their judgements or reduce the 
accuracy of his or her interpretations.  

 
(2) A psychologist shall indicate any significant reservation he or she 

has about the accuracy or limitation of his or her interpretation. 
 
52. Explaining assessment results 
 

(1) Unless the nature of the relationship is clearly explained by a 
psychologist to a client being assessed in advance and precludes 
provision of an explanation of results such as in some 
organisational consulting, pre-employment or security screening 
and forensic evaluations, such psychologist shall ensure that the 
explanation of the results that is provided uses language that is 
reasonably understandable to the client assessed or to another 
legally authorised person on behalf of the client.  

 
(2) Regardless of whether the administration, scoring and 

interpretation are done by a psychologist or by others working 
with or under such psychologist, or by automated or other outside 
services, such psychologist shall take reasonable steps to ensure 
that appropriate explanations of results are given. 
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53. Test scoring and interpretation services 
 

A psychologist who offers assessment or scoring procedures to other 
professionals  
shall - 
 

(a) accurately describe the purpose, norms, validity, reliability, and 
applications of the procedures and any special qualifications 
applicable to his or her use: Provided that a psychologist shall 
explicitly state the language, cultural and any other limitations of 
the norms; 

  
(b) select scoring and interpretation services (including automated 

services) on the basis of evidence of the validity and reliability of 
the programme and procedures, as well as on other appropriate 
considerations;  and 

  
(c) retain responsibility for the appropriate safety, administration, 

application, interpretation and use of assessment instruments, 
whether he or she administers, scores and interprets such tests 
him- or herself or uses automated or other services. 

 
54. Release of test data 
 

(1) A psychologist may release test data to another psychologist or 
another qualified professional based on a client release.  

 
(2) A psychologist shall refrain from releasing test data to a person 

who is not qualified to use such information except - 
 

(a)  as required by law or a court order; 
 
(b)  by a client release to an authorised person such as an 

attorney or employer;  or  
 
(c) to the client as appropriate;  and  

 
may refrain from releasing test data to protect a client from harm.  

 
55. Obsolete tests and outdated test results 
 

A psychologist shall not base - 
 

(a) his or her assessment or intervention decision or 
recommendation on data or test results that are outdated for the 
current purpose; or 

 
(b) such a decision or recommendation on tests and measures that 

are obsolete and not useful for the current purpose, but shall 
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ensure that tests used have been classified by the board and that 
other laws, such as the Employment Equity Act, 1998 (Act No. 55 
of 1998) have been complied with. 

 
56. Maintaining test security 
 

A psychologist shall make reasonable efforts to maintain the integrity 
and security of tests and other assessment techniques consistent with 
law and the code. 

 
 

CHAPTER 6 
THERAPEUTIC ACTIVITIES 

 
57. Informed consent to therapy 
 

When obtaining informed consent to therapy as required in Standard 
Informed Consent Forms, a psychologist shall inform a client as early as 
is feasible in the therapeutic relationship about appropriate information, 
including the nature and anticipated course of therapy, fees, involvement 
of third parties, and confidentiality and when - 
 

(a) obtaining informed consent from a client for treatment involving 
emerging areas in which generally recognised techniques and 
procedures have not been established, such psychologist shall 
inform his or her client of the developmental nature of the 
treatment, the potential risks involved, alternative treatments that 
may be available, and the voluntary nature of their participation; 
and  

 
(b) the therapist is a trainee and the legal responsibility for the 

treatment provided resides with the supervisor, such client, as 
part of the informed consent procedure, shall be informed that the 
therapist is in training and is being supervised and the client shall 
be given the name of the supervisor. 

 
58. Couples or family therapy 
 

(1) When a psychologist agrees to provide psychological services to 
several persons who have a relationship such as spouses, 
significant others, parents or children, such psychologist - 

 
(a) shall attempt to clarify at the outset which of the individuals 

are clients and the relationship such psychologist will have 
with each person;  

  
(b) may be called on to perform potentially conflicting roles 

such as family therapist and then witness in divorce 
proceedings;  and 
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(c) shall attempt to clarify and modify or withdraw from roles 
appropriately. 

 
(2) The clarification referred to in sub-rule (1)(a) includes the 

psychologist’s role and the probable use of the psychological 
services provided or the information obtained. 

 
59. Group therapy 
 

When a psychologist provides psychological services to several persons 
in a group setting, such psychologist shall describe at the outset the 
roles and responsibilities of all parties and of the limits of confidentiality. 

 
60. Providing therapy to those served by others 
 

(1) In deciding to provide psychological services to those already 
receiving mental health services, a psychologist shall carefully 
consider the treatment issues and the potential client’s welfare.  

 
(2) A psychologist shall discuss these issues with the client or 

another legally authorised person on behalf of such client, in 
order to minimise the risk of confusion and conflict, consult with 
the other service providers when appropriate and proceed with 
caution and sensitivity to the therapeutic issues. 

 
61. Sexual intimacies with current therapy clients 
 

A psychologist shall not engage in sexual intimacies of any nature 
(whether verbal, physical or both) with current therapy clients.   

 
62. Sexual intimacies with relatives or significant others of current 

therapy clients or patients 
 

(1) A psychologist shall not engage in sexual intimacies with an 
individual he or she knows to be a parent, guardian, spouse, 
significant other, child or sibling of current client.  

 
(2) A psychologist shall not terminate therapy to circumvent this 

standard referred to in sub-rule (1).  
 
63. Therapy with former sexual partners 
 

A psychologist shall not accept as a therapy client any person with 
whom he or she has engaged in sexual intimacies.  

 
64. Sexual intimacies with former therapy clients or patients 
 

A psychologist shall not engage in sexual intimacies with a former client 
for at least 24 months after cessation or termination of therapy and even 
then, such psychologist who enters into a sexual relationship after such 
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a period with a former client, bears the burden of demonstrating that 
there has been no exploitation, in light of all relevant factors such as - 
 

(a)  the amount of time that has passed since the therapy terminated; 
 
(b)  the nature, duration, and intensity of the therapy; 
 
(c)  the circumstances of termination; 
 
(d)  the client’s personal history; 

 
(e) the client’s current mental status; 
 
(f)  the likelihood of an adverse impact on the client;  and 
 
(g)  any statements made or actions taken by the therapist during the 

course of therapy suggesting or inviting the possibility of a post-
termination sexual or romantic relationship with the client.  

 
65. Interruption of therapy 
 

When entering into employment or contractual relationships, or where 
third party payers are involved, a psychologist shall take reasonable 
steps to provide for orderly and appropriate resolution of his or her 
responsibility for client care in the event that the employment or 
contractual relationship ends, with paramount consideration given to the 
welfare of the client.  

 
66. Terminating therapy 
 

(1) A psychologist shall terminate therapy when it becomes 
reasonably clear that the client no longer needs the psychological 
service, is not likely to benefit or is being harmed by continued 
psychological service; 

. 
(2) A psychologist may terminate therapy when threatened or 

otherwise endangered by a client or another person with whom 
such client has a relationship, in which circumstances careful 
thought shall be given to an appropriate referral or disposition 
plan.  

 
(3) Except where precluded by the actions of clients or third party 

payers, a psychologist shall prior to termination provide pre-
termination counselling and suggest alternative service providers, 
if appropriate.  
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CHAPTER 7 

PSYCHO-LEGAL ACTIVITIES 
 
67. Competence 
 

(1) A psychologist who performs psycho-legal (including forensic) 
functions, such as assessments, interviews, consultations, reports 
or expert testimony, shall comply with all the other provisions of 
the rules to the extent that they apply to such activities.  

 
(2) In addition, a psychologist shall base his or her psycho-legal work 

on appropriate knowledge of and competence in the areas 
underlying such work, including specialised knowledge 
concerning specific populations. 

 
68. Basis for psycho-legal opinion 
 

A psychologist shall ensure that psycho-legal assessments, 
recommendations and reports are based on information and techniques 
sufficient to provide appropriate substantiation for the findings. 

 
69. Limits to opinions 
 

A psychologist shall provide written or oral psycho-legal reports or 
testimony of the psychological characteristics of a client only after he or 
she has conducted an examination of the client which is adequate to 
support his or her findings:  Provided, however, that when, despite 
reasonable efforts, such an examination is not feasible, such psychologist 
shall clarify the impact of his or her limited information on the reliability 
and validity of his or her reports and testimony while appropriately limiting 
the nature and extent of his or her  findings. 

 
70. Truthfulness and candour 
 

In psycho-legal testimony and reports, a psychologist shall – 
 
(a) testify truthfully, honestly, candidly and consistently with applicable 

legal procedures; and 
 
(b) describe fairly the basis for their testimony and conclusions. 

 
71. Conflicting roles 
 

(1) A psychologist shall avoid performing multiple and potentially 
conflicting roles in psycho-legal matters.  

 
(2) When a psychologist may be called on to serve in more than one 

role in a legal proceeding, e.g. as consultants or experts for one 
party or for the court and as fact witnesses, he or she shall clarify his 
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or her role expectations and the extent of confidentiality in advance 
to the extent feasible, in order to avoid compromising his or her 
professional judgement and objectivity.  

 
72. Maintenance of expert witness role 
 

A psychologist shall be aware of the competing demands placed upon 
him or her by the code and the requirements of the court system, and 
shall attempt to resolve such conflicts by making known his or her 
commitment to these rules and by taking steps to resolve such conflict in 
a responsible manner. 

 
73. Prior relationships 
 

(1) A prior professional relationship with a client shall not preclude a 
psychologist from testifying as fact witness or testifying to his or her 
psychological services to the extent permitted by applicable law.  

 
 
(2) A psychologist shall take into account the ways in which a prior 

relationship might affect his or her professional objectivity or opinion 
and disclose the potential conflict to the person concerned, whether 
or not a client.  

 
74. Fact witness role  
 

(1) When a psychologist is required by a court to appear as a fact 
witness, such psychologist is legally obliged to present evidence.  

 
(2) A psychologist may declare his or her reluctance to appear as a fact 

witness by appearing as a witness under protest.  
 
(3) Irrespective of whether a psychologist appears as a witness under 

protest or not, such psychologist shall serve as a truthful and fully 
disclosing witness.  

  
 

 
CHAPTER 8 

ADVERTISING AND OTHER PUBLIC STATEMENT ACTIVITIES 
 
75. Accuracy in professional representation 
 

(1) A psychologist shall not misrepresent in any manner his or her 
professional qualification with regard to education, experience or 
areas of competence.  

 
(2) A psychologist shall not make false, deceptive or fraudulent 

statements concerning his or her - 
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(a)  education and training, experience or competence; 
 
(b)  academic and/or professional qualification; 

 
(c)  credentials; 
 
(d)  institutional, association or professional society affiliations; 
 
(e)  psychological services; 
 
(f) the clinical or scientific basis for or the results or degree of 

success of his or her  psychological services; 
 
(g)  fees;  or 
 
(h)  publication(s) or research finding(s); 

 
(3) A psychologist shall claim a qualification as a credential for his or her 

psychological services only if such qualification - 
 

(a)  was earned from a nationally accredited institution;  or 
 
(b)  formed the basis for his or her registration with the board.  

 
76. Statements by others 
 

A psychologist who engages others to create or place a public statement 
that promotes his or her professional practice, products or activities, shall 
retain professional responsibility for such statements and - 

 
(a) shall not compensate employees of the press, radio, television or 

other communication media in return for publicity in a news item; 
 
(b) if a paid advertisement pertaining to the psychological services 

rendered by such psychologist is published, such services must be 
identified or clearly recognisable as such, unless it is already 
apparent from the context of such advertisement; 

 
(c) when a psychologist provides advice or comment by means of a 

public lecture, demonstration, radio or television programme, pre-
recorded tape, printed article, mailed material, internet or other 
electronic transmission, or via other media, such psychologist shall 
take reasonable precautions to ensure that - 

 
(i)  such advice or comment are based on appropriate 

psychological literature and practice and are consistent with 
these rules;  and 
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(iii)  the recipients of such advice or comment are not encouraged 
to infer that a relationship has been established with them 
personally; 

 
(d) shall not solicit testimonials from a current psychotherapy client or 

another person who, because of his or her particular circumstances, 
is vulnerable to undue influence; 

 
(e) shall take immediate steps to correct any misrepresentation of 

himself or herself that may be made by others in any media. 
 
77. In-person solicitation 
 

(1) A psychologist shall not engage, directly or through an agent, in 
uninvited in-person solicitation of business from actual or potential 
therapy clients or other persons who, because of their particular 
circumstances, are vulnerable to undue influence.  

 
(2) The prohibition determined in sub-rule (1) does not preclude - 

 
(a)  attempting to implement appropriate collateral contacts for the 

purpose of benefiting an already engaged client;  or 
 
(b)  providing emergency, disaster or community outreach 

psychological services.  
 

78. Description of workshops and educational programmes 
 

(1) A psychologist associated with an announcement, flyer, brochure or 
advertisement which describes a workshop, seminar or other non-
degree-granting educational programme shall ensure that such 
announcement, flyer, brochure or advertisement accurately 
describes – 

 
(a) the audience for which such workshop, seminar or programme 

is intended,  
 
(b) the educational objectives;  
 
(c) the presenters; 
 
(d) the fees involved; and  
 
(e) the restrictions on practice.  

 
(2) A workshop, seminar or programme referred to in sub-rule (1) shall 

not create any expectation that such workshop, seminar or 
programme will lead to registration or licensing.  
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CHAPTER 9 

TEACHING, TRAINING AND SUPERVISION 
 
 
79. Design of education and training programmes 
 

A psychologist responsible for an education and training programme shall 
seek to ensure that such programme is competently designed, provide the 
proper experiences and meet the requirements for competency of which 
claims are made by such programme. 

 
80. Descriptions of education and training programmes 
 

(1) A psychologist responsible for an education and training programme 
shall seek to ensure that there is a current and accurate description 
of the programme content, training goals and objectives, and that 
there are objective requirements that must be met for entry into and 
satisfactory completion of such programme.   

 
(2) The description of the programme content, training goals and 

objectives, the objective requirements that must be met for entry into 
and satisfactory completion of such programme referred to in sub-
rule (1) shall be made readily available by a psychologist to all 
interested parties. 

 
81. Accuracy and objectivity in teaching 

 
When engaged in teaching or training, a psychologist shall – 
 
(a) present psychological information accurately and with a reasonable 

degree of objectivity; and  
 
(b) recognise the power he or she holds over students, supervisees and 

trainees and, therefore make reasonable efforts to avoid engaging in 
conduct that is personally demeaning to such persons and shall 
ensure that such persons constitutional rights are upheld.  
 

82. Student or trainee disclosures 
 
A psychologist shall not require a student, supervisee or trainee to 
disclose personal information, either orally or in writing, regarding his or 
her sexual history, history of abuse or neglect, psychological treatment, 
and relationship with a parent, peer, and spouse or significant other, 
except if such information is necessary to evaluate or obtain assistance 
for such student, supervisee or trainee whose personal problems could 
reasonably be judged to be preventing him or her from performing his or 
her work-related activities in a competent manner or posing a threat to 
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himself or herself or others.  
 

83. Mandatory individual or group therapy or experiential activities  
 
(1) A psychologist shall not impose individual or group therapy as a 

mandatory programme requirement.  
 

(2) Where it is recommended in a programme, the psychologist 
associated with such programme must allow a student, supervisee 
or trainee the options of - 

 
(a)  recusing himself or herself from such a therapeutic 

experience;  or 
 
(b) selecting such therapy outside the programme. 

 
84. Assessing performance 
 

In an academic and supervisory relationship, a psychologist shall 
establish an appropriate process for providing feedback to a student, 
supervisee or trainee, while such psychologist shall evaluate such 
student, supervisee or trainee on the basis of his or her actual 
performance on relevant and established programme requirements which 
are objectively determined by such psychologist. 

 
85. Sexual intimacies with a student, supervisee or trainee 
 

A psychologist shall not engage in a sexual relationship with a student, 
supervisee or trainee who is in his or her department, agency, or training 
centre or over whom such psychologist has or is likely to have evaluative 
authority. 

 
 

 
CHAPTER 10 

RESEARCH AND PUBLICATION 
 
86. Compliance with law and standards  
 

A psychologist shall plan and conduct research in a manner consistent 
with the law, internationally acceptable standards governing the conduct 
of research, and particularly those national and international standards 
governing research with human participants and animal subjects. 
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87. Institutional approval 
 

A psychologist shall – 
 
(a) obtain from a host institution or organisation, written approval prior to 

conducting research;  
 
(b) provide accurate information about his or her research proposals; 

and  
 
(c) conduct the research in accordance with the research protocol 

approved by such institution or organisation. 
 

88. Research responsibilities 
 

Prior to conducting research (except research involving only anonymous 
surveys, naturalistic observations, or similar research), a psychologist 
shall enter with a participant into an agreement that clarifies the nature of 
the research and the responsibilities of each party. 

 
89. Informed consent to research 
 

(1) A psychologist shall use language that is reasonably understandable 
to a research participant in obtaining his or her appropriate informed 
consent.   

 
(2) Informed consent referred to in sub-rule (1) shall be appropriately 

documented and shall- 
 

(a) inform a participant of the nature of the research; 
 
(b) inform a participant that he or she is free to participate or to 

decline to participate or to withdraw from the research; 
 

(c) explain the foreseeable consequences of declining or 
withdrawing; 

 
(d) inform a participant of significant factors that may be expected 

to influence his or her willingness to participate (such as risks, 
discomfort, adverse effects or limitations on confidentiality);   

 
 
(e) explain other aspects about which a participant enquires; 
 
(f) when conducting research with a research participant such as 
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a student or subordinate, take special care to protect such 
participant from adverse consequences of declining or 
withdrawing from participation; 
 

(g) when research participation is a course requirement or 
opportunity for extra credit, give a participant the choice of 
equitable alternative activities;  and 

 
(h) in the case of a person who is legally incapable of giving 

informed consent nevertheless - 
 
(i) provide an appropriate explanation; 
 
(ii)  obtain the participant's assent;  and 
 
(iii)  obtain appropriate permission from a legally authorised 

person. 
 

90. Dispensing with informed consent  
 

Before determining that planned research (such as research involving 
only anonymous questionnaires, naturalistic observations, or certain kinds 
of archival research), does not require the informed consent of a 
participant, a psychologist shall consider applicable regulations and 
institutional review board requirements, and shall consult with colleagues 
as may be appropriate. 

 
91. Informed consent in research filming or recording 
 

A psychologist shall obtain informed consent from a participant prior to 
filming or recording him or her in any form, unless the research involves 
simply naturalistic observations in public places and it is not anticipated 
that the recording will be used in a manner that could cause personal 
identification or harm to such participant. 

 
92. Offering inducements for research participants 
 

In offering psychological professional services as an inducement to obtain a 

participant, a psychologist shall  - 

 
(a) make clear the nature of such services, as well as their risks, 

obligations, and limitations;  and 
 
(b) not offer excessive or inappropriate financial or other inducements to 

obtain a  participant, particularly when it might tend to coerce 
participation. 
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93. Deception in research 
 

(1) A psychologist shall not conduct a study involving deception unless he 
or she has determined that the use of deceptive techniques is justified 
by the study's prospective scientific, educational or applied value and 
that equally effective alternative procedures that do not use deception 
are not feasible. 

 
(2) A psychologist shall never deceive a participant about significant 

aspects that would affect such participant’s willingness to participate, 
such as physical risks, discomfort or unpleasant emotional 
experiences. 

 

(3) Any other deception that is an integral feature of the design and 
conduct of an experiment shall be explained by a psychologist to a 
participant as early as is feasible, preferably at the conclusion of 
such participant’s participation, but no later than at the conclusion of 
the research. 

 
94. Debriefing of research participants  
 

A psychologist shall provide a prompt opportunity for a participants to 
obtain appropriate information about the nature, results, and conclusions 
of the research, and such psychologist shall attempt to correct any 
misconceptions that such participant may have and - 

 
(a) if scientific or humane values justify delaying or withholding this 

information, such psychologist shall take reasonable measures to 
reduce the risk of harm; or 

 
(b) when such psychologist becomes aware that research procedures 

have harmed such participant, such psychologist shall take 
reasonable steps to minimise the harm. 

 
95. Care and use of animals in research 
 

A psychologist who conducts research involving animals shall treat such 
animals humanely and according to international standards.  

 
96. Reporting research results 
 

A psychologist shall not fabricate data or falsify results in his or her 
publication and, if he or she discovers significant errors in such published 
data, he or she shall take reasonable steps to correct such errors in a 
correction, retraction, erratum or other appropriate means of publication. 
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97. Plagiarism 
 

A psychologist shall not present substantial portions or elements of 
another person’s work or data as his or her own, even if the other work or 
data source is cited occasionally. 

 
98. Publication credit 
 

(1) A psychologist shall take responsibility and credit, including 
authorship credit, only  
for - 

 
(a) work he or she has actually performed or to which he or she 

has contributed; 
 
(b) principal authorship and other publication credits which 

accurately reflect the relative scientific or professional 
contributions of the individuals involved, regardless of his or 
her relative status; 

 
(c) minor contributions to the research or to the writing for 

publications which shall be appropriately acknowledged such 
as in footnotes or in an introductory statement. 
 

(2) Mere possession of an institutional position, such as that of 
department chair, shall not justify authorship credit for a 
psychologist. 

 
(3) A student shall usually be listed as principal author on any multiple-

authored article that is substantially based on such student's 
dissertation or thesis. 
 

99. Duplicate publication of data 
 

(1) A psychologist shall not publish as original data, data that had been 
published previously.  

 
(2) Data referred to in sub-rule (1) does not preclude the republication of 

data when it is accompanied by proper acknowledgement of the 
original author.  

 
100. Sharing data 
 

After research results are published, a psychologist shall not withhold the 
data on which his or her conclusions are based from other competent 
professionals who seek to verify the substantive claims through re-
analysis and who intend to use such data only for that purpose:  Provided 
that the confidentiality of a participant to such research can be protected 
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and unless legal rights concerning proprietary data preclude the release 
thereof.  

 
101. Professional reviewers 
 

A psychologist who reviews material submitted for a publication, grant, or 
other research proposal review, shall respect the confidentiality of and the 
proprietary rights in such information which is vested in those who 
submitted it. 

 

 
CHAPTER 11 

RESOLVING ETHICAL ISSUES 
 
 
102. Confronting ethical issues 
 

When a psychologist is uncertain whether a particular situation or course 
of action would violate these rules, such psychologist shall consult with 
another psychologist knowledgeable about ethical issues, with 
appropriate national ethics committees in psychology, or with another 
appropriate authority in order to choose a proper response. 

 
103. Conflicts between ethics and law 
 

(1) If a psychologist’s ethical responsibilities conflict with law or other 
legal authority, such psychologist shall make known his or her 
commitment to these rules and take steps to resolve the conflict.  

 
(2) If the conflict referred to in sub-rule (1) is irresolvable via such 

means, a psychologist may adhere to the requirements of the law or 
other legal authority. 

 
104. Conflicts between ethics and organisational demands 
 

If the demands of an organisation with which a psychologist is affiliated, 
conflict with these rules, such psychologist shall clarify the nature of the 
conflict, make known his or her commitment to these rules, and to the 
extent feasible, shall seek to resolve the conflict in a way that permits the 
fullest adherence to these rules. 
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105. Informal resolution of ethical violations 
 

When a psychologist believes that there may have been an ethical 
violation by another psychologist, he or she shall attempt to resolve the 
issue by bringing it to the attention of that individual if an informal 
resolution appears appropriate and the intervention does not violate any 
confidentiality rights that may be involved. 

 
106. Reporting ethical violations 
 

(1) If an apparent ethical violation is not appropriate for informal 
resolution or is not resolved properly in that fashion, a psychologist 
shall take further action appropriate to the situation, unless such 
action conflicts with confidentiality rights in ways that cannot be 
resolved.  

 
(2) Action referred to in sub-rule (1) may include referral to an 

appropriate professional ethics committee or colleague for 
arbitration, conciliation, or advice on further course of action. 

 
107. Reporting colleague impairment 
 

(1) If a psychologist has a reasonable basis for suspecting that a 
colleague is professionally impaired due to psychological 
disturbance, physical illness or substance abuse, he or she shall 
timeously inform the board of his or her concerns.  

 
(2) Where a psychologist informs the board as referred to in sub-rule 

(1), factual proof is not required provided the concerns are bona fide.  
 

(3) The board will consider the matter and possibly initiate an 
investigation by the appropriate organ of the board. 

 
108. Co-operating with ethics committees 
 

(1) A psychologist shall co-operate in an ethics investigation, 
proceeding or related requirements of the board and make a 
reasonable effort to resolve for purposes of such investigation, 
proceeding or requirements any issues relating to confidentiality.   

 
(2) Failure by a psychologist to co-operate in an ethics investigation, 

proceeding or related requirements of the board referred to in sub-
rule (1) is itself an ethics violation. 
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109. Improper complaints 
 

A psychologist shall not file or encourage the filing of an ethics complaint 
that is frivolous and is intended to harm the respondent rather than to 
protect the public. 

 
110. Discrimination against a complainant or a respondent 
 

(1) A psychologist shall not deny any person treatment, employment, 
advancement, promotion or admission to a training programme on 
the basis of having made or being the subject of an ethics complaint.  

 
(2) The prohibition provided for in sub-rule (1) does not preclude a 

psychologist from taking action based on the outcome of an inquiry 
held in terms of section 42 of the Act or consideration of other 
appropriate information. 

 
111. Disciplinary sanctions 
 

(1) Behaviour by a psychologist that is unprofessional, immoral, unethical, 
negligent, deceptive or which fails to meet the minimal reasonable 
standards of the acceptable and prevailing practice of psychology, 
shall include but not be limited to any act or practice which violates 
these rules, the Act, any regulations made in terms of the Act which 
are applicable to a psychologist, board notices or board resolutions.  

 
(2) The provisions of sub-rule (1) are applicable to a psychologist and to 

anyone under his or her supervision.  
 
(3) The council has the power to impose any sanction that is provided for 

in the Act. 
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BYLAAG 7.1 

 

SELFASSESSERING VIR MULTIKULTURELE 
BERADINGSBEVOEGDHEID 

 

 

In jou rol as beraderstudent, reageer tot die volgende vrae in 

verhouding tot 'n spesifieke kliënt 
Vraag Nooit Soms Dikwels Altyd 

1. Het jy kennis en is jy sensitief tot 

jou kliënt se geskiedenis van 

onderdrukking? 

    

2. Is jy bewus van maniere waarop 

diskriminasie die selfkonsep van jou 

kliënt impakteer het? 

    

3 Is jy bewus van hoe rasse 

verhoudinge jou kliënt se rasidentiteit 

en gedrag beïnvloed? 

    

4. Het jy begrip vir die hoof aspekte 

van onderdrukking en hoe dit jou 

kliënt se persoonlike kultuurvorming 

impakteer?  

    

5. Verstaan jy hoe onderdrukking 

van jou kliënt se etniese oorsprong 

gelei het tot die kwessies van interne 

en eksterne sekuriteit? 

    

6. Verstaan jy die logika van jou 

kliënt se denke en gedrag? 

    

7. Verstaan jy die geskiedenis van 

waardes wat deur jou kliënt se 

kultuur omarm word? 
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8. Verstaan jy die psigiese en 

sosiologiese vorming van jou kliënt 

se selfkonsep? 

    

9. Verstaan jy die doelstellings en 

doelbereiking van jou kliënt se 

selfkonsep? 

    

10. Verstaan jy die historiese 

gesin/familiepatrone van die kliënt 

waarmee jy werk? 

    

11. Verstaan jy die persoonlikheid 

vorming van jou kliënt? 

    

12. Verstaan jy die ondersoeking van 

keuses vir effektiewe besluitneming 

deur jou kliënt? 

    

13. Verstaan jy jou kliënt se affiliasie 

met 'n spesifieke etniese groep en 

die wyses waarop hy sy lidmaatskap 

van sy groep optimaliseer het? 

    

14. Verstaan jy die aard van sosiale 

kragte wat jou kliënt se lewe en 

gedrag impakteer? 

    

15. Verstaan jy die positiewe en 

negatiewe wyses waarop die media 

die samelewing se siening van jou 

kliënt se kultuur impakteer? 

    

16. Verstaan jy die impak van 

historiese bewegings en die wysiging 

van gemeenskaps- en staats- 

programme op jou kliënt? 

    

17. Verstaan jy hoe jou kliënt sy eie 

geesteskapasiteit toerig om 

produktief en bruikbaar te wees? 

    

18. Verstaan jy die wyses waarop     
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politieke groepe jou kliënt se etniese 

groep beïnvloed? 

19. Verstaan jy hoe jou kliënt se 

kulturele tradisies ontwikkel het en 

kontinuïteit oor generasies geskep 

is? 

    

20. Verstaan jy hoe jou kliënt sy 

unieke identiteit binne die kulturele 

konteks handhaaf? 

    

21. Verstaan jy die potensiële 

vermoë van jou kliënt se etniese 

groep om sy eie mag te verenig en te 

verstewig? 

    

22. Is jy bewus van die kultureel 

spesifieke mentors en rolmodelle in 

jou kliënt se lewe? 

    

23. Verstaan jy die idees en visies 

wat jou kliënt het van mense as 

gevolg van kontak met ander 

persone? 

    

24. Is jy bewus van programme wat 

jou kliënt help om 'n band te vorm 

met spesiale waardes van sy 

etnisiteit? 

    

25. Verstaan jy die ontwikkeling van 

taal binne jou kliënt se kultuur? 

    

26. Verstaan jy die wyses waarop jou 

kliënt homself kan bevorder of 

verbeter binne 'n kultureel etniese 

konteks? 

    

27. Verstaan jy hoe instellings, 

organisasies, gemeenskappe, of die 

samelewing impakteer op jou kliënt 
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se kulturele groep? 

28. Verstaan jy die kultuur van jou 

kliënt en hoe dit histories oor tyd 

ontwikkel het? 

    

29. Verstaan jy jou kliënt se 

sielkundige raamwerk en “mind set” 

en hoe dit sy geleentheid vir 

ontwikkeling beïnvloed het? 

    

30. Fokus jy op 'n aksie- 

georiënteerde aspek van die 

beradingsproses met jou kliënt? 

    

 

Nooit = 1, Soms = 2, Dikwels = 3, Altyd = 4 

 

Die kultuurhistoriese dimensie word interpreteer met behulp van antwoorde op 

vrae 1,4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28  

Die psigososiale dimensie word interpreteer met behulp van vrae: 2, 5, 8, 11, 

14, 17, 20, 23, 26, 29  

Die wetenskaplik ideologiese dimensie word interpreteer met behulp van vrae: 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 (231,232)  
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BYLAAG 7.2  
 

PROSES OM DIE INDIVIDUELE KULTURELE 
IDENTITEITE VAN DIE SUPERVISOR EN STUDENTE 

BINNE MULTIKULTURELE OPLEIDING TE ONDERSOEK 
 

1a. Wat is die hoof demografiese veranderlikes (bv. ras/etnisiteit, geslag, 

seksuele oriëntasie, ouderdom, sosio-ekonomiese status) wat my kulturele 

identiteite opmaak?  

1b. Watter wêreldbeskouing (byvoorbeeld, aannames, vooroordele, waardes) 

bring ek na die supervisieverhouding gebaseer op hierdie kulturele 

identiteite?  

2a Watter waardesisteme gebaseer op my demografiese identiteite is inherent 

in my benadering tot supervisie. 

2b. Watter waardesisteme, gebaseer op my demografiese identiteite, is 

onderliggend aan die strategieë en tegnieke wat ek gebruik in supervisie?  

3a. Watter kennis besit ek omtrent die wêreldbeskouing van die 

supervisor/student met verskillende kulturele identiteite as ek? 

4a. Wat is sommige van my struwelinge en uitdagings in werk met die 

supervisor/student wat kultureel verskillend is van my?  

4b. Hoe spreek ek hierdie kwessies aan en hoe los ek dit op?  

5 Op watter wyse sal ek daarvan hou om my vermoëns in werk met die 

kultureeldiverse supervisor/student te verbeter?  
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BYLAAG 10 
 

'N HANTERINGSRIGLYN VIR BERADERS WAT MET 
ADOLESSENTE IN 'n MULTIKULTURELE OMGEWING 
WERK: 'N GESTALT TERAPEUTIESE BENADERING 

(VAN DER HOVEN:2004). 
 
GEVOLGTREKKING EN AANBEVELING. 
 

6.1     INLEIDING 
 

Die navorsingsproses het nou gevorder tot fase 4: vroeë ontwikkeling, waar die 

aanbevelings en gevolgtrekkings vervat sal word in die hanteringsriglyn wat as 

doel vir die studie gestel is. In hierdie fase word stap 1 wat die vroeë 

ontwikkeling van 'n prototipe intervensie behels, uitgevoer. Dit behels die 

integrering van empiriese resultate, wat insluit die resultate van die semi-

gestruktureerde onderhoude, met die deeglike literatuurondersoek waaruit die 

riglyne vir die berader van die multikulturele adolessente kliënt ontwikkel word. 

Met hierdie riglyne wil die navorser die berader van die multikulturele 

adolessente kliënt motiveer om begrip te verkry vir en om op 'n sensitiewe 

wyse met die kliënt te handel. Die berader moet besef dat elke multikulturele 

adolessente kliënt uniek is en dat aanpassings gemaak moet word tydens die 

terapeutiese proses om suksesvolle terapie-uitkomste te verseker en vroeë 

terminasie te verhoed. 

 

Alhoewel die hanteringsriglyn van toepassing is op die multikulturele 

adolessente kliënt, wil die navorser dit duidelik stel dat dit betrekking mag hê 

op multikulturele kliënte van alle ouderdomme mits die berader elke kliënt se 

ontwikkelingsfases in ag neem. Die voorgestelde hanteringsriglyn is dus 

volgens die navorser geskik vir die beraders van alle multikulturele kliënte. Die  
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doel is om die berader te lei tot 'n beter begrip vir sy kliënt, om sodoende sy 

kliënt in die terapeutiese proses met respek en sensitiwiteit te benader as 'n 

unieke wese. 

 

In hierdie hoofstuk word daar na aanleiding van die bevindinge tydens die 

literatuurstudie en die empiriese ondersoek, gevolgtrekkings en aanbevelings 

gemaak. Dit is dus noodsaaklik om te bepaal of die doel en doelwitte vir hierdie 

studie suksesvol bereik is en of die probleemformulering en navorsingsvraag 

opgelos is. 

 

6.2     DOEL EN DOELWITTE 
6.2.1    Hoofstuk 1: Inleidende oriëntering 
6.2.1.1    Samevatting van die hoofstuk  
 

Inleidend tot die navorsingstudie is 'n uiteensetting van die beplanning, 

struktuur en strategie van die ondersoek wat gebruik is, gegee. Hoofstuk 4 

verskaf inligting aangaande die metodes en prosedure waarvolgens die studie 

uitgevoer is. Eerstens is aandag aan die motivering vir die keuse van die 

onderwerp en die probleemformulering gegee. Die doel van die studie en 

navorsingsvraag is vervolgens duidelik uiteengesit. Die navorsingsmetodologie 

is hierna bespreek en laastens is definisies van hoofkonsepte gegee. 

 

6.2.1.2    Gevolgtrekking rondom die bereiking van die doel 
en doelwitte van die studie 

6.2.1.2.1    Bereiking van doel 
 

Die volgende doel is vir die studie gestel: Hierdie studie het ten doel om 'n 

hanteringsriglyn vir beraders van die multikulturele adolessente kliënt vanuit 'n 

Gestaltbenadering te ontwikkel, ten einde die berader te lei tot groter 

bewustheid van kultuurverskille.  

 

Hierdie doel is bereik deur die gebruik van Rothman en Thomas se 

intervensienavorsingsmodel. Die empiriese resultate is met die 



 348

literatuurondersoek geïntegreer waarna 'n prototipe hanteringsriglyn 

saamgestel is, gereed vir implementering en evaluering.  

 

6.2.1.2.2    Bereiking van doelwitte 
 

Die doel van hierdie studie is deur middel van die volgende doelwitte bereik: 

 

Doelwit 1: Ten einde die doelwitte van die studie te bereik, is 

intervensienavorsing as navorsingsmetode benut waar daar eerstens 'n 

grondige literatuurstudie van die komponente en aspekte van 

kultuursensitiwiteit ten opsigte van hulpverlening onderneem is. 

 

Doelwit 2: Die navorser het in die tweede fase van intervensienavorsing 

(insameling en sintese van inligting) van beskikbare literatuur gebruik gemaak. 

'n Deeglike kennisbasis oor hierdie aspekte is gevorm deur middel van 'n 

verkennende studie van die Gestaltbenadering as teoretiese 

verwysingsraamwerk en adolessensie binne die raamwerk van 

multikulturaliteit. 

 

Doelwit  3: In die navorsingsproses is daar deur middel van semi-

gestruktureerde onderhoude met kundiges in die gebied inligting ingewin om 

die komponente van kultuur in hulpverlening, en die belewing van hierdie 

werkers te beskryf.  

 

Doelwit 4: Die bereiking van die derde doelwit  het die onderbou vir die vierde 

fase van die intervensienavorsing gebied, naamlik die vroeë ontwikkeling van 

'n hanteringsriglyn vir die berader van die adolessente multikulturele kliënt. 

 

6.2.1.3    Gevolgtrekking rondom die navorsingsvraag 
 

Vir hierdie studie is die volgende navorsingsvraag gestel : Wat sou die mees 

toepaslike komponente binne 'n hanteringsriglyn vir beraders wees, wat vanuit 
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'n hulpverleningsverhouding met adolessente vanuit 'n ander kultuur as die 

berader s'n moet werk?  

 

Die navorser is van mening dat hierdie studie 'n sinvolle antwoord vir die vraag 

bied, en wel in die hanteringsriglyn soos uiteengesit in 18 kategorieë in hierdie 

hoofstuk. 

 

6.2.1.4    Aanbeveling uit hoofstuk 1 
 

Die navorser wil die aanbeveling maak dat die intervensienavorsingsmodel ten 

alle tye benut moet word in die ontwikkeling en evaluering van nuwe tegnologie 

in spelterapie. Die bruikbaarheid is gesetel in die feit dat 'n stewige basis vir die 

hantering van problematiek in navorsing gelê word wat aan die navorser in 

opleiding 'n sinvolle leerkurwe bied. 

 

6.2.2    Hoofstuk 2: Die Gestaltbenadering as teoretiese  
  verwysingsraamwerk 
6.2.2.1    Samevatting van die hoofstuk 
 

In hoofstuk 2 is 'n teoretiese raamwerk daargestel waarbinne die funksionering 

van die adolessent verklaar kan word. Klem is geplaas op die 

Gestaltbenadering wat uitvloei in Gestaltterapie wat weer gebaseer is op 'n 

teoretiese grondslag wat fokus op die veldteorie, fenomenologie en dialoog. 

Die laaste fokus in hierdie hoofstuk is geplaas op die professionele insig en 

sensitiwiteit ten opsigte van kultuur waaroor die Gestaltterapeut beskik. 

 

In hoofstuk 2 is gefokus op die “bestaan van” die menslike funksionering. Die 

bestudering van hierdie menslike gedrag berus hoofsaaklik op die 

Gestaltteorie.  Vanuit hierdie persoonlikheidsteorie is dit duidelik dat verskeie 

faktore (ekstern en intern) gedrag en optrede kan beïnvloed, waar kultuur as 'n 

interne faktor beskou kan word, aangesien dit 'n faktor is wat in die mens self 

aanwesig is, wat sy gedrag bepaal en sy beskouing van homself en die realiteit 

van sy verwagtinge beïnvloed.   
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6.2.2.2    Gevolgtrekking  
 

Die navorser kom tot die gevolgtrekking dat Gestaltterapie nie 'n normatiewe 

benadering is wat ontwerp is om goed aangepaste gedrag op konvensionele 

wyse te propageer nie. Dit respekteer die adolessent wat unieke oplossings 

vind vir unieke situasies en erken die spesiale aard van elke adolessent se 

geskiedenis, omstandighede, waardes, behoeftes en voorkeure en dus ook 

kultuur. 

 

6.2.2.3    Aanbeveling uit hoofstuk 2 
 

Die navorser wil aanbeveel dat die berader in spelterapie bewus gemaak sal 

word van die kulturele waarde van die Gestaltterapie in berading met die 

multikulturele adolessente kliënt. 

 

6.2.3    Hoofstuk 3: Die invloed van kultuur binne 
hulpverlening 

6.2.3.1    Samevatting van die hoofstuk 
 

In hierdie hoofstuk is gefokus op die rol van kultuur in die beradingsproses en 

veral die noodsaaklikheid vir die berader om kulturele kennis en bewustheid  

teenoor die kliënt van 'n ander kultuur te openbaar. Alhoewel kultuur ook as 'n 

eksterne faktor beskou kan word, omdat dit van 'n eksterne bron aangeleer 

word, het dit 'n bepaalde invloed op die adolessent se interne aspekte, soos 

selfbeskouing, realiteit van verwagtinge, emosionele en selfs kognitiewe 

aspekte. 

 

6.2.3.2    Gevolgtrekking  
 

Uit hierdie literatuur is dit duidelik dat die kultuur-onkundige berader swak 

terapeutiese uitkomste en vroeë terminasie tot gevolg sal hê. Daar is egter nie 

'n spesifieke styl vir terapeutiese praktyk en kliënte van verskillende kulturele 

agtergrond nie. Die berader moet vir elke kliënt aanpassings en wysigings ten 
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opsigte van sy hulpverleningsproses maak deur die kliënt se etniese en 

kulturele agtergrond in ag te neem.  

 

6.2.3.3    Aanbeveling uit hoofstuk 3 
 

Die navorser wil aanbeveel dat die spelterapeut 'n deeglike kennis van sy eie 

asook die adolessente kliënt se kultuur moet hê, hom as 'n unieke wese 

beskou en vanuit 'n terapeutiese perspektief werk wat aangepas is vir elke 

kliënt. 

 

6.2.4    Hoofstuk 4: Adolessensie binne die raamwerk van 
  multikulturaliteit 
6.2.4.1    Samevatting 
 

In hierdie hoofstuk val die klem op die adolessente ontwikkelingsfases, die 

invloed van kultuur daarop en faktore wat die berader in ag moet neem.  

 

6.2.4.2    Gevolgtrekking  
 

In hierdie hoofstuk word dit duidelik dat die berader sensitief moet wees vir die 

groter sosiale konteks waarin adolessente gedrag voorkom. Die inagneming 

van verskille in ontwikkelingsfunksies, subfases, vermoëns, geslag en kulturele 

agtergrond by verskillende ouderdomme is noodsaaklik  vir die berader se 

benadering, assessering, diagnose en behandeling.  

 

6.2.4.3    Aanbeveling uit hoofstuk 4 
 

Die navorser wil aanbeveel dat die spelterapeut aandag gee aan kulturele 

inligting en ontwikkelingsfases by die oprig van 'n terapeutiese verhouding en 

betekenisvolle aanbevelings vir 'n hulpverleningsproses. 
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6.2.5    Hoofstuk 5: Navorsingsmetodologie en empiriese 
  resultate 
6.2.5.1    Samevatting van die hoofstuk 
 

In hoofstuk 5 is die navorsingsmetodologie en empiriese resultate van die 

studie weergegee. Die inligting rondom die metode wat gevolg is in die data-

insamelingsproses is volledig weergegee. Eerstens is die data van 'n semi-

gestruktureerde vraelys beantwoord deur vyf respondente, waarvan die meeste 

bevindinge ooreenstem met die ingesamelde literatuur soos weergegee, en 

laastens is data verskaf omtrent die wyse waarop die berader aan die 

multikulturele adolessente kliënt se behoeftes op 'n sensitiewe en nie-

bevooroordeelde wyse kan voldoen ten einde vroeë terminasie te verhoed en 

suksesvolle uitkomste te verseker. 

 

6.2.5.2 Gevolgtrekking rondom die effektiwiteit van die  
  navorsingsmetodologie wat gevolg is 
 

Die navorser is van mening dat die inhoud van die indiepte ondersoek 'n 

uitstekende kennisbasis gebied het waaruit riglyne opgestel kon word. 

Triangulering het objektiwiteit aan die studie verleen. 

 

6.2.5.3   Gevolgtrekking rondom die metode wat gevolg is in 
die ontleding van die empiriese resultate 

 

Die wyse waarop die navorser te werk gegaan het om die inhoud van elke 

semi-gestruktureerde onderhoud te transkribeer en die verbatim weergawe van 

tipiese aanmerkings van die respondente, is wetenskaplik verantwoord deur 

kategorieë wat geselekteer is deur dit met die bestaande literatuur te vergelyk. 
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6.3    GEVOLGTREKKING RONDOM DIE KATEGORIEЁ VAN 
 ONTLEDING VIR DIE STUDIE 
 
Die gevolgtrekkings wat gemaak word, is verdeel in 18 kategorieë, naamlik: 

 

 Kategorie 1: Persoonlikheid, ontwikkelingsfases en kultuur. 

 Kategorie 2: Terminering van hulpverlening. 

 Kategorie 3: Beskikbaarheid, bereikbaarheid, geskiktheid en 

relevantheid van beradingsdienste vir die adolessente multikulturele 

kliënt. 

 Kategorie 4: Gepastheid van 'n oorwegend konvensioneel-Westerse 

benadering in berading met die multikulturele adolessente kliënt. 

 Kategorie 5: Effek van 'n konvensioneel-Westerse benadering in 

berading op die terapeutiese proses en uitkoms. 

 Kategorie 6: Die multikulturele adolessente kliënt as slagoffer van 

diskriminasie. 

 Kategorie 7: Belangrikheid vir die berader om in voeling te wees met eie 

identiteit, wat kulturele agtergrond, sosiale en politieke sienings en 

bevooroordeelde sienings insluit. 

 Kategorie 8: Invloed van die Westerse berader se ras, identiteit, 

houdings, gedrag en emosies op die terapeutiese situasie met die 

multikulturele adolessente kliënt. 

 Kategorie 9: Noodsaaklikheid dat berader en adolessente kliënt van 

soortgelyke kultuur behoort te wees. 

 Kategorie 10: Kulturele oordrag en teenoordrag. 

 Kategorie 11: Faktore wat daartoe lei dat die multikulturele adolessente 

kliënt die berader kan vertrou en empaties beleef ten einde die berading 

suksesvol te beleef. 

 Kategorie 12: Gevare van oneffektiewe multikulturele berading. 

 Kategorie 13: Effek van die berader op die multikulturele adolessente 

kliënt ten opsigte van diagnosering. 

 Kategorie 14: Faktore wat berader in ag moet neem tydens terapie met 

die multikulturele adolessente kliënt. 
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 Kategorie 15: Terapeutiese benaderings geskik vir die multikulturele 

adolessente kliënt. 

 Kategorie 16: Belangrikheid van die Tradisionele geneser. 

 Kategorie 17: Noodsaaklikheid vir berader om intensiewe multikulturele 

opleiding te ondergaan. 

 Kategorie 18: Navorsing met die multikulturele adolessente kliënt in 

terapie. 

 

6.4    AANBEVELING VIR RIGLYNE WAT GEVOLG KAN 
WORD IN MULTIKULTURELE BERADING 

 
In die lig van die gevolgtrekkings kan die volgende riglyne as aanbevelings 

dien: 

   

Kategorie 1: Persoonlikheid, ontwikkelingsfases en kultuur 
 

Die berader moet aanvaar dat die multikulturele adolessente kliënt se 

persoonlikheid en ontwikkelingsfases beïnvloed word deur sy kulturele 

geskiedenis en sosialiseringsproses. Die persoon word geaffekteer deur en is 

'n deelnemer aan die politieke klimaat, sosiale neigings en modus, 

taalkonvensies en ekonomiese bestel Die adolessent se sosiale vorming, 

kulturele waardes, taal en reflekterende houdings en gedrag word verkry vanaf 

sy familie en die samelewing. Die berader beskou hom as 'n unieke persoon 

vanuit 'n eksistensieel-fenomenologiese siening met respek vir sy waardes en 

vryheid van keuse. Hy ondersteun die kliënt om betekenis te gee aan eie 

waarnemings, ervaring en bestaan deur hom tot bewustheid te lei vir sy totale 

veld. 

 

Toepassing in die praktyk: 

Die berader moet werk vanuit 'n eksistensieel-fenomenologiese perspektief wat 

die uniekheid, ontwikkelingsfase en kultuur van die adolessent in ag neem. 
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Kategorie 2: Terminering van hulpverlening  
 

Die adolessent sal onwillig wees tot terapie en terapie termineer indien die 

berader nie begrip toon vir hom nie. Die berader verwag weerstand van die 

adolessent as gevolg van sy ontwikkelingsfases, wil vertroue inboesem en die 

kliënt gemaklik laat voel. Dit vereis spesiale vaardigheid en sensitiwiteit van die 

berader om suksesvol te werk met hierdie adolessent en vertroue te vestig. 

Terapie is so 'n diepgaande eksistensiële ontmoeting met iemand anders dat 

hy nie kan bekostig dat die kliënt voel hy word nie verstaan nie. Hulp moet 

relevant wees en die berader moet kennis hê van die kliënt se kultuur.  

 

Toepassing in die praktyk: 

Hierdie kennis kan verwerf word deurdat die berader Gestalteksperimente 

aanpas by die unieke wyse waarop 'n individu sy kultuur waarneem en 

interpreteer. Die berader benader elke adolessent vanuit 'n oop sienswyse 

sonder vooropgestelde idees van wat baie belangrik is. Hy fokus op dit wat 

ervaar word in 'n gegewe situasie sonder vooraf beoordeling of verwagtinge. 

Hy plaas eie beperkte perspektiewe eenkant om homself oop te laat vir 'n wye 

reeks alternatiewe perspektiewe ten einde homself en die kliënt die geleentheid 

te bied om alle aspekte van die kliënt se veld te ondersoek, te kyk hoe hy 

funksioneer en in interaksie te verkeer met die kliënt. Op hierdie wyse kan die 

kliënt voel hy word verstaan deur die berader; dit mag vroeë terminasie van die 

terapeutiese proses verhoed.  

 

Kategorie 3: Beskikbaarheid, bereikbaarheid, geskiktheid en relevantheid 
van beradingsdienste vir die adolessente multikulturele kliënt 
 

Die berader probeer om eerder op innoverende wyse gebruik te maak  van 

groepsterapie, wilderniservaringe en vakansiekampe waar hy pret en rekreasie 

kan integreer, aangesien die adolessent meer ontvanklik is vir groepwerk as 

individuele terapie, dit berading meer toeganklik en beskikbaar maak en die 

adolessent se ontwikkelingsfases, byvoorbeeld sy onsekerheid omtrent sy 

identiteit, meer vaardighede vereis. 
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Toepassing in die praktyk: 

Die berader moet byvoorbeeld betrokke raak in gemeenskappe, basiese 

kultuurkennis verkry en aan die taalinstrument wat baie groot probleme gee, 

aandag gee. Hy werk vanuit 'n Gestaltperspektief wat beteken dat dit 

onmoontlik is om in 'n beradingsverhouding betrokke te raak sonder om eie 

waardes en 'n basiese siening van die menslike natuur te betrek.  Hy vorm 'n 

“I–Thou”-verhouding tussen homself en sy kliënt wat wys dat hy probeer om 

ten volle teenwoordig te wees, en toon dat hy die kliënt se ervaringsveld 

begryp en aanvaar. 

 

Kategorie 4: Gepastheid van 'n oorwegend konvensioneel-Westerse 
benadering in berading met die multikulturele adolessente kliënt. 
 

Die berader mag nie sy hulpverlening skoei op sy tradisionele Westerse 

filosofie nie, maar moet elke kliënt as uniek beskou, aangesien elkeen se 

wêreldsiening verskil. Die berader moet 'n idee hê vanwaar die kliënt kom en 

wat vir hom sin maak. Die berader is bewus dat alle groepe nie gesosialiseer is 

volgens Westerse standaarde van 'n vrye wêreld en verantwoordelikheid en 'n 

interne lokus van kontrole nie, en dat hy mag kom uit 'n ander waardesisteem.  

 

Toepassing in die praktyk: 

Die berader maak aanpassings vir intervensies omdat hy altyd die integrasie 

van die vele aspekte soos intra-psigiese, gedrags-, fisiologiese, affektiewe, 

kognitiewe en spirituele aspekte van die kliënt as leidingsbeginsel het. Hy het 

in gedagte die onskeibare eenheid van liggaamservaring, taal, denke en 

gedrag. Gestalt het eksistensieel ten doel dat die kliënt so volledig as moontlik 

homself sal wees en is dus verder daarop gerig om die kliënt se polariteite te 

integreer ten einde die adolessent beter te laat funksioneer en te verseker dat 

elke deel van die polariteit sy plek vind in 'n geïntegreerde persoonlikheid. Om 

integrasie van sy totale wese te ervaar moet hy homself kan vergewe en sy 

positiewe sowel as negatiewe aspekte aanvaar. Terapeutiese intervensie lei 

die individu tot 'n selfregulerende wese met eenheid en integrasie in sy lewe. 

Die kliënt pas suksesvol aan, hanteer sy bewustheid en verkry alternatiewe om 

behoeftes te bevredig. 
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Hy maak gebruik van gepaste projektiewe tegnieke soos metafore, fantasie, 

beeldspraak, visualisasie en die volle uitdrukking van gevoelens wat die hele 

liggaam betrek.  Die adolessent moet take gegee word wat in ooreenstemming 

is met sy ontwikkelingsfases en wat hy kan bemeester. Die berader moet aan 

hom sy beheer wat weggeneem is, teruggee deur hom te bemagtig. Dit word 

gedoen deurdat die adolessent toegelaat word om eie keuses te maak, sodat 

hy homself op emosionele gebied kan handhaaf. Die doel is om die adolessent 

te help om sy eie Gestalt (vorm, patroon en geheel) te ontdek, ondersoek en te 

ervaar sodat hy word wat hy werklik is asook wat hy potensieel kan word. 

 

Kategorie 5: Effek van 'n oorwegend konvensioneel-Westerse benadering 
in berading met die multikulturele adolessente kliënt. 
 

Die berader weet dat indien hy by 'n Westerse benadering hou, weerstand en 

vroeë terminasie van terapie mag voorkom. Dit kan lei tot oneindige skade aan 

die kliënt asook 'n “sosiale dood”. 

 

Toepassing in die praktyk: 

Die berader erken die uniekheid van sy kliënt en werk vanuit die 

Gestaltbenadering wat die kognitiewe ervaring van eenheid en geheel van elke 

adolessent, elke oomblik en elke gebeurtenis as sentraal tot berading beskou. 

 

Kategorie 6: Die multikulturele adolessente kliënt as slagoffer van 
diskriminasie 
 

Die berader moet bewus wees dat die adolessent in 'n stadium is waar hy 

uiters sensitief is vir ander se houding teenoor hom, en aandag daaraan gee. 

Hy moet diskriminasie en stigmatisering vermy. Almal is rassisties, seksisties 

en homofobies en moet dit hanteer. Die tipiese adolessent sien homself 

verskillend van ander, as minder as ander en het 'n stryd met kwessies oor 

verskille. Hy ervaar verskille in sy lewe en beskou sy situasie as uniek, wat 

daartoe lei dat hy uitgelaat voel as hy afwyk van wat hy meen die norm is. Hy 

sien homself  as 'n slagoffer van viktimisasie. Die kliënt kan slegs verstaan 
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word binne die sisteem waarvan hy 'n betekenisvolle komponent is. Sy veld 

vorm 'n dinamiese sisteem of geheel, waarin verandering in enige deel die 

totale sisteem affekteer. Die berader neem die adolessent se kompleksiteit van 

veldverhoudings in die teenswoordige in ag asook veranderinge oor tyd en in 

verskillende kontekste. Hy kyk dus na verskillende wyses waarop die 

adolessent homself konstrueer. Gestaltfilosofie postuleer dat die individu 'n 

spontane dryfkrag het om stimulus te voltooi of daaraan betekenis te gee. Die 

betekenis van die veldteorie kan gevind word in die feit dat kultuur binne die 

veld van die adolessent en die berader lê en dus deel uitmaak van elkeen se 

Gestaltvorming. Kultuur moet dus verstaan word as deel van die 

funksioneringspatrone van sowel die adolessent as die berader en binne 

hierdie konteks aangespreek word. 

 

Toepassing in die praktyk: 

Hoe meer begrip die berader het vir rasse-identiteit hoe meer kultureel bevoeg 

word hy.  Die kliënt se wêreld moet betree word en nie sy eie nie, anders kan 

die berader oneindige skade berokken aan die kliënt en sy persoonlikheid. Die 

berader ondersteun die kliënt om sy eie persoonlike styl en 'n unieke modus 

van selfuitdrukking en behoeftebevrediging te vorm wat lei tot die ontwikkeling 

van sy unieke potensiaal vir persoonlike groei.  

 

Kategorie 7: Belangrikheid vir die berader om in voeling te wees met eie 
identiteit, wat kulturele agtergrond, sosiale en politieke sienings en 
vooroordeel insluit 
 

Dit is belangrik vir die berader om in voeling te wees met eie identiteit, kulturele 

agtergrond, sosiale en politieke sienings en bevooroordeelde sienings en hy 

moet weet wie hy is en waar hy vandaan kom, om 'n “I-Thou”-verhouding te 

vorm met die adolessent. Die berader beskou dit as onmoontlik om in 'n 

beradingsverhouding betrokke te raak sonder om eie waardes en 'n basiese 

siening van die menslike natuur te betrek. Hy moet die invloed van sy waardes, 

sosiale klas, en godsdienstige, politieke of seksuele houdings op sy 

beradingspraktyk oorweeg en voortdurend heroorweeg. Hy moet gemaklik 

wees met sy erfenis, geslag, ras en ander kenmerke om in staat te wees om 'n 
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opregte vertrouensverhouding met sy kliënt te vorm. Hierdie gevoel van wie ek 

is, kan oorgedra word in 'n terapeutiese verhouding. Vooroordele, menings, 

metafisiese aannames, taalgebruik en geïntrojekteerde denkwyse beïnvloed 

die berader se kontakmaak en bewustheidsprosesse. Dit bepaal denke, 

gevoelens, waarnemings en aksies.  

 

Toepassing in die praktyk: 

Die berader moet weet watter aspekte homself kwesbaar maak, sodat wanneer 

dit voorkom in terapie, hy nie in versoeking is om eie waardes en norme op die 

kliënt af te dwing nie. Gereelde supervisie om hierdie aspek te bemeester, is 

noodsaaklik.  

 

Kategorie 8: Invloed van die Westerse berader se ras, identiteit, 
houdings, gedrag en emosies op die terapeutiese situasie met die 
multikulturele adolessente kliënt 
 

Die Westerse berader se ras, identiteit, houdings, gedrag en emosies het 'n 

groot invloed op die kliënt en dit is ongelooflik belangrik om dit in ag te neem 

om suksesvolle uitkomste te verkry. Dit kan sekere prosesse strem, en sekere 

ondersoeke kelder. Dit kan veroorsaak dat die kliënt se wêreldsiening, 

waardesisteem en lewenservaring nie verstaan word nie. 

 

Toepassing in die praktyk: 

Die berader moet begrip hê vir die kliënt en hom uitvra ten einde hom beter te 

verstaan, sodat vrees en vroeë terminasie verhoed kan word. Die berader moet 

erken as hy nie “verstaan“ nie en moet die kliënt vrae vra om beter te verstaan. 

As die kliënt byvoorbeeld sê hy moet bos toe gaan vir 'n inisiasieproses, moet 

die berader vra: “Wat beteken bos toe gaan? Vertel vir my”. Die kliënt gaan 

byvoorbeeld nie vertel hoe bang hy vir bygelowe is as hy voel hy word nie 

verstaan nie en dus sal dit nooit ondersoek word nie. Begrip vir die ander 

persoon vereis vaardigheid van die berader. Hy gaan nie alles weet nie, maar 

hy moenie in 'n verleentheid wees daaroor nie. Die berader moet ook weet of 

die kliënt se kultuur die verlede of die toekoms as belangrik ag. Die berader 

bespreek dit openlik met hom en vra hom daarna uit. 
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Kategorie 9: Noodsaaklikheid dat berader en adolessente kliënt van 
soortgelyke kultuur behoort te wees 
 

Die berader en kliënt van verskillende kulture kan suksesvolle terapie-

uitkomste verkry, indien die berader bevoeg is en kennis het om met kliënte 

van 'n ander kultuur te werk. Die berader moet kreatief te werk gaan met die 

bronne wat tot sy beskikking is en moet aan die kliënt duidelik maak hoe hy 

daaroor voel. Dit is die kliënt se voorreg om hieroor  te besluit. Die berader 

moet volwasse genoeg wees om aan die kliënt keuses te gee en hom te 

verwys na 'n ander berader indien nodig.  

 

Toepassing in die praktyk: 

Dit berus op die opleidingspraktyk, die toesighouer en berader self om hierdie 

kennis te verkry. Die berader toon aan die kliënt kultuur-empatiese begrip, 

veroordeel hom nie en maak nie interpretasies nie, maar laat die kliënt toe om 

dit self te doen deur projektiewe tegnieke soos byvoorbeeld kuns te gebruik. 

 

Kategorie 10: Kulturele oordrag en teenoordrag 
 

Die berader het idees omtrent die kliënt en so ook die kliënt omtrent die 

berader. Die berader moet bewus wees van die voorkoms van kulturele 

oordrag en teenoordrag en dit openlik aanspreek deur die kliënt uit te vra. Hy 

moet die kliënt se ervaring verstaan, ken en ondersoek. Die geskiedenis van 

Suid-Afrika is so aangeraak deur rassisme en kulturele verskille dat dit dom is 

om dit te ignoreer en te dink dat dit nie plaasvind nie. Dit verspil geleenthede 

en veroorsaak dat terapie nie eg is nie. Die berader moet besef dat hy daar is 

om te leer van sy kliënt.  

 

Toepassing in die praktyk: 

Die Gestaltberader gee homself die geleentheid om homself te wees. Hy 

kommunikeer eie lewenservaringe en druk eie gevoelens uit, maar respekteer 

die geldigheid van die kliënt se werklikheid en druk nie sy eie sienings en 

waardes op hom af nie. Die berader deel betekenis met die kliënt, is 
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teenwoordig as persoon, en lewendig betrokke op 'n gepaste en gereelde 

basis. Hy deel dus wanhoop, liefde, spiritualiteit, woede, vreugde, humor en 

sensualiteit. Dit ondersteun die kliënt se geloof en vertroue en die 

onmiddellikheid van die ervaring verskerp die kliënt se bewustheid van die self.  

 

Kategorie 11: Faktore wat daartoe lei dat die multikulturele adolessente 
kliënt die berader kan vertrou en empaties beleef ten einde die berading 
suksesvol te beleef 
 

Die berader moet sensitief teenoor die kliënt optree en gewillig wees om hom 

te verstaan. Hy moet begrip en opregtheid teenoor die kliënt toon, eie onkunde 

erken, en die kliënt uitvra om sodoende sy kultuur beter te ken, sodat hulle dit 

kan bereik waaroor hulle ooreengekom het. Hy kom met die kliënt ooreen dat 

wanneer hy regtig nie weet waar hy 'n fout begaan nie, omdat hy dit uit sy eie 

kultuur doen, die kliënt hom sal teregwys. Hy moet vir die kliënt keuses gee, 

binne sy kultuur praat en op sy vlak beweeg.  

 

Toepassing in die praktyk: 

Grense word gestel en 'n duidelike boodskap gegee omtrent die hulp wat hy 

aanbied. Die berader is bewus van wat vir die kliënt belangrik is en maak 

aanpassings aan tradisionele Westerse intervensies om die kliënt te 

akkommodeer en sy wêreld te betree. Hy maak seker dat die kliënt sy empatie 

verstaan. Hy respekteer die unieke behoeftes en oplossings wat die kliënt vind 

vir unieke situasies en erken die spesiale aard van elke persoon se 

geskiedenis, omstandighede, waardes, behoeftes en voorkeure. Die klem is op 

die mens wat sy eie doelstellings binne sy eie lewe vind en die ontdekking van 

eie potensiaal om hierdie doelstellings te bereik, deur gebruik te maak van 

alternatiewe, en dat hy self kies wie hy wil wees.  

  

Daar moet egter bewustheid bestaan ten einde by hierdie doelstellings van 

Gestaltteorie te kan uitkom sodat die kliënt in voeling is met eie bestaan, met 

wat is. Bewustheid is 'n positiewe noodsaaklike kwaliteit van alle gesonde lewe 

en hy word dus bemagtig om dominante behoeftes te identifiseer en kontak te 

maak met die omgewing om behoeftes te bevredig. Onderbreking in 
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bewustheid voorkom suksesvolle terapeutiese uitkomste. Die doel is om 'n 

verhouding te skep wat die persoon ondersteun om sy “hier-en-nou”-ervaring te 

ondersoek. 

 

Kategorie 12: Gevare van oneffektiewe multikulturele berading 
 

Oneffektiewe multikulturele berading kan lei tot vervreemding en vroeë 

terminasie van die hulpverleningsproses. Die berader blameer nie die kliënt 

nie, maar ondersoek homself en sy proses. Indien die berader nie aanpassings 

maak en die kliënt akkommodeer nie, gaan die proses negatief beïnvloed word 

en onberekenbare skade kan aangerig word aan die kliënt. 

 

Toepassing in die praktyk: 

Die berader deel betekenis met die kliënt, is teenwoordig as persoon, lewendig 

betrokke op 'n gepaste en gereelde basis en wys sy eie gevoelens en 

ervaringe. Hy deel dus wanhoop, liefde, spiritualiteit, woede, vreugde, humor 

en sensualiteit. Dit ondersteun die kliënt se vertroue en die onmiddellike 

ervaring verskerp die kliënt se bewustheid van self en sy omgewing. Die 

berader oordeel, analiseer of interpreteer nie. Hy kommunikeer 'n begrip vir die 

kliënt se ervaringe en skep vir hom 'n veilige omgewing. Die berader maak 

opregte “I-Thou”-kontak met die  kliënt. Hierdie kontak is 'n houding van 

opregte gevoel, aanvoeling en ervaring van die ander persoon as 'n persoon 

en nie 'n objek nie.  Dit is 'n gewilligheid om te hoor wat die ander persoon se 

ervaring is, sonder om vooroordele te hê, om te hoor wat nie gesê is nie en om 

te sien wat nie sigbaar is nie. Die berader het begrip vir die kliënt, is kreatief in 

sy handeling met die kliënt en ontmoet die kliënt as 'n ten volle menslike wese. 

 

Kategorie 13: Effek van die berader op die multikulturele adolessente 
kliënt ten opsigte van diagnose. 
 

Die berader moet baie versigtig wees by die maak van 'n diagnose en moet nie 

oor kultuurgroepe oorpatalogiseer nie. Dit is belangrik hoe die standaarde van 

diagnose aangewend word. Hy moet die werklike gevoelens en probleme van 

die kliënt kan raaksien. As hy byvoorbeeld nie kan saampraat met die kliënt 
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wat bang is vir sy tokkelossie nie, gaan hy die persoon seermaak en verkeerd 

diagnoseer. Kultuurgebonde sindrome kan verkeerd diagnoseer word; 

kultuurgroepe het nie dieselfde begrip vir wat normaal en abnormaal is nie. 

Psigometriese toetse is byvoorbeeld 'n gevaarlike instrument om te gebruik vir 

alle kulture. Die berader moet hom vergewis van alle moontlikhede voordat 'n 

diagnose gemaak word. Die DSM IV diagnose is nie geskik vir alle kulture nie.   

 

Toepassing in die praktyk: 

Die Gestaltberader maak nie 'n DSM IV diagnose nie, maar probeer om 'n 

funksionele diagnose te assesseer wat die berader die geleentheid bied om die 

kliënt te help verstaan hoe hy onderbrekings in die natuurlike proses van 

behoefte-identifisering en bevrediging ervaar. Assessering is 'n voortdurende 

proses van dialoog tussen kliënt en berader. Hoewel die berader nie die 

psigiatriese diagnostiese kategorieë ignoreer nie, wil hy eerder waarneem hoe 

bewus die persoon van sy eie proses is, soos byvoorbeeld huidige veld van 

belangstelling, liggaamshouding, fisieke en sosiale behoeftes, gevoelservaring 

en mate van eksternalisering van innerlike ervaring.206) 

 

Kategorie 14: Faktore wat berader in ag moet neem tydens terapie met die 
multikulturele adolessente kliënt 
 

Die berader moet sy denkwyse verander om die kliënt beter te verstaan. Vir die 

adolessent is dit 'n tyd van onsekerheid, eksperimentering, rebellie en 

onwilligheid om outoriteit te aanvaar. Die berader gaan natuurlik 'n volwassene 

wees, wat 'n verteenwoordiger is van die samelewing, en daarom gaan daar 

nie sommer baie adolessente wees wat gewillig na terapie kom nie. Die 

adolessent se ontwikkelingsfases veroorsaak dat hy terapie nie as die tipiese 

metode beskou om sy probleem op te los nie. Hy wil homself nie in 'n posisie 

plaas waar hy blootgestel word nie. Hy moet oor homself praat en weet self nie 

presies wie hy is nie, want die adolessent is nog besig om sy identiteit uit te 

sorteer. Weerstand tydens die terapeutiese proses gaan meer vaardigheid van 

die berader vereis. Hy moet iets doen omtrent bogenoemde verskille, moet dit 

erken en toeganklik maak vir die kliënt om te bespreek.  
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Toepassing in die praktyk: 

Dit is beter om met die adolessent te werk in 'n groep, waar hy meer tuis en 

veilig voel. Die berader werk met dit wat vir die kliënt belangrik is. In 

Gestaltterapie word gemeen dat daar geen betekenisvolle terapeutiese groei 

kan plaasvind alvorens die voorgrondbehoefte as prioriteit gesien en hanteer 

word nie. Elke mens is uniek, en stereotipering en aannames moet dus nie 

gemaak word nie. Die berader moet kultuurkennis hê, en bewus wees dat hy 

nie sy kliënt se agtergrond ken nie.  Dit beteken egter nie hy moet 'n “know-it-

all“ wees nie. Hy moet openlik wees met die kliënt en aan hom noem dat daar 

tye sal wees wat hy hom gaan uitvra na meer kultuurkennis. 

 

Gestalt het ten doel om die adolessent te laat besef dat hy in beheer is van sy 

eie lewe, verantwoordelikheid vir eie keuses moet neem, asook vir die 

betekenis wat hy aan hierdie keuses gee. Hy word bewus gemaak van eie 

vermoë om die self te aktualiseer binne die perke van eie 

lewensomstandighede en om voortdurend kreatiewe aanpassings by die 

kontakgrens tussen die self en omringende wêreld te maak. Deur bemagtiging 

word die adolessent gelei tot selfondersteuning om 'n lewe van vryheid en 

keuse te lei om sodoende nie outomaties afhanklik te wees van die omgewing 

om kreatief te funksioneer nie.  

 

Vir die kliënt wie se kultuur fokus op emosionele beperking mag Gestalt-

eksperimente erg problematies wees as gevolg van die hoë vlak van intense 

gevoelens wat dit ontlok. Dit mag lei tot vroeë terminasie van berading.  Die 

berader wat sy benadering ten volle integreer moet sensitief genoeg wees om  

hierdie konsep te verstaan en te akkommodeer.  Die berader neem dus die 

kliënt se kulturele raamwerk in ag en is in staat om metodes aan te pas wat 

goed ontvang sal word deur die kliënt.  Hy streef daarna om die kliënt te help 

om homself so volledig moontlik in die teenswoordige te ervaar, maar is nie 

rigied gebind aan riglyne nie. Hy bly sensitief in kontak met die kliënt se vloei 

van ervaring, en fokus op hierdie wyse op die persoon en nie op meganiese 

toepassing van tegnieke vir 'n sekere effek nie. Hy help die kliënt om 

bewustheid, selfondersteuning, integrasie en vermoë om in onafhanklike 

wisselwerking te wees met ander, te ontwikkel.  
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Kategorie 15: Terapeutiese benaderings geskik vir die multikulturele 
adolessente kliënt 
 

Die berader moet goed onderleg wees in die proses en die persoon se 

agtergrond ken om die gepaste metode te gebruik. Hy kan nie vir die kliënt uit 

Khayelitsha sê: “Gaan sit in jou tuin om van jou spanning ontslae te raak nie”, 

want hy moet weet hy het nie 'n tuin nie. Verskeie benaderings kan effektief 

wees, veral 'n eklektiese benadering. Die gepaste een moet gevind word vir 

elke kliënt, die interafhanklikheid tussen die persoon en sy omgewing moet in 

ag geneem word en die kliënt moet verstaan wat die berader doen.  

 

Die Gestaltteorie se veldbenadering tot berading het 'n multidimensionele aard 

en vereis dat die terapeutiese berader in staat is om die veld te ondersoek en 

te ervaar deur baie lense of konseptuele raamwerke. Die berader moet die 

vermoë besit om te konseptualiseer wat hy doen en waarom, om sodoende te 

verseker dat hy versigtig werk met verskillende kliënte in verskillende fases. Dit 

help die berader om eties verantwoordbaar te wees oor sy werk. Veldteoretiese 

geïntegreerde Gestaltpraktyke kan aangepas word vir die meeste mense in 

baie situasies.  

 

Kliënt en berader skep 'n verhoudingsveld wat bestaan uit die 

aaneengeskakelde aspekte van hulself en hul omgewing. Hierdie aspekte sluit 

in die ekologiese, kulturele en ekonomiese omgewing, die kliënt se huidige 

funksionering, kliënt en berader se agtergrond en vorige ervaring insluitend 

ouderdom, voorkoms, geloof, geslag, seksuele oriëntasie, etnisiteit, sosiale 

klas, ekonomiese en sosiale omstandighede en die karakterstruktuur van alle 

deelnemers. Om die mens in konteks te verstaan, word aandag gegee aan dit 

wat in die agtergrond van sy lewe is sowel as  in sy voorgrond. Dit kan gedoen 

word deur te luister na kliënte se stories, hulle geloofsisteme te leer ken, 'n oop 

ondersoekende houding tot hulle agtergrond te ontwikkel en 'n aktiewe 

ondersoekende houding omtrent die kultuur waarin hulle opgroei, te hê. 'n 

Psigoterapeutiese proses wat nie die persoon se hele lewenservaring in ag 

neem nie, of wat sy ras, kultuur, geslag of sosiale waardes ontken, sal daardie 

persoon fragmenteer.  In sommige gevalle is Gestaltterapie baie gepas om te 
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werk met verskille in ras, etnisiteit, kulturele perspektief, geslag en seksuele 

oriëntasie, omdat die klem op die individu in die veld is en ook op die 

fenomenologiese metode van ondersoek.  

 

Toepassing in die praktyk: 

Die Gestaltbenadering se aandrang dat die individu nie verstaan kan word in 

isolasie nie, maar slegs as deel van sy historiese en sosiale konteks, beteken 

teoreties dat Gestalt die vermoë het om kulturele verskille, historiese 

agtergrond en sosiale perspektiewe in ag te neem en te ondersoek. 

Gestaltteorie se fenomenologiese ondersoekende wyse verskaf 'n ideale 

geleentheid vir ondersoek in samewerking met kliënte se gelowe en behoeftes. 

So word die vanggate van interpretasies op grond van foutiewe aannames 

omtrent die ander persoon se kultuur, dikwels verhoed. In kulture waar 

indirekte spraak die norm is en die kliënt hom beter uitdruk met nie-verbale 

taal, maak die Gestaltberader gebruik van die persoon se gebare en 

gesigsuitdrukkings om te bepaal wat sy ervaringe is. Hy probeer om die 

agtergrond en kultuur van sy kliënt ten volle te verstaan.  

 

Kategorie16: Belangrikheid van die Tradisionele geneser. 
 

Die Tradisionele geneser se plek in die beradingsproses moet omsigtig hanteer 

word. Die betekenis en rol wat hy in die kliënt se lewe speel, moet nie 

onderskat word nie. Die berader moet  kennis inwin omtrent sy praktyke en 

werkswyse en hoe belangrik hy vir die kliënt is. Hy moet erken wat hy nie weet 

nie en ook bereid wees om die Tradisionele geneser te raadpleeg. Hy moet die 

Tradisionele geneser openlik en op sensitiewe wyse bespreek met sy kliënt. Dit 

is belangrik vir die Tradisionele geneser en Westerse dokter om saam te werk, 

aangesien dit die terapeutiese proses kan bevorder, maar die berader moet 

bewus wees dat weerstand en probleme ondervind kan word as gevolg van 

onkunde. Dit mag moeilik wees, maar is ook opwindend.  

 

Toepassing in die praktyk: 

Die daarstelling van 'n professionele raad vir Tradisionele genesers kan 'n  

goeie idee wees, omrede dit mag lei tot verantwoordelike optrede van 
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Tradisionele genesers, dien as beskerming vir die kliënt en lei tot samewerking 

tussen Westerse dokters en Tradisionele genesers in byvoorbeeld 

interdissiplinêre spanne in jeugsentrums.  

 

Kategorie 17: Noodsaaklikheid vir berader om intensiewe multikulturele 
opleiding te ondergaan.   
 

Multikulturele opleiding en toesig is van uiterste belang. Daar moet 'n 

teoretiese akademiese komponent wees sowel as 'n ervaringskomponent. Die 

berader moet opleiding kry in werk met alle tipes kliënte in alle kontekste. Die 

student moet dus hierdie blootstelling op universiteitsvlak ontvang. 

Opleidingskursusse moet bestaan uit studente uit diverse kulture en 

opleidingsprogramme moet dit reflekteer, sodat almal op universiteitsvlak 

betrokke kan raak met studente van ander kulture. Dit moet formeel deel wees 

van die kurrikulum, nie net toevallig gebeur nie, en moet ingeweef wees in die 

opleidingsprogram. Spesifieke opleiding en kwessies rondom ras, rassisme, 

gemak met eie identiteit, kruiskulturele verhoudings en berading is nodig. Almal 

in Suid-Afrika wat multikultureel werk moet kennis dra van sekere 

bevoegdhede wat die berader benodig. Die berader moet onderrig ontvang om 

diversiteit te waardeer, en nie te stereotipeer en te diskrimineer nie. As die 

berader byvoorbeeld nie weet wat rassisme is nie, kan hy dit nie verstaan nie 

en nie daarmee werk nie. Die berader moet dus geestelike onderdrukking 

verstaan.  

 

Toepassing in die praktyk: 

Studente moet in verskillende gemeenskappe werk en betrokke raak by 

kwessies rondom eie identiteit, ras en rassisme. Dit moet dus formeel deel 

wees van die opleidingskurrikulum. Basiese kultuurkennis moet verkry word en 

die taalinstrument wat baie groot probleme gee, moet aandag kry.  
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Kategorie 18: Aanbevelings vir navorsing met die multikulturele 
adolessente kliënt in terapie 
 

Die Suid-Afrikaanse multikulturele terapeutiese literatuur blyk 'n leemte te hê 

ten opsigte van beradingsliteratuur. Inligting is nodig oor die betrokke 

teoretiese kwessies. Werklike terapie-uitkomstes en ervarings van kliënte 

tydens terapie moet gemeet word.  

 

Toepassing in die praktyk: 

Teoretiese aannames wat in sekere teorieë gemaak word, moet getoets word 

om te bepaal of dit universeel is. Die groep se ervaring vanuit 'n kwalitatiewe 

perspektief in plaas van om groepe te vergelyk moet ondersoek word. Kritiek 

teen vergelykende studies is dat die meerderheidsgroep altyd met die 

minderheidsgroep vergelyk word. Kultuurkennis van die multikulturele kliënt 

moet nagevors word om die kliënt te verstaan. 

 

6.5     TEKORTKOMINGE EN AANBEVELING 
 

Hierdie hanteringsriglyn vorm 'n basis waarvandaan die berader van die 

multikulturele adolessente kliënt terapeutiese intervensies kan toepas. Dit dien 

egter slegs as 'n aanduiding vir die berader en nie as 'n gespesialiseerde 

raamwerk nie. Aangesien elke individu 'n unieke wese is, kan hierdie riglyne 

nie rigied toegepas word nie, maar moet dit met sorg en sensitiwiteit 

aangewend word. Die hanteringsriglyn moet gesien word as 'n studie waarop 

verdere uitgebreide navorsing van nut sal wees.  

 

Veralgemenings kan nie gemaak word vanuit die resultate wat bekom is nie. 

Die navorser besef dat die omvang van hierdie studie dit nie moontlik maak om 

in meer diepte by die terapeutiese proses tussen berader en die multikulturele 

adolessente kliënt te kan uitkom nie. Die waarde van die studie kan dus gevind 

word in die proses wat die navorser gevolg het om die onderwerp te bestudeer. 

Hierdie studie in geheel kan dus as 'n uitstekende proeflopie vir doktorale 

studie beskou word. 
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Die gevolgtrekkings oor die beradingsproses met die multikulturele adolessente 

kliënt was slegs ten opsigte van kliënte in die Wes-kaap.  

 

6     VERDERE NAVORSING 
 

Volgens Ponterotto en Casas (1991:57) is sommige multikulturele navorsers 

van mening dat die gebruik van 'n verskeidenheid van navorsingsmetodes 

beter resultate lewer. Veldobservasies, epografiese verslae, mondelinge 

geskiedenis en enkelgevalstudies kan van groot waarde wees in multikulturele 

beradingsnavorsing.    

 

Spesifieke metodologiese probleme van multikulturele beradingsnavorsing is 

nog nie oorkom nie. Baie van die navorsingsontwerpe wat gebruik word vir 

multikulturele berading het belangrike beperkings, aldus Jewel (2002:243). 

Individue wat navorsing uitvoer met kultuurgroepe moet volgens Ponterotto en 

Casas (1991:146) 'n akkurate en sensitiewe begrip hê van die spesifieke 

gemeenskap om die waarskynlikheid dat ooreenkomstige navorsingsprojekte 

te kort sal skiet aan metodologiese geldigheid en pragmatiese waarde, te 

voorkom.  

 

Verdere navorsingsmoontlikhede wat uit hierdie studie spruit is onder meer: 

Meer inligting is nodig omtrent die teoretiese kwessies wat tersake is. Werklike 

terapeutiese uitkomstes en ervarings van kliënte tydens terapie moet gemeet 

word. Teoretiese aannames wat in sekere teorieë gemaak word, moet getoets 

word om te bepaal of dit universeel is. Die groep se ervaring vanuit 'n 

kwalitatiewe perspektief in plaas van om groepe te vergelyk, moet ondersoek 

word want kritiek teen vergelykende studies is dat die meerderheidsgroep altyd 

met die minderheidsgroep vergelyk word. Die verskille binne-in 'n kultuurgroep 

moet ondersoek word. Kultuurkennis van die multikulturele kliënt moet 

nagevors word om die kliënt te verstaan. 
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6.7     SLOTOPMERKING 
 

Die navorser het met hierdie studie probeer om alle gesondheidswerkers wat 

betrokke is by hulpverlening te motiveer om bewustheid en sensitiwiteit ten 

opsigte van die multikulturele kliënt te ontwikkel, nie veroordelend op te tree nie 

en begrip vir hom te hê. Gespesialiseerde kennis rakende kultuur binne die 

beradingsproses verg deeglike voorbereiding en opleiding van die berader. Die 

veld verg steeds deeglike, verdere ontginning.   

 

Die waarde van die studie lê daarin dat 'n hanteringsriglyn vanuit 'n 

Gestaltbenadering vir die berader van die multikulturele adolessente kliënt 

saamgestel is wat wetenskaplik verantwoordbaar is. Die hanteringsriglyn is 

daarenteen ook bruikbaar vir alle ouderdomme mits die persoon se 

ontwikkelingsfases in ag geneem word. 
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